
 

 

 

 

 

 

Feminismen och kvinnorörelsen i 
samhällskunskapsundervisningen 

En undersökning av lärares inställning till och hantering av 
ämnet utifrån didaktiska frågeställningar 

 

 
 

Mats Erkas 

 

 

 

 

Handledare: Fredrik Lilja 
 Examinator: Karin Hjälmeskog 

 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde, 
15 hp 
 

Rapport nr: 2013vt00385 



 

    

  2 

Sammanfattning 

Jag har, genom att intervjua lärare i So och Samhällskunskap, undersökt hur och i vilken mån 
feminismen och kvinnorörelsen brukar tas upp i undervisning om politiska ideologier. Då en 
viss frihet lämnas den enskilda läraren i aktuella kursplaner att avgöra vad som ska tas upp i 
Samhällskunskapen är det motiverat att undersöka hur fördelningen av olika ämnesområden 
ser ut i praktiken. Att utrymmet för feminismen och kvinnorörelsen är särskilt relevant att 
undersöka motiveras dessutom av till exempel Ann-Sofie Ohlanders granskning från 2010 av 
läromedel i Samhällskunskap, som visar på ett betydligt mindre utrymme för dessa än för 
andra politiska ideologier och folkrörelser, då aktuella läroböcker är en tänkbart betydelsefull 
faktor för de didaktiska val som lärare gör. Utifrån den komplexa bild av feminismen och dess 
förhållande till begreppet jämställdhet som framkommer vid läsning av hur ideologin tidigare 
har definierats, är det även rimligt att anta att lärarens egen syn på feminismen utifrån frågor 
som hur den kan definieras och jämföras med andra ideologier kan vara av betydelse. Detta 
motiverar att undersökningen görs utifrån lärarnas egna beskrivningar av tillvägagångssätt 
och personlig inställning till ämnet. 
    Jag drar inga säkra slutsatser från mitt resultat men finner antydningar till tendenser bland 
respondenterna som kan vara av viss relevans för fortsatta studier i ämnet. Framför allt verkar 
få lärare ta upp feminismen som en politisk ideologi vid sidan av andra, även om de flesta 
kommer in på kvinnorörelsens betydelse för demokratins framväxt. Påverkan från aktuella 
läromedels upplägg är en tänkbar förklaring till att feminismen som ideologi undervisas om i 
mindre utsträckning då ett samband mellan ett upptagande i undervisningen och en frihet från 
läroböcker går att urskilja i respondenternas beskrivningar. Denna tänkbara förklaring är dock 
endast en vid sidan av andra motiveringar som av respondenterna lyfts fram inom ramen för 
respektive lärares didaktiska val, exempelvis tankegångar om ämnets status som 
kontroversiellt och resonemanget att skolan, i sitt fostrande uppdrag, kanske inte bör förmedla 
den feministiska samhällssynen till eleverna samt synen på feminismen som något som 
snarare förmedlas till eleverna som ett ramverk till all undervisning än som en del i en 
etablerad kunskapsbas.  
    Resultatet visar även en antydan om att synen bland respondenterna på feminismen som 
svårdefinierad och smalare än andra ideologier kan vara en förklaring till att den i mindre grad 
tas upp, vilket i så fall är något som kan anses röra sig utanför frågan om vilka didaktiska 
frågeställningar som respektive lärare står inför och snarare kan antas handla om vilken status 
som ideologi feminismen idag har och hur den på ett övergripande samhälleligt plan 
definieras och blir förstådd.  
    Min förhoppning är att denna undersökning är av viss relevans för den läsare som vill sätta 
sig in i de förutsättningar och svårigheter som lärare står inför vid planering av mer eller 
mindre abstrakta ämnesinnehåll. Undersökningen riktar sig även till dem som söker bilda sig 
en uppfattning om hur fördelningen av olika ämnesinnehåll faktiskt ser ut eller borde se ut och 
vad som eventuellt har betydelse för undervisningens kunskapsurval utifrån lärares didaktiska 
praktik.   
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1 Inledning 
Synen på feminismens plats i det svenska samhället och den allmänna debatten är något som 
kan anses skilja många människor åt idag. Maria Sveland, som denna vår gör en analys av vad 
hon beskriver som en växande antifeministisk rörelse, menar att det blir alltmer etablerat att 
förlöjliga och förminska feministiska frågeställningar, men även att direkt hata feminister. 
Hennes syn är att detta är en utveckling som sattes igång 2004 då dokumentären Könskriget, 
innehållande uttalandet ”Män är djur”, sändes (Sveland, 2013, s. 34). I direkt motsatt syn till 
detta resonemang står debattörer som till exempel Pär Ström, som motsätter sig den 
feministiska grundsynen på samhället. Ström talar istället om en statsfeminism som närmast 
har tagit över det statliga jämställdhetsarbetet. När han lämnade den offentliga debatten var 
det med hänvisning till den mängd hat och hot han hade fått utstå som utpekad avvikare från 
”Den Enda Rätta Läran – feminismen.” (Ström, 2012). 
    Vad dessa två helt skilda uppfattningar av verkligheten kan hjälpa oss att se är att feminism 
är mer laddat som begrepp idag än det mer allmänt vedertagna jämställdhet. Polariseringen 
tyder på att feminismen kanske inte kan ses som en allmän jämlikhetssträvan som vem som 
helst kan anse sig stödja, utan snarare som en ideologi, vilken ett stödjande av eller 
förkastande av innebär ett tydligt politiskt ställningstagande. Utifrån detta frågar jag mig, som 
blivande lärare i Samhällskunskap, vilken plats ger detta feminismen som ideologi, vid sidan 
av andra politiska ideologier, då dessa undervisas om i Samhällskunskapen? Jag vill med 
denna uppsats bidra med en bild av huruvida dagens skolungdomar får bekanta sig med 
feminismen eller inte och vad som påverkar lärare i deras, enligt kursplanernas utformning, 
relativt stora frihet att göra didaktiska val för innehållet om politiska ideologier och 
folkrörelser. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras först vad aktuella läroplaner lyfter fram, dels om jämställdhet som 
ett av skolans grundläggande värden och dels om undervisning om politiska ideologier, 
eftersom detta är de formella riktlinjer som lärare närmast har att förhålla sig till i sin 
didaktiska praktik. Även viktiga aspekter av hur själva ämnet Samhällskunskap i grundskolan 
och på gymnasiet bör betraktas inom det didaktiska forskningsfältet presenteras inledningsvis, 
för att förtydliga forskningsobjektets förhållande till det teoretiska perspektiv som jag utgår 
från. Perspektivet i sig beskrivs dock utförligare i kapitel 2.4.1 En studie inom det didaktiska 
forskningsfältet. 

 

2.1 Läroplanernas skrivningar om jämställdhet 

De grundläggande värden som skolan ska förmedla har inte förändrats i och med övergången 
från tidigare läroplaner till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11) samt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011 (Gy 11). Fortfarande står således med ”jämställdhet mellan kvinnor och män” 
(Skolverket, 2011, Lgr 11, s. 7 och Gy 11, s. 5). Under rubriken En likvärdig utbildning 
beskrivs hur detta värde ska genomsyra undervisningen i Lgr 11 med formuleringen: 

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. 

(Skolverket, 2011, Lgr 11, s. 8) 

I läroplanen för gymnasieskolan finns följande formulering under rubriken med samma namn: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 
om vad som är kvinnligt och manligt. 

    (Skolverket, 2011, Gy 11, s. 6) 

Utifrån detta kan en rimlig fråga vara vilken kunskap eleverna får om traditionella 
könsmönster och fördomar om manligt och kvinnligt samt de ifrågasättanden av dessa som 
historiskt har funnits och alltjämt är en del av den allmänna samhällsdebatten. Således är det 
motiverat att fråga sig vilken kontakt som eleverna får med den feministiska teoribildningen 
och kvinnorörelsens framväxt och betydelse för den moderna demokratin? 
    Undervisning om olika politiska ideologiers framväxt ska enligt kursplanen ingå i ämnet 
Samhällskunskap i grundskolan. Den betonas som en del av det centrala innehållet för skolår 
7-9 med formuleringen att eleverna ska ges kunskap om ”Politiska ideologier och hur 
skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.” (Skolverket, 2011, Lgr 11, s. 203). 
Utöver detta är det dock inte specificerat vilka ideologier som ska ingå i denna undervisning. 
    För gymnasieskolan finns i kursen Samhällskunskap 1b en liknande formulering då det 
bland annat skrivs att kursen ska behandla ”Politiska ideologier och deras koppling till 
samhällsbyggande och välfärdsteorier.” (Skolverket, 2011, Gy 11, s. 150). I kursen 
Samhällskunskap 2 finns vad som kan ses som en ingång till undervisning om just 
feminismen och kvinnorörelsen bland andra teoretiska och ideologiska tankar om strukturella 
villkor i och med följande formulering som ett centralt innehåll: 
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Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, 
till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i 
relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens 
handlingsfrihet kontra strukturella villkor. 

     (Ibid., s. 155) 

Vad undervisningen om politiska ideologier ska innehålla tycks på det stora hela vara upp till 
den enskilde läraren att besluta utifrån de riktlinjer som kursplanerna ger och denna formella 
frihet i den egna didaktiska praktiken är intressant att analysera. Denna undersökning bör 
betraktas som en del av en sådan allmän analys. Utifrån skrivningarna om skolans 
jämställdhetsuppdrag samt riktlinjerna för undervisning om politiska ideologier och 
folkrörelser avser jag att specifikt undersöka i vilken omfattning feminismen och 
kvinnorörelsen tas upp i undervisningen och hur dessa behandlas utifrån de didaktiska val 
som respektive lärare gör. 

 

2.2 Ett didaktiskt perspektiv på Samhällskunskapen 

Vid studier av undervisning och inlärning enligt den didaktiska forskningstraditionen måste 
hänsyn tas till de inbyggda skillnader som existerar mellan olika skolformer. Då denna 
undersökning fokuserar på den obligatoriska grundskolan och den, i princip frivilliga men i 
praktiken obligatoriska, gymnasieutbildningen (Östman, 2000, s. 69), bör belysas det dubbla 
syfte som dessa skolformer kan anses ha med såväl lärande som fostran (Ibid.). Den bredare 
utbildning av medborgare, oavsett framtida yrke, som ska ges innebär således både 
kunskapsutveckling och inlärning av en omvärldsuppfattning i enlighet med läroplanernas 
grundläggande värden. Båda dessa utvecklingar måste ses som tänkbara underliggande syften 
motiverande de didaktiska val som respektive lärare gör i sin undervisning. 
    Det ansvar som läggs på läraren i Samhällskunskap för elevernas fostran till framtida 
samhällsmedborgare kan ses som särskilt stort i och med att ämnet blir ett ständigt 
återkommande tillfälle att stimulera eleverna till självständigt resonemang, skapande av en 
egen samhällssyn och förståelse för olika samhälleliga skeenden (Långström & Virta, 2011, s. 
257). Ämnets tvärvetenskapliga karaktär och den motsättning som går att urskilja mellan 
uppdragen att förmedla en samhällelig värdegrund och att träna eleverna i kritiskt tänkande, 
av Långström och Virta beskriven som en balansgång mellan ”socialisation och ett slags 
motsocialisation” (2011, s. 29), gör också samhällskunskapsdidaktiken till en utmaning 
(Ibid.). 
    En motsättning kan också traditionellt urskiljas vad gäller motiven för stoffurval i ämnet. 
Anders Wello Westin beskriver två olika ståndpunkter i diskussionerna om vilket stoff som 
skulle finnas med i undervisningen från hans egen tid som So-lärare på 1980-talet. Starkast 
var, menar han, resonemanget att vissa arbetsområden måste finnas med i form av 
baskunskaper i ämnet (Westin, 2000, s. 79). Dock lyftes ibland även tanken att det centrala i 
So-ämnet var att ge eleverna en bred bild av olika perspektiv och värderingar av omvärlden 
för att de skulle tränas i kritisk granskning. Den viktiga skillnaden med denna tanke var att det 
inte på förhand skulle vara givet vilket stoff som fanns med i urvalet (Ibid. s. 80). Båda dessa 
perspektiv kunde finna motiv i den dåvarande läroplanen, Lgr 80, utifrån dels skrivningar om 
en kärna av nödvändiga kunskaper som skulle förmedlas och dels skrivningar om att eleverna 
skulle stärkas i sin tilltro till den egna förmågan att påverka (Ibid.). Framför allt menar Westin 
att det inte är det faktiska stoffurvalet som i det här fallet är det intressanta att studera utan 
vad som motiverar det, vilket i sin tur faller tillbaka på olika synsätt vad gäller 
samhällsorienteringen i skolan. Han menar att den selektiva traditionen bland lärare, det vill 
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säga den genomgående uppfattningen om vad som ska och inte ska ingå i urvalet, alltjämt 
idag fortsätter att göra att fakta om samhället tas för givna som objektiva och därmed inte 
problematiseras utifrån påverkan från olika värderingar och perspektiv (Ibid. s. 91). Inom 
denna selektiva tradition görs, enligt Westin, ingen reflektion över om kunskapsurvalet är det 
rätta eller om det skulle behöva förändras, vilket i sig är problematiskt för möjligheten att 
diskutera innehållet ur ett didaktiskt perspektiv. Omvärlden och dess egenskaper skulle, 
menar han, på ett mer naturligt sätt kunna betraktas som i ständig förändring, vilket skulle 
göra dem till mindre av en fast grund för innehållet i samhällsorienteringen (Ibid. s. 90). På 
detta sätt skulle auktoriteten över innehållet flyttas från vetenskapen till läraren och eleverna i 
dessas interaktion med omvärlden, vilket också skulle öppna upp för mer reflektion över den 
egna påverkan på samhället och således betydelsen av att ges en bild av skilda värderingar 
och perspektiv som formar vår uppfattning av omvärlden. 
    Ett liknande resonemang om kunskapens karaktär i Samhällskunskapen förs av Långström 
och Virta, då de menar att innehållet kan delas upp i två nivåer: Mikronivån, som innefattar 
praktisk kunskap och sådant som direkt angår eleverna i deras liv och Makronivån, som 
innefattar de stora ramarna i samhället och teoretiska begrepp från vetenskapen (Långström & 
Virta 2011, s. 21). Gränserna mellan dessa är, enligt författarna, inte helt tydliga. Dock menar 
de att skolan i sin helhet länge har fokuserat på orörlig vad-kunskap istället för att utveckla 
elevernas färdigheter i att ifrågasätta och tänka kritiskt. Det är fortfarande oklart om eleverna 
mestadels får lära sig denna orörliga kunskap under samhällskunskapslektionerna eller om de 
förutsätts kunna bygga logiska kunskapsstrukturer (Ibid. s. 23). 
    Sammantaget kan sägas att Samhällskunskapen som skolämne skiljer sig från de flesta 
andra ämnen i och med sin tvärvetenskaplighet och vad som kan anses vara motstridiga syften 
med dess utformning. Att studera det ur ett didaktiskt perspektiv kan således tänkas visa på 
väldigt skiftande inställning till de didaktiska frågorna bland lärarna. Även deras inställning 
till ämnets vetenskapliga förankring och huruvida samhälleliga fakta bör behandlas som 
statiska och objektiva eller i ständig förändring och grundade i skilda värderingar och 
perspektiv kan vara av relevans för lärares reflektion över kunskapsurvalet.  
    Då feminismen kan betraktas både utifrån historiska skeenden och på ett övergripande 
teoretiskt plan måste även hänsyn tas till vad som kan snarare ska anses vara en del av 
historieundervisningen än samhällskunskapsundervisningen, vilket i sig inte är en helt enkel 
bedömning då båda dessa är en del av So-undervisningen i grundskolan och dessutom ofta är 
lästa utan en specificerad uppdelning mellan sig berörande samma ämnesinnehåll. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenteras två tidigare undersökningar, vilkas resultat har viss relevans för denna 
undersökning. Dels redogör jag för den granskning av läromedel som Ann-Sofie Ohlander har 
genomfört på uppdrag från Delegationen för jämställdhet i skolan, då användningen av 
aktuella läromedel kan vara en betydelsefull faktor för vilket kunskapsurval lärarna gör, och 
dels presenterar jag några av de undersökningar som ingår i projektet Förändrade köns-
/genusordningar i skola och utbildning som berör olika attityder till och definitioner av 
jämställdhet bland lärare för att lyfta fram den personliga begreppsdefinitionens eventuella 
betydelse inför behandlingen av ett ämnesområde av denna teoretiska karaktär. Dessutom 
presenteras en artikel av Anne Rankin Mahoney om hur en undervisning ur ett feministiskt 
perspektiv kan se ut, då detta är något som respondenternas resonemang om hur 
ämnesinnehållet bör behandlas i vissa avseenden kan kopplas till. 
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2.3.1 Granskning av läromedel i samhällskunskap 

I rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap (SOU 2010: 33), 
har Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, granskat hur genus och jämställdhet 
behandlas i aktuella läromedel i Samhällskunskap. Som grund för undersökningen nämns, likt 
i min egen uppsats, skrivningen om jämställdhet som ett grundläggande värde i dåvarande 
läroplaner (Ohlander, 2010, s. 7). Undersökningen i sin helhet bygger på textanalys av fyra 
olika läroböcker i Samhällskunskap, varav en är för grundskolans senare år och två är för 
gymnasiet. Som övergripande resultat finner Ohlander brister i behandlingen av 
jämställdhetsaspekter i samtliga läroböcker (Ibid. s. 3), men även att bristerna är större i de 
läroböcker som är avsedda för senare skolår och gymnasiet (Ibid. s. 77). Ohlander har dels 
gjort en sammanställning av utrymmet för män respektive kvinnor i varje undersökt bok och 
särskilt analyserat de delar som hon anser behandlar jämställdhet och hur denna definieras. 
    Som lärobok för årskurs 6 till 9 ingår boken SO Direkt. Samhälle. Ämnesboken från 2007 i 
granskningen. Under rubriken Historiska brister tar hon upp hur boken presenterar 
kvinnorörelsen. Hon använder här inte begreppet feminism men däremot kvinnorörelsens 
ideologi, och redogör för sin syn på framställningen av denna som följer: 

Kvinnorörelsens ideologi med ursprung vid 1700-talets slut och med stark 
uppblomstring under 1800-talets andra hälft nämns överhuvudtaget inte. 
Ingenstans nämns heller att kvinnors ställning skulle ha beaktats i någon av de 
övriga ideologierna. Först i en ruta med rubriken ”Folkrörelser” nämns 
kvinnorörelsen, och då felaktigt långt fram i tiden 

     (Ohlander, 2010 s. 22f) 

Ohlander skriver även att det som läroboken tar upp i avsnittet om politiska ideologier är 
socialismen, liberalismen, konservatismen och ekologismen samt att kvinnorörelsen tas upp 
som uppkommen på 1970-talet, vilket leder henne till slutsatsen att bokens framställning av 
politiska ideologier och folkrörelser är ”både bristande och felaktig” (Ibid. s. 23). Ohlanders 
helhetsintryck av boken är i övrigt att det finns en ambition att behandla 
jämställdhetsaspekter, i och med vissa problematiseringar av ojämställdhet som återkommer i 
skilda delar av boken, men att en övergripande problematisering saknas (Ibid. s. 29). 
    Som läroböcker för gymnasiet ingår böckerna Exposé Samhällskunskap A och Mittpunkt 
Samhällskunskap A i undersökningen. Även i dessa finner Ohlander delar som söker 
problematisera ojämställdheten i samhället, men vad gäller till exempel den historiska 
framställningen anser hon att även dessa böcker har stora brister. De politiska ideologier som 
Exposé Samhällskunskap A lyfter fram som klassiska är liberalismen, konservatismen och 
socialismen. Dessas syn på jämställdhet mellan kvinnor och män lyfts inte fram i någon större 
utsträckning, enligt Ohlander. Hon skriver att boken visserligen nämner att 1800-talets 
liberaler i Sverige drev frågan om kvinnlig rösträtt, ”[m]en kvinnorörelsen, internationellt och 
i Sverige, som ju också tar sin början i slutet av 1700-talet och utvecklas under 1800-talet 
fram till nutid, finns inte med.” (Ohlander, 2010 s. 42). Senare skriver Ohlander vidare att: 

Det är märkligt att kvinnorörelsen inte fått plats som en självständig folkrörelse 
– den hade ju stor anslutning och hade fullt medborgarskap och rättigheter för 
mer än halva befolkningen som målsättningar. 

