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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar skola och genus. Syftet är att studera målen i de nationella styrdo-

kument som finns angående genus i skolan samt studera hur dessa riktlinjer praktiseras på 

lokal nivå i skolor. Dokument som har studerats för att beskriva den nationella visionen är 

läroplan, lagstiftning och andra riktlinjer. Sju intervjuer har utförts med lärare i grundskolan 

för att studera hur genusmålen praktiseras och upplevs på lokal nivå. Teoretiska begrepp som 

uppsatsen går igenom är identitet och genus, könssocialisation, skola och genus samt interpel-

lation och implementering. 

 

Resultatet visar att de nationella målen kan delas in i två kategorier. Den första kategorin ut-

går från ett individcentrerat perspektiv och innebär att individen ses som en individ och inte 

som en kategori samt att denne ska behandlas utifrån deras egna premisser. Den andra katego-

rin utgår från en relation mellan struktur och individ. Styrning från institutionella organ sän-

des ut och när individen svarar på styrningen får denne sin kraft. För att relationen ska kunna 

upprätthållas sker en tillsyn från institutionerna.  

     Dokumenten från nationell nivå bör vara tydliga för att kunna implementeras på lokal nivå. 

Informanternas vilja är att det ska finnas tydliga direktiv och mål från nationell nivå men att 

det samtidigt ska finnas möjlighet för dem att lokalt samt individuellt kunna styra arbetsmeto-

der för att nå dessa mål. Förståelse är ett ledord. Lärare måste förstå målen för att kunna och 

vilja genomföra dem. Informanterna i denna studie har en ambition att behandla alla elever 

individuellt men saknar kunskap för att praktiskt kunna genomföra det tillfredställande. De 

behöver utbildning i genus för att förstå dess innebörd inom skolan. Finns det tydlighet och 

förståelse är det lättare att veta vem som tar ansvar för vad samt att faktiskt ta ansvaret. Alla 

delar av en implementeringskedja bör ta ansvar för att det ska fungera effektivt.  
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Abstract 

This essay is about school and gender. The aim of the study is to learn about the goals in the 

national control documents about gender and school, and to learn how the guidelines are prac-

ticed on a local level in schools. Documents that have been studied to describe the national 

vision are curriculums, legislation and other guidelines. Seven interviews have been con-

ducted with teachers in middle school to study how the goals of gender are practiced and ex-

perienced. Theoretical concepts that the essay is reviewing are identity and gender, gender 

socialization, school and gender and interpellation and implement.  

 

The result shows that the national goals can be divided into two categories. The first category 

has an individualistic perspective and involves seeing the individual as an individual and not 

as a category and should be treated on the basis of their own premises. The second category 

involves a relation between the structure and the individual. Institutional control is being sent 

out and gets its power when the individual answers to the control. The enforcement of the 

relation is made by supervision from the institutional.  

     The document from national level should be sharply defined for it to be implemented on a 

local level. The informants’ desire is that there´s distinct directions and goals from a national 

level but that it on the same time is an opportunity for them to locally and individually control 

work methods to reach these goals. Understanding is the main outline. Teacher has to under-

stand the goals to be able to and to want to realize them. The informants in this study have the 

ambition to treat all pupils individually but lack the knowledge to practically execute it in a 

fulfilling way. They need education about gender to understand the meaning within school. 

It´s easier to know who should take responsibility about what and actually doing it if there´s 

distinctness and understanding. All parts of a chain of implement should take responsibility 

for it to be efficiently. 
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Inledning 

Denna uppsats behandlar genusmål i skolan från olika nivåer, dels från en nationell överblick 

men även från ett lokalt perspektiv. Detta för att det finns ett intresse att undersöka vilken 

nationell vision det finns att åtgärda könsskillnader med dess möjligheter och begränsningar 

men även att ta reda på hur denna vision lokalt har implementerats. Att nationellt vilja göra en 

förändring kan vara ett första steg, men lyckas inte implementeringen tillfredsställande kom-

mer det att stanna vid endast en vilja. Det bör finnas förståelse och vilja genom hela styrande-

kedjan, främst bland de aktörer som ska verkställa implementeringen för att det ska kunna 

vara genomförbart. Syftet med genusmål är att det ska implementeras under hela skolkedjan, 

från nationella statliga beslutsfattare ända ner till enskilda skolor och lärare. Begreppet genus 

är nära förbundet med jämställdhet. Jämställdhet i skolan handlar om att varje elev ska kunna 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och intressen, utan att begränsas av stereotypa eller 

traditionella föreställningar om kön eller genus
1
.  

 

Skolverksamheten i Sverige påbörjade jämställdhetsarbete under 1800-talet. Det offentliga 

skolväsendet var till år 1840 reserverat endast för pojkar. 1840 infördes folkskola som var för 

båda könen, dock var flickors utbildning kortare än pojkars samt innehöll andra ämnen. Vissa 

högre vetenskapliga studier, till exempel naturvetenskap, var fram till 1926 endast tillängliga 

för pojkar. Under 1800-talet utvecklades privata flickskolor som erbjöd utbildning i liknande 

utsträckning som det offentliga skolväsendet. Dessa flickskolor var avgiftsbelagda. 1909 ut-

vecklades en flickskola som hade utbildning för både hem och yrke. Dubbelutbildning ansågs 

vara nödvändig eftersom kvinnor skulle dubbelarbeta, det vill säga både ha ett yrke och sköta 

hemmet. Flickskolan avskaffades under 1960-talet då grundskolan inrättades. Med denna för-

ändring blev det en uppgift för det offentliga skolväsendet att arbeta för ökad jämställdhet. 

Detta togs uttryck genom samundervisning samt lika behandling av flickor och pojkar
2
. Sedan 

grundskolans inrättande är det i Sverige skolplikt, det vill säga att alla barn måste genomgå 

nioårig grundskola med start när de är sex eller sju år. Kommunerna har även skyldighet att 

tillhandahålla förskola för barn som är mellan ett och fem år och som inte hunnit börja skolan 

ännu
3
. Det finns olika former av skola. Förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, speci-

alskola och sameskola bildar tillsammans det som kallas för det offentliga skolväsendet för 

                                                           
1 SOU 2009:64 
2 Skolverket (1994) 
3 www.regeringen.se 
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barn och ungdomar. Undervisningen är avgiftsfri
4
. Sedan finns det även friskolor. Dessa drivs 

av andra huvudmän än kommunen och finns på grundskole- och gymnasienivå. Friskolor ska 

vara öppna för alla och ska godkännas av Skolinspektionen innan skolverksamhet får bedri-

vas. Friskolor är precis som de tidigare formerna av skola avgiftsfria
5
. 

 

Åtgärder för att närma sig jämställdhet är påbörjade men könskillnader är kulturellt inpränta-

de och kan vara svårförändrade. Även om det finns ramar och bestämmelser angående jäm-

ställdhet och genus i skolan finns det inga garantier för att dessa kommer att fortleva i prakti-

ken. Genus och jämställdhet bör främjas tidigt. Elever ska behandlas lika och kunna utvecklas 

efter sina egna förutsättningar och intressen, utan att begränsas av stereotypa eller traditionella 

föreställningar om kön eller genus. Det handlar om att socialisera eleverna till samhällsmed-

borgare. Socialisation är en livslång process. Det handlar om en inlärning och vuxnas uppfost-

ran riktat mot barn på väg in i samhällslivet. Socialisation är en aktiv process, människan är 

inte en passiv mottagare. Den primära socialisationen, som främst sker under de första lev-

nadsåren, ansvarar föräldrar eller andra vårdnadshavare för. Under den primära socialisatio-

nen utvecklar barn motoriska, känslomässiga och sociala aspekter av sitt liv. Under den se-

kundära socialisationen lär sig individen vilka normer och värderingar som råder i samhället 

samt införlivar dessa som sina egna. Skolan ansvarar för de största delarna av den sekundära 

socialisationen
6
. 

     Socialisationsprocessen påverkas delvis av attityder och kulturer. Beroende på vilket bio-

logiskt kön en människa föds till, man eller kvinna, finns det egenskaper och förväntningar på 

beteende som medföljer. Detta är det sociala könet som kallas genus. Vår uppfattning om 

könsidentitet är något som skapas tidigt i livet och sedan är praktiskt taget hela vår existens 

präglat av genus. Könsskillnader är i samhället förknippat med frågor som rör jämlikhet, rätt-

visa och makt. Detta på grund av att män och kvinnor socialiseras in i olika identiteter med 

olika möjligheter
7
. De sociala förväntningarna på beteende, genus, är nära sammanlänkat med 

begreppet jämställdhet som innebär att olika individer har samma möjligheter och rättigheter
8
. 

På 1960-talet diskuterades begreppet könsroll som var en indikering på att arbetsdelning och 

maktskillnader mellan könen inte nödvändigtvis var biologiskt skapat utan socialt bestämt. 

Debatten präglades av en harmonitanke som innebar att kvinno- eller mansrollen skulle vid-

                                                           
4 Skollag (1985:1100) 
5 www.friskola.se 
6 Angelöv, B. Jonsson, T.(2000) s.82-83 
7 Giddens, A. (2003) s.111-113 
8 www.ne.se 
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gas till en människoroll. Under 1970- och 80-talet utvecklades debatten till att handla om 

kvinnokultur i stället för kvinnoroll. Tidigare hade män och kvinnor ansetts tillsammans vara 

offer för en samhällsstruktur som skapade föreställningar beroende på kön, men i takt med att 

kvinnorörelser uppstod ansågs kvinnor nu vara förtryckta och männen förtryckare. Harmoni-

tanken var nu utbytt till en maktkonflikt mellan könen
9
.  

 

Trots att det har införts bestämmelser och förändringar för att bemöta jämställdhetsproblema-

tiken är samhället inte jämställt. Det finns statistiskt flertalet könskillnader som bedömer jäm-

ställdhet. Kön som variabel i statistik finns medtagen för att påvisa könskillnader. Statistik 

från 2008 visar att inom till exempel arbetsmarknad är män i större utsträckning än kvinnor 

fast anställda, medan kvinnor i högre utsträckning än män studerar.  Kvinnor är utanför ar-

betsmarknaden på grund av sjukdom i högre grad än män. Män har generellt över landet en 

större förmögenhet än vad kvinnor har
10

. Män blir i högre utsträckning än kvinnor lagförda 

för brott
11

. Kvinnor blir i större utsträckning än män utsatt för våld i nära relationer, då främst 

våld av män
12

. Statistiska Centralbyrån (SCB) har genomfört tidsanvändningsundersökningar 

som visar kvinnor och mäns genomsnittliga tidsinsatser gällande lönearbete och arbete i 

hemmet. Fullskaliga tidsanvändningsundersökningar har genomförts vid två tillfällen tidigare 

i Sverige; 1990/91 och 2000/01. Nästa tidsanvändningsundersökning kommer att genomföras 

under 2010
13

. Undersökningen från 2000/2001 visar att kvinnor arbetar nästan lika många 

timmar i hemmet som på sitt lönearbete. Detta till skillnad från män som lägger mest tid på 

sitt lönearbete. Kvinnors arbetstid i hemmet ökar när det finns små barn i hushållet, jämfört 

med mäns arbetstid som är ungefär i samma utsträckning oavsett om det finns små barn i hus-

hållet eller inte
14

.  