   (Ibid. s. 44) 

Vad gäller feminismen som ideologi nämner Ohlander att Exposé Samhällskunskap A faktiskt 
presenterar modern feministisk ideologi och queerteori under rubriken Postmoderna 
ideologier (Ohlander, 2010 s. 39). I både denna och i Mittpunkt Samhällskunskap A är dock 
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ideologin beskriven som något sent påkommet, vilket Ohlander kritiserar mer utförligt i 
analysen av den senare boken: 

Utan hänvisningar eller upplysningar om kvinnorörelsen och dess ideologi 
framstår i kapitlets slut felaktigt feminismen som en i sena tider påkommen 
”alternativ ideologi”. 

   (Ibid. s. 59) 

Sammanfattningsvis konstaterar Ohlander att gymnasieböckerna är de som klarar sig sämst 
vad gäller jämställdhetsaspekter i hennes granskning. Jag finner detta intressant utifrån det 
faktum att jag anser det lättare att se en ingång till feminismen och kvinnorörelsen som 
ämnesinnehåll i Gy 11 än i Lgr 11 (se kapitel 2 Bakgrund). Ohlander spekulerar i om 
resultatet kan tänkas visa på ”en sjunkande ’jämställdhetstrend’ från skolans första klasser till 
de sista” (Ohlander, 2010 s. 77), då den lärobok som enligt henne klarade sig bäst i 
granskningen var Samhällskunskap för de tidigaste skolåren. Detta är i sig också en intressant 
tanke, men mest relevant för min egen undersökning är att det stöd som läroböckerna i 
undersökningen i allmänhet ger för lärare att undervisa om feminismen och kvinnorörelsen på 
många punkter kan ses som mindre än för undervisning om andra ideologier och folkrörelser. 
    Ohlanders granskning öppnar upp för just en undersökning om lärares inställning till och 
hantering av de ämnen där hon menar att läroböckerna har stora brister. För sig själv tyder 
hennes forskning på att läroboksförfattare inte väljer att ta upp feminismen och 
kvinnorörelsen i någon stor utsträckning. Utifrån detta kan man anta att lärare inte heller gör 
det eftersom läroböckerna kan antas vara deras främsta resurs. Dock är det också möjligt att 
lärare inte förlitar sig på läroböcker till största delen, utan istället söker andra resurser för att 
kunna ge en heltäckande bild av till exempel politiska ideologier. 
    Utifrån ett didaktiskt perspektiv är således användning av läroböcker en möjlig förklarande 
faktor bakom de val som respektive lärare gör inför sitt stoffurval. Långström och Virta 
(2011, s. 178) lyfter fram lärobokens ställning i Samhällskunskapen som stark idag liksom 
tidigare, men även att användningen har förskjutits från att träna memorering av fakta till att 
träna kritisk läsning. Denna förskjutning, menar de, har även gjort att den statliga 
granskningen av dessa läroböcker, som fram till 1991 sågs som viktig för att rätta till sakfel, 
sedan dess har upphört och att endast ett fåtal granskningar på senare tid har gjorts av 
Skolverket, varav Ohlanders granskning är en (Ibid.). Långström och Virta menar vidare att 
den bibehållet starka ställningen för läroböcker i Samhällskunskap kan förklaras av 
enkelheten med att använda dem var som helst utan risk för tekniska fel (Ibid. s. 179), men 
även av att böckerna har anpassats till insikten om ämnets föränderliga karaktär. Istället för att 
användas som källa till aktuella och korrekta objektiva fakta om samhället, vilka med fördel 
idag söks på Internet, ligger läroböckernas tyngdpunkt idag på att bland annat strukturera hela 
ämnesområden och ge överblick och sammanhang samt att, som nämnt, stimulera till kritisk 
läsning genom frågor och uppgifter (Ibid.). Resonemanget om lärobokens anpassning till att 
vara mindre av ett facit med korrekta fakta och mer en stimulans till egen omvärldsanalys är 
något som kan kopplas till de tankar om statiska respektive föränderliga fakta inom 
Samhällskunskapen som såväl Långström och Virta som Westin också lyfter fram som en 
spänning inom ämnet i sig (se kapitel 2.2 Ett didaktiskt perspektiv på Samhällskunskapen).  
    Min undersökning belyser i vilken omfattning lärare överhuvudtaget tar upp ämnesområdet 
feminismen och kvinnorörelsen. Då detta bör ses som en del av en större strukturering av ett 
ämnesinnehåll och dessutom som handlande om att på ett övergripande plan se sammanhang 
samt som en möjlighet till kritisk granskning och analys finner jag det därför relevant att 
undersöka läroböckers framställning som en eventuell förklarande faktor till de didaktiska val 
som lärare gör inför detta ämnesinnehåll, utifrån hur de faktiskt använder boken. Ohlanders 
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framlyfta brister handlar till stor del om sakfel vad gäller fakta som i sin historiska karaktär 
givetvis är oföränderliga och således endast kan vara korrekta eller inkorrekta, i vilket 
Ohlander kan antas vara trovärdig i sin bedömning av det ena eller det andra. Dock är det 
viktigt att poängtera att min undersökning huvudsakligen fokuserar på feminismen och 
kvinnorörelsens överhuvudtagliga nämnande och behandlande, vilket är en annan stor del av 
Ohlanders granskning. Det är framför allt tänkbart att ett mindre utrymme för feminismen och 
kvinnorörelsen i aktuella läroböcker också ger ett mindre utrymme för dessa i 
samhällskunskapsundervisningen i sin helhet, oavsett vilka eventuella faktafel som 
förekommer i framställningen. 
 

2.3.2 Lärares inställning till jämställdhet och undervisning 

Där Ohlanders forskning fokuserar på lärobokstexter har andra forskare undersökt vilka 
attityder som finns bland lärare, dels om begreppet jämställdhet i sig, men även om 
inställningen till behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete. Utifrån en enkätundersökning 
genomförd 2005 har Inga Wernersson sökt kartlägga lärares uppfattning om vad jämställdhet 
innebär. Till frågan Vad innebär jämställdhet för dig?, ställd till lärare från förskolan upp till 
årskurs 9, har getts ett antal påståenden som lärarna därefter har fått besvara utifrån en fem-
gradig skala från Instämmer helt till Instämmer inte alls med Ingen uppfattning som 
mittenalternativ. Påståendena har i vissa fall varit motsägande varandra. Till exempel har 
lärarna dels fått ta ställning till påståendet att jämställdhet innebär att könens biologiska 
särarter bejakas och dels påståendet att jämställdhet innebär att könstillhörigheten inte längre 
har betydelse (Wernersson, 2009, s. 36). Då resultatet visar att dessa påståenden var för sig 
har fått ett relativt lågt instämmande medan samtliga lärare till hög grad instämde med 
påståenden om att jämställdhet till exempel innebär en likavärdering av manligt och kvinnligt, 
ser Wernersson två tydliga svarsmönster bland lärarna, ett som anser att jämställdhet handlar 
om balansering av olikhet och ett som anser att jämställdhet handlar om likhet (Ibid. s. 37).  
    I separata analyser av kvinnor respektive män finner Wernersson ingen skillnad i mönstren, 
men däremot visar hennes jämförelse mellan lärare med olika lång yrkeserfarenhet på vissa 
skillnader. Bland dem som anser att jämställdhet är att balansera olikheter lägger mindre 
erfarna lärare (som av Wernersson förstås som yngre) större vikt vid att föräldraansvaret ska 
delas lika. Detta tolkar hon som ett tecken på att uppfattning om jämställdhetsbegreppet kan 
variera med livssituation, till exempel att föräldraansvarets uppdelning är viktigare i en grupp 
med större andel småbarnsföräldrar (Wernersson, 2009 s. 37). Utöver detta finner hon hos 
mindre erfarna lärare inom gruppen som anser att jämställdhet är likhet ett tydligare 
ställningstagande mot påståendet om bejakande av biologiska skillnader än hos de mer erfarna 
lärarna (Ibid. s. 37). 
    Förutom denna undersökning kan nämnas den som behandlas av Eva Gannerud inom 
samma projekt. Utifrån enkätsvar på frågor om huruvida lärare anser sig själva aktivt arbeta 
med jämställdhetsfrågor ger hon en bild av att ungefär två av tre lärare i samtliga årskurser 
och i förskolan anser att de gör detta. Svarsmönstret mellan kvinnor och män skiljer sig inte 
nämnvärt åt på denna punkt men manliga lärare anser i något högre grad att de arbetar med 
dessa frågor (Gannerud, 2009, s. 95). En stor skillnad mellan kvinnliga och manliga lärares 
inställningar finner hon däremot då dessa har fått ta ställning till frågor som rör jämställdheten 
inom den egna yrkeskåren. Hälften av de kvinnliga lärarna anser att manliga lärare får 
orättvist hög lön medan ungefär 60 % av de manliga lärarna helt och hållet avfärdar detta 
påstående (Ibid. s. 90). Eftersom Gannerud själv vill påvisa att de manliga lärarnas inställning 
är den som faktiskt ligger närmast verkligheten, enligt offentlig statistik, ställer hon även upp 
vissa faktorer som kan förklara de kvinnliga lärarnas uppfattning. Dessa kan, enligt Gannerud, 
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grunda sin uppfattning på orsaker som inte syns i statistiken, som att manliga lärare har en 
lägre genomsnittsålder eller oftare är obehöriga, vilket skulle innebära att de i praktiken inte 
borde ha lika hög lön i genomsnitt som sina kvinnliga kollegor (Ibid. s. 90). 
    Det relevanta i dessa undersökningar är framför allt att det kan finnas helt olika 
inställningar till hur jämställdhet ska definieras bland lärare. Även om lärarens 
könstillhörighet inte tycks ha betydelse för denna skillnad i inställning är det tillräckligt 
anmärkningsvärt att manliga och kvinnliga lärare tycks se på jämställdhet och aktivt 
jämställdhetsarbete på samma sätt förutom när det gäller den egna yrkeskåren. En rimlig fråga 
utifrån detta är: Om manliga och kvinnliga lärare har helt olika bilder av hur jämställdheten 
faktiskt ser ut, hur kan de ändå ha så pass liknande bilder av vad jämställdhet i sig innebär och 
vad innebär detta för deras syn på vad feminism egentligen är? Följaktligen anser jag det 
motiverat att ha med lärares könstillhörighet som tänkbar förklarande faktor till vissa 
skillnader i inställning till feminism som ämnesinnehåll. På samma sätt visar Wernersson att 
arbetad tid som lärare, och i förlängningen ålder, kan ha viss betydelse för hur 
jämställdhetsbegreppet definieras och således kan även detta vara av viss relevans för min 
analys. 
    Wernerssons och Ganneruds resultat visar på skilda uppfattningar bland lärare om hur 
jämställdhet ska definieras, men de har inte specifikt undersökt samhällskunskapslärares 
hantering av feminismen och kvinnorörelsen i undervisningen, vilket jag avser att göra med 
min undersökning. Det kan dock vara relevant att koppla resultaten från Wernerssons och 
Ganneruds studier till mina respondenters syn på definitionen av, förutom jämställdhet, även 
feminism. Jag anser det således relevant att ha dessa kvantitativa data med mig i såväl 
utformningen av mina intervjufrågor som i min analys. Förhoppningsvis kan mina resultat på 
så sätt ses i ljuset av dessa undersökningar och visa om en lärares personliga uppfattning om 
definitionen av jämställdhet även kan anses säga något om dennes rent didaktiska utformning 
av politiska ideologier i allmänhet och feminismen och kvinnorörelsen i synnerhet som ett 
ämnesinnehåll inom Samhällskunskapen. 
 

2.3.3 Undervisning ur ett feministiskt perspektiv 

Huruvida feminismens självklara koppling till undervisning helt enkelt är att betrakta den som 
ett möjligt ämnesinnehåll går att ifrågasätta. Anne Rankin Mahoney har bidragit med en bild 
av hur feminismen snarare är ett perspektiv ur vilket undervisning bedrivs än ett sådant 
innehåll. I artikeln lyfter hon fram amerikansk forskning om genomförandet och mottagandet 
av pedagogik från ett feministiskt perspektiv och för en diskussion om de olika stadier som 
såväl lärare som elever till synes går igenom vid en sådan inriktning. Fokus ligger på 
utbildning till lärare i barnomsorgen och Mahoney menar att en feministisk inriktning är 
specifikt viktigt för denna utbildning. Ett ifrågasättande av gällande normer och strukturer vad 
gäller familjer och barn belyser, enligt henne, faktorer som kommer att påverka utvecklingen 
av barnomsorg och socialpolitik under många år (Mahoney, 1996, s. 191). 
Inledningsvis ger Mahoney en kort beskrivning av vad ett feministiskt perspektiv på 
undervisning kan vara. Det sammanfattas med fokus på det efterstävade synsättet hos 
eleverna: 

In regard to education, they argue for participatory, nonauthoritarian, and 
experiential ways of teaching  and learning in which students are encouraged to 
examine the unexamined. 

    (Mahoney, 1996, s. 191f) 
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Denna strävan mot att eleverna ska ges möjlighet att uppmärksamma och ifrågasätta rådande 
strukturer i det omgivande samhället kommer, enligt Mahoney, även att påverka lärarens syn 
på sin egen undervisning och det kunskapsområde som denna utgår ifrån. Intervjuer med 
högskolelärare som i och med en inledning till ett feministiskt perspektiv i undervisningen har 
blivit medvetna om synen på kunskap som subjektiv, det vill säga skapad av individer utifrån 
erfarenheter och social position, har visat att det upplevs som extremt omvälvande (Mahoney, 
1996, s. 192). 
    Mahoney sammanfattar den personliga utvecklingen för både elever och lärare vid en 
undervisning från ett feministiskt perspektiv i fyra stadier. I det första stadiet förnekas 
könsmaktsordningen av eleverna och läraren är inte medveten om avsaknaden av kvinnliga 
författare i sitt material. Förnekelsen är, enligt Mahoney, något som eleverna har mycket svårt 
att komma ur, och den kapitulation som det innebär att bli uppmärksam kan leda till ångest 
(Mahoney, 1996, s. 194). Detta kan förklara de ofta upprörda känslorna av ilska och 
desperation som eleverna känner i det andra stadiet. För lärarens del innebär detta stadium att 
hen börjar söka efter kvinnliga författare för att komplettera sitt material. Dock utgår hen 
fortfarande från de normer för vad som är god kunskap som traditionellt har skapats enbart av 
män och insikten om detta kan leda till upprörda känslor även hos läraren (Ibid.). I det tredje 
stadiet är läraren medveten om att det egna forskningsfältet kan ifrågasättas, vilket hen även 
aktivt gör i det fjärde stadiet. För såväl lärare som elever innebär de sista stadierna att 
upprördheten ersätts av en fokusering på kvinnors underordning och att såväl kvinnor som 
män ses som jämförbara på ett individuellt plan vilket också, för kvinnor, leder till en mer 
positiv inställning till män (Ibid. s. 195). 
    I sin konklusion refererar Mahoney till Kuhns resonemang om paradigmskiften och 
diskuterar huruvida ett feministiskt perspektiv på frågor om barns utveckling och familjeliv 
kan ändra vad vi hittills har tagit för givet och innebära en revolution inom kunskapsområdet. 
I och med den accelererande utvecklingen för kvinnors krav på delaktighet och jämställdhet, 
framför allt inom områdena barn och familj, menar hon att nya tankesätt är nödvändiga och 
att möjligheter till ifrågasättande av rådande normer för blivande lärare inom barnomsorgen 
således är extremt viktiga (Mahoney, 1996, s. 195). 
    Mahoneys artikel antyder att feminismen kan kopplas till undervisning på ett mer komplext 
sätt än som ett ämnesinnehåll vid sidan av andra. Att undervisa om feminism är rimligtvis en 
annan sak än att undervisa ur ett feministiskt perspektiv, då det senare snarare är en kritisk 
analys av det omgivande samhället och framför allt det material med vilket undervisningen 
bedrivs. Jag anser det relevant att jämföra Mahoneys resonemang med de svar som 
respondenterna i min undersökning ger. En tänkbar förklaring till en annan behandling av 
feminismen än av andra politiska ideologier skulle kunna vara en syn på att feminismen 
snarare bör förmedlas som ett övergripande perspektiv, enligt vilket samhälleliga normer och 
könsroller kan ifrågasättas på olika ställen i undervisningen. Det är även möjligt att 
respondenterna i någon mån kan placeras i något av Mahoneys beskrivna stadier, utifrån de 
eventuella resonemang de för om exempelvis könsrollsfrågor som infallsvinkel i andra 
ämnesområden, en egen reflektion över brister i läromedlen eller deras elevers reaktion om 
lärarna tar upp en strukturell ojämställdhet mellan kvinnor och män till diskussion. Det bör 
dock poängteras att där Mahoney tycks föra ett resonemang om lärare som medvetet har ett 
feministiskt perspektiv på sin undervisning, undersöker jag lärares inställning på ett mer 
allmänt plan, vilket jag måste ta hänsyn till för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. 
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för det didaktiska perspektiv som jag har antagit samt hur min 
undersökning kan förstås som rörande sig inom det didaktiska forskningsfältet. Jag 
presenterar även definitionsfrågan gällande feminismen utifrån tidigare teorier samt hur denna 
ska förstås i förhållande till begreppet jämställdhet. 
 