     Det är dock inte bara kvinnor som har brist på möjligheter när det gäller könsskillnader. 

Män kan ha svårt att hålla på med typiska ”tjejidrotter” såsom hästhoppning eller utöva typis-

ka ”tjejyrken” såsom sjuksköterska. Läsåret 2007/08 var till exempel 86 % av de examinerade 

från sjuksköterskeprogrammet kvinnor
15

. Elevernas programval till gymnasiet är fortfarande i 

hög grad könsbundna. Endast en fjärdedel av alla program har en jämn könsfördelning, det 

vill säga en könsfördelning där andelen män respektive kvinnor ligger i intervallet 40 till 60 

                                                           
9 Skolverket (1994) 
10 www.scb.se 
11 www.bra.se 
12 Brottsförebyggande Rådet: Hradilova, S. K. Westlund, O. (2008) 
13 www.scb.se 
14 Luleå Tekniska Universitet, D-uppsats: Hall, C. Nilsson, T. (2003) 
15 Högskoleverkets årsrapport: Almgren, E. (2009) 
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procent. I endast 1 av 24 ämnen i grundskolan har pojkar som grupp ett bättre betyg än vad 

flickor har. Skolverkets lägesbedömning 2006 visade att majoriteten av eleverna trivdes i sko-

lan. Flera studier har dock samtidigt visat att den psykiska ohälsan bland elever ökat under en 

längre period. Flickor rapporterar psykisk ohälsa i större utsträckning än pojkar. Skillnaden 

mellan könen har varit oförändrad de senaste 20 åren
16

.  

 

Om skolan inte har en medvetenhet om genusaspekter och inte främjar och lär ut jämställd-

hetsaspekter under den sekundära socialisationen kommer eleverna inte att utöva det under 

deras vuxna tid. Resultatet blir därmed att det inte kommer att vara ett jämställt samhälle, det 

kommer att vara trögförändrat. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera målen i de nationella styrdokument som finns angående genus i skolan 

samt studera hur dessa riktlinjer praktiseras på lokal nivå i skolor. 

 

Frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är: 

Vilka nationella styrdokument finns det kring genus i skolan? 

Vilka teman är centrala i de nationella styrdokumenten? 

Hur uppfattas och implementeras de nationella målen av lärare på lokal nivå? 

 

Disposition 

Inledande i uppsatsen beskrivs bakgrund till ämnet, problemställning och syftet med uppsat-

sen samt de frågeställningar som uppsatsen avser att besvara. Sedan följder den metodologis-

ka delen av uppsatsen där avgränsning, datainsamling och urval beskrivs för att efterföljas av 

diskussion angående etik, reliabilitet och validitet. Efter detta kommer en kortfattad redogö-

relse över tidigare forskning som finns inom det aktuella ämnet samt definitioner av centrala 

begrepp inom uppsatsen för att därefter följas av den teoretiska referensramen. Senare presen-

teras kärnan i uppsatsen, det vill säga resultatet. Först redogörs dokumentstudierna över de 

nationella styrdokumenten med en efterföljande tematisering, sedan resultatet av de intervjuer 

som utförts med lärare. Detta efterföljs av en diskussion med målet att knyta ihop teori och 

resultat. Till sist följer en referenslista.   

                                                           
16 www.jamstalldhetiskolan.se 
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Avgränsning 

När det gäller studier av nationella dokument finns det en naturlig avgränsning angående 

bredd och antal. Det finns inte möjlighet att samla alla dokument som berör skola eller genus. 

Detta på grund av antalet dokument är för omfattande. De mål och dokument som presenteras 

i denna uppsats är de mest omfattande och berör hela nationen. De intervjuer som gjorts i stu-

dien är geografiskt begränsade. Informanterna är alla från samma kommun och datainsam-

lingen är på lokal nivå även om problemställningen baserar sig på ett nationellt perspektiv. 

Inga intervjuer är gjorda med ”mellanhänder” såsom kommunal skolstyrelse, rektor eller an-

nan beslutsfattare utan studiefokus ligger på motpolerna styrdokument och sista ledet i kedjan, 

lärare, som är dem som ska utöva bestämmelserna. Detta för att det i slutändan är lärarnas 

agerande som är det väsentliga samt för att kunna studera hur väl de nationella målen har 

kunnat implementeras över hela kedjan, inte bara till kortare led. Med detta menas inte att 

lärare ska få ett felaktigt och fullständigt ansvar för att genusmål ska implementeras i skolan. 

Rektorer har ett lokalt ansvar för fortbildning och prioritering. Däremot går det genom att 

fokusera på lärare påvisa om implementering och ansvar lyckats genom hela kedjan.  
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Metod 

Datainsamling  

Dokumentstudie 

Första steget var dokumentundersökningen. Dokumenten representerar det nationella perspek-

tivet på genus i skola. Anledningen till att börja med den nationella delen var för att få bak-

grundsinformation om ämnet dels för att vara förberedd om någon av informanterna under 

intervjuerna hänvisade till ett dokument men även som hjälp till att skriva intervjuguiden på 

ett tillfredställande sätt. Med bakgrundsinformation var det lättare att definiera syftet med 

intervjuerna. Det första som gjordes var en genomläsning av tidigare forskning inom det aktu-

ella ämnet för att se vilka dokument som omnämndes. Sedan studerades olika hemsidor som 

anades kunde innehålla information om relevanta dokument samt hemsidor som det referera-

des till i olika uppsatser och rapporter, alternativt från andra dokument. Det var främst statliga 

hemsidor som studerades såsom Skolinspektionens hemsida och Regeringskansliets hemsida. 

Sedan användes främst internet för att hitta de dokument som skulle kunna vara aktuella för 

studien. De första som studerades var de som omnämndes flest gånger inom tidigare forsk-

ning samt de som uttrycktes som huvuddokument. Alla dokument som omnämndes på olika 

sätt studerades ytligt. Kriterierna för att dokumenten skulle tas med i uppsatsen var att de 

skulle innehålla väsentliga delar som kunde kopplas till genus och skola samt att de skulle 

beröra ett nationellt perspektiv. Dokument som berörde lokala projekt har inte tagits med i 

den stutliga uppsatsen.  

     Att studera material och statistik från myndigheter och organisationer är ett exempel på en 

distanserad mätmetod
17

, vilket innebär att metoden inte påverkar det som studeras. Dokumen-

ten har inte påverkats av mina värderingar eller uppfattningar eftersom de inte har producerats 

för att jag begärt det. Det gör inte analysen lättare eller mindre tidsödande än om jag samlat in 

underlaget till dokumenten själv, det kan tvärtom vara svårare att tolka och utläsa betydelsen 

av dem. Dokumenten i denna studie är insamlat via internet. Det är en stor källa med informa-

tion, vilket innebär att det måste finnas krav på material som kommer därifrån. De grundläg-

gande kraven som finns på dokument som datakälla är fyra stycken och är särskilt aktuella när 

det gäller bedömning av dokument från internet; autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och meningsfullhet
18

. När det gäller kravet på autenticitet handlar det om att granska ifall ma-

terialet är äkta och kommer från ett uppenbart ursprung. Kravet på trovärdighet behandlar om 

                                                           
17 Bryman, A. (2002)  
18 Ibid.  
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materialet är utan felaktigheter eller annan skevhet medan kravet på representativitet behand-

lar om materialet är typiskt för den kategori som den tillhör. När det gäller officiella doku-

ment är de i viss bemärkelse unika vilket gör kravet på representativitet komplicerat. Det kan 

tänkas att dokumentets unika karaktär är vad som gör det intressant. Det sista kravet på me-

ningsfullhet gäller om innehållet i materialet är klart och begripligt. Dessa krav har legat som 

grund i urvalsprocessen angående dokument som studerats till denna uppsats. De dokument 

som uppfyllde kriterierna om genus och skola samt gick igenom de fyra kraven sammanställ-

des var för sig. Detta för att kunna utöva en kvalitativ innehållsanalys
19

.  

     När alla dokument var sammanställda var för sig analyserades de med syfte att utröna 

eventuella bakomliggande teman. Detta gjordes för att kunna se en helhet i den nationella 

visionen som finns angående genus och skola. Begrepp som utkristalliserades som olika te-

man i materialet har sedan sammanställts och lagts mot varandra för att göra jämförelser och 

revideringar. Syftet var att först utröna elementära kategorier och sedan dels förfina dessa 

kategorier men även generera nya. Resultatet av denna analys fick sedan motsvara den temati-

sering av materialet som gjorts. Tematiseringen har utförts för att lättare kunna göra jämförel-

ser mellan den nationella visionen och den lokala inställningen som framkommit i intervjuer-

na samt för att kunna ställa dessa teman mot teoretiska perspektiv som framkommit inom äm-

net. 

 

Intervjuer 

För att studera den lokala inställningen och uppfattningen om genus och skola genomfördes 

intervjuer. Detta är en fallstudie
20

, vilket innebär att det är en detaljerat och ingående studie av 

ett fall. Det vanligaste är att studien är begränsad till en viss lokal plats, ett visst samhälle eller 

en viss organisation. I denna uppsats är det en kommun. Då det gäller att göra en intensiv och 

detaljerad granskning av ett visst fall brukar ostrukturerade intervjuer eller deltagande obser-

vationer vara de bästa undersökningsverktygen
21

. Det mest fördelaktiga i denna studie var att 

genomföra intervjuer eftersom avsikten var att komma nära informanterna samt att få uppleva 

världen på deras sätt. Ambitionen var att försöka få en förståelse för informanternas värde-

ringar utifrån deras naturliga miljö som de befann sig i samt få detaljerade svar med möjlighe-

ten att ställa följdfrågor. En annan undersökningsmetod hade inte givit lika viktig, djupgående 

information som en intervju kan ge.  