2.4.1 En studie inom det didaktiska forskningsfältet 

Didaktiken har beskrivits som ett bredare forskningsområde än vad det ibland definieras som. 
Att det skiljer sig från metodiken enligt definitionen att didaktik handlar om val av innehåll 
där metodik handlar om förmedling av detta är enligt Jank och Meyer (1997, s. 17) inte ett 
felaktigt påstående, men däremot en alltför snäv definition. Bland de frågor som didaktiken 
kan anses behandla placerar nämnda författare inte bara vad man ska lära sig, utan även bland 
annat vem som ska lära sig och hur man ska lära sig (Ibid. s. 17f), vilket innebär att didaktiken 
i sig innefattar även frågor om metodik. Dessutom är det centralt att i en didaktisk studie även 
ta hänsyn till frågor om varför och för vad man ska lära sig (Ibid. s. 18), det vill säga 
undervisningens syften och mål. 
     Leif Östman (2000, s. 66) definierar det didaktiska forskningsfältet som bärande på 
ambitionen att, bland flera andra forskningsobjekt, studera och söka förklara relationen mellan 
de olika val som görs vid undervisning och de konsekvenser för elevers inlärning dessa får 
samt de bakomliggande faktorer som styr dessa val. Som exempel på utkristallisering av olika 
syften med undervisningen lyfter Östman fram en studie av två lärobokstexter i 
naturvetenskap. Båda förklarar ett ekosystems uppbyggnad men de skiljer sig åt i sin 
förmedling. Den ena fokuserar på att ta upp den biologiska terminologin och översiktligt 
beskriva vad dessa termer innebär. Den andra lyfter, med hjälp av biologiska termer, fram 
människans relation till naturen i sin vardag med konkreta exempel på exempelvis 
miljöförstöring. Utifrån detta menar Östman att två olika syften kan ses utifrån ett didaktiskt 
perspektiv. Den första texten betecknas som en introduktion i naturvetenskap och tycks, enligt 
Östman, ha som syfte att eleverna ska lära sig om biologi som en vetenskap (Östman, 2000, s. 
73). Den andra texten, menar han, kan anses ha dubbla syften, nämligen att eleverna ska ges 
förståelse för människans relation till och påverkan på naturen i sin vardag och för denna 
förståelse även de biologiska baskunskaper som krävs. Detta betecknar han som Lära av 
naturvetenskap (Ibid. s. 73f). Då min egen undersökning syftar till att lyfta fram de faktorer 
som påverkar lärare i sina didaktiska val är det utifrån detta relevant att olika syften bakom 
behandlingen av ett specifikt ämnesinnehåll går att urskilja. 
    Satt i ett större sammanhang kan olika utkristalliserade syften av ovan nämnda slag även 
anses säga något om vilka diskurser om innehållet i undervisningen som existerar bland lärare 
och i hela samhället. Anders Wello Westin lyfter fram begreppet selektiv tradition bland 
lärare och det sammanhang som motiverar ett stoffurval som det verkligt intressanta att 
studera ur ett didaktiskt perspektiv snarare än stoffurvalet i sig (se kapitel 2.2 Ett didaktiskt 
perspektiv på Samhällskunskapen). Olika inställningar bland lärare till vilken behandling som 
bör göras av ett specifikt ämnesinnehåll bör således analyseras utifrån deras syn på 
ämnesinnehållet i sig, till exempel som antingen en del av de baskunskaper i ämnet som 
eleverna bör ges eller som ett perspektiv på samhället som eleverna bör ges insyn i för att 
kunna skapa en egen samhällssyn och utveckla ett kritiskt tänkande, vilket således kommer att 
vara en del av min egen analys. I förlängningen kan dessa eventuella olika syner på ett visst 
ämnesinnehåll härledas till lärarens syn på hela ämnet och betoningen vad gäller uppdraget 
som lärare som antingen i första hand förmedling av kunskaper om en vetenskap eller i första 
hand som diskussionsforum och utveckling av kritiskt tänkande. 
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En åtskillnad görs ofta mellan allmändidaktik och praktisk didaktik, där den förra kan anses 
försöka skapa och utveckla allmänna teorier kring undervisning och lärande och den senare 
har som ambition att utveckla fungerande modeller för ett visst ämne eller 
undervisningsområde (Östman, 2000, s. 68). Tomas Englund anser dock att åtskillnaden 
mellan den teoriserande didaktiken (av Englund betecknad didaktik som forskningsfält) och 
den praktiska didaktiken bör problematiseras för att den praktiska didaktiken inte ska 
sammanblandas med metodiken som historiskt snarare vilar på psykologisk 
inlärningsforskning än didaktiska forskningsöverväganden (Englund, 1997, s. 122). Att det 
traditionellt har funnits en relativt stark åtskillnad mellan didaktiken som forskningsfält och 
den praktiska didaktiken i Sverige, till skillnad mot förhållandet internationellt, härleder 
Englund till den svenska utbildningstraditionen där frågor om innehållet i undervisningen 
länge har ansetts vara frågor för någon annan än läraren. Denne har under 1900-talet snarare 
setts som en teknisk verkställare av beslut fattade av politiker och inte en didaktiskt medveten 
väljare (Ibid. s. 125). Didaktisk kompetens hos läraren kräver, enligt Englund, att 
lärarutbildningen ger allmändidaktiska problematiserande perspektiv plats och utvecklar 
blivande lärares förmåga att reflektera över undervisningens innehåll utifrån historia, 
utformning och karaktär, det vill säga ger förutsättningar för att skapa reflekterande praktiker 
som lärare (Ibid. s. 124). 
    Hur synen på lärarens didaktiska kompetens har utvecklats efter ovan nämna resonemang 
av Englund fram till idag är inte helt klart. Långström och Virta menar att varken bilden av 
lärare utan något alls att säga till om, reglerade av såväl skollag som läroplaner och lokala 
skolplaner (2011, s. 57f), eller som kungar eller drottningar över sitt eget klassrum (Ibid. s. 
58) kan anses vara den sanna idag. De konstaterar dock att styrdokumenten sällan förverkligas 
i sin helhet eftersom många lärare undervisar enligt traditioner och dessutom inte har 
tillräcklig kunskap om dessa styrdokument (Ibid.). I och med skrivelserna i läroplaner och 
kursplaner för Samhällskunskap, där det inte är specificerat exempelvis vilka politiska 
ideologier som ska behandlas i undervisningen om dessa (se kapitel 2.1 Läroplanernas 
skrivningar om jämställdhet), anser jag det relevant att utgå från att lärarna, åtminstone i det 
specifika avseendet, ur ett samhälleligt perspektiv är betraktade som didaktiskt kompetenta 
och således fria i sitt stoffurval. Detta motiverar att min undersökning fokuserar på de 
didaktiska val som lärare i Samhällskunskap faktiskt gör inför den ändå föreskrivna 
undervisningen om politiska ideologier som de genomför. 
    Sammanfattningsvis rör sig således denna studie inom det didaktiska forskningsfältet med 
fokusering på den praktiska didaktik som lärare tillämpar i sin egen undervisning med 
didaktiska val inför feminismen och kvinnorörelsen som eventuellt ämnesinnehåll samt de 
bakomliggande faktorer som påverkar dessa val. Jag utgår från att lärarna formellt har 
förutsättningar för att göra egna didaktiska bedömningar i detta avseende och därmed är 
relativt fria att själva välja huruvida det specifika ämnesinnehållet alls ska tas upp och i så fall 
på vilket sätt. På ett mer allmänt plan vill jag även framhålla att jag, utifrån ett förstående 
perspektiv, avser att, för min analys av de bakomliggande faktorer som påverkar lärare i sina 
val, utgå från mina respondenters egna beskrivningar och motiveringar av dessa. 
  

2.4.2 Feminism eller jämställdhet 

Att skolan har ett jämställdhetsuppdrag i och med skrivningarna i läroplanen samt 
kursplanernas innehåll är tydligt. Det är dock viktigt att poängtera att det i detta uppdrag inte 
finns någon formulering om att elever ska få undervisning om feminismen som ett 
ämnesinnehåll. Som i de förra kursplanerna finns i de nuvarande formuleringar om 
jämställdhet och hur förmedling av betydelsen av denna är ett syfte med exempelvis 
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Samhällskunskapen (Skolverket, 2011, Lgr 11, s. 199). Vad detta innebär är dock inte 
utförligare beskrivet och att undervisning om feministisk teori per automatik skulle vara en 
del av detta syfte motsägs till exempel av Inga Wernerssons kommentar till liknande 
formuleringar om jämställdhet i de förra kursplanerna: 

Om de senaste decenniernas genusforskning finns med som kunskapsgrund för 
ämnesinnehållet framgår inte av de allmänna formuleringarna. 
Genusvetenskapliga begrepp används dock inte. 

(Wernersson, 2009, s. 33) 

Även om innehållet i kursplanerna har ändrats något är det fortfarande ordet jämställdhet och 
inte feminism eller genusforskning som används. Således tycks avsaknaden av dessa ord bero 
på att det görs åtskillnad mellan betydelsen av dessa och betydelsen av jämställdhet. Detta är 
också Wernerssons uppfattning. Hon skriver att: ”På den nationella politiska nivån används 
’jämställdhet’ idag tekniskt beskrivande, medan ’feminism’ övertagit den politiska 
laddningen.” (Wernersson, 2009, s. 27) utifrån det faktum att samtliga riksdagspartier 2009 
använder sig av begreppet jämställdhet i sina program men inte alltid nämner feminism. 
    Att lärarna således har i uppdrag att förmedla kunskap om och värdet av det idag mindre 
politiskt laddade begreppet jämställdhet men inte per automatik kunskap om feminism och 
genusforskning är relevant för deras inställning till hur och i vilken mån undervisning om 
feminismen ska genomföras. I de tidigare undersökningarna av Gannerud och Wernersson (se 
kapitel 2.1.2 Lärares inställning till jämställdhet och undervisning) har lärarna tagit ställning 
till begreppet jämställdhet, men inte feminism. I och med min egen ambition att jämföra mina 
respondenter utifrån hur de definierar feminism är det därför relevant att förtydliga hur denna 
kan definieras och tidigare har definierats. Jane Freedman gör ett försök att utreda 
feminismens grundläggande ståndpunkter, men visar också på svårigheten att definiera den 
som en enhetlig ideologi. Hon skriver inledningsvis att försök att förklara vad feminismen 
egentligen är ständigt har stött på svårigheter, då ”många av de skilda feministiska 
riktningarna inte bara förefaller ligga långt ifrån varandra utan ibland vara direkt motstridiga.” 
(Freedman, 2003, s. 7). Vid en definition av feminismen är det således möjligt att lyfta fram 
flera olika inriktningar, som till exempel liberal feminism eller radikalfeminism (Ibid. s. 12).  
    Anne Rankin Mahoney ger också en översiktlig bild av hur feminism kan definieras: 

Feminists range along a fairly wide continuum of viewpoints. Underlying the 
variety of philosophies, however, are some common assumptions. One is that 
women's and men's positions in society are the result of social, not natural or 
biological factors.. 

(Mahoney, 1996, s. 191) 

Huruvida biologiska eller sociala faktorer, enligt feminismen, ska ses som grund för den 
strukturella könsmaktsordningen lyfts dock av Freedman fram som en komplicerad debatt 
mellan ”(jäm)likhet eller skillnad” (Freedman, 2003, s. 17). Den hör ihop med frågan om en 
feministisk kamp ska föras utifrån synen att kvinnor är lika män eller olika män, huruvida 
exempelvis kvinnor ska få vissa förmåner i välfärden som inte män får, till exempel 
föräldrapenningen utifrån det biologiska faktumet att kvinnor föder barn, eller om oförmåga 
att arbeta på grund av graviditet bör behandlas på samma sätt som oförmåga att arbeta på 
grund av sjukdom (Ibid. s. 18). Ett ytterligare sätt att se på denna debatt är nödvändigheten att 
göra en distinktion mellan biologiskt kön och socialt genus. Med Judith Butlers resonemang 
till hjälp presenterar Freedman slutsatsen: 
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Kvinnors frigörelse är således beroende av att kvinnor befrias från den sociala 
konstruktionen det ”evigt kvinnliga”, som har placerat dem i en socialt och 
ekonomiskt underordnad position, men den är inte beroende av att man förnekar 
att ”män” och ”kvinnor” är biologiskt distinkta kategoriet. 

   (Freedman, 2003, s. 25f) 

Således är det ändå rimligt att se sociala faktorer, som avgörande för könsmaktsordningen, 
som betonade i grundläggande feministisk teori även om förhållandet till biologiska faktorer 
kan ses från olika perspektiv. Att det överhuvudtaget existerar en könsmaktsordning tycks 
dock vara grundläggande i feminismen, men kopplingen till begreppet jämställdhet är 
däremot inte helt klar. Wernersson skriver: 

En tänkt köns-/genusordning som stipulerar ’samma rättigheter’, skyldigheter 
och möjligheter’, ’samma ställning och inflytande’ och ’ samma makt’ oavsett 
kön är jämställd, men den är fortfarande en ordning grundad på kön så länge 
kvinnor och män identifieras som åtskilda kategorier. 

   (Wernersson, 2009, s. 24) 

Således är det rimligt att se en definition av jämställdhet som något annat än en definition av 
feminism. Vad gäller den senare bör ett uppmärksammande av en rådande könsmaktsordning 
ses som fundamentalt och för denna kan Yvonne Hirdmans beskrivning av de två logikerna i 
genussystemet, dikotomi och hierarki, ses som central, det vill säga ”han och hon bör inte 
blandas, han och hon bör ha särskilda områden.” (Hirdman, 1987, s. 197) samt ”det män gör 
och tänker värderas högre” (Ibid. s. 198). Feminism i sig kan således ses som en analys av de 
underliggande strukturerna för könsförtryck som alltjämt reproduceras snarare än en allmän 
strävan mot jämställdhet. 
    Även Wernersson skriver att den feministiska ideologin i sina strävanden är historiskt 
uppdelad i olika inriktningar, till exempel i liberal eller marxistisk, men även inom olika 
dimensioner, till exempel androgyn med strävan mot upplösande av kvinnligt och manligt 
eller matriarkalisk med förordat ökat inflytande för det kvinnliga (Wernersson, 2009, s. 25). 
    Utifrån detta anser jag det vara motiverat att betrakta feminismen som något som kan 
definieras på olika sätt och i många olika grader av utförlighet och således kommer lärarnas 
definition av begreppet i fråga att vara av betydelse för min analys av intervjusvaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  17 

3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur samhällskunskapslärare för grundskolans högre 
åldrar och på gymnasiet undervisar om feminismen och kvinnorörelsen. Framför allt vill jag, 
utifrån lärarnas egna beskrivningar, undersöka i vilken omfattning dessa specifika ämnen tas 
upp inom ramen för den undervisning om politiska ideologier och folkrörelser som beskrivs i 
det centrala innehållet i aktuella kursplaner för samhällskunskap. Lärarnas motiveringar för 
sina didaktiska val kommer att stå i fokus (särskilt aktuella läroböckers betydelse), men även 
möjliga förklaringsfaktorer, utöver dessa motiveringar, till skillnader mellan lärares 
behandling av dessa ämnen i undervisningen kommer att analyseras.  

 

3.1 Frågeställningar 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 
 

• I vilken omfattning väljer lärare att ta upp feminismen och kvinnorörelsen i 
samhällskunskapsundervisningen?  
 

• Hur motiverar lärare de didaktiska val som de gör avseende feminismen och 
kvinnorörelsen som ämnesinnehåll i samhällskunskapsundervisningen? 
 

• Vilken betydelse har aktuella läroböcker för vad lärare väljer att ta upp i 
undervisningen om politiska ideologier och folkrörelser? 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör jag för hur min undersökning kommer att gå till samt vilka etiska 
aspekter som är viktiga att belysa inför insamlingen och behandlandet av materialet. 

 

4.1 Urval 

Mitt urval för denna intervjustudie består av tre kvinnliga och tre manliga lärare i So eller 
Samhällskunskap. Fyra av respondenterna arbetar som grundskollärare. En har tills relativt 
nyligen arbetat som gymnasielärare, men har nu en annan tjänst inom skola och en är utbildad 
gymnasielärare som dock har arbetat näst intill uteslutande som lärare på folkhögskola. 
Således bör sägas att representationen av gymnasielärare kan ses som bristfällig. Den 
ytterligare dimensionen som tillförs i och med att även en folkhögskolelärare, med ett 
undervisningsupplägg som på viktiga punkter skiljer sig från samtliga andra respondenters, 
ges möjlighet att beskriva sitt tillvägagångssätt och sin syn på frågeställningarna kan å andra 
sidan ses som värdefull. Då undersökningen inte syftar till att dra några säkra slutsatser utifrån 
generaliserbara bakgrundsvariabler anser jag det snarare befogat att ha med ett brett urval. 
Eventuella vidare studier i ämnet utifrån de antydningar som ändå kan göras om skillnader 
mellan lärare för olika skolår skulle dock rimligtvis kräva en större andel intervjuer med 
specifikt lärare på gymnasiet eller folkhögskola. 

 

4.2 Datainsamling 

Min strävan är att samtliga intervjuer ska följa samma bestämda struktur för att ge en tydligt 
jämförbar bild av olika lärares uppfattningar, men att tillräckligt utrymme ändå ska ges varje 
respondent att utveckla sina formuleringar fritt utifrån relativt öppna frågeställningar. Således 
kommer intervjuerna att vara av halvstrukturerad form med ett antal konkreta frågor utifrån 
centrala teman som ger utrymme för längre resonemang och följdfrågor. 
    Jag anser att den kvalitativa metod som samtalsintervjuer innebär och den kombination av 
teman och konkreta frågor som den halvstrukturerade intervjuformen innebär är de bäst 
lämpade komponenterna för mitt ändamål. Detta för att jag betraktar min undersökning som 
rörande sig inom de områden som Esaiasson m.fl. beskriver som dels insamling av kunskap 
om ”hur människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 
2007, s. 285), samt, i och med min koppling till Ohlanders rapport, insamling av kunskap som 
”kan utgöra ett komplement till annan forskning” (Ibid. s. 289). Då Ohlander har genomfört 
en textanalys av läroböcker och bedömt kvaliteten i framställningen av feminismen och 
kvinnorörelsen men inte närmare utforskat hur dessa böckers författare motiverar denna 
framställning, som hon har bedömt som bristande, anser jag att detta kan vara en rimlig 
utgångspunkt för en djupare intervjustudie. Mitt undersökningsobjekt är dock snarare lärarnas 
egen framställning och vilka motiveringar för denna som framkommer. Författarna till 
läroböckerna ingår inte i undersökningen. Således går det inte att se min undersökning som en 
fortsättning på Ohlanders analys, men däremot som ett ämne kopplat till denna. 
    Utifrån det faktum att mitt material är relativt litet bedömer jag som knappast möjligt att 
göra några generella antaganden om lärares undervisning om feminismen från mina 
intervjuer, vilket alltid är något att ta hänsyn till vid kvalitativa undersökningar. Jag kommer 
dock att snarare fokusera på ett synliggörande av tendenser bland lärarna och utforskande av 
de motiveringar som kan förekomma för en viss inställning till ämnet. I någon mån kommer 
jag förstås att samla in generaliserbara bakgrundsfakta om mina respondenter, men detta syfte 
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kommer i andra hand och jag är medveten om att jag endast kommer att kunna nå kunskap 
som på sin höjd kan bidra med vissa antydningar om vad som kan föreligga en viss inställning 
till ämnet i fråga. Jag finner, för min egen analysmetod, viss relevans i det som beskrivs som 
Väsensmetoden och syftar till att finna företeelser som tycks vara centrala för samtliga 
respondenters inställning (Esaiasson m.fl., 2007, s. 308). 