                                                           
19 Bryman, A. (2002)   
20 Ibid.  
21 Ibid. 
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Urval 

Urvalet har gjorts i olika stadier. I första stadiet valdes inom vilket geografiskt område studien 

skulle genomföras. Det fanns inget kriterium för det geografiska området, annat än att det 

skulle finnas grundskolor som tillhör det offentliga skolväsendet samt friskolor. Kommunen 

som slutligen utgör det geografiska studieområdet valdes utifrån ett subjektivt urval
22

, det vill 

säga att den på förhand personligen valdes ut. I nästa steg av urvalet handlade det om att välja 

skolor som informanterna skulle få representera. Genom kommunens hemsida på internet gick 

det hitta en lista på grundskolor som fanns inom kommunens område, både skolor som tillhör 

det offentliga skolväsendet men även friskolor. Det var en önskan att intervjua lärare från tre 

olika former av skola; en skola som har eller har haft ett uttalat genusprojekt, en skola som 

inte har ett specifikt uttalad genusprojekt samt en friskola. Detta var för att få en viss bredd 

och nyansering i materialet. Kommunens kundtjänst lämnade via telefon upplysningar om 

vilken eller vilka skolor i kommunen som har eller har haft ett uttalat genusprojekt. När det 

gällde urvalet av skola från det offentliga skolväsendet samt en friskola var det urvalet helt 

slumpmässigt. Genom listan på kommunens hemsida över skolor valdes de som ögat råkade 

fastna på i listan.  

     När tre lämpliga skolor hade valts ut, en tillhörande varje form, användes ett så kallat snö-

bollsurval
23

. Det innebär att initial kontakt togs med ett mindre antal personer, i detta fall rek-

torer på de aktuella skolorna, för att få hjälp att hitta relevanta informanter. Detta gjordes för 

att rektorerna skulle kunna vara till hjälp att hitta personer som passade att svara på frågorna. 

Kravet på informanterna var att de skulle arbeta som lärare i årskurs 1-4, det fanns inget krav 

på att de skulle ha särskild insikt i genusarbete. Kontakten med rektorerna togs inledningsvis 

via e-post. Ingen av de e-postmeddelanden som skickades ut besvarades dock och efter tele-

fonsamtal till rektorerna visade det sig vara vanskligt att få informanter att ställa upp på en 

intervju. Det fanns endast en skola i kommunen som har eller har haft ett genusprojekt och 

den skolan hade inte möjlighet att medverka i studien. Istället fick nya skolor väljas från listan 

på kommunens hemsida, även denna gång helt slumpmässigt.  På grund av tidsbegränsning 

kontaktades skolorna direkt via telefon, där den lärare eller annan personal som svarade om-

bads om hjälp att hitta informanter. En bekant som tidigare arbetet som lärare tipsade även om 

lärare som skulle vara lämpliga informanter. De slutliga informanterna har därmed alla valts 

ut via snöbollsurval, antingen via rektorer, andra lärare som svarat i telefon eller min bekant 

                                                           
22 Hellevik, O. (1996) s.78 
23 Bryman, A. (2002) s. 115 



15 

 

som tidigare arbetat som lärare. I denna studie har sju intervjuer utförts med sju lärare från två 

olika skolor inom en och samma kommun. Skolorna som är med i den slutliga uppsatsen re-

presenterar därmed det offentliga skolväsendet och friskola. Det fanns en önskan att genomfö-

ra fler än sju intervjuer, men då det var vanskligt att få tag på informanter samt på grund av 

tidsbegränsning fanns det inte möjlighet. Eftersom syftet med studien inte är att generalisera 

utan att beskriva en möjlig inställning på lokal nivå utgör det dock inte en skevhet i materia-

let. Informanterna är kvinnor och män i varierande ålder som har arbetat som lärare mellan 3 

och 36 år.  

Tillvägagångssätt 

När det gäller själva utförandet av intervjuerna finns det olika sätt.  Alla intervjuerna gjordes 

direkt, det vill säga ansikte mot ansikte. Intervjuformen var en semistrukturerad intervju
24

 

som innebär att frågorna utgick från en intervjuguide med teman och allmänna frågeställning-

ar som intervjun avsåg att täcka. Informanten hade då frihet att utforma svaren men samtidigt 

fanns det likheter i riktningen på intervjuerna som underlättade en god analys. Exakt formule-

ring av frågorna och ordningsföljderna skiljde någorlunda mellan intervjuerna eftersom pro-

cessen var flexibel utifrån informanternas svar. Intervjuguiden var inte fast, det var mer en 

minneslista över vilka områden som skulle täckas och beröras under intervjun. Intervjuguiden 

var uppbyggd av öppna frågor, vilket innebär att informanten kunde svara fritt på frågorna. 

Detta till skillnad från slutna frågor där det finns fastställda svarsalternativ som informanten 

kan välja mellan. Fördelar med öppna frågor är att informanterna i intervjuerna har kunnat 

svara med egna ord, de har kunnat reagera på de sätt som de velat på frågorna samt ge oförut-

sedda svar på frågorna. En nackdel är att det är tidsödande att analysera svaren för att finna 

teman så att det går koda alla svar. Under intervjuerna ställdes förutom inledande frågor även 

uppföljnings- och preciserade frågor såsom ”hur menar du då”. Tystnad kan även liknas med 

en fråga, det ger utrymme för informanten att tänka efter eller komplettera svaren. Syftet var 

att låta intervjun förflytta sig i olika riktningar för att låta informanterna få ge uppmärksamhet 

åt det som denne tyckte var viktigt.  

     Alla intervjuer har spelats in på band. Det är inte bara vad informanterna säger utan även 

hur de säger det som är viktigt i en analys. Det finns egentligen tre bra anledningar till att 

bandspelare bör användas under intervjusituation; för det första gör den att minnet förbättras, 

för det andra underlättar det för en grundlig analys av vad informanterna sagt och för det tred-

                                                           
24 Angelöv, B. Jonsson, T.(2000) s.78-79 
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je kan jag gå igenom informanternas svar upprepade gånger
25

. Sedan utgör det en möjlighet 

att under intervjusituation fokusera på informanten och vad denne säger, utan att behöva tänka 

på att anteckna och minnas.  Problem som kan uppstå med detta tillvägagångssätt är att någon 

av informanterna inte vill bli inspelad på band vilket gör att dennes intervju inte genomförs på 

samma sätt som de andra och det kan därmed bli en skevhet i analys och resultatet. Ett annat 

problem kan vara att inspelningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, till exempel att 

bandspelaren slutar fungerar. Ett sista problem med bandspelare är att det kan påverka infor-

manterna negativt om de störs av vetskapen om att alla ord de säger finns på band. Blir infor-

manten tillräckligt störd kan intressant information falla bort. Ingen av dessa problem uppstod 

dock under intervjusituationerna som ligger till grund för denna uppsats, godkännande från 

informanterna och teknik fungerade och upplevelsen var mer att informanterna upplevde det 

som en säkerhet med bandspelare.  

     Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats och de tog mellan 30 och 60 

minuter att genomföra. Efter att intervjuerna var genomförda flyttades ljudfiler över på dator 

för att det skulle gå lyssna igenom dem flertalet gånger på ett tillfredsställande sätt. Det är en 

säkerhet för informanterna eftersom citering då kan göras korrekt, det vill säga direkt återgi-

vet
26

.  

     Tillvägagångssättet för analysen av intervjuerna har utgått från synsättet ”grounded theo-

ry”
 27

. Det innebär en nära växelverkan mellan insamlingen av data, analys och teori. Analy-

sen har inletts under insamlingen, det vill säga intervjuerna, för att sedan fortsätta efteråt och 

påverka den slutliga granskningen av data. Grounded theory är en metod som är väl vederta-

gen men samtidigt kan den variera kraftigt mellan olika undersökningar vilket medför att syn-

sättet kan anses vagt och oklart på flera punkter. Intervjuerna i denna studie har lyssnats ige-

nom flertalet gånger och sedan har varje intervju sammanställts och analyserats var för sig, för 

att sedan sammanställas och analyseras tillsammans med de andra intervjuerna. Efter sam-

manställningen genomfördes en kodning av materialet. Kodningen är en av de viktigaste pro-

cesserna inom ”grounded theory” och utgörs av genomgång av sammanställningar och an-

teckningar för att sammanställa, åtskilja, organisera och sätta etiketter på de delar som verkar 

vara av vikt för informanterna och för undersökningen
28

. Analysen började med en kodning 

av intervjuerna stycke för stycke, i vissa delar rad för rad. Kodningen bestod i att sammanfatta 

                                                           
25 Bryman, A. (2002)  
26 Widerberg, K. (2009) 
27 Bryman, A. (2002)  
28 Ibid. 
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varje beskriven händelse, uttalanden eller citat med ett begrepp, så kallad öppen kodning
29

. 

Dessa begrepp kategoriserades sedan för att representera en företeelse. De begreppen som 

sedan kom att bli centrala i intervjuerna jämfördes med varandra för att slutligen minimeras 

genom omvärdering, hopslagning eller att det genererades nya begrepp. Begreppen mynnades 

sedan ut i centrala teman, med syftet att hitta återkommande mönster. Dessa teman användes 

sedan för att slutligt framställa och analysera data. Det går tänka sig att det finns en skevhet i 

analysen angående tillvägagångssättet, grounded theory. Detta eftersom kategoriseringen är 

selektivt utförd där egen förförståelse och bakgrund kan påverka. Sedan kan även en kategori-

sering leda till att helheten förloras samt att viktiga delar och flödet i vad informanterna säger 

faller bort
30

. Full objektivitet är dock inte möjligt, en viss del av subjektiv påverkan är stän-

digt närvarande. Informanternas egna ord har fått komma fram genom citering. Detta för att 

stärka tillförlitligheten genom att påvisa inställningar och åsikter genom deras eget uttalande.  

 

Etiska överväganden 

När det gäller studier av social natur och det är människor som är det främsta studieobjektet 

finns det alltid etiska aspekter att ta hänsyn till. Etik är viktigt under ett forskningsarbete ef-

tersom resultatet påverkar andra människor. Den påverkan kan bestå av dels politiska beslut 

om olika samhällsinsatser men det kan även bli påverkan av medborgarna i samhället och 

dess åsikter, värderingar samt inställningar till en viss grupp av människor. Etik handlar 

grundläggande om studentens eller forskarens egna normer och värderingar som denne bär 

inom sig och som präglats av den kontext som denne lever i. Hur människan resonerar kring 

etik är alltså beroende på vad de lever i för historisk och social tid
31

. Det går därmed säga att 

det är studenten eller forskarens eget etiska ansvar som utgör grunden för forskningsetik. De 

har själv yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt accepta-

bel.  

     Studenter och forskare måste alltid vara pålitliga med sina resultat. De får aldrig förvränga, 

förfalska, vilseleda eller plagiera (så kallat forskningsfusk eller oredlighet i forskningen). Alla 

forskningsresultat måste redovisas öppet så att andra kan kontrollera och upprepa forskning-

en. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen
32

. Krav på god forsknings-

sed finns inom alla discipliner, från teknik och naturvetenskap till humaniora och samhällsve-

                                                           
29 Starrin, B. m.fl. (1991) 
30 Bryman, A. (2002)  
31 Forsman B.(2002) s. 13 
32 www.vr.se 
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tenskap
33

. Det finns dock en åtskillnad mellan inomvetenskaplig forskningsetik och utomve-

tenskaplig forskningsetik. När det gäller det inomvetenskapliga handlar det om tillförlitlighe-

ten i forskningen, det vill säga hur hög kvalitet den har
34

. För att kunna skriva en tillförlitlig 

uppsats och därmed höja kvalitén handlar det i första hand om att redovisa arbetssättet, meto-

den och val som gjorts så tydligt som möjligt samt förklara tankegången under hela arbetet. 

Det gör att läsaren kan följa med i forskarens arbetsprocess och därmed lättare fastställa huru-

vida det är logiska och korrekta slutsatser. Forskningens värde höjs ytterligare om forskaren 

ifråga begrundar hur dennes egen bakgrund ser ut samt hur det kan påverka analysen av mate-

rialet. Ärlighet från forskaren samt att denne moraliskt rannsakar sig själv är ett grundläggan-

de krav inom forskning
35

. Den utomvetenskapliga forskningsetiken handlar om hänsyn till de 

som berörs av studien, främst de privata aktörer som studien fokuserar på men även forskar-

samhället. Det gäller att fundera över vilka konsekvenser som forskningen och resultatet kan 

få för alla inblandade
36

. Denna uppsats har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer
37

 som 

egentligen handlar om att uppfylla två krav. Det första kravet är forskningskravet. Det handlar 

om att forskningen ska vara viktig och god. Det andra kravet är individkravet. Det handlar om 

att ingen individ får komma till skada som följd av forskningen. Det behandlar informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna i denna 

studie har blivit informerade om syftet med studien samt att studien baseras på deras fria vilja 

att medverka. Allt material har kodats och hanterats på ett sådant sätt att informanterna förbli-

vit anonyma (konfidentialitet) och materialet har och kommer endast att användas till denna 

studie.  

 

Reliabilitet och validitet 

En hög grad av validitet och reliabilitet är en förutsättning för att kunna generalisera till annat 

än vad som är undersökt. Reliabilitet rör frågan om tillförlitligheten i resultatet, det vill säga 

om resultatet skulle bli detsamma om studien genomfördes på nytt eller om det påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. När det gäller inre reliabilitet handlar det om 

huruvida tolkningar är logiska utifrån det empiriska materialet. När det gäller analysens kvali-

té i denna uppsats har bandinspelningen under intervjuerna varit av stor betydelse för tillförlit-

                                                           
33 Vetenskapsrådet: Gustavsson, B. m.fl. (2005) s 
34 Forsman, B (2005) s. 16 
35 Vetenskapsrådet: Gustavsson, B. m.fl. (2005)  
36 Forsman, B (2005) s. 16 
37 Vetenskapsrådet: Gustavsson, B. m.fl. (2005), Vetenskapsrådet (2002) 
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ligheten. För vidare säkerställande har syftet varit i åtanke under arbetet för att rikta frågor 

och studien åt rätt håll samt att arbetet har varit systematiskt och med eftertanke. Kriteriet på 

yttre reliabilitet, det vill säga om en undersökning kan upprepas med samma resultat, kan vara 

vansklig när det gäller kvalitativ forskning. Detta eftersom det inte går att ”frysa” en social 

situation som finns inledande i en studie. Då måste forskare gå in i samma sociala roll som 

den ursprungliga forskaren för att deras upplevelser ska kunna jämföras
38

.  

 

Hög reliabilitet innebär inte automatiskt hög validitet. Validitet handlar om ifall det som mätts 

är väsentligt i förhållande till studiens syfte samt om de slutsatser som gjorts utifrån under-

sökningen hänger ihop eller inte. Inre validitet handlar om det finns en god överensstämman-

de mellan det empiriska materialet och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Yttre validitet 

handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer. När det 

gäller fallstudier finns det en diskurs angående vilken yttre validitet eller överförbarhet det 

finns, det vill säga hur ett fall ska kunna generaliseras även till andra fall. Fallstudier är dock 

inte ute efter att hitta typfall som kan representera en hel grupp eller klass av fall. Syftet med 

fallstudier är att kunna genomföra en teoretisk analys. Det handlar om i vilken utsträckning de 

teoretiska idéerna får stöd av empirisk data, det kan ta uttryck i teorigenerering eller teori-

prövning
39

. Det är med andra ord kvalitén på teoretiska slutsatser som uppkommit från det 

empiriska materialet som är viktigt vid bedömning av generaliserbarheten. Det kan vara svårt 

att helt generalisera ett resultat, men det är möjligt att anta att en liknande slutsats skulle nås 

om samma studie genomfördes i en annan kommun med liknande förutsättningar. Avsikten är 

inte att skapa en verklighet utan att presentera en tolkning av en aktuell diskurs.  

     När det gäller kvalitativa undersökningar finns det fyra kriterier som brukar nämnas; till-

förlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Att skapa en tillförlitlighet innebär att 

följa de regler som finns. Det handlar om samma krav som på inre validitet, det vill säga hur 

troliga eller sannolika resultaten är. Överförbarheten handlar om samma krav som på yttre 

validitet, det vill säga om resultaten kan generaliseras även i andra kontexter. För att säker-

ställa att överförbarheten är tillfredsställande är det av vikt att beskriva materialet tydligt så att 

andra läsare kan bedöma om det är överförbart på andra miljöer. Pålitlighet har stora parallel-

ler med överförbarhet, det handlar om ifall det går få samma resultat vid ett annat tillfälle. För 

att kunna stärka pålitligheten gäller det att redogöra arbetssättet över hela arbetsprocessen så 

                                                           
38 Bryman, A. (2002)  
39 Ibid. 
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tydligt och utförligt som möjligt. Detta gör att läsaren kan bedöma om slutsatser som gjorts är 

berättigade samt bedöma kvaliteten på processen. När det gäller konfirmeringen handlar det 

om huruvida det går att vara helt objektiv inom och inför en situation, med andra ord om det 

finns kontroll över egna värderingar så att de inte har påverkat undersökningen på något sätt 

och därmed medfört ett skevt resultat
40

.  

     Objektivitet hör även ihop med förförståelse. Jag som person har en viss förförståelse be-

roende på min bakgrund, inställning och kunskap. Jag har läst tidningar, böcker och statistik 

som berör ämnet vilket medför ett visst antagande om situationen innan den studerats. Vissa 

antaganden grundas även på min egen upplevelse. Antagandena gör att det inte går vara helt 

objektiv under något skede av undersökningen. Dessa antaganden var det vad som skapade 

intresset för ämnet och därmed låg som grund för formuleringen av syftet och frågeställning-

ar. Förförståelse har även byggts upp när jag läst dokument till dokumentstudien, vilket med-

förde att intervjuguiden och intervjuerna inte utförts i en helt objektiv miljö. Det finns dock 

inte en helt objektiv verklighet, det finns ingen verklighet som är den rätta och sanna. Det går 

endast att återge en tolkning av denna verklighet
41

. Det handlar därmed främst om insikten att 

det inte går nå fullständig objektivitet men även att säkerställa att jag har handlat i god tro. Jag 

har inte uppenbart och medvetet låtit mina egna föreställningar eller teoretiska inriktning på-

verka utförande och slutsatser.  

 

Ett problem som kan uppkomma vid intervjusituationer och som bör tas i beaktande är faktorn 

med social önskvärdhet. Det uppkommer om informanten vill ge en positiv bild av sig själv 

eller om informanten svarar på frågorna på det sätt som de tror är önskvärt. Ett annat problem 

kan vara om det finns en hierarkisk relation mellan informanten och den som intervjuar, 

främst om informanten upplever att denne är i underläge. När det gäller begrepp som används 

under intervjusituation är det är vikt att informanten får utrymme att ge mening till begreppet. 

Intervjuaren kan ha valt ett ord som kan ha olika betydelser för denne och för informanten 

vilket gör att deras svar utgör en skevhet
42

. Dessa problem har dock inte upplevts i analysen 

eller resultatet, upplevelsen var varken att informanterna svarade utifrån social önskvärdhet 

eller att de fann sig i ett hierarkiskt underläge. Under intervjusituationen tilläts även informan-

terna själva definiera begrepp som kan ha olika betydelse, dessa begrepp användes sedan un-

der resterande intervjutid.  

                                                           
40 Bryman, A. (2002) 
41 Berg, E. (2000) 
42 Bryman, A. (2002)  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning domineras av studier angående klassrumssituationer, främst hur lärare be-

möter eleverna i undervisningssituation beroende på könstillhörighet samt vilket utrymme 

eleverna får i klassrummet beroende på könstillhörighet. Andra studier gäller jämställdhet 

eller berör elevernas agerande utifrån dess könstillhörighet. Sedan finns det studier som berör 

implementering av olika nationella bestämmelser. När det gäller studier om implementering 

inom skolans område baserar sig de flesta på implementering av lokala projekt. Detta är en-

dast ett axplock av den tidigare forskning som finns inom området genus och skola. Större 

delen av den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt är ifrån examensarbeten från 

universitet och högskolor, detta eftersom de artiklar och böcker som berör liknande ämnen 

inte är av relevans för denna vinkling av temat skola och genus. De flesta studier av nyare art 

berör förskolans verksamhet eller högstadieelevers agerande utifrån deras redan skapade 

könsidentitet
43

.   

Klassrumssituation 

Nettlehed (2009) skrev en uppsats med syfte att undersöka om pojkar och flickor hade samma 

förutsättningar och möjligheter till lärande. Författaren ville genom observationer ta reda på 

om lärare gav samma talutrymme till pojkar och flickor samt studera hur läraren valt att place-

ra skolbänkarna i klassrummet. Resultatet visade sig lite olika beroende på vilken klass och 

situation det var men generellt var de ingen könsskillnad mellan hur mycket talutrymme lä-

rarna gav till eleverna. Eleverna placerades även likvärdigt i klassrummet. Författaren jämför 

studiens resultat med tidigare studier och resultat och kommer fram till att jämställdhetsarbe-

tet har tagit ett stort kliv framåt, även om det är arbete kvar att göra
44

.  