 

4.3 Analysmetod 

I och med Ohlanders bedömning att framställningarna i läroböckerna av feminismen och 
kvinnorörelsen är bristande måste vi anta att hon själv har en klar bild av hur dessa 
framställningar egentligen borde se ut, vilket ger en normativ prägel på hennes rapport. Denna 
normativitet är något jag vill undvika i min egen undersökning och således genomför jag inte 
en regelrätt granskning av lärares undervisning, vilket dessutom hade krävt observationer av 
hur denna faktiskt ser ut. I grunden delar jag Ohlanders uppfattning om att framställningen av 
feminismen och kvinnorörelsen i samhällskunskapsböckerna hade kunnat se ut på ett annat 
sätt, men jag utgår inte från någon egen åsikt om hur framställningen borde se ut i den 
faktiska undervisningen i min egen studie, och kommer således inte att använda mig av 
bedömningen bristande eller tillfredsställande. Enligt detta resonemang avser jag att utgå från 
ett mer förstående perspektiv av lärarnas hantering av dessa ämnen. 
    Med detta förstående perspektiv vill jag kunna förhålla mig mer öppen inför de resonemang 
mina respondenter för om behovet av och möjligheten att undervisa om feminismen och 
kvinnorörelsen och min strävan är att detta ska kunna visa på en eventuellt större komplexitet 
i frågan än endast en bedömning av brister. Med andra ord utgår jag till exempel från att 
lärare kan uppleva att de undervisar om feministiska frågor och med ett feministiskt 
perspektiv även om de inte behandlar feminismen som ett ämnesinnehåll vid sidan av andra 
ideologier (se kapitel 2.3.3 Undervisning ur ett feministiskt perspektiv), och att detta är något 
som i så fall bör undersökas närmare med hjälp av lärarnas egna beskrivningar. Samtidigt är 
min grundläggande uppfattning att det är möjligt att hantera feminismen och kvinnorörelsen 
som ett ämnesinnehåll på samma sätt som till exempel socialismen och liberalismen, med 
exempelvis viktiga tänkare, milstolpar i samhällets utveckling, den grundläggande synen på 
en strukturell könsmaktsordning och olika inriktningar inom den feministiska teoribildningen. 
Således avser jag inte att utan vidare godta en eventuell syn på feminismen, som något som 
omöjligen kan hanteras på samma sätt som andra ideologier och därför kräver andra 
tillvägagångssätt, som ett bevis för att det inte finns brister i undervisningen. Jag anser mig 
kunna finna ett visst stöd för denna grundinställning i Gilje och Grimens beskrivning av 
dubbel hermeneutik med Anthony Giddens som företrädare. Att dels utgå från sina 
respondenters egna uppfattningar men även sätta in dessa i ett vetenskapligt sammanhang 
(Gilje & Grimen, 1992, 2007, s.177) medför, enligt min uppfattning, att forskaren, för att 
kunna göra en relevant tolkning av sina respondenters utsagor, måste ställa dessa mot den 
egna uppfattningen av verkligheten och således i någon mån göra en bedömning av 
giltigheten i dem. Detta hör givetvis även ihop med det som beskrivs som informationsanalys 
och bedömning av rationaliteten i ett visst påstående (Ibid. s. 240). Jag begränsar mig dock till 
att analysera huruvida lärarnas hantering av feminismen och kvinnorörelsen skulle kunna 
bedömas som bristfällig och utför, som nämnt, inte själv denna bedömning. 
    De jämförelser jag gör, vad gäller respondenternas tankar om feminismen i sig, kommer 
inte att vara mellan dessas svar och en absolut säker sanning om hur feminismen ska 
definieras. Däremot anser jag att det är relevant att använda utförligheten i lärarnas egna 
definitioner som en variabel längs med vilken de kan jämföras med varandra. Jag är av 
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grunduppfattningen att feminismen kan definieras på många olika sätt och i många olika 
grader av utförlighet (se kapitel 2.4.2 Feminism eller jämställdhet) och därför ser jag detta 
som viktigt att koppla till den uppfattning respektive lärare har av behovet och möjligheten att 
undervisa om feminismen. Med andra ord kommer jag att göra en bedömning av hur utförlig 
respektive respondent är i sin definition av feminismen för att finna eventuella kopplingar 
mellan detta och hanteringen av feminismen och kvinnorörelsen som ämnesinnehåll i 
undervisningen. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Då samtliga av mina intervjuer är av respondentkaraktär ser jag inga hinder för att utlova 
anonymisering av mina respondenter. Som nämns av Vetenskapsrådet (2011, s. 68), är inte 
individernas identitet relevant i studier av variationer i inställning till en viss fråga, vilket är 
precis vad detta är. De nackdelar som detta kan medföra, som svårigheter att kontrollera samt 
generaliseringar som stigmatiserar en hel grupp (Ibid.), måste ställas mot det faktum att jag 
inte beräknar att kunna dra säkra generaliserande slutsatser utifrån mitt material och heller 
inte rakt av att kategorisera mina respondenter utifrån kopplingen mellan deras inställning och 
relevanta bakgrundsvariabler. I någon mån lyfter jag förstås, som nämnt tidigare, upp 
generaliserbara bakgrundsfakta, men mitt huvudsyfte är att skildra lärarnas egna uppfattningar 
och ägna mig åt det som Gilje & Grimen (1992, 2007, s. 240) benämner informationsanalys, 
det vill säga analys av sanningshalt och därigenom rationalitet i inställningen, snarare än 
perspektivanalys (Ibid. s. 241), det vill säga utgå från bakgrundsvariablerna för att kunna 
generalisera fram en bild av vilken typ av människa, och i det här fallet lärare, som per 
automatik resonerar på ett visst sätt. Det jag vill göra är i första hand att skildra de olika 
inställningarna som kan finnas till feminismen och kvinnorörelsen och dessas del i 
samhällskunskapsundervisningen och i andra hand att hitta tendenser om vad som kan ha 
betydelse för dessa inställningar. 
    De rent praktiska hindren för att garantera anonymiteten, till exempel att respondenternas 
identitet kan avslöjas av uttalanden i inspelningarna, är något som jag måste ta hänsyn till. Jag 
refererar själv till respondenterna som ”lärare + nummer”, men kan inte bortse från att 
respondenterna själva nämner namn eller ger andra antydningar om sin identitet. Kravet på 
konfidentialitet för att skydda respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69), 
innebär således att jag måste vara noggrann i såväl hantering av mina inspelningar som 
transkriptioner och sammanfattningar för att undvika att få med uttalanden som avslöjar 
identiteter i min uppsats, samtidigt som jag måste kunna möjliggöra insyn och kontroll av mitt 
material. 
    Informationskravet känns även mycket viktigt för min undersökning. Då jag vill att mina 
respondenter ska veta vad syftet med intervjun är måste jag vara tydlig med att jag avser att 
specifikt undersöka tendenser bland lärare i hanteringen av feminismen och kvinnorörelsen. 
En otydlig presentation av mitt syfte kan leda till att lärarna tror att jag endast är ute efter tips 
om feminismundervisning och att de således snarare är informanter än respondenter. Detta 
skulle förstås hårddraget kunna leda till mindre tillrättalagda svar, vilket annars kan vara en 
strategi för att bemöta vad som uppfattas som ett personligt ifrågasättande, men detta är 
förstås oetiskt och skulle även innebära praktiska hinder för att behålla respondenternas 
förtroende då mitt egentliga undersökande syfte åskådliggörs. 
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4.5 Beskrivning av intervjuguide 

Mina intervjuer utgår från följande teman: (1) Bakgrund, (2) Egen bild av undervisningen, (3) 
Uppfattning om teori och (4) Uppfattning om möjligheter. För en utförligare beskrivning av 
underteman och exempelfrågor, se Bilaga 1: Intervjuguide. 
    De första två temana är mer fasta än de senare två, som mer behandlar respondenternas 
egna uppfattningar. Vid övergången till det tredje temat blir frågorna mer öppna och 
strukturen därmed något lösare. 
    Jag anser att tema (2) är viktigt att inleda med även om svaren endast ger lärarens egen bild 
av hur upplägget ser ut. Då jag inte genomför någon egen observation kan jag inte dra några 
säkra slutsatser av hur upplägget faktiskt ser ut. Då jag snarare söker få en bild av lärares 
uppfattning om hur feminismen och kvinnorörelsen ges del i deras undervisning samt vad som 
är viktigt att lyfta fram om dessa, ser jag dock inte detta som ett problem. Jag tror, för detta 
ändamål, att det ändå fyller en funktion att inledningsvis få tid att reflektera över vilket 
upplägg man faktiskt brukar ha för ämnesområdet i fråga. 
    Tema (3) är också till för att låta respondenterna reflektera över den egna uppfattningen. 
Syftet är att få en bild av synen på feminismens natur och till exempel huruvida en svårighet 
med att undervisa om den kan ha att göra med en svårighet för lärarna att själva klassificera 
den som en tydlig ideologi eller liknande tankegångar. Under samtliga teman har jag dock 
velat behålla kopplingen till de använda läromedlen och ett visst utrymme ges därför åt 
respondenterna att reflektera över hur de ställer sig till läromedlens framställningar och den 
kritik som tidigare har riktats mot läromedelstexter. 
    Tema (4) är till för att lyfta fram fler tänkbara faktorer som kan förklara en eventuell 
upplevd skillnad i undervisningsutrymme mellan olika ideologier hos lärarna. Fokus ligger 
här på respondenternas upplevelse av undervisningssituationen och jag söker få en bild av 
tidsutrymmet som finns för undervisningen och hur den upplevda möjligheten för eleverna att 
ta till sig innehållet eventuellt påverkar ett mindre utrymme för vissa ideologier. Upplevs till 
exempel vissa ideologier som svårare att ta till sig för eleverna och kan en ovilja att ta till sig 
ett visst innehåll spela någon roll? Dessutom anser jag att är av viss relevans att undersöka hur 
lärare kompenserar vad de eventuellt upplever som brister i läromedlen med andra resurser. 
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av respondenterna 

Lärare 1 är en kvinnlig lärare för grundskolans senare skolår som har arbetat som lärare i 15 
år. För nuvarande har hon So-ämnena, lästa blockvis i två klasser i skolår 7-9. 

Lärare 2 är en kvinnlig lärare för grundskolans senare skolår som har arbetat som lärare i 15 
år. Hon har för nuvarande So-ämnena, lästa blockvis, i fyra klasser i skolår 7-9 

Lärare 3 är en kvinnlig lärare för grundskolans senare skolår som har arbetat som lärare i 14 
år. I So-ämnena, lästa blockvis, undervisar hon för nuvarande tre klasser, varav en i skolår 7-
9. 

Lärare 4 är en manlig lärare med gymnasielärarutbildning, som efter två år i arbete på 
gymnasieskola har arbetat i 35 år på folkhögskola. Han beskriver sin undervisning som inte 
uppdelad i olika ämnen, utan istället läser eleverna i temablock, i vilka flera ämnen är en del. 

Lärare 5 är en manlig lärare för grundskolans senare år som har arbetat som lärare i 35 år. I 
So-ämnena, lästa blockvis, undervisar han för nuvarande tre klasser i skolår 7-9. 

Lärare 6 är en manlig lärare med behörighet i Samhällskunskap på både gymnasiet och i 
skolår 4-9. Han har arbetat som lärare i 20 år, varav 5-6 år på gymnasieskola innan han bytte 
till den tjänst inom skola som han har idag. På gymnasiet hade han undervisning i en klass i 
vardera årskursen samt en klass på Individuella programmet. 

 

5.2 Beskrivning av undervisning 

5.2.1 Politiska ideologier 

När det gäller undervisning om politiska ideologier finns det en tydlig tendens bland 
respondenterna om hur de först kommer in på det. Uppkomsten av olika ideologier i en 
historisk kontext tycks vara det vanliga om läraren även har historieämnet, vilket givetvis alla 
de grundskollärare i So som ingår i undersökningen har. Lärare 2 (K, gr) säger att de politiska 
ideologierna kommer in vid arbetet med franska revolutionen och de övriga grundskollärarna 
nämner 1800-talet eller industrialismen som en utgångspunkt. Även Lärare 6 (M, gy), som 
även har haft Historia som gymnasielärare menar att det blir naturligt att börja i historieämnet, 
med olika skeenden utifrån de politiska ideologierna. Med detta som utgångspunkt menar han 
att ideologierna i sig kan penetreras på ett annat sätt i samhällskunskapsundervisningen. 
    Grundskollärarna säger även överlag att de läser So-ämnena blockvis. Detta gör att det inte 
är helt tydligt vad som är Historia och vad som är Samhällskunskap i undervisningen om 
politiska ideologier. Dock tycks en ambition vara att eleverna ska kunna koppla ihop det som 
de har lärt sig om politiska ideologier historiskt med var de politiska partierna i Sverige idag 
står: 

Ja, det är ju i historia de kommer in först. Det är det ju… med framväxten av 
konservatismen, liberalismen och så… 1700, 1800-talet… socialismen. Det är ju 
där de dyker upp först då. Så att då har man dem ju som bakgrund när man 
kommer in på politiska partier… senare i samhällskunskapen då. 

   (Lärare 5, M, gr) 
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Lärare 4 (M, fhs) skiljer sig något från de övriga respondenterna i och med sitt upplägg, 
utifrån en uppbrytning av traditionella ämnen och en omformulering till temaarbeten. Han har 
även historieämnet, men ger inte riktigt samma bild av en tydlig uppdelning i inledande 
historik och därefter koppling till dagens politiska partier: 

då har ju du ansvaret att för dina kompisar presentera… rötterna, bärande idéer, 
hur ser det ut idag… vilka, man kan säga, representerar det här? 
I: Så lite historia och… 
L4: Ja, eller man kan säga lite mer helhetsbild. Det brukar de tycka är ganska 
roligt. Vi har fascismen, vi har alltså även de här lite mer udda ideologierna 
med… feminismen… ekologism… har vi också haft uppe då. 

   (Lärare 4, M, fhs) 

Själva upplägget med att eleverna själva får fördjupa sig i en egen vald ideologi beskrivs 
också av Lärare 1 (K, gr), som menar att hon dels vill att eleverna ska ta upp samma saker om 
respektive presenterad ideologi för att de ska kunna jämföras, men samtidigt att det egna 
intresset ska få styra. Dock beskriver hon även en uppsättning baskunskaper, i form av 
politiska ideologier som hon anser bör förmedlas: 

fast jag har ändå en bas. Jag tycker det är intressant just med socialismen och… 
ja, liberalismen, konservatismen, kommunismen. De här som jag tycker att man 
ska… Det finns på något sätt en bas som jag tycker jag ska kunna använda mig 
av i klassrummet och de ska förstå ”just det, det är det”. Alltså man ska ha 
någon gemensam kunskapsbas och så…termer. Sedan är det lite olika vad man 
glider in på. 

   (Lärare 1, K, gr) 

I och med den genomgående tendensen bland lärarna att börja i en historisk kontext vid 
undervisning om politiska ideologier är det möjligt att se ett tidigt utelämnande av 
feminismen och kvinnorörelsen som en följd av den framställning av viktiga ideologier och 
folkrörelser som aktuella läromedel gör. Avsaknaden av just kvinnors rättigheter, 
kvinnorörelsen och dess ideologi i de historiska avsnitten i läroböckerna är också vad 
Ohlander lyfter fram som särskilt problematiskt (Ohlander, 2010, s. 29). Respondenterna i 
min undersökning ges dock även utrymme att beskriva hur denna bakgrund sedan återkommer 
vid tal om dagens politiska partier, vilket är ett förhållande som Ohlanders granskning inte 
kan sägas beröra. Kopplingen mellan historia och nutid kan rimligtvis öppna upp för ett större 
utrymme för feminismen som ideologi, till exempel utifrån det faktum att vi idag har ett 
tydligt uttalat feministiskt parti i Sverige, i och med Feministiskt initiativ (Fi). Förflyttningen 
i fokus mellan historik och idag är något som flera respondenter framhåller: 

när man tittar på kvinnors frigörelse och första världskriget, där kommer ju 
kvinnokampen in. Och då brukar jag koppla även till idag. Alltså… 
I: … feministiska teorier och sådär? 
L2: Ja, och vad som finns kvar idag. Och att nu kommer det liksom igen rena 
feministiska partier. 

   (Lärare 2, K, gr) 

Vad gäller det övergripande syftet med undervisningen om politiska ideologier redogör 
grundskollärarna överlag för åsikten att det rör sig om en form av grundkunskap som eleverna 
behöver. Lärare 1 (K, gr) lyfter fram den demokratiska aspekten att kunskap om olika 
ideologier ska ersätta fördomar om dem. Lärare 2 (K, gr) menar att det rör sig om 
allmänbildning men lyfter även fram syftet att ge eleverna möjligheter att själva ta ställning. 
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Lärare 4 (M, fhs) kan anses avvika från tanken om grundkunskaper i och med sin uttryckta 
frihet från läroplaner och att innehållet till stor del styrs av elevernas egna intressen och vad 
som är inne bland dem. Även Lärare 6 (M, gy) uttrycker liknande tankegångar utifrån 
resonemanget att han brukar börja i nutid med vad eleverna har sett på nyheter eller upplevt 
själva och sedan gå tillbaka i historien och jämföra olika dagsaktuella samhällstillstånd och 
ideologier med hur idéerna först uppkommit. Dessa två respondenter, som kan anses avvika 
något i sin syn på huruvida ett visst innehåll är givet på förhand eller inte, också är de som 
tydligast uttrycker att feminismen som ideologi i regel är något som de brukar ta upp, vilket är 
värt att uppmärksamma. 