     En studie av Rossander och Streiby (2008) hade som syfte att ta reda på hur lärare bemöter 

elever i klassrumssituation samt aktivt arbetar för att främja jämställdhet mellan dem. Studien 

genomfördes med hjälp av observationer i första och fjärde klass samt intervjuer med lärare. 

Resultatet visar att alla lärare hade en önskan om att det skulle vara jämställt mellan könen i 

klassrummet. Observationerna visar att pojkarna tog mer utrymme i klassrummet än vad 

flickorna gjorde men att det var pojkarna själva som tog det utrymmet, inte lärarna som gav 

dem det utrymmet. Lärarna fortsatte dock att ge pojkarna det utrymmet de krävde. Författaren 

                                                           
43 Jämför med SOU 2004:115, SOU 2006:75, Broman, T. I. (2002) samt Nordberg, M. (2008) 
44 Malmö Högskola, examensarbete: Nettelhed, J (2009) 
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tolkade det som att flickorna snabbare än pojkar lärde sig de sociala reglerna med att ta hän-

syn
45

.  

Barns agerande utifrån kön och jämställdhet 

Enligt Hellman (2008) använder sig barn av olika markörer för att skapa sin könstillhörighet 

och lära sig könsnormer (borderwork). De kan skifta mellan olika sammanhang vilka markö-

rer som används. De markörer som blir framträdande i hennes studie av förskolan Ringblom-

man är rörelse, röst och färg. Genom att använda sig av dessa markörer och anpassa sig efter 

de normer som följer med dem lär sig barn vad det innebär att vara flicka samt vad det inne-

bär att vara pojke. Att lära sig vad som är ”rätt” beteende samt att de olika könstillhörigheter-

na innebär motpoler är inte något som är naturligt, utan barn lär sig detta genom budskap och 

erfarenhet. Det finns inte någon ”naturlig” manlighet som är direkt kopplad till en mans 

kropp, likväl som det inte finns någon ”naturlig” kvinnlighet som är direkt kopplad till en 

kvinnas kropp. Hellmans resultat visar att pojkar ofta leker med stora, kraftfulla och ibland 

snabba rörelser, särskilt om de föreställer sig vara en manlig hjältefigur. Flickor använder 

oftare sig av begränsade rörelsemönster och tar inte så stor plats i rummet. Det är vanligt att 

barn som leker använder sitt röstläge för att markera om de spelar en kvinnlig (ljus röst) eller 

manlig (mörk röst) figur. Röstläget blir därmed en indikator på vad som är ”tjejigt” och ”kil-

ligt” och därmed kvinnligt och manligt. Flera av flickorna på förskolan hade ofta rosa kläder 

på sig, för barnen i Hellmans studie var det den främsta markören för könsskillnad. De leksa-

kerna som hade en viss färg var ”tjejiga”, medan andra färger visade att det var ”killiga” lek-

saker
46

.  

     En äldre rapport från 1994 gjort av Skolverket visar att pojkar tar mer plats i klassrum och 

att de därmed får mer fokus riktad på sig av lärarna. Flickors åsikter bemöttes inte med sam-

ma intresse som pojkars. Det påpekas även att flertalet exempel visar på att undervisningen är 

mer anpassat efter pojkarnas intresse än flickors och att villkoren för lärande därmed är olika 

beroende på kön. Pojkar har bättre förutsättningar för lärande i skolan. Vad som är betydelse 

för förutsättningarna för lärande är metoder och innehåll i undervisningen samt samspelet 

mellan lärare och elev. I rapporten påpekas även att det är viktigt att definiera könskillnader i 

skolan som en pedagogisk fråga. Det innebär att skolan tar ansvar för att organiseringen av 

undervisningen och att val av metod ska göras med hänsyn till olikheter mellan könen. Skolan 

ska tillgodose lärarna med tillräckliga kunskaper om pojkar och flickors olika förutsättningar 

                                                           
45 Högskolan Kristianstad, examensarbete: Rossander, C. Streiby, S (2008) 
46 Hellman, A. (2008) 
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och möjligheter till lärande så att lärarna sedan utifrån denna kunskap kan påverka sin egen 

undervisning när det gäller metod och innehåll. Jämställdhetsarbetet ska finnas över hela 

skolkedjan tillsammans med föräldrarna till barnen
47

.  

     Öhrn (2004) påpekar att det finns mycket forskning om könssocialisation och 

(o)jämställdhet på pedagogiska områden såsom skola. Kunskap räcker dock inte. En skola är 

inte något som någon annan skapat, varje dag deltar alla människor i ett ”könsdrama”. Hon 

menar även att med begränsningar i våra möjligheter berövas vi på vår mänsklighet. Den 

största kränkningen ett barn enligt Öhrn kan uppleva är insikten om att denne måste vara en 

pojke eller flicka; det går inte vara båda och. Det finns även vissa förväntningar på beteende 

baserat på det biologiska könet och dessa förväntningar lär sig barn och försöker införliva. 

Forskning visar att pojkar ofta gör avgränsningar mot det andra könet och deras dominans 

består av nedvärdering och fysiska uttryck. Flickor har mer ett normativt förhållningssätt och 

hänvisar till regler och normer. Pojkar bryter oftare än flickor mot reglerna i skolan när det 

gäller till exempel att inte räcka upp handen innan de pratar. Flickor handlar medvetet om 

vilken inverkan deras handlingar kan ha på andra. Flickors kamratgrupper är viktiga. De ger 

gemenskap, intimitet, säkerhet och långsiktiga relationer. Flickor vill gärna vara genomsnittli-

ga i skolan; det ska vara en balans mellan att vara hjälpande mot kompisar och en enskild elev 

som pluggar. Om det finns brister i uppmärksamhet av flickor är det oftast beroende på de 

vuxnas tillit till att flickor klarar sig. Pojkar och flickor är åtskilda i klassrumssituation. Även 

om de går i samma klass väljer pojkar att vara med pojkar och flickor väljer att vara med 

flickor
48

. 

Implementering 

Isakssons (2006) D-uppsats handlade om implementering. Syftet med studien var att undersö-

ka vilka möjligheter genuspedagoger har att implementera förändringsarbete i skolan. Forsk-

ning visar att perspektivet top-down (bestämmelser från staten till implementering i enskilda 

skolor) inte fungerar tillfredställande i praktiken. Enskilda skolor tar endast till sig delar av 

bestämmelserna och det är beroende på vilken kultur det finns på skolan samt vilka normer, 

uppfattningar och attityder som råder. Resultatet visar att för att implementering ska lyckas 

behövs det en strategi i kommunen, dels för hur de ska sköta implementering men även för 

hur de aktivt ska arbeta med jämställdhet och genusfrågor. Det går därmed inte förlita sig på 

att staten både ska fastställa bestämmelser men även ansvara för att de faktiskt implementeras. 

                                                           
47 Skolverket (1994) 
48 Skolverket: Öhrn, E. (2004)  
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Kommunerna måste även ta sitt ansvar. Om det finns informella och formella regler om jäm-

ställdhet samt stöd från överordade anser Isaksson att möjligheterna ökar för lärare att arbeta 

aktivt med jämställdhet. Det råder även en stor kunskapsbrist bland lärare, vilket författaren 

anser bör åtgärdas
49

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Luleå Tekniska Universitet, D-uppsats: Isaksson, B-M. (2006) 
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Teoretisk referensram 

Begreppsdefinition 

Genus (socialt kön) – Sociala förväntningar på ett lämpligt beteende för flickor/kvinnor och 

pojkar/män. Genus rör inte de fysiska skillnaderna mellan kvinnor och män utan de socialt 

formade dragen som rör kvinnlighet och manlighet
50

.  

Genusarbete – Ett medvetet, aktivt handlande som görs för att kunna bryta rådande köns-

mönster samt för att förbättra och utveckla möjligheter som olika individer har oberoende av 

könstillhörighet
51

. 

Genusmedvetenhet – Individen har en kunskap om hur genus påverkar människors liv samt 

har en förståelse för att deras egen utveckling har påverkats av könssocialisation. Deras egen 

utveckling påverkar sedermera förhållningssätt och bemötande av andra individer. Lärare som 

arbetar genusmedvetet arbetar könsneutralt och bemöter alla elever utifrån deras egenskaper 

och intressen och läraren försöker motverka att elever tillägnar sig stereotypa könsmönster
52

. 

Interpellation – En process där stadsapparaten åkallar individer i samhället. När individer 

besvarar anropningen får styrningen sin kraft och individen binds till denna styrning
53

. 

Implementering – Genomförande av politiska beslut
54

. 

Jämställdhet – Olika individer har samma möjligheter och rättigheter oavsett kön. (Jämför 

med begreppet jämlikhet som betyder att alla människor har lika värde
55

). Jämställdhet mellan 

kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande och ekonomiskt obe-

roende samt att de har lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbets-

villkor. Det förutsätter vidare att alla har samma utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 

till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga mål, intressen och färdigheter, 

delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld
56

. Begreppet är svenskt och 

uppkom på 1960-talet. Andra länder använder begreppet jämlikhet även för att beskriva rela-

tionen mellan män och kvinnor
57

. 

Könssocialisation – Individen lär sig och införlivar samt förstärker olika egenskaper beroende 

på och bundet till det kön de tillhör
58

. 

                                                           
50 Giddens, A. (2003) s. 555 
51 Egen definition 
52 Malmö Högskola, C-uppsats: Jakobsson, A. Reüter, B. (2007) 
53 Lund Universitet L2-uppsats: Sundell, J. Faal, M. (2008) 
54 Sannerstedt, A. (2001) 
55 Ibid. 
56 www.ne.se 
57 Broman, T. I. (2002) 
58 Giddens, A. (2003) s. 560 
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Identitet och genus 

Under socialisationsprocessen skapar individen sin egen identitet.
 
Socialisation är en inlär-

ningsprocess, individen lär sig gradvis samhällets normer och förväntningar. Beteendet är 

resultatet av denna inlärning. Social inlärning handlar om att beteende lärs in i två processer; 

direkt inlärning och observering. Den direkta inlärningen handlar om att individer lär sig från 

direkta erfarenheter från omgivningen till exempel genom belöning och bestraffning beroende 

på olika beteenden. Individer lär sig snabbt vilka beteenden som leder till belöning och vilka 

beteenden som leder till bestraffning, vilket medför att denne därefter försöker ändra sitt bete-

ende för att undvika bestraffning. Observeringen handlar om att individer lär sig genom ob-

servation, identifikation och härmning. Detta görs för att utreda vilket beteende som är lämp-

ligt
59

.  

     Social interaktion med symboler är central för hela socialisationsprocessen. Det är till ex-

empel först i motsats till vuxna som barn ser sig själv som barn. När barnet ser sig själv för 

första gången kan denne börja utveckla en egen identitet
60

. Identitet är namnet vi kallas oss 

själva, vårt jag, och det namn som vi beskriver oss med till andra. Jaget är ständigt under för-

ändring och måste skapas och bekräftas på nytt hela tiden
61

. Hjärtat av identitet är social in-

teraktion för det är genom detta identiteter formas, bibehålls och förändras. Att definiera ens 

eget jag sker i interaktion med andra. Såsom andra betecknar mig, betecknar jag också mig 

själv. Tillsammans med andra presenterar vi oss själva genom den identitet vi ger oss själva. 

Vi presenterar vårt jag. Våra handlingar påverkas av vem vi anser oss vara i denna värld. När 

vi tänker på oss själva som något är vår identitet skapad
62

. Jaget är ett objekt för en individs 

handlingar. Individen agerar mot andra individer men agerar på samma sätt mot sitt eget jag. 

Detta gör att individen ser sig själv som ett objekt i dennes omgivning genom interaktion med 

andra. Andra ger oss även ett namn. Namnet är till för att identifiera en själv i förhållande till 

andra. Ett exempel på detta kan vara ”du är en pojke”. Vi agerar sedan utifrån våra definitio-

ner. En definition kommer ifrån social interaktion och eget tänkande.
 
Vi ser oss själva mer 

eller mindre som andra ser oss. Vi tilltalar oss själva såsom andra tilltalar oss
63

. 

     En av de mest betydande faktorerna för att kunna skapa en identitet är könet. Detta på 

grund av de egenskaper och förväntningar på beteende som medföljer, på grund av genus
64

. I 

                                                           
59 Bjerrum, N. H. Rudberg, M. (1991)  
60 Månson, P. (2007) 
61 Lundberg, G.J. (2007) 
62 Charon, M.J. (2004) 
63 Mead, G.H. (1976) 
64 Giddens, A. (2003)  
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princip alla aspekter av ett socialt liv är präglat av genus.
 
Genusstrukturer upprepas hela livet, 

från BB till dop, från skola till arbete. Det finns i olika mänskliga sammanhang; på symbolisk 

nivå (via värderingar), i strukturer (samhällets organisationer) samt på individuell nivå (sam-

spel mellan människor)
65

.  

     Genus är en ständig process. Det är inte en orsak till utan en effekt av olika handlingar
66

. 

Det är inte statiskt, det kommer i uttryck mer i vad vi gör än vad vi är. Butler (2007) nämner i 

hennes bok Simone de Beauvoirs kända ord ”man föds inte till kvinna, man blir det”
67

. När 

människan får en könstillhörighet, vilket är tvingande i samhället, kan denne börja ses som ett 

subjekt. Genom socialisation lär sig individer vilka normer och värderingar som överrens-

stämmer med dess kön, vad som är feminint respektive maskulint
68

. Feminint är det typiskt 

förväntade beteendet hos en kvinna i varje samhälle medan maskulint är det typiskt förvänta-

de beteendet hos en man i varje samhälle
69

. Maskulint och feminint är inget medfött, utan det 

är inbyggt i strukturen i vårt samhälle och det blir därmed dels en förutsättning för nutidens 

existens men även något som påverkar hur resten av livet levs. Relationen mellan maskulint 

och feminint handlar om över- och underordnad där den maskulina är det överordnade och 

feminint är det underordnade. Att vara maskulin innebär att vara icke-feminin
70

. Barn blir 

medskapare till genusstrukturer eftersom deras försök till anpassning utifrån kön skapar en 

reproducering av genus
71

. Att ”misslyckas” med sin egen könsbestämning uppfattas som en 

moralisk brist i ens identitet
72

. Beteenden inom olika köntillhörigheter är inte biologisk be-

stämt utan kulturellt skapat genom samspel mellan individ och omgivning. Skulle könsskill-

nader vara helt biologiskt skapat skulle kvinnor och män från olika tidsperioder, sammanhang 

och kulturer ha samma beteende och egenskaper
73

.  

 

Könssocialisation 

Det finns en viss stereotyp bild av pojkar och flickor som visat sig genom forskning. Vår för-

väntan på individers egenskaper beroende på kön är därmed olika. Pojkar ska vara offensiva, 

starka, provokativa, våghalsiga och ensamma. Att vara pojke är att vara icke-flicka. Flickor 

                                                           
65 Johansson, E. (2008)  
66 Ambjörnsson, F. (2008)  
67 Butler, J. (2007)  
68 Johansson, E. (2008) 
69 Giddens, A. (2003) s. 556, 560 
70 Davies, B. (2003) 
71 Johansson, E. (2008)  
72 Davies, B. (2003) 
73 Angelöv, B. Jonsson, T.(2000)  
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ska vara lyhörda, sentimentala, svaga, tillängliga, aktsamma och tillmötesgående
74

. Flickor får 

ofta uppskattning för sitt utseende och sina kläder, uppmärksamheten riktas mer mot vad de 

är, inte vad de gör och kan
75

. Flickor och pojkar är barn och inte vuxna män eller kvinnor. 

Våra förväntningar får dock konsekvenser för framtiden. Könssocialisation är en anpassning 

till samhällets krav men det är samtidigt identitetsbildande och påverkar individens egen upp-

levelse om vem denne är samt vad som är viktigt. Genom könssocialisation lär sig till exem-

pel kvinnor inte bara vad de ska göra, de lär sig också att vilja göra det. Exempel på detta kan 

vara att stanna hemma med barnen
76

. Fadersrollen har länge varit den försörjande medan 

mammarollen har varit den omsorgsfulle med fokus på barnuppfostran. Att fostra barn förs 

över från mamma till dotter, medan söner hålls utanför. I dagens samhälle ställs krav på att 

män ska kunna dela på barnuppfostran med kvinnorna. Ingemar Gens (2007) menar att det är 

ett stort ansvar att lägga på en människa som aldrig fått lära sig det under barndomen och 

skoltiden. Flickor har hela sitt liv övat på barnuppfostran genom till exempel mamma-pappa-

barn-lek. Pojkar tränar egentligen bara makt och kontroll, då främst över det egna könet. Un-

dersökningar visar att män vill delta mer i sina barn uppfostran och kvinnor har tydligare krav 

på att delta i politik och arbetsliv som män
77

.  

 

Skola och genus 

Under skoltiden, då främst förskolan, utvecklas barns intresse för sociala interaktioner. Barn 

utvecklar imitation och parallella lekar, men även ett begär att ha vad andra barn har både när 

det gäller materiella ting men även när det gäller uppmärksamhet från vuxna
78

. Per Månson 

(2007) beskiver Bourdieus tankar kring hur klassamhället hela tiden reproduceras och att det 

därmed kommer att fortgå. Det finns historiskt en elit i samhället vars ställning på något sätt 

lyckas bevaras trots att eliten inte består av samma människor. Bourdieu menar vidare att det 

är utbildningssystemet som är centralt när det gäller denna process som leder till att sociala 

och ekonomiska orättvisor över generationer bibehålls. Skolan bidrar alltså till att barnen lär 

sig mer än den uttalade läroplanen; de bidrar till att skapa mönster av överordnad och under-

ordad. Bourdieu menade att det handlade om reproduktion av maktställning
79

. Giddens (2003) 

beskriver Illichs tankar kring att skolan är en förmyndarorganisation eftersom den är obligato-

                                                           
74 Gens, I. (2007)  
75 Broman, T. I. (2002) 
76 Bjerrum, N. H. Rudberg M. (1991)  
77 Gens, I. (2007)  
78 Bjerrum, N. H. Rudberg, M. (1991) 
79 Månson, P. (2007)  
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risk. Illich anser att skolan inte bara lär ut det formella som finns under lektionstillfälle utan 

det lärs även ut ett accepterande mot den sociala ordningen och att barnen ska vara nöjda med 

sin plats i samhället. Detta kallar Illich för ”den dolda läroplanen”
80

.  

     Under skoltiden, tillsammans med de kulturella förväntningar som finns beroende på det 

biologiska könet, läggs grunden för vad som senare kommer att vara barnets moral. Då barn 

förhåller sig till varandra (ofta inom lek) får det betydelse för deras moral. Kön är ofta ett 

villkor för om ett barn får/inte får delta i en lek. Makt finns i alla sociala relationer och det har 

även betydelse för barnens etiska och moraliska förhållningssätt. Pojkar tilldelas ofta den po-

sition som innebär makt och flickor tilldelas den svagare positionen som ska komplettera poj-

kens roll
81

. Pojkar leker ofta i tydliga hierarkiska grupper, ofta med en tydlig ledare. I under-

visningssituation placeras ofta flickor mellan bråkiga pojkar, det finns en förväntan att flickan 

ska motverka prat och bråk med andra pojkar
82

. Det går likna vid ett meningssystem, närbe-

släktat med makt, med två motsatta och uteslutande kategorier i vilka alla människor place-

ras
83

. När genus diskuteras brukar begreppet könsmaktordning framkomma. Det visar att kön 

och makt hör samman, även om relationen kan se olika ut beroende på sammanhang. Köns-

maktordningen är en struktur som är aktiv i den process där genus skapas och är därmed en 

faktor som påverkar våra liv och vårt agerande. Könsmaktordningen har vissa dominerande 

mönster såsom att kvinnligt och manligt ska hållas åtskilt samt att det manliga är normen. Det 

leder i sin tur till könshierarkier, en hegemoni, där det manliga är idealet och högst i hierarkin. 

Vad som gör att denna hegemoni kan fortgå är ett samförstånd (om än omedvetet) mellan de 

över- och underordnade
84

.  

 

Den allmänna skolplikten la grund för den utveckling som vi idag kan se tydliga spår av. När 

både pojkar och flickor fick möjlighet att gå i skola startade ett maktskifte mellan könen
85

. 