 

5.2.2 Feminismen och kvinnorörelsen 

Av de sex respondenterna kan endast Lärare 4 (M, fhs) och Lärare 6 (M, gy) tydligt anses 
uttrycka att feminismen brukar ingå som ett ämnesinnehåll i deras undervisning om politiska 
ideologier. Lärare 6 (M, gy) menar att den diskussion, som upptagandet av ideologin brukar 
leda till, även kan göra den viktigare att ta upp än andra ideologier, då det är ett känsligt ämne 
där många tycker olika saker. Samtidigt framhåller han att tidsbrist kan leda till att just 
feminismen får stå tillbaka för andra ideologier i undervisningen. 
    Den andre läraren som menar att feminismen brukar behandlas i undervisningen, Lärare 4 
(M, fhs), säger att den liksom andra ideologier, såväl väletablerade som mer udda, vanligtvis 
tilldelas elever att samla information och redovisa om för sina kamrater. Dessutom, menar 
han, kommer feminismen in inom ramen för flera olika ämnen i hans undervisning, till 
exempel även Historia och Psykologi. Han menar dock att behandlingen av feminismen som 
ideologi vid sidan av andra ideologier delvis kan härledas till ett personligt engagemang inom 
lärarstyrkan, då en av lärarna är aktiv i Feministiskt initiativ. Den äldre kvinnorörelsen, och 
till exempel suffragettrörelsen och Mary Wollstonecraft, menar han har funnits med sedan 
länge i undervisningen, men feminismen som ideologi har endast varit med de senaste tio 
åren. 
    Att Lärare 4 (M, fhs) gör en distinktion mellan undervisning om feminismen som ideologi 
och undervisning om kvinnorörelsen kan sägas skilja honom något i sitt resonemang från 
Lärare 6 (M, gy) som i högre grad tycks se dessa, tänkbart två olika, fenomen som ett och 
samma, då hans beskrivning av uttrycket feminismen som ideologi även kan ses som en 
definition av kvinnorörelsen i en historisk kontext: 

när man kommer in på liksom feminismen som ideologi, när det verkligen tar 
fart […] början på 1900-talet när liksom kvinnan börjar inse sin egen rätt och… 
till rösta, till yttra sig och den här biten, så att… det pratar man väldigt mycket 
om. 

   (Lärare 6, M, gy) 

Lärare 6 (M, gy) beskriver även de klassrumsdiskussioner som uppkommer om kvinnans 
ställning utifrån en historisk utveckling till följd av kvinnorörelsens kamp. Dessa torde förstås 
skapa förutsättningar för att tillsammans med eleverna komma in på jämställdhets- och 
könsrollsfrågor i den nutida samhällsdebatten. Följaktligen kan vi knappast sluta oss till att 
Lärare 6 (M, gy) skulle vara bunden till endast undervisning om kvinnorörelsens historia i 
någon högre grad än Lärare 4 (M, fhs), men den senare måste ändå sägas tydligare uttrycka att 
det överhuvudtaget finns en distinktion mellan feminismen som ideologi och kvinnorörelsen. 
Även Lärare 2 (K, gr), tycks se en viss distinktion mellan undervisning om kvinnorörelsen 
och undervisning om feminismen som ideologi, då hon framhåller att feminismen som ism 
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inte ingår i basen av politiska ideologier, men att hon brukar ägna relativt mycket tid åt 
kvinnorörelsen i en historisk kontext och även använder sig av resurser utanför läroboken: 

dels har vi några filmer som handlar just om kvinnorörelsen. Och sedan, mycket 
i de här historiska filmerna som vi har så tar man upp kvinnorörelsen som en del 
i liksom det här för… alltså man läser om 1900-talets början för att få liksom 
inblick i hur det så… så kommer kvinnorörelsen in. Suffragettrörelsen i England 
till exempel tar man upp då… så att det… man läser inte om kvinnorörelsen så, 
utan det kommer. Men jag brukar ta upp den också. Alltså när vi pratar om olika 
folkrörelser så kommer det här med kvinnorörelsen med. 

   (Lärare 2, K, gr) 

Lärare 5 (M, gr) beskriver också en undervisning om kvinnorörelsen och kvinnans ställning 
som ett perspektiv på olika historiska epoker. Även hans svar kan anses tyda på en viss 
distinktion mellan detta och undervisning om feminismen som ideologi utifrån resonemanget 
att feminism snarare kan ses som en etikettering som han kanske inte gör, men som å andra 
sidan heller inte nödvändigtvis måste göras, på undervisning om kvinnorörelsen och kvinnans 
rättigheter. 
    Bland respondenterna finns också resonemanget om en behandling av feminismen som ett 
ramverk för undervisningen, snarare än som ett ämnesinnehåll. Lärare 1 (K, gr) berättar att det 
har hänt att hon, på begäran från eleverna, har tagit upp feminismen som ideologi, men att den 
inte ingår i basen av ideologier. Dessutom menar hon att det inte har hänt att någon elev har 
valt att fördjupa sig i feminismen, då de själva ska välja en ideologi att redovisa om. Dock 
anser hon att frågor av feministisk karaktär ofta är närvarande i samtalet med eleverna: 

Och jag ska vara helt ärlig och säga att: det är inte så ofta jag säger att nu idag 
ska vi prata om feminism, utan jag tycker det kommer in ofta. Som till exempel 
när de ska ut på prao i åttan, då pratar vi mycket om lön. […] Hur kan det vara 
att män och kvinnor kan göra samma jobb och så får mannen mer betalt? Varför 
är det så tror ni? Så att jag skulle mer säga att det är så det går till, att man pratar 
om saker och så kommer man in på det. 

(Lärare 1, K, gr) 

Även Lärare 2 (K, gr) nämner att frågor om jämställdhet och manligt och kvinnligt brukar 
komma in på lite olika ställen i undervisningen och antyder, likt Lärare 1 (K, gr) att detta kan 
ses som ett alternativ till att faktiskt prata om feminismen. 
    Något tydligare med att varken feminismen som ideologi eller kvinnorörelsen ingår som 
ämnesinnehåll är Lärare 3 (K, gr), som menar att hon nu senast valde bort även den del av 
historieboken som kan anses behandla kvinnorörelsen. Hon hänvisar även till det faktum att 
kursplanen inte beskriver några specifika folkrörelser som ska tas upp. Senare visar dock 
hennes svar på att ett visst ramverk av jämställdhetsfrågor och manligt och kvinnligt ingår 
även i hennes undervisning. Att hon inte själv tar upp detta vid frågan huruvida feminismen 
som ideologi och kvinnorörelsen ingår som ämnesinnehåll kan tyda på att hon inte, på samma 
sätt som Lärare 1 och 2, ser kopplingen mellan detta och det nämnda ramverket: 
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på något vis att man belyser en fråga där man vet intuitivt att här kan man tänka 
olika, om pojkar och flickor eller utifrån det perspektivet, ja […] Men att det är 
en naturlig del, på något sätt. […] de är matade med det här sedan de var små, så 
det är liksom ingenting som… sedan är det klart att det kan vara viktigt att få 
syn på… alltså strukturella problem. Och det gjorde vi ju nu med åttan till 
exempel. Vi tittade på det här med löner och… kontra vad man väljer för 
utbildning och… vi har pratat mycket om det utifrån arbetslivet och sådär. 

   (Lärare 3, K, gr) 

Tanken att feminismen i undervisningen kan behandlas som ett ramverk snarare än ett 
ämnesinnehåll berör jag i kapitlet 2.3.3 Undervisning ur ett feministiskt perspektiv, utifrån 
Mahoneys artikel. Baserat på beskrivningarna att frågor om såväl könsroller som ett jämställt 
arbetsliv kommer in på flera håll i undervisningen anser jag det möjligt att dra paralleller 
mellan framför allt svaren från Lärare 1 (K, gr), Lärare 2 (K, gr) och Lärare 3 (K, gr) och 
Mahoneys resonemang om de olika stadier som lärare och elever går igenom vid en sådan 
undervisning. Det bör förstås poängteras att ingen av lärarna har uttryckt ett direkt 
feministiskt perspektiv på sin undervisning och följaktligen går det inte att rakt av 
kategorisera någon av respondenterna som tydligt arbetande utifrån ett sådant. Lärare 1 (K, 
gr) säger att hennes perspektiv, med jämställdhet mellan kvinnor och män som återkommande 
infallsvinkel, ska ses som en del i ett större perspektiv, gällande allas lika rätt, även utifrån till 
exempel ursprung och sexuell läggning. Lärare 2 (K, gr) är något mer tydlig i sin beskrivning 
av en undervisning, som ofta har jämställdhet mellan kvinnor och män som infallsvinkel, 
utifrån att detta är frågor där hon känner ett visst personligt engagemang: 

Jag är ju ganska jämställdhetstänkande. Jag har ju tyckt att kvinnorörelsen har 
varit viktig. Jag har ju läst mycket så och tycker jämställdhetstänket är… det är 
därför jag lägger in det ganska ofta i undervisningen för att jag tycker att det är 
viktigt. 

   (Lärare 2, K, gr) 

Förutom att konstatera att respondenterna i det här fallet i skiftande grad specificerar vad 
deras perspektiv grundar sig i kan det vara av viss relevans att försöka utkristallisera några 
områden i vilka respondenterna kan ses som jämförbara med de lärare som Mahoney placerar 
i olika stadier utifrån hur långt de har kommit i sitt feministiska perspektiv på undervisningen. 
De områden som i någon mån kan vara intressanta att jämföra med resonemanget i Mahoneys 
artikel är inställningen till läroböckernas behandling av kvinnliga tänkare och elevernas 
reaktion på diskussioner om jämställdhet mellan kvinnor och män. Mahoney beskriver läraren 
som har påbörjat undervisning från ett feministiskt perspektiv som någon som 
uppmärksammar bristen på kvinnliga författare i det material som används och som i senare 
stadier arbetar för att komplettera denna brist (Mahoney, 1996, s. 194). Som kopplat till detta, 
i min undersökning, ser jag respondenternas eventuella reflektion över brister i läroböckernas 
framställning av feminismen och kvinnorörelsen. Lärare 2 (K, gr) håller med om Ohlanders 
slutsats att framställningen av kvinnorörelsen i samhällskunskapsböcker är bristfällig och att 
detta skapar ett behov av att söka andra resurser, exempelvis filmer som specifikt behandlar 
ämnet. Lärare 1 (K, gr) resonerar om nivån i läroboken som ofta antingen för hög eller för låg, 
men har i övrigt svårt att minnas hur mycket utrymme feminismen och kvinnorörelsen får. 
Till saken hör även att varken Lärare 1 (K, gr) eller Lärare 2 (K, gr) anser att de använder sig 
av någon lärobok i stor utsträckning. Lärare 3 (K, gr) håller med om att utrymmet för 
feminismen och kvinnorörelsen är mindre än för andra ideologier och folkrörelser, men ser 
inte detta som något som nödvändigtvis är problematiskt: 



 

    

  27 

men nu är vi åter där att försöka hitta de här sakerna som marginaliserar 
feminismen. Jag menar, de barnen som vi har idag, de har en jämställd syn. De 
har en öppen syn kring sexuell läggning […] de är inte generationen som växte 
upp på 40-, 50-talen när liksom… så jag… alltså jag kan fundera lite kring, men 
vad är behovet?  

   (Lärare 3, K, gr) 

Bland de övriga respondenternas svar på en liknande frågeställning kan nämnas Lärare 5 (M, 
gr), som delvis håller med om att utrymmet kan vara mindre men att utrymmet å andra sidan 
är ganska litet för alla ideologier och folkrörelser i aktuella läroböcker. Även Lärare 4 (M, 
fhs), som, tidigare nämnt, tydligt uttrycker att feminismen faktiskt ingår som ämnesinnehåll, 
gör en reflektion över vad han beskriver som pyttipanna i läroböckernas framställningar som i 
längden gör dem obegripliga. Själv använder han, som lärare på folkhögskolan, dock ingen 
lärobok alls. 
    Vad gäller elevernas mottagande och reaktion på diskussioner om jämställdhet finner jag 
det något anmärkningsvärt att flera av respondenterna tydligt upplever en öppenhet hos 
eleverna som de även ser som något som har utvecklats relativt nyligen: 

Nej, de tycker det är så självklart. Det är rätt roligt när man pratar om det där 
med…lön, samma lön för samma arbete och så. De är så väldigt rättrådiga nu. 
Där ser jag en stor skillnad nu mot för femton år sedan att ”Jamen det är väl 
självklart”. För dem är det liksom ”varför skulle man inte få det?” 

(Lärare 1, K, gr) 

Att eleverna inte reagerar med förnekelse eller förargelse när läraren tar upp frågor som att 
kvinnor generellt får lägre lön än män torde göra dem mindre jämförbara med eleverna i 
Mahoneys första stadium som helt förnekar könsmaktsordningen (Mahoney, 1996, s. 194), 
och detta kan ses som att den övergång till medvetande om ojämställdheten bestående av 
frustration och ilska, som Mahoney beskriver, redan är avklarad bland eleverna. Å andra sidan 
kan den självklarhet som eleverna upplever inför frågan om lika lön för lika arbete tyda på att 
en medvetenhet om en strukturell könsmaktsordning inte alls är påbörjad, vilket möjligen 
Lärare 3 (K, gr) kan ses som tydligare beskrivande av då hon resonerar om att feminismens 
strukturella grundsyn kanske inte borde förmedlas till eleverna: 

Men jag tänker att om de har med sig en grundidé om att vi är alla lika och att 
det är klart… självklart att vi ska behandlas lika ute i samhället… då ska jag 
komma och säga att ”nämen såhär är det inte”… förstår du? Jag ska komma och 
säga ”nämen såhär ser det ut nu. Bopopopop”. Och då känner jag lite att måste 
man… kan man inte vänta lite med det då, på något sätt […] vi formar ju dem 
utifrån det samhälle som vi är uppvuxna i, på något vis, och det vi… men vi 
behöver ju inte forma dem utifrån allting. 

   (Lärare 3, K, gr) 

Det är utifrån dessa resonemang inte särskilt tydligt huruvida respondenterna eller deras 
elever kan ses som jämförbara med de lärare och elever som Mahoney placerar i olika stadier, 
men vi kan konstatera att någon särskild frustration över det egna materialets framställning 
som tidigare har reflekterats över inte går att urskilja bland de, som kan anses ha ramverket 
som alternativ till att ta upp feminismen som ett innehåll, vilket i så fall gör dem mest 
jämförbara med lärarna i Mahoneys första stadium, i vilket bristen på kvinnor i materialet inte 
uppmärksammas av läraren (Mahoney, 1996, s. 194). Att Lärare 3 (K, gr) uttrycker att ett 
mindre utrymme för feminismen och kvinnorörelsen inte heller behöver vara problematiskt 
gör att hon möjligen kan ses som något längre ifrån ett feministiskt perspektiv på 



 

    

  28 

undervisningen än Lärare 1 (K, gr) och Lärare 2 (K, gr). Tydligast i sin fokusering på 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt medhållande av det mindre utrymmet för 
kvinnorörelsen i läroboken, utan en uttryckt tanke om att detta skulle kunna vara motiverat, 
bör Lärare 2 (K, gr) kunna anses vara, men detta innebär rimligtvis inte, på grund av 
svårigheten att göra jämförelser, att hon kan sägas ha ett tydligt feministiskt perspektiv på 
undervisningen, vilket hon heller inte påstår sig ha. Utöver detta kan elevernas mottagande av 
diskussionerna ses som tydande på helt olika nivåer av medvetenhet om ojämställdhet. 

 

5.2.3 Användning av läromedel 

De flesta av respondenterna framhåller att de inte använder sig av läroböcker i någon större 
utsträckning i undervisningen om politiska ideologier. Lärare 4 (M, fhs) menar att de på 
folkhögskolan inte ens har någon lärobok för de flesta ämnena. Ingen av de övriga 
respondenterna är heller helt säkra på vad de läroböcker som de har använt sig av vid 
undervisning om politiska ideologier heter. De böcker som Ann-Sofie Ohlander har granskat 
tycks inte ha använts av någon av respondenterna. Däremot nämns boken PULS från 2002, 
utgiven av Natur och Kultur. Genom en överblick av hur denna tar upp kvinnorörelsen och 
feminismen kan jag konstatera att kvinnorörelsen nämns under rubriken Den svenska 
demokratins vagga i formuleringen: ”Demokratin började växa fram på 1800-talet med 
nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och kvinnorörelsen. Deras medlemmar tvingades ibland 
att bryta mot den tidens lagar, för de visste att de arbetade för en god sak.” (Körner, Lagheim 
& Lagheim, 2002, s. 97). Därefter ges kvinnorörelsen den egna rubriken Kvinnorörelsen i 
dag, efter ett stycke om arbetarrörelsen. Om kvinnorörelsen står i stycket bland annat att 
kvinnor begärde full jämställdhet vid det förra sekelskiftet, att kvinnlig rösträtt infördes i 
Sverige 1921 samt att ”Idag handlar kvinnornas kamp om lika lön för lika arbete och samma 
chans att göra karriär som männen.” (Ibid. s. 98). Ordet feminism nämns inte i detta stycke 
och inte heller då olika politiska ideologier nämns under rubriken Vad är ett politiskt parti? 
Där beskrivs i tur och ordning konservatismen, liberalismen och socialismen, vilka beskrivs 
som de politiska idéer som våra dagars politiska partier har sina rötter i (Ibid. s. 100). Utan att 
göra en alltför djupgående analys av hela bokens framställning av kvinnors ställning anser jag 
det rimligt att se den historiska framställningen av kvinnorörelsen och feminismen i PULS 
som i högsta grad liknande det som Ohlander finner i sin granskning och således att hon vid 
en genomläsning av denna bok förmodligen hade funnit den ungefär lika bristfällig som de 
böcker som hon faktiskt har granskat. 
    Då det är oklart vilka läroböcker som respondenterna i övrigt använder, och eftersom den 
allmänna åsikten bland respondenterna är att boken i sig inte är grund för deras upplägg, utan 
snarare ett möjligt stöd för vissa områden anser jag att en bredare granskning av olika aktuella 
läromedel inte är av särskilt stor relevans för denna undersökning. Snarare kan konstateras att 
de respondenter som känner att de vet säkert hur läroböckerna behandlar ämnena till största 
delen instämmer i att utrymmet för åtminstone feminismen som ideologi är betydligt mindre 
än för andra ideologier. Det är dock av viss relevans att ta upp att genomläsningen av PULS 
får sägas stärka en hypotes om att behandlingen av feminismen och kvinnorörelsen är 
tämligen likvärdig i de flesta använda läroböcker. 
    Respondenternas syn på sin användning av läroböcker kan dock ha betydelse för 
behandlingen av feminismen och kvinnorörelsen i undervisningen. Lärare 4 (M, fhs) är tydlig 
med att han upplever betydligt större frihet utan en lärobok än vad han förmodligen hade gjort 
med en sådan: 
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Nämen det tyckte jag redan på gymnasiet att vågar man bryta det här med 
läroboken… och det är klart, man måste bottna lite i sig själv också… en viss 
frihet och man måste acceptera att man kanske då… alltså eleverna får ju vara 
med och bestämma mer. Då kan det betyda att man kanske inte får med lika 
mycket förstås av allting som läroboken prioriterar. Men läroboken är ju också 
en prioritering… hur du ska fördela ämnet… och värderingar. 

   (Lärare 4, M, fhs) 

Lärare 6 (M, gy) anser sig inte heller vara styrd av läroboken och således mer fri att ta upp 
ämnen som känns relevanta och låta elevernas intresse vara med och styra. Han menar även 
att detta var något han påverkades av eleverna att gå mot i kombination med den egna 
nyfikenheten och viljan att ständigt kunna skapa lust, motivation och intresse. 
    Bland grundskollärarna är uppfattningarna något mer blandade. I och med att 
undervisningen om politiska ideologier först kommer in i historieämnet är även läroböcker i 
Historia relevanta för denna analys. Dessa tycks dock, av lärarnas beskrivningar att döma i de 
fall där de anser sig vara tillräckligt säkra på böckernas utformning för att kunna göra en 
sådan, behandla feminismen som ideologi och kvinnorörelsen i ungefär samma utsträckning 
som de samhällskunskapsböcker som Ohlander har granskat. Lärare 2 (K, gr) uppger att hon 
inte har någon lärobok som direkt grund för sitt upplägg och använder sig av andra resurser 
vid undervisning om kvinnorörelsen. Lärare 1 (K, gr) säger att hon förmodligen tar upp 
ungefär samma saker som boken men även försöker få med mer och vill att elevernas intresse 
ska vara med och styra. En viss skillnad går att se mellan dessa respondenter och Lärare 5 (M, 
gr), som menar att undervisningen brukar vara på en ganska grundläggande översiktlig nivå 
utifrån bokens beskrivning, samt Lärare 3 (K, gr) som menar att läroboken ändå är ett stöd för 
att få med det stoff som beskrivs i det centrala innehållet i kursplanen. 

 

5.3 Definitioner av feminism och jämställdhet 

Jag har valt att fråga respondenterna om den personliga synen på hur feminismen ska 
definieras för att bli uppmärksam på eventuella skillnader mellan dessa olika definitioner som 
kan tänkas förklara olika hanteringar av ämnet i undervisningen. Som presenteras i kapitlet 
2.4.2 Feminism eller jämställdhet kan feminismen definieras på många olika sätt, men med en 
grundläggande syn på kvinnors underordning som central. Dock visar intervjusvaren att 
respondenterna i min undersökning oftast gör en enklare definition av begreppet. 
Det vanligaste svaret hos respondenterna är att feminism handlar om att uppnå samma 
rättigheter för båda könen. Utöver detta är de flesta av respondenterna inställda på att 
feminismen kan klassificeras som en politisk ideologi, men flera anser att detta behöver 
motiveras något mer. Lärare 6 (M, gy) beskriver det på följande sätt: 

Annars, som ideologi, då är det ju liksom att framhäva kvinnans rättigheter i 
samhället… det är det det är frågan om. 
I: Skulle du kalla det för en politisk ideologi? 
L6: … Ja, både ja och nej, det tycker jag. Men likväl som man pratar om 
samhället i övrigt eller man pratar om ett parti som står för att miljön ska 
bevaras så är det ju liksom… blir ju lätt ett politiskt parti liksom av någonting 
som man tycker och tänker och det här är ju också någonting som man tycker 
och tänker…kvinnans rättigheter, likväl som att pensionärers rättigheter liksom 
också blir ett politiskt parti. 

   (Lärare 6, M, gy) 
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Att den som politisk ideologi skiljer sig från övriga politiska ideologier är också något som 
flera respondenter lyfter fram. Det vanligaste argumentet för denna skillnad är att feminismen 
är smalare än till exempel liberalismen och socialismen. Lärare 5 (M, gr) uttrycker till 
exempel åsikten att feminismen i sig inte beskriver något idealsamhälle och således inte har 
något fullständigt program. 
    Lärare 4 (M, fhs) skiljer sig något från övriga respondenter i sin definition eftersom han för 
ett resonemang om de olika inriktningarna inom feminismen som en förklaring till att en 
tydlig definition inte går att göra. Han nämner till exempel likhetsfeminism och 
särartsfeminism, som han menar har samma strävanden med att vända på maktstrukturer men 
ändå utgör två olika sidor inom feminismen som står i motsättning till varandra:  

Och sedan är ju frågan om det där med konstruktioner och könsroller. Det är ju 
det… eller om de så att säga… särarterna att man alltså ska befrukta… att vi har 
vissa skillnader, va. Det är ju de här huvudfrågorna som man ska ta ställning till 
inom feminismen. 

   (Lärare 4, M, fhs) 

Även Lärare 3 (K, gr) gör en definition av feminismen som skiljer sig från den vanligaste 
definitionen, då hon beskriver den som en grundsyn om att kvinnor blir sämre behandlade på 
grund av sitt kön och att detta genomsyrar hela samhället. Dock är hon även den av 
respondenterna som tydligast uttrycker en mer negativ syn på feminismen, utifrån 
resonemanget att feminister alltför ofta betonar skillnader mellan män och kvinnor istället för 
likheter. Hon menar också att feminismen har gjort att männens position i kvinnodominerade 
sektorer inte uppmärksammas och att det i dessa sektorer kan vara en omvänd ordning där 
kvinnor utövar härskartekniker mot män. Hon tycker dessutom att feminismen som 
genomgående ideologi i samhällets övre skikt har förändrat synen på kompetens från att ha 
varit orättvis till att inte nödvändigtvis ha blivit bättre: 

 
tidigare då var kompetens kanske det som var […] om du var man så var det bra 
för då sa det någonting om din kompetens. Kvinnan hade inte samma kompetens 
bara för att du var kvinna. Men nu så är det liksom… nu har man vänt på det 
liksom, men ja… och då har man liksom glömt bort lite det här 
kompetensbegreppet i det… det är viktigare att du är kvinna än att du är 
kompetent för ditt jobb. 

   (Lärare 3, K, gr) 

Av viss relevans för definitionen av feminism är även de två påståenden som jag bad 
respondenterna att ta ställning till vad gäller definitionen av jämställdhet. Jag utgick här från 
Wernerssons undersökning och frågade respondenterna om jämställdhet mellan kvinnor och 
män handlar om att könens biologiska särarter ska bejakas och olikheter balanseras eller om 
det handlar om att könstillhörigheten ses som betydelselös. Lärare 4 (M, fhs) och Lärare 5 (M, 
gr) anser sig inte kunna ta ställning till detta. Lärare 4 (M, fhs) hänvisar till sin utbildning 
inom både psykologi och samhällsvetenskap, som gör att han utifrån olika perspektiv kan ha 
förståelse för båda dessa synsätt. Lärare 5 (M, gr) anser att ett sådant ställningstagande först 
kräver kunskap om vilka biologiska skillnader som faktiskt existerar, vilket han anser sig inte 
ha tillräckligt av. 
Lärare 2 (K, gr) och Lärare 6 (M, gy) anser att jämställdhet handlar om att bejaka skillnader 
och har ganska liknande resonemang om hur detta motiveras: 
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Lika för alla… men ej att förglömma: Vi är väldigt olika… fast vi är lika, alltså 
kvinna, man. Så är det bara. Men det hör ju inte hit, liksom. Det ska ju vara 
samma värde för alla. 

   (Lärare 6, M, gy) 

Lärare 1 (K, gr) anser sig inte bejaka biologiska särarter och vill därför hellre sluta sig till att 
jämställdhet handlar om att könstillhörigheten blir betydelselös. Dock anser hon att en 
uppdelning kanske måste göras för att behandla de olika villkoren som män och kvinnor står 
inför i samhället. Lärare 3 (K, gr) är också inställd på att jämställdhet innebär att 
könstillhörigheten ses som betydelselös och hon utvecklar även tankegången att detta är något 
som hon anser skiljer hennes syn från feministers syn i allmänhet: 

Jaa, men då är det nog att könstillhörigheten… ja, att det blir betydelselöst. Ja, 
för att då har man ju suddat bort det på något vis. Då har man… det är som ett… 
det filtret är borta på något sätt 
I: Men du är lite inne på att feminister ofta… går lite mer på skillnader än 
vad… 
L3: Ja. 

   (Lärare 3, K, gr) 

Denna syn är något som Lärare 3 (K, gr), får anses vara ensam om att tydligt uttrycka. Den 
tycks höra ihop med hennes syn på feminismens negativa sida som betonar skillnader mer än 
likheter, vilket kan tolkas som att hon anser att feminister tenderar att bortse från individen 
och istället ser människor som styrda av sin könstillhörighet. Övriga respondenter som tar 
ställning till ett av de två påståendena uttrycker inte på samma sätt en negativ bild av 
feminismen. Däremot lyfter de fram en samhällelig syn på feminismen som kan vara negativ, 
vilket de själva snarare ifrågasätter: 

Och jag tror att ordet feminism i sig har fått en väldigt negativ klang, därför att 
man ser de här… rödstrumpor, alltså… man har fått en felaktig bild av den. Men 
pratar man jämlikhet och jämställdhet så är det liksom som att ”Ja, det är 
självklart”, men feminism blir… 

   (Lärare 2, K, gr) 

Den skilda synen bland respondenterna om huruvida jämställdhet mellan kvinnor och män 
även innehåller ett medgivande om att biologiska skillnader existerar kan kopplas till den 
skiljelinje inom feminismen som Freedman beskriver. I och med komplexiteten i debatten, där 
tanken finns att såväl biologiska som sociala faktorer kan vara av betydelse men betonas i 
olika grad, är det dock svårt att utifrån respondenternas olika definitioner av jämställdhet även 
utröna huruvida någon av dem gör en definition som ligger närmare någon grundsyn som kan 
ses som kännetecknande för feminismen. Detta kan däremot göras utifrån deras definitioner 
av feminismen specifikt och huruvida denna snarare berör en allmän jämställdhetssträvan än 
en feministisk samhällssyn, vilken beskrivs i kapitlet 2.4.2 Feminism eller jämställdhet.  

 

5.4 Motiveringar och spekulationer 

Lärarnas egna förklaringar till varför de eventuellt behandlar feminismen och kvinnorörelsen 
annorlunda eller i mindre utsträckning än andra ideologier är tämligen olika i sin utformning. 
Vissa gemensamma drag kan dock urskiljas. Att feminismen till sin natur, det vill säga 
utformning som politisk ideologi, är annorlunda än övriga ideologier och således kanske inte 
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kan behandlas på samma sätt är en åsikt som går att urskilja framför allt i det resonemang som 
Lärare 1 (K, gr) för, men även till viss del Lärare 2 (K, gr), i och med deras syn att 
feminismen kommer in genom det ramverk de har på hela undervisningen istället för att den 
tas upp som en ideologi. Båda resonerar dock även om andra förklaringar. Lärare 1 (K, gr) gör 
en spekulation som kan kopplas ihop med den nuvarande samhälleliga trenden, att det helt 
enkelt kan vara känsligare att ta upp feminismen än till exempel konservatismen eller 
liberalismen eftersom definitionen av feminism är något som varierar mycket och pratas 
mycket om i media. Att hålla sig objektiv som lärare kan därför, menar hon, vara lättare om 
man inte alls pratar om feminismen. Lärare 2 (K, gr) spekulerar dock i en förklaring med 
grund i en samhällelig trend som måste sägas skilja sig från den trend som Lärare 1 (K, gr) 
beskriver, i och med att hon menar att feminismen glöms bort eftersom till exempel Fi aldrig 
har varit med i riksdagen. Hon relaterar även detta resonemang till läroböckernas upplägg: 

när man läser om folkrörelserna så är det sällan kvinnorörelsen är med som du 
sa. Och då gör det att man missar att ta med det. Jag tror man ofta är… även om 
jag säger att jag inte använder läroböcker så ofta så tror jag många är 
läroboksstyrd.  

   (Lärare 2, K, gr) 

Ett resonemang som har likheter med båda dessa tänkbara förklaringar förs av Lärare 4 (M, 
fhs), som dock uttrycker att han själv har med feminismen som ideologi i undervisningen. 
Han drar även resonemanget något längre och hänvisar till ett reellt motstånd mot feminismen 
i dagens samhälle, och att det idag är mer opportunt att ifrågasätta feminismen som idé. Ett 
resonemang som kan liknas vid den uppfattning som Maria Sveland är av (se kapitel 1 
Inledning). Att detta samhällstillstånd leder till att undervisning om feminismen sker i mindre 
utsträckning än undervisning om andra ideologier anser han kan förklaras i och med att skolan 
till stor del är en spegling av samhällstrender och vad som är inne.  
Även Lärare 6 (M, gy) spekulerar i att en förklaring till att feminismen som ideologi 
behandlas i mindre utsträckning av lärare än andra ideologier går att söka i den samhälleliga 
trenden. Han tar dock även upp att svårigheten för feminismen som ideologi att etablera sig 
går att koppla till bristen på något djupt rotat i ideologin och den stora mängden tyckande som 
präglar den samt att feminismen som ideologi inte kan sägas ha en agenda på samma sätt som 
andra ideologier. Att denna svårighet kan ses som en mer direkt förklaring för ett mindre 
utrymme för feminismen som ideologi i undervisningen kan vi se i det resonemang som förs 
av Lärare 5 (M, gr): 

men har inte det att göra med att de politiska ideologierna spänner ju över ett 
mycket bredare område egentligen. Jag menar, här kommer du in på… ja, vad 
ska vi ta då? Ja, vilket välfärdssystem vill man ha, till exempel. Det är klart att 
feminister kan diskutera det, men det blir ju liksom inte… finns det någon 
enhetlig… jag tror inte ens det går att hitta liksom… ”ja, var står feministerna i 
den frågan?” och… då går det ju inte att jämföra på samma sätt. 

   (Lärare 5, M, gr) 

Lärare 3 (K, gr) tar, likt Lärare 2 (K, gr), upp möjligheten att lärare är styrda av läroböckernas 
upplägg, i och med att hon menar att det är till dessa man som lärare först går i sökande av 
lämpligt material. Hon tar dock även upp en personlig motivering för att inte ta upp 
feminismen som ämnesinnehåll, utifrån det faktum att läraren riskerar att forma eleverna 
alltför mycket utifrån den samhällssyn hen själv har, vilket i någon mån kan skada den syn 
eleverna har med sig hemifrån om att samhället faktiskt är och ska vara jämställt: 
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jag menar, det kommer en ny generation, som kommer tänka på ett annat sätt, 
som kommer att kanske se till att det finns andra strukturer som funkar på andra 
sätt i samhället. För det är ju lite sådär, om man […]om vi inte pådyvlar dem att 
såhär har människor tänkt i hundratals år och såhär har samhället… ser ut just 
nu… är det bra då, eller dåligt? 

   (Lärare 3, K, gr) 

Inställningen att det faktiskt kan vara motiverat att inte ta upp feminismen som ämnesinnehåll 
är något som får anses skilja Lärare 3 (K, gr) från övriga respondenter som alla på något sätt 
uttrycker att behovet kan finnas av att undervisa om feminismen alternativt ha feminismen 
som ett tänkt ramverk på undervisningen. Respondenterna anser överlag heller inte att 
feminismen skulle vara för abstrakt och svår för elever att ta till sig och att detta skulle ha 
någon betydelse. Snarare anser flera att feminismen är mer konkret och således lättförståelig: 

Nej, jag tycker det egentligen borde vara… det är ju mer konkret, faktiskt. Jag 
menar det… en konkret fråga, varför ska kvinnan tjäna mindre än mannen för 
samma typ av arbete? Det blir ju väldigt konkret i förhållande till en… ja, andra 
politiska abstraktioner om vad man vill med samhället. 

   (Lärare 5, M, gr) 

Lärare 2 (K, gr) framhåller, enligt ett liknande resonemang, att feminismen snarare är mer 
relevant idag än de ideologier som brukar vara med i basen och lättare att se eftersom den 
pratas om som ideologi till skillnad från till exempel konservatismen. 
    Lärare 1 (K, gr) lyfter dock fram just svårigheten att tydligt definiera feminismen som 
ideologi som något som specifikt skiljer undervisning om den från undervisning om andra 
ideologier, då hon menar att man mer hör på orden vad dessa betyder och att de har en mer 
vedertagen definition. Feminist, menar hon, kan många uttala sig vara och när det händer i 
media ifrågasätter hon själv ofta dessa personers definition av ordet. 
    Sammantaget framträder ingen tydligt enstämmig motivering till eller spekulation om 
varför feminismen behandlas annorlunda än andra ideologier men att lärarna är 
läroboksstyrda, att feminismen i sin smalare utformning gör att den inte riktigt går att jämföra 
med andra ideologier och därför kanske måste tas in i undervisningen på andra sätt samt att en 
samhällelig trend skapar mindre utrymme för feminismen i skolan som en sektor bland andra 
är några förklaringar som återkommer hos flera lärare. Att feminismen är kontroversiell samt 
att den kanske inte borde tas upp är också frågor som väcks. I stort tycks dock inte 
respondenterna se någon högre abstraktionsnivå för feminismen som en förklaring till att den 
eventuellt väljs bort. 
    Överlag är även respondenterna tveksamma till att spekulera om lärarens kön eller ålder 
kan ha betydelse för i vilken grad hen tar upp feminismen och kvinnorörelsen. Både tankar att 
kön och tankar att ålder kan ha betydelse framkommer. Lärare 6 (M, gy) utvecklar dock sin 
syn något mer än övriga respondenter på varför lärarens kön kan ha viss betydelse, utifrån 
tanken att han som man eventuellt inte lägger märke till ojämställdhet i samhället på samma 
sätt som en kvinna. Det är därför möjligt, menar han, att kvinnliga lärare tar upp dessa frågor 
från andra synvinklar och infallsvinklar. 
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6 Diskussion av resultatet  

I vilken omfattning väljer lärare att ta upp feminismen och kvinnorörelsen i 
samhällskunskapsundervisningen?  

 
De flesta av respondenterna tycks ta upp kvinnorörelsen i en historisk kontext i sin 
undervisning om folkrörelser och politiska ideologier. Vad gäller feminismen är svaren dock 
inte lika tydliga, framför allt utifrån det faktum att flera av respondenterna inte uttrycker att 
detta är något tydligt annat än att undervisa om feminismen som ideologi, medan andra gör 
just detta. Av de två lärare som jag anser tydligt uttrycker att feminismen som ideologi är ett 
ämnesinnehåll som de väljer att ha med är det endast Lärare 4 (M, fhs) som tydligt uttrycker 
en distinktion mellan detta och att undervisa om den äldre kvinnorörelsen. Denna eventuellt 
rimliga distinktion är något som Ohlander inte kan sägas beröra. Hon behandlar feminismen 
och kvinnorörelsen snarast som samordnade begrepp. Hon verkar dock mest fokusera på 
kvinnorörelsen och använder annars oftast begreppet ”kvinnoideologi” (Ohlander, 2010, s. 
29). Hennes syn på varför läromedlens beskrivning av feminismen är bristfällig kan ses som 
ett uttryck för att kvinnorörelsen i en historisk kontext på detta sätt får en felaktig etikett: 

Slutligen – under rubriken ”Alternativa ideologier” – nämns att ”idag” finns den 
feministiska ideologin, som vill bredda kvinnors representation på politiska och 
andra maktpositioner och som menar att beslut ska ”utgå från annat än det 
traditionella och manliga tänkandet och i stället fokusera på alla medborgares 
bästa” (s. 26), men detta är ju synpunkter som kvinnosakskvinnor framfört 
alltifrån Christine de Pisan (1363–ca 1430) och framåt. 