Begreppet ”rättvisa” får ofta stor betydelse i skolsammanhang, inte bara när det gäller materi-

ella saker utan även psykiskt och fysiskt utrymme. Rättvisa blir ett begrepp för lika behand-

ling. Gemenskap och lika behandling är nära förbundet med jämställdhet
86

. Kön finns alltid 

med som en faktor inom en undervisningssituation. Det finns inom elevernas sammansättning, 

i innehållet som diskuteras, hos erfarenheten bland deltagarna samt inom strukturer, normer 

                                                           
80 Giddens, A. (2003)  
81 Johansson, E. (2008) 
82 Gens, I. (2007)  
83 Ambjörnsson, F. (2008)   
84 Jalmert, L. (2007) 
85 Gens, I. (2007)  
86 Sveriges Utbildningsradio: Wahlström, K (2006) 
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och symboler
87

. Jämställdhet har ofta setts som en kvinnofråga, inte som en demokratifråga 

som berör både kvinnor och män. Det handlar dock inte om att gynna eller missgynna ett kön, 

det handlar om att komma ifrån föreställningar som bestämmer vilka ojämlika möjligheter 

män och kvinnor kan ha
88

. Det råder ett antagande om att flickor ska gynnas på bekostnad av 

pojkar eller att det handlar om att förbättra flickor eller pojkar
89

. Det viktigaste med genuspe-

dagogik är dock att bredda könsroller. Med det menas inte att hindra barn från att försöka an-

passa sig efter de normer som finns i samhället. Det handlar om att föra in alternativa normer 

och visa på andra möjliga sätt att bete sig och ändå uppfylla normen. Först när flickor och 

pojkar fått skapa en ny och bredare roll är det möjligt att komma ifrån gamla stereotyper
90

. 

     Forskning om genus har ofta fokuserat på skillnader mellan könen. Risken med ett sådant 

förhållningssätt är att dikotomin mellan könen förstärks ytterligare
91

. Vissa flickor och pojkar 

får ofta vara representativa för alla som tillhör samma kön vilket ofta leder till att variationen 

som kan finnas inom könen faller bort. Ibland är dessa skillnader större än mellan könen. 

Skillnaderna påverkas också av andra kulturella och sociala faktorer såsom etnicitet och klass. 

Genusbegreppet är även användbart när det gäller att förstå hierarkier mellan män eller mellan 

kvinnor
92

. 

 

En medveten genuspedagogik leder till positiva förändringar när det gäller klimat i gruppen, 

utveckling bland elever, förhållningssätt från pedagogerna samt ett aktivt användande av nya 

arbetsmetoder. Detta leder till att elevernas självförtroende förstärks, de tillskriver sig själva 

nya egenskaper och ser nya möjligheter. När det gäller genus i arbetet som skolpedagog hand-

lar det om att definiera och därmed skapa en medvetenhet om de egna föreställningarna denne 

har om de olika könen
93

. I skolan kan flickor berövas möjligheten att utveckla mod, egen vil-

ja, initiativförmåga samt ett självförtroende. Pojkar kan fråntas möjligheten att utveckla empa-

ti, hjälpsamhet, positiv kroppskontakt och annan närhet, relationer och språk. Pojkar höra sitt 

eget namn i negativa termer, ofta vid tillsägelser, vilket påverkar den egna bilden av jaget
94

. 

Pojkar möter missnöje från omgivningen och tjat är den främsta indikatorn på detta
95

. Om 

pojkar ges mer utrymme än flickor lär sig flickorna att de har en biroll, att de hela tiden kom-
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mer i andra hand och därmed är värda mindre uppmärksamhet. Många lärare använder ett 

mjukare språk mot flickor. Att barn väljer ett stereotypt lekande är problematiskt eftersom det 

leder till begräsningar i deras erfarenhet och lärande. Ett tidigt könsstereotypt mönster får 

förmodligen stor betydelse för hur barnen formar sin framtid. Lärare behöver förstå att denne 

är delaktig i en process av identitetsskapande för eleverna. En viktig tanke med jämställdhet 

är att den inte ska praktiseras i olika projekt utan att den ska implementeras i verksamhetens 

dagliga arbete
96

.  

     Lärares bemötande är inte det enda som präglar förväntningar på barns beteenden. Det 

framkommer även i till exempel sagor och tv-program. De starka flickor som förekommer i 

klassiska sagor, såsom Pippi Långstrump och Anne på Grönkulla är alla moderslösa. Det visar 

på att en moders kärlek aldrig skulle leda till ett sådant beteende som kan anses icke femi-

nint
97

.  

 

Interpellation och implementering 

I denna uppsats kommer tolkningen och beskrivningen som Sundell och Fall (2008) gör av 

begreppet interpellation att användas. De förklarar ”interpellation” med hjälp av Althusser 

och Bulter och beskriver det som att det råder en process i samhället där ideologi tillsammans 

med en statsapparat åkallar individer. Genom att individer besvarar denna anropning binds de 

till lagstiftning och blir till subjekt i samhället. En bestämmelse får därmed inte kraft förrän 

individer i samhället ger en respons på den, starkast kraft får den om individer lyder den. En-

ligt författarna kritiserar Butler denna tvingande användning av begreppet och menar att män-

niskan inte direkt blir ett subjekt genom den statsapparaten och ideologin utan att processen 

ligger i hur tillrättavisandet av individen formar denne till ett subjekt. Butler menar att inter-

pellation inte alltid lyckas, det kan gå fel. Människan svarar inte alltid på denna anropning 

eller så kan de svara på anropningen på ett sätt som inte förväntas
98

. Ett exempel på detta kan 

vara att individer inte svarar på anropningen lagstiftning, det vill säga att de inte lyder lag-

stiftningen.  

     Vår könstillhörighet är ett kriterium i samhället för att uppfattas som ett subjekt. Ett späd-

barn blir till exempel människa i det ögonblick frågan om det är en pojke eller flicka besva-

                                                           
96 Svaleryd, K. (2008)  
97 Sveriges Utbildningsradio: Wahlström, K. (2006)  
98 Lund Universitet L2-uppsats: Sundell, J. Faal, M. (2008) 



32 

 

ras
99

. Interpellation är därmed den process där genusideologi anropar individen som vissa 

former av ett subjekt
100

. 

     Sannerstedt (2001) diskuterar begreppet implementering. Han beskriver det som ”genom-

förande av politiska beslut”. Sedan finns begreppet ”implementeringsproblem” som enligt 

honom uppstår när politiska beslut inte genomförs på det sättet som beslutfattarna åsyftat. 

Enligt Sannerstedt handlar detta egentligen om demokratisk grund. Enligt demokrati ska poli-

tiker styra och förvaltningen ska respektera och följa deras beslut. Implementering är proble-

matiskt och tar lång tid eftersom de är trögrörliga, framförallt när det gäller större komplexa 

organisationer. Ett tidsperspektiv på fem till tio år brukar nämnas när det gäller implemente-

ring. Sannerstedt påpekar dock att implementeringsproblem bör anses som en normalföreteel-

se, särskilt inom det politiska livet. Han menar att det ska skilja sig mellan beslutsfattare och 

verkställare. Relationen mellan dem två kan beskrivas med termerna styrning och kontroll. 

Beslutsfattaren styr verkställaren så att denne ska verkställa de politiska beslutet, så kallad 

implementering. Denna styrning kan vara på lite olika sätt och kompletteras med en kontroll 

av hur denna implementering genomförs, hur väl verkställaren har följt styrningen. Två andra 

perspektiv som finns inom implementerig är top-down (uppifrån och ned) och bottom-up 

(nedifrån och upp). Utgångspunkten i top-down är att beslut tas i toppen och sedan utvecklas 

en styrningskedja, från till exempel skollag och förordning till statlig skoladministration, till 

kommunal skolstyrelse, till åtgärder på enskilda skolor och till sist till undervisningssituatio-

nen. Det är en klassisk hierarkisk styrning som har sin utgångspunkt i vilka avsikter besluts-

fattarna har.  

     Sannerstedt anser även att det finns en distinktion mellan beslutsprocessen och implemen-

teringsprocessen. Beslutsprocessen är den process som leder till att politiska beslut fattas me-

dan implementeringsprocessen är den process där beslut omvandlas i handlande. Implemente-

ring innebär fortsatt beslutsfattande samt utvärdering och återkoppling. Det som kan vara pro-

blematiskt med implementering är att det är många aktörer med i båda processerna. Sanner-

stedt anser att åtgärder som bör tillämpas för att underlätta implementering egentligen går dela 

in i tre villkor; verkställaren ska kunna förstå beslutet, verkställaren ska kunna genomföra 

beslutet samt att verkställaren ska vilja genomföra beslutet. Med det första villkoret innebär 

det att styrningen måste vara tydlig, det ska inte gå missförstå vad beslutsfattarna har för av-

sikt samt att styrningen inte ska vara för komplicerad. När det gäller det andra villkoret ”kan” 
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bör det finnas resurser för verkställarna. Förutsättningar, nödvändigheter, önskemål eller upp-

fattningar kan annars ligga till grund för en motsträvighet att genomföra fattade beslut på cen-

tral nivå. Om verkställaren förstår beslutet samt har resurser att genomföra beslutet kommer 

denne även att vilja det, vilket är det tredje villkoret.
101

.  
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Resultat 

Nationell vision - Kunskapsläget 

Lärares yrkesetik 

I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer 

för lärare. De återspeglar de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha och de båda 

lärarorganisationernas strävan är att dessa principer ska bidra till tillämpningen av ett yrkes-

etiskt förhållningssätt. Lärarnas yrkesetiska råd tillsattes i september 2007 av Lärarnas sam-

verkansråd. Rådet ska ha en fri ställning i förhållande till lärarorganisationerna och har som 

uppdrag att öka kunskaper och se till att diskutera och utveckla de yrkesetiska principerna.  

De yrkesetiska principerna är i fyra block
102

; 

Eleven i centrum - Elever och deras lärande ska vara i centrum för undervisningen. Lärare 

möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv och måste hitta en 

balans mellan detta. Lärare ska bland annat stödja elevers personliga utveckling och skapa 

goda förutsättningar för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tän-

kande. De ska bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje 

individ mot skada, kränkning och trakasserier. Lärare ska inte diskriminera någon elev med 

avseenden på sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kultu-

rell bakgrund, inte heller på grund av förmåga eller prestation. De ska även stödja elevers rätt 

till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande. 

Den professionella yrkesutövningen - Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett 

stort yrkesansvar. Lärare ska på alla sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i 

sin undervisning med vetskap om att detta direkt inverkar på samhället och samhällsmedbor-

garna. Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan 

också för vad de lär. Lärare ska arbeta utifrån vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och 

vidareutveckla det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska 

erfarenheter. De ska påtala och engagera sig i de utvecklingstendenser och handlingar i skola 

och samhälle som kan skada eleverna. 