   (Ibid. s. 59) 

Detta resonemang kan givetvis även ses utifrån den överdrivna förenkling av den feministiska 
ideologin som läroboken för gymnasieskolan i detta fall eventuellt gör, vilket i så fall är en 
synpunkt som går att relatera till de mer komplexa och utförligare definitioner av feminismen 
som jag presenterar i kapitlet 2.4.2 Feminism eller jämställdhet. I vilket fall är det tydligt att 
Ohlander anser att feminismen inte helt enkelt kan definieras som en nyligen uppfunnen 
kvinnorörelse utan rötter. 
   Distinktionen kan också liknas vid det resonemang som Jane Freedman presenterar om 
försöken att kategorisera feminismen i vågor, där den första ses som beskrivande av ”det 
tidiga nittonhundratalets feministiska rörelser som arbetade (dock inte uteslutande) för att ge 
kvinnor lika rättigheter, i synnerhet rätten att rösta.” (Freedman, 2003, s. 11). Först i det som 
klassificeras som den andra vågens feminism kommer man enligt denna uppdelning in på 
1960- och 70-talets feminism. I denna var, enligt Freedman, kritiken riktad ”även mot 
ojämlikhet på familjens, sexualitetens och arbetslivets område.” (Ibid.). Det är även möjligt 
att tänka sig en viss distinktion mellan de två fenomenen utifrån att vissa studier har försökt 
att i stället för att behandla feminismen historiskt, sträva efter att kategorisera den teoretiskt 
och då komma in på olika sorters feminism (Ibid. s. 12), vilket också är något som Lärare 4 
(M, fhs), som jag anser tydligast beskriver distinktionen, är ensam om att föra ett resonemang 
om vid frågan om den egna definitionen av ordet feminism. 
    Vidare menar Freedman att svårigheten med att göra en tydlig distinktion mellan 
kvinnorörelsen och feminismen som ideologi utmynnar i frågan huruvida all politisk 
organisering till stöd för kvinnans rättigheter kan anses vara feministisk eller om en snävare 
definition av feminismen, till stöd för att den ges status som eget fält ”med egna idéer, egen 
historia och egen praktik.” (Freedman, 2003, s. 10f).  Rimligtvis borde dock lärare kunna 
komma in på andra och förmodligen fler saker vid en undervisning om feminismen som 
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ideologi än vid en undervisning om viktiga milstolpar i historien utifrån vad kvinnorörelsen 
faktiskt har gjort. Jag grundar denna syn på den komplexitet som ändå tycks existera kring 
frågor om vad som är grundläggande feministiska perspektiv, vad olika feministiska tänkare 
har ansett och de skarpa skiljelinjer mellan olika feministiska inriktningar som ändå tycks 
finnas. 
    Ur ett didaktiskt perspektiv är även respondenternas syn på baskunskaper i ämnet relevant. 
Grundskollärarna i min undersökning nämner överlag framför allt socialismen, liberalismen 
och konservatismen som någon form av basideologier. Att gå igenom dessa tre ideologier på 
ett översiktligt plan och lära sig om i vilket sammanhang de uppkom måste betraktas som 
liggande på den Makronivå som Långström och Virta beskriver (2011, s. 21). Det rör sig om 
inlärning av tämligen orörliga fakta och kan ses som något som snarare sker inom ramen för 
historieundervisningen och inte samhällskunskapsundervisningen. Då det utifrån kursplanen i 
Samhällskunskap nämns att eleverna ska undervisas om hur skiljelinjerna mellan svenska 
partier har utvecklats (Skolverket 2011, s. 203), är dessa ideologier givetvis ett rimligt val av 
ämnesinnehåll, då det framför allt är i dessa som de partier som idag är representerade i 
Sveriges riksdag har sina rötter. Utelämnandet i kursplanen av specificeringar av vilka 
politiska ideologier som ska ingå medför dock en viss frihet i valet av innehåll utifrån att 
lärarna skulle kunna ha med mer än de tre ideologier som tycks ingå i vad som anses vara 
baskunskaperna. Att ingen av grundskollärarna nämner feminismen som ism som en del i 
basen av politiska ideologier kan således tyda på en selektiv tradition enligt Westins (2000, s. 
78) resonemang. I jämförelse med dessa grundskollärare bör framför allt svaren från Lärare 4 
(M, fhs) lyftas fram. Då han inte är bunden av en läroplan på samma sätt som övriga 
respondenter bör han ses som ännu friare i sitt val av innehåll, vilket han också anser sig vara. 
Detta kan ses som av stor betydelse för att han väljer att ha med feminismen som ideologi i 
sin undervisning. Friheten att göra egna didaktiska val utan en läroplan att följa som främsta 
förklarande faktor för att feminismen ges utrymme motsägs dock av det faktum att den endast 
varit med i hans ämnesinnehåll de senaste tio åren till följd av viss påverkan från ett 
personligt engagemang i Fi inom lärarstyrkan på skolan. 
    Det går även att urskilja en skiljelinje mellan lärarna utifrån synen på om det 
överhuvudtaget finns en grundkunskap eller inte. Både Lärare 4 (M, fhs) och Lärare 6 (M, gy) 
uttrycker att de snarare utgår från vad som är aktuellt och inne bland eleverna, vilket torde 
medföra att deras ämnesinnehåll till en lägre grad blir givet på förhand. Denna åtskillnad i 
grundläggande synsätt har likheter med det resonemang Westin för utifrån sina exempel från 
diskussioner bland lärare på 1980-talet (Westin, 2000, s. 80). Dock måste även åtskillnaden 
mellan historieundervisning och samhällskunskapsundervisning i So beaktas. Eftersom So-
lärarna i min undersökning inte beskriver gränsen mellan Historia och Samhällskunskap som 
särskilt tydlig i sin undervisning måste vi anta att synen på ämnesområdet politiska ideologier 
utgår från såväl historiedidaktiska som samhällskunskapsdidaktiska tankar i den faktiska 
praktiken. Olika syner på vad ämnet Samhällskunskap är och syftar till är således svåra att 
utröna. Tanken om en selektiv tradition vad gäller bortväljandet av feminismen är dock ändå 
relevant då respondenterna överlag uttrycker att feminismen skulle behöva undervisas om i 
Samhällskunskapen men att det i regel inte görs. Lärare 2 (K, gr) lyfter även fram den som 
mer relevant än de andra ideologierna idag, trots att hon medger att hon själv inte har med den 
som en del i kunskapsbasen. 
Sammantaget tyder mitt resultat på att kvinnorörelsen som ämnesinnehåll är någorlunda 
etablerat i samhällskunskapsundervisningen, medan feminismen som ideologi överlag inte 
undervisas om i samma utsträckning som andra politiska ideologier och inte betraktas som en 
del av de baskunskaper som elever bör ges om begrepp och teorier. De lärare som i minst 
utsträckning anser sig utgå från en tanke om sådana baskunskaper är dock även de som 
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uttrycker att de faktiskt tar upp feminismen som ideologi i undervisningen. Detta resultat 
måste dock även ställas mot det faktum att olika syn på huruvida detta ämnesinnehåll bör 
distanseras från kvinnorörelsen som ämnesinnehåll förekommer, vilket gör att en slutsats om 
en eventuell skiljelinje mellan lärare utifrån detta är svår att dra. 

 

Hur motiverar lärare de didaktiska val som de gör avseende feminismen och kvinnorörelsen 
som ämnesinnehåll i samhällskunskapsundervisningen? 

Även om grundskollärarna överlag resonerar kring en etablerad grundkunskap om politiska 
ideologier och folkrörelser som bör förmedlas utvecklar flera av dem även målet med 
undervisningen att detta ska vara till nytta för eleverna i utvecklingen av ett självständigt 
ställningstagande utifrån sakliga argument. Lärare 1 (K, gr) vill att eleverna ska ha kunskaper 
istället för fördomar och Lärare 2 (K, gr) nämner särskilt fostran till demokratiska 
medborgare. Således kan dubbla ämnesfokus för hela ämnesområdet politiska ideologier 
urskiljas i detta resonemang, i likhet med Östmans resonemang om att lärandet av mer 
vetenskapligt etablerade kunskaper endast blir ett medel för ett vidare syfte (Östman, 2000, s. 
73). Att dessa två respondenter uttrycker att de inte brukar ha med feminism i basen av 
ideologier, förstått som basen av vetenskapligt etablerade fakta, måste även ställas mot det 
didaktiska valet att ständigt återkomma till frågor om könsroller och jämställdhet mellan 
kvinnor och män inom olika ämnesområden. På detta sätt blir deras fokus i ämnet snarare på 
den utbildningsfilosofiska inriktningen att träna eleverna till aktivt deltagande än den som 
betonar förmedlingen av vetenskapliga fakta (Westin, 2000, s. 81). Skillnaden mellan 
feminismen och andra politiska ideologier i detta avseende är dock att respondenterna inte kan 
anses ha dubbla ämnesfokus då vetenskapligt etablerade fakta om feminismen, som hade 
kunnat ses som ett medel för detta vidare syfte, måste anses utebli från undervisningen om 
den som ism i jämförelse med andra ideologier inte först tas upp. Ingen av dessa respondenter 
kan dock anses tydligt ställa sig mot behovet av att ta upp feminismen som ideologi i 
undervisningen. Lärare 2 (K, gr) hänvisar till yttre faktorer som bidrar till att feminismen 
kommer i skymundan. Lärare 1 (K, gr) lyfter dock fram en svårighet med att undervisa om 
feminismen utifrån dess status som kontroversiell i den aktuella samhällsdebatten. Hantering 
av kontroversiella ämnen i undervisningen är något som Långström och Virta nämner som en 
svårighet med Samhällskunskapen. Framför allt frågan om lärarens objektivitet är central, då 
det kan vara befogat att delge eleverna sin egen politiska åsikt om det finns giltiga skäl men 
absolut otänkbart att bedriva någon form av propaganda (Långström & Virta 2011, s. 243). 
Problemet med objektiviteten är också det som Lärare 1 (K, gr) nämner. Vad gäller taktiker 
inför kontroversiella ämnen hos lärare nämner Långström och Virta tre stycken: Undvikarna, 
som med en snarast defensiv inställning markerar för eleverna att ämnesområdet inte är 
särskilt viktigt, Grävarna, som snarast uppsöker kontroversiella ämnen och vill betraktas som 
banbrytare av kollegor, elever och föräldrar samt Taktikerna, som noga överväger ämnets 
känsliga karaktär och förankrar ämnesområdet hos skolledningen innan de angriper det (Ibid. 
s. 241f). Vissa skillnader mellan respondenterna utifrån dessa typologier går att urskilja, till 
exempel mellan Lärare 1 (K, gr) och Lärare 6 (M, gy), som till skillnad från den förra ser 
ämnets känslighet och mängden tyckande kring det som faktorer som motiverar att det tas 
upp. Dock är det, för det specifika ämnet feminism, mer relevant att jämföra synen på det som 
eventuellt mindre grundat i vetenskapliga fakta än de ideologier som faktiskt anses behövas i 
elevernas kunskapsbas. Detta kan relateras till den dominerande definitionen bland 
respondenterna av feminismen som smalare än andra ideologier, vilket vi ska återkomma till. 
    I likhet med de resonemang som förs av Lärare 1 (K, gr) och Lärare 2 (K, gr) beskriver 
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även Lärare 3 (K, gr) hur könsroller och jämställdhet mellan kvinnor och män kan vara något 
som återkommer på olika ställen i undervisningen som en infallsvinkel. Hennes tankegång 
står dock ändå i viss kontrast till dessa resonemang då hon även framhåller den skadliga effekt 
på eleverna som undervisningen om feminismen som ideologi kan ha. Hennes fokus i detta 
resonemang tycks snarare ligga på skolans fostrande roll än på feminismens status som 
kontroversiell eller som mindre av en del i en tänkt kunskapsbas. Hennes tanke att eleverna 
kanske inte bör pådyvlas den feministiska grundsynen på samhället kan jämföras med de 
nödvändiga frågor som Långström och Virta menar måste ställas inför skolans 
socialisationsprocess, framför allt vems syn på samhället som ska prioriteras (Långström & 
Virta, 2011, s. 24). De lyfter fram att skolan reproducerar samhället och att det till stor del är 
över- och medelklassens värderingar som överförs till eleverna i form av kulturellt kapital 
(Ibid. s. 25). Detta resonemang har vissa likheter med det som Lärare 3 (K, gr) för, då hon 
betraktar den feministiska grundsynen som framför allt etablerad i de övre samhällsskikten. 
Hon kan inte sägas direkt uttrycka att hon tycker att den feministiska grundsynen på samhället 
är felaktig, även om hon tycker att betoningen av skillnader framför likheter har gått till 
överdrift med negativa konsekvenser som följd. Således är det inte klart huruvida hon anser 
att det är en grundläggande könsmaktsordning eller det feministiska särartstänket som 
reproduceras om feminismens grundsyn förmedlas till eleverna, men det är tydligt att hon 
anser att elevernas inställning till jämställdhet mår bättre av att inte utsättas för den 
feministiska betoningen på skillnader snarare än likheter mellan könen, vilken hon anser idag 
är den etablerade synen i samhällets övre skikt som blockerar en eventuell förändring i synsätt 
på ett samhälleligt plan. Resonemanget bör kunna anses ge uttryck för att skolan i detta 
avseende snarare bör fokusera på den motsocialisation som Långström och Virta nämner 
(2011, s. 29) och träning i kritiskt tänkande än socialisation in i den gemensamma 
värdegrunden. En rimlig fråga kan dock vara hur detta å andra sidan kan ske om feminismen 
som ideologi inte berörs alls. 
     Jag anser även att det är möjligt att se beskrivningarna av ett jämställdhetsperspektiv som 
en återkommande infallsvinkel till flera ämnesområden i ljuset från Mahoneys resonemang. 
Det är tydligt att vissa lärare återkommer till frågor om exempelvis könsroller och 
löneskillnader som svårligen kan förklaras och därigenom ger sina elever viss kontakt med 
grundläggande strukturella fenomen som även är en grund för feministiska 
problemformuleringar. Dock bör sägas att i och med att rena jämförelser är svåra att göra 
samt det faktum att ingen av respondenterna uttrycker en ambition att ha ett direkt 
feministiskt perspektiv på undervisningen, om än vissa av dem menar att de har ett perspektiv 
som de i viss mån kopplar till feminismen som ideologi, kan rimligtvis ingen av 
respondenterna heller med lätthet placeras i något av Mahoneys beskrivna stadier. Snarare 
anser jag att det visar på ett efterlevande av läroplanens formuleringar om att skolan aktivt ska 
arbeta för kvinnor och mäns lika rätt och motverka traditionella könsmönster. 
    Vid sidan av lärarnas didaktiska överväganden vad gäller feminismen och kvinnorörelsen 
visar även resultatet att viss hänsyn måste tas till hur lärarna själva väljer att definiera 
feminismen. I regel gör inte respondenterna någon utförligare beskrivning av feminismen än 
att den strävar efter jämställdhet mellan kvinnor och män. De som går längre är antingen mer 
negativt inställda till den eller anser sig redan behandla den som ett ämnesinnehåll. En tänkbar 
tolkning av detta är att det kan vara svårt att bygga upp feminismen som ett ämnesinnehåll om 
man endast definierar den som en strävan efter jämställdhet, då den enligt denna definition 
måste sägas vara just smalare än andra ideologier med mer övergripande agendor. Kopplat till 
denna definition bör även nämnas respondenternas definition av jämställdhet i jämförelse med 
Wernerssons undersökning av lärares inställning till detta. En ytterligare dimension av hennes 
resultat är att det i hennes grupp lärare som anser sig arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor 
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finns ungefär lika många med inställningen att jämställdhet handlar om bejakning av olikheter 
som med inställningen att jämställdhet handlar om likheter, vilket Wernersson menar kan 
betyda att det krävs ett visst intresse och en insatthet för att överhuvudtaget göra ett 
ställningstagande (Wernersson, 2009, s. 38). Anmärkningsvärt är också att det i gruppen som 
inte anser sig arbeta aktivt med dessa frågor finns en större grupp som betonar just likheten, 
vilket Wernersson menar kan innebära att de inte arbetar med frågorna just för att de inte 
anser att jämställdhetsfrågan är ett problem (Ibid.). 
    Ingen av de respondenter i min undersökning som tar ställning till ett av de två motstridiga 
påståendena för ett resonemang om polariseringen mellan fokus på likheter och fokus på 
särarter. Det resonemang som Lärare 3 (K, gr) för om feminismens negativa uppdelning av 
människor och betoning av skillnader kan dock tyda på att hon refererar specifikt till 
feministiska perspektiv på samhället med fokusering på särarter, det vill säga, en fokusering 
på könstillhörighet snarare än en måttstock för kompetens som ser likadan ut för båda könen, 
och att det är denna som hon egentligen har en negativ bild av. Det är av viss relevans att 
jämföra denna syn med till exempel synen hos Lärare 2 (K, gr), som till skillnad från Lärare 3 
(K, gr) definierar jämställdhet som bejakning av skillnader och som dessutom anser att den 
negativa synen på feminismen i samhället grundar sig på en felaktig uppfattning. Om vi liknar 
dessa tydliga skillnader med de skillnader mellan lärare som Wernersson uppfattar i sin 
undersökning ser vi att mitt resultat i någon mån kan anses korrespondera med Wernerssons, 
men samtidigt problematisera det. Lärare 2 (K, gr) kan i detta avseende förstås som en av de 
lärare som anser sig arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor, vilket hon uttalat gör i och med sin 
beskrivning av detta som infallsvinkel. Lärare 3 (K, gr) arbetar visserligen också med 
jämställdhetsfrågor men kan ändå, som jag ser det, ses som representerande de lärare som 
Wernersson menar inte ser jämställdhetsfrågan som ett problem i och med sin syn på 
jämställdhet som likhet mellan individer. Detta utifrån hennes åsikt att en undervisning som 
snarast pådyvlar eleverna att samhället är strukturellt ojämställt kan vara till skada för deras 
syn på omvärlden. 
    Mest relevant utifrån Wernerssons resultat, enligt min mening, är att olika hantering av 
jämställdhetsfrågor i undervisningen inte kan sägas nödvändigtvis påvisa en skillnad i hur 
insatt man är i dessa frågor eller i centrala grundantaganden och inriktningar inom 
feminismen, vilket jag, i och med denna jämförelse, menar också kan ses i jämförelsen av 
mina respondenters olika svar. 
    En direkt jämförelse mellan respondenterna utifrån dessas bakgrundsvariabler visar att 
några slutsatser om betydelsen av lärarens kön knappast kan dras. De två respondenter som 
anser sig ta upp feminismen som ideologi är män, men de två lärare som tydligast lyfter fram 
vikten av att ofta ha jämställdhet mellan män och kvinnor, alternativt feministiska frågor, som 
infallsvinkel är kvinnor. Den respondent som har tydligast negativ bild av feminismen och 
ifrågasätter behovet att ta upp den i undervisningen är också kvinna. Skiljelinjerna kan 
rimligtvis inte anses vara alltför skarpa mellan respondenterna och resultatet kan anses visa på 
ungefär samma tendens som lyfts fram i Ganneruds forskning, att det överlag inte är särskilt 
stora skillnader mellan könen vad gäller uppfattningen om jämställdhetsarbetets betydelse i 
skolan (Gannerud, 2009, s. 101). 
Inte heller vad gäller tid i yrket kan några säkra slutsatser om skillnader mellan 
respondenterna dras, även om de respondenter som uttrycker att de tar upp feminismen som 
ämnesinnehåll har längre erfarenhet än genomsnittet. Att Lärare 4 (M, fhs) tar upp 
feminismen som ideologi i större utsträckning verkar, enligt den egna utsagan, snarare kunna 
härledas till friheten från en läroplan och läroböcker samt det engagemang för feminismen 
som finns inom lärarstyrkan på skolan i fråga. Dessutom har Lärare 5 (M, gr), som jag 
bedömer inte beskriver en liknande hantering av ämnet, nästan lika lång erfarenhet som 
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Lärare 4 (M, fhs). 
    En återkommande spekulation bland respondenterna är att den samhälleliga trenden kan 
förklara att feminismen undervisas mindre om än andra ideologier. Framför allt Lärare 2 (K, 
gr) lyfter fram att den ofta glöms bort, dels utifrån det faktum att inget feministiskt parti finns 
representerat i riksdagen och dels utifrån att läroböckerna inte lyfter fram den. Lärare 4 (M, 
fhs) talar till och med om hur motståndet mot feminismen gör att den inte tas upp i skolan. 
Förutom spekulationen om läroböckernas betydelse måste detta betraktas som något utöver de 
didaktiska ställningstaganden som respektive lärare gör och kan tänkas höra ihop med den 
genomgående synen bland respondenterna om hur feminismen skiljer sig från övriga 
ideologier utifrån till exempel resonemangen att den är otydligare, smalare och utan en 
övergripande agenda för samhället. Spekulationen bör därför lyftas att frågan om feminismens 
plats i Samhällskunskapens kunskapsurval i själva verket rör sig utanför de didaktiska 
frågeställningar som respektive lärare står inför vad gäller syftet med undervisningen i ämnet. 
Det är utifrån respondenternas syn på feminismen som ideologi möjligt att tänka sig att 
feminismen inte är påtänkt som en del i en vetenskapligt förankrad kunskapsbas oavsett om 
läraren ser det som ett överordnat syfte att förmedla en sådan eller inte. Både Lärare 1 (K, gr) 
och Lärare 2 (K, gr) uttrycker att feministiska frågor eller jämställdhetsfrågor kommer in ofta, 
istället för att feminismen finns med i basen av politiska ideologier som vetenskapligt 
etablerade fakta. Således är en möjlig tolkning att deras syn på ämnesinnehållet är som ett 
perspektiv på samhället som eleverna bör få ta del av i träningen av kritiskt tänkande och att 
detta syfte således i detta avseende betraktas som viktigare än förmedlandet av vetenskapligt 
etablerade objektiva fakta om samhället, i likhet med Westins uppdelning av synsätt inför 
frågan om stoffurval (Westin, 2000, s. 80). Dock väcks tanken att detta inte är en didaktisk 
fråga om ämnets syfte, utan en fråga om feminismens status i sig, av att det i respondenternas 
resonemang överlag ändå går att urskilja tanken att det finns en vetenskapligt etablerad 
kunskapsbas som eleverna bör lära sig, i vilken feminismen dock, medvetet eller omedvetet 
inte tas med. Det är således möjligt att se tendenser till en mer utbredd inställning att 
feminismen som ideologi specifikt inte betraktas som vetenskapligt etablerad, tänkbart utifrån 
en samhällelig trend i vilken feminismen marginaliseras.  
    Sammantaget kan sägas att respondenterna motiverar en behandling av feminismen som 
skiljer sig från behandlingen av andra ideologier på olika sätt, vilka kan relateras till olika 
grundläggande didaktiska ställningstaganden gällande till exempel synen på 
Samhällskunskapens huvudsakliga syfte, kontroversiella ämnen och skolans fostrande 
uppdrag. Synen på feminismen som till sin natur skild från övriga ideologier lyfts dock även 
fram i relativt hög grad och denna syn kan således i sig tänkas förklara en del av det faktum 
att feminismen som ideologi behandlas i mindre utsträckning som en del av kunskapsbasen. 

  

Vilken betydelse har aktuella läroböcker för vad lärare väljer att ta upp i undervisningen om 
politiska ideologier och folkrörelser? 

Även om det är en utbredd inställning bland respondenterna att läroböckers upplägg vad 
gäller politiska ideologier inte är av avgörande betydelse för det egna urvalet, går det att 
urskilja en viss skillnad mellan resonemangen från grundskollärarna och resonemangen från 
lärarna för högre åldrar. Samtliga grundskollärare uttrycker på något sätt att basen av politiska 
ideologier och folkrörelser kommer utav historieundervisningen och ideologierna som ingår 
är således i regel socialismen, liberalismen och konservatismen utifrån uppkomst och 
utveckling. Övriga två respondenter uttrycker inte på samma sätt ett resonemang om en bas, 
och hos Lärare 4 (M, fhs) tycks heller inte historieundervisning vara en nödvändig inledning 
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till arbete om politiska ideologier, vilket dock Lärare 6 (M, gy) beskriver som ett vanligt 
tillvägagångssätt. Dessa två är också de respondenter som jag anser tydligast beskriver en 
frihet från läroböcker, särskilt Lärare 4 (M, fhs) som aldrig använder sig av någon. Det kan 
vidare konstateras att dessa respondenter även är de som anser sig i störst utsträckning 
behandla feminismen som ideologi som ett ämnesinnehåll. Ohlander spekulerar i en 
sjunkande jämställdhetstrend ju längre upp i åldrarna eleverna kommer, förklarat utifrån 
större brister i läroböckerna för gymnasiet (Ohlander, 2010, s. 77). Tendensen som 
åskådliggörs i detta resultat, att feminismen behandlas i större utsträckning som en egen 
ideologi längre upp i åldrarna, kan anses gå emot Ohlanders spekulation. Å andra sidan kan 
någon slutsats om detta svårligen dras, framför allt eftersom Lärare 4 (M, fhs) är lärare på 
folkhögskola och därigenom har ett betydligt friare upplägg än såväl grundskollärare som 
gymnasielärare som följer tydliga kursplaner. Utan ett centralt innehåll överhuvudtaget 
beskrivet torde läraren kunna betraktas som fullständigt fri i sin egen didaktiska praktik, i 
motsats till den bild av lärare som Englund menar har varit den gällande traditionellt i Sverige 
(Englund, 1997, s. 125), och detta torde vara av störst betydelse för friheten i de didaktiska 
valen. Dessutom tycks dessa två respondenter ändå skilja sig åt i sin definition av feminismen 
som ideologi, där Lärare 4 (M, fhs), som nämnt tidigare, gör en tydligare distinktion mellan 
detta fenomen och kvinnorörelsen i en historisk kontext än vad Lärare 6 (M, gy) gör. Således 
går det inte att säga klart om deras hantering av ämnet verkligen ser ut på samma sätt. 
    Med en återkoppling till Långström och Virtas resonemang är det möjligt att spekulera i att 
även om lärarna använder sig av andra resurser i undervisningen när objektiva fakta om 
samhället ska presenteras eller sökas av eleverna spelar läroböckerna ändå en avgörande roll 
för vilka fakta som överhuvudtaget är relevanta. Trots den förändrade rollen från att ha 
presenterat vetenskapligt etablerade fakta till att snarare stimulera kritisk läsning (Långström 
& Virta, 2011, s. 179), kan läroböckerna ses som legitimerande en vetenskapligt etablerad 
samhällskunskap utifrån presentationen av vilka fenomen, i detta avseende politiska 
ideologier, som överhuvudtaget kan utsättas för problematiserande och granskning, vilket i sig 
kan ses som avgörande för huruvida de ska betraktas som en del i den samhällsvetenskapliga 
kunskapsbasen eller inte. Eftersom historieundervisningen i denna undersökning har visat sig 
betraktas som ingången till ämnesområdet, framför allt av grundskollärarna, måste dock 
beaktas att aktuella läroböcker i Historia kan ha större betydelse för respektive lärares 
kunskapsurval vad gäller politiska ideologier än vad aktuella läroböcker i Samhällskunskap 
har. I och med att frågan då kanske snarare bör studeras utifrån historiedidaktiska 
frågeställningar än samhällskunskapsdidaktiska, med andra resonemang kring sitt ämnes 
syften och syn på fakta som statiska eller föränderliga, kan detta resonemang knappast ledas 
till någon slutsats. Dock kvarstår tendensen att mindre användning av läroböcker tycks höra 
ihop med en öppnare syn på vilka politiska ideologier som ska ingå i avsnittet, även om det 
inte kan klarläggas att den förra är en förklarande faktor av den senare. Som relevant för 
sambandet finner jag särskilt den spekulation som Lärare 2 (K, gr) gör om möjligheten att 
lärare styrs av läroboken i sitt urval även om de inte är medvetna om det, och att en 
bortprioritering av feminismen bland lärare således kan förklaras av att läroboksförfattare 
prioriterar bort den. Dessutom påtalar Lärare 3 (K, gr), det faktum att läroboken är en hjälp 
för läraren att försäkra sig om att få med det centrala innehållet utifrån kursplanen, vilken 
såväl grundskollärare som gymnasielärare kan antas vara styrda av i relativt hög grad, och i så 
fall får läroboksförfattare anses ha relativt stort inflytande över vilket innehåll som förmedlas 
till elever. Detta anser jag i så fall problematiserar bilden av läraren som fri i sina didaktiska 
överväganden utifrån de öppna beskrivningar av ämnesinnehåll som aktuella kursplaner 
föreskriver. 
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7 Slutsatser  

Syftet med denna undersökning har varit att ge en bild av feminismens och kvinnorörelsens 
plats i dagens samhällskunskapsundervisning samt de didaktiska överväganden som 
samhällskunskapslärare gör beträffande dessa ämnen i förhållande till ämnesområdet politiska 
ideologier och folkrörelser i stort. Resultatet visar att kvinnorörelsens utrymme i 
undervisningen tycks vara någorlunda etablerat bland lärare i allmänhet men att feminismen 
som ideologi oftast inte verkar behandlas i samma utsträckning eller på samma sätt som andra 
politiska ideologier. En tendens till skillnad i vilken omfattning feminismen som ideologi tas 
upp antyds utifrån det faktum att den gymnasielärare och den folkhögskolelärare som ingår i 
undersökningen tydligare uttrycker att feminismen som ideologi brukar ingå i deras 
undervisning än vad de grundskollärare som ingår gör. Eftersom synen på vad 
ämnesinnehållet feminismen som ideologi innebär skiljer sig åt mellan respondenterna går det 
dock inte att klarlägga var gränsen mellan undervisning om kvinnorörelsen i en historisk 
kontext och undervisning om feminismen som ideologi egentligen går i respondenternas 
beskrivningar. Denna tendens till skillnad kan dock vara relevant att studera närmare med ett 
större urval av respondenter. Respektive lärares kön eller ålder tycks, utifrån denna 
undersökning, inte ha någon större betydelse för inställningen till feminismen och 
kvinnorörelsens relevans i Samhällskunskapen. 
    Bland lärarna som ingår i undersökningen framkommer olika motiveringar till och 
spekulationer om varför feminismen som ideologi behandlas i mindre utsträckning eller 
utifrån annorlunda tillvägagångssätt än andra politiska ideologier. Utifrån det didaktiska 
perspektivet kan nämnas tankegångar om problematiken med att ta upp ett ämne med status 
som kontroversiellt, synen på skolans fostrande uppdrag, i vilket en socialisering av eleverna i 
feminismens grundantaganden anses kunna ha en negativ effekt för deras syn på jämställdhet 
samt resonemanget huruvida feministiska frågor är ett perspektiv på samhället som läraren i 
diskussion med eleverna kommer in på vid olika tillfällen snarare än en del i ämnets 
vetenskapligt förankrade kunskapsbas. Även aktuella läroböckers presentation av politiska 
ideologier, i vilka utrymmet för feminismen utifrån respondenternas beskrivningar och i ljuset 
från tidigare forskning i regel kan antas vara mindre, nämns som en tänkbar förklarande faktor 
för att feminismen inte ingår i samma utsträckning i kunskapsurvalet som andra politiska 
ideologier. Detta antydda samband får även anses stärkt av undersökningens resultat, utifrån 
det faktum att de lärare som tydligast uttrycker att feminismen som ideologi ingår i deras 
undervisning också är de som tydligast beskriver sig som fria från läroböckernas upplägg och 
den kunskapsbas som lyfts fram i dessa. Utifrån nämnda svårighet att se den exakta 
innebörden som respektive respondent lägger i beskrivningen av undervisning om feminismen 
som ideologi är det dock knappast möjligt att dra några säkra slutsatser ej heller från detta 
resultat, men tendensen bör kunna anses som relevant för vidare forskning. 
    Genomgående i respondenternas resonemang är även definitionen av feminismen som 
smalare till sin utformning än andra ideologier med mer övergripande agendor för samhället, 
vilket i flera fall beskrivs som en del av motiveringen till att undervisningen om den sker i 
mindre utsträckning. Denna tendens är intressant att analysera i sig, då den kan anses beröra 
något annat än lärarens didaktiska överväganden, snarare den personliga inställningen till 
begreppet feminism. Oavsett om läraren utgår från en grundkunskap bestående av 
vetenskapligt förankrade fakta om samhället eller inte är det möjligt att tänka sig att 
feminismen som ideologi i regel inte ses som en del i denna eventuella bas. Som egen 
avslutande reflektion skulle jag därför vilja återkoppla till de skilda verklighetsuppfattningar 
som presenteras i undersökningens inledning. Vad är egentligen rätt definition av 
feminismen? De definitioner som har framkommit i denna undersökning tycks röra sig över 
en bred skala i komplexitet, från den konkreta beskrivningen av kvinnans strävanden efter 
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samma rättigheter som mannen till mer abstrakta teoretiska resonemang om 
könsmaktsordningens beståndsdelar, ursprung och möjliga nedmontering. Var på denna skala 
finns den definition som förklarar en bortprioritering av kunskap om den feministiska 
ideologin i läroböcker och undervisning och var finns den definition som har medfört en 
polariserad debatt med oresonligt hat beskrivet av båda sidor? En polariserad debatt torde 
kunna förklaras utifrån brist på förståelse och kunskap om den andra sidans strävanden och 
grundantaganden. Eftersom debatten specifikt rör feminismen som ideologi känns det rimligt 
att en ökad spridning av kunskap om denna skulle kunna bidra till en mindre grad av 
polarisering. Tankegången att feminismen inte kan presenteras som en del av en vetenskapligt 
objektiv faktabas kan visserligen ses som rimlig till följd av att definitionerna av den kan se så 
olika ut. Dock bör tendensen att överhuvudtaget inte ta upp den som ideologi med ett 
objektivt utifrånperspektiv i undervisningen också kunna förstås som att möjligheten för 
eleverna att själva granska feminismen och bilda sig en uppfattning om den då går förlorad. 
En rimlig fråga utifrån undersökningen är vilka möjligheter skolan har att sprida kunskap om 
feminismen som ideologi om en selektiv tradition bland lärarna avseende bortprioriteringen 
av den i undervisningen skulle visa sig vara utbredd, särskilt om denna har sin grund i att 
lärarna själva endast har att förhålla sig till en disparat bild av feminismens innebörd utifrån 
en samhällelig trend i vilken feminismens strävanden inte analyseras utifrån sakliga argument 
och således kanske inte förstås i sin helhet. 
    Dessa frågor får med detta anses väckta om än långt ifrån besvarade, men det vore för mig 
som författare glädjande om de tillsammans med undersökningens resultat i någon mån skulle 
kunna motivera och inspirera till vidare forskning i ämnet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Tema 1 – Bakgrund 

Arbetad tid som lärare 
Antal klasser och undervisningstimmar i Samhällskunskap 
Övriga ämnen 
Eventuell undervisning på fler skolor 
Använda läromedel i samhällskunskapsundervisning, i synnerhet i undervisning om politiska 
ideologier och folkrörelser. 

 

Tema 2 – Egen bild av undervisningen 

Undertema 1- Föredraget upplägg 

Exempelfrågor: Ge en översiktlig bild av hur Du brukar lägga upp undervisningen om 
politiska ideologier och folkrörelser. Vad tas upp och i vilken ordning? Hur förhåller sig Ditt 
upplägg till läromedlens upplägg? Hur skulle du motivera vad du väljer att lyfta fram om 
respektive ideologi eller folkrörelse? 

 

Undertema 2 – Arbetssätt 

Exempelfrågor: Hur brukar eleverna arbeta med detta ämnesområde? Vilken betydelse har 
läromedlen för detta arbete? 

 

Undertema 3 – Feminismen i fokus 

Exempelfrågor: När i undervisningen brukar Du komma in på feminismen och 
kvinnorörelsen? Vilka aspekter brukar du lyfta fram och varför? Vilket utrymme uppskattar 
Du att dessa får i förhållande till andra ideologier? 

 

Tema 3 – Uppfattning om teori 

Undertema 1 – Feminismen som ideologi 

Exempelfrågor: Vad är Din syn, som samhällskunskapslärare, på betydelsen av ordet 
feminism? Vilka aspekter anser du vara viktiga att få med i undervisningen? Finns det någon 
skillnad mellan att undervisa om feminismen och till exempel socialismen och liberalismen? 
Ser du i sig någon skillnad mellan feminismen och övriga ideologier? 
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Undertema 2 – Framställningen i läromedel 

 Feminismen 

 Kvinnorörelsens historia 

Exempelfrågor: Vad är Din syn på hur dessa beskrivs i de läromedel du använder/inte 
använder? Vad anser Du går att ifrågasätta i denna framställning? 

 

Undertema 3 – Tidigare granskning av läromedel 

Exempelfrågor: Vad anser Du om de synpunkter på brister i läromedlen som rapporten lyfter 
fram? Har Du själv reflekterat över brister av detta slag? 

 

Tema 4 – Uppfattning om möjligheter 

Undertema 1 – Eventuella prioriteringar 

Exempelfrågor: Vad är en heltäckande bild av relevanta politiska ideologier anser du? Vad 
behöver eleverna ha med sig från detta avsnitt? Anser Du det möjligt att ge eleverna en 
heltäckande bild av relevanta politiska ideologier och folkrörelser? Vilka hinder för detta kan 
Du urskilja? Vilka eventuella prioriteringar anser Du måste göras? 

 

Undertema 2 – Resurser 

Exempelfrågor: Vilket stöd anser Du att läromedlen ger för att förmedla en heltäckande bild? 
Vilka övriga resurser kan användas? 

 

Undertema 3 – Elevernas mottagande 

Exempelfrågor: Hur upplever Du att eleverna brukar motta undervisningen om politiska 
ideologier? Vilka krav ställs på eleverna i denna undervisning? Mottas olika specifika 
innehåll på olika sätt? Ställs olika krav på kunskap för olika ideologier? Vilken betydelse har 
elevernas mottagande för Ditt upplägg? 

 