Att upprätthålla lärare yrkesetik - För att värna om läraryrkets ställning och status är det vik-

tigt att alla lärare upprätthåller sin yrkesetik. Detta görs genom att dels återkommande disku-

tera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk 
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innebörd som uppstår. Det handlar även om att genom aktivt handlande ingripa mot sådant 

som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på. 

Lärares samhällsuppdrag - Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, de ansvarar för kom-

mande generationers utbildning och fostran. Detta uppdrag formuleras i skolans styrdoku-

ment, såsom läroplaner och lagar. Lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället 

ger dem, men ska samtidigt reflektera över uppdraget i relation till de yrkesetiska principer-

na
103.

  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) 

Läroplaner är förordningar från regeringen. Enligt Lpo 94 har skolan en viktig uppgift när det 

gäller att förmedla och förankra hos elever de grundläggande värderingar som vårt samhälle 

vilar på. Ett av de värden som skolan ska gestalta och förmedla är jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att minska och motverka begränsningar i 

elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Lärare 

ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort utrymme i klassrummet och inflytande i 

undervisningen. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt. Det ska 

finnas omsorg för den enskilda elevens välbefinnande och utveckling och ingen elev ska dis-

krimineras på grund av deras kön. Det sättet som pojkar och flickor bemöts och bedöms i sko-

lan tillsammans med de förväntningar och krav som finns på dem bidrar till att forma elever-

nas uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt. Skolans ansvar är att motverka 

traditionella könsmönster. De ska ge utrymme till eleverna att pröva och utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av dennes könstillhörighet. Lärare ska ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och behov. Eleverna ska i skolan mötas med respekt för sin person och skolan 

ska låta varje elev finna sin personlighet. Alla som arbetar inom skolan ska medverka till att 

utveckla elevens känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den 

närmaste gruppen och de ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller 

grupper. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och ska även uppmuntra att de förs 

fram
104

.  

     Lärare ska framhålla betydelsen av individuella ställningstaganden och ge möjligheter till 

sådana och undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Detta för att utveckla 
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elevers förmåga att ta personligt ansvar samt att förbereda dem på att aktivt delta i samhällsli-

vet. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaperna som utgör den referensram som alla 

i samhället behöver, utbildning och fostran handlar i en djupare mening om att utveckla och 

förmedla ett kulturarv (värden, traditioner, språk, kunskaper) från en generation till nästa. Mål 

som skolan ska inrikta sig mot är att varje elev ska utveckla sin förmåga att uttrycka medvetna 

etiska ställningstaganden som grundar sig på kunskaper och personliga erfarenheter, att varje 

elev respekterar andra människors egenvärde, att varje elev tar avstånd från att andra männi-

skor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt att elever medverkar till att bistå 

andra människor. Varje elev ska kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och 

eleverna ska utveckla en vilja att handla med andras bästa för ögonen. Undervisningens mål 

ska ständigt prövas, resultat ska följas upp och utvärderas och nya metoder ska testas och ut-

vecklas. De som arbetar inom skolan ska ta klart avstånd till det som strider mot läroplanen 

och skollagen. Rektorn har det övergripande ansvaret för att deras verksamhet som helhet 

inriktar sig på att nå de nationella målen
105

.  

 

Skollag (1985:1100) 

Skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986, men har sedan reviderats kontinuerligt. 

Skolplikten som råder i Sverige motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår. 

Varje läsår delas upp på en hösttermin och en vårtermin. Skolplikten påbörjas höstterminen 

det kalenderår då barnet fyller sju år. Skolplikten upphör vid slutet av vårterminen det kalen-

derår då barnet fyller 16 år eller, om barnet fullgör skolplikten i specialskolan, 17 år. Barn 

skall fullgöra sin skolplikt i grundskola, särskola eller specialskola. Grundskolan ska ha nio 

årskurser. Kommunen ska tillsammans med vårdnadshavare för barnet se till att skolpliktiga 

elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång. Kommunen skall också se till att 

skolpliktiga barn, som är bosatta i kommunen men inte går i dess grundskola eller särskola, på 

något annat sätt får föreskriven utbildning
106

.  

     Utbildning inom det offentliga skolväsendet vara likvärdig över hela landet, den ska över-

ensstämma med grundläggande demokratiska värderingar. Alla barn och ungdomar ska obe-

roende av könstillhörighet, sociala eller ekonomiska förhållanden ha tillgång till samma ut-

bildning. Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Detta inflytande ska 
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anpassas efter elevernas ålder och mognad. Alla som arbetar inom skolan ska ha respekt för 

varje människas egenvärde och de ska särskild främja jämställdhet mellan könen och motver-

ka kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Utbildningen ska till-

sammans med hemmet ge elever kunskap och främja deras utveckling till ansvarskännande 

samhällsmedlemmar. Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvarar 

för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmel-

ser som kan finnas i annan lag eller förordning. Kommunerna är huvudmän för förskoleklas-

sen och grundskolan. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksam-

het bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Denne ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 

utsätts för kränkande behandling, varken av andra elever eller också av personal
107

.   

     Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare före-

skrifter om organisationen av det offentliga skolväsendet. Kommuner och landsting är skyldi-

ga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en ut-

bildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Lärare, förskollärare 

och fritidspedagoger som undervisar ska ha insikt i de föreskrifter som gäller för det offentli-

ga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen. För ledningen av 

utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall särskilt verka för att utbild-

ningen utvecklas och hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det ska finnas skol-

hälsovård. Skolhälsovård ska anordnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, gymnasie-

skolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Skolhälsovården har till ändamål att följa 

elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 

sunda levnadsvanor hos dem
108

.  

 

Diskrimineringslag (2008:567)  

Diskrimineringslag (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009 och ersatte då flertalet andra 

diskrimineringslagar bland annat jämställdhetslag (1991:433), lag (2003:307) om förbud mot 

diskriminering samt lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande be-

handling av barn och elever. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
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ålder. Lagen är tvingande, det vill säga att om den står i strid med annat avtal är avtalet utan 

verkan. I denna lag avses med kön att någon är kvinna eller man och med könsöverskridande 

identitet eller uttryck avses att någon identifierar sig som kvinna eller man, genom sin klädsel 

eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett kön. Även den som avser att ändra eller har 

ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön
109

. 

     Definitionen av diskrimineringen är i denna lag på fem nivåer. Den första är direkt diskri-

minering vilket innebär att någon behandlas sämre än vad någon annan behandlas, har be-

handlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Den missgynnande behandlingen 

ska även ha samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lägg-

ning eller ålder. Indirekt diskriminering är att någon missgynnas genom tillämpning av be-

stämmelse, kriterium eller liknande förfarande samt om missgynnandet gäller personer med 

någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier handlar om ett uppträdande som kränker en 

individs värdighet samt har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier 

är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en individs värdighet. Den sista är instruktio-

ner att diskriminera vilket innebär att ge uppmaningar eller anvisningar att diskriminera nå-

gon enligt de tidigare nivåerna samt att uppmaningen eller anvisningen ges till någon som står 

i lydnads- eller beroende ställning till den som gett order
110

.  

     Den som har en verksamhet som beskrivs i Skollagen (1985:1100) får inte diskriminera 

barn eller elev som deltar i verksamheten. Anställda och andra inom verksamheten som be-

driver utbildning (så kallad utbildningsanordnare) eller annan verksamhet ska bedriva ett mål-

inriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett diskrimineringsgrunderna. Lärare 

ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student 

som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. Skolan ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgär-

der som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten oavsett diskrimineringsgrunderna. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som läraren eller övrig utbildningsan-

ordnare avser att påbörja eller genomföra under det kommande året
111

. 
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Skolinspektionen 

Skolinspektionen har som uppdrag att se till att barn och elever har samma rätt till bra utbild-

ning i god miljö. Förutom att Skolinspektionen ska utöva tillståndsprövning har de även till-

syn och kvalitetsgranskning. Regelbunden tillsyn genomförs för samtliga skolformer, både 

kommunala och fristående skolor. En följd av den regelbundna tillsynen kan vara konkreta 

krav eller förslag på åtgärder som ska eller bör vidtas med anledning av resultatet. Tillsynen 

kan riktas mot kommuner eller mot huvudman för en enskild skola. Med kvalitetsgranskning 

menas att de ska granska och bedöma kvaliteten inom skolväsendet. Huvudsyftet med att 

granska skolor och huvudmän är att undervisningen ska kunna förbättras, främst med fokus på 

elevernas kunskaper. Kvalitetsgranskning kan innebära en granskning mot bakgrund av forsk-

ning samt med utgångspunkt i nationella mål och övriga bestämmelser. Det som kan ligga till 

grund för tillsynen är skollag, förordningar, läroplaner, kursplaner eller andra föreskrifter som 

är bindande för verksamheten. För skolor kan tillsynen leda till att de måste rätta till fel och 

brister, för friskolor kan tillsynen leda till att beslut om tillstånd eller rätten till bidrag dras in. 

9 av 10 skolor som Skolinspektionen granskat har brister i sina likabehandlingsplaner
112

. 

Barn- och elevombudet (BEO) 

Den 1 april 2006 inrättades Barn- och elevombudet (BEO) som är en del av Skolinspektionen 

men har ett självständigt uppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den 

del av Skollagen (1985:1100) som gäller kränkande behandling (kapitel 14). Tillsammans 

med Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar BEO för att motverka kränkningar, trakas-

serier och diskriminering av barn och elever. De tar till vara på elevernas rättigheter genom att 

utreda anmälningar, genom att utbilda samt att de även kan företräda enskilda individer i 

domstol. I skolan är det nolltolerans mot kränkningar. Alla verksamheter som lyder under 

skollagen måste varje år upprätta en plan mot kränkande behandling och en likabehandlings-

plan. Planen ska baseras på dagsaktuell situation och det ska bestämmas hur personalen ska 

agera vid situationer, hur de arbetar förebyggande mot kränkning och olika behandling samt 

vilka åtgärder som ska vidtas under året. Det är viktigt att barn och elever är med och sätter 

upp, följer upp och utvärderar planen eftersom det är dem som är expert på hur situationen i 

skolan är
113

. 
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Barnombudsmannen (BO) 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering 

och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att 

Diskrimineringslagen (2008: 567) följs. DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra 

dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop; Jämställdhetsombudsmannen 

(JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) 

och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). DO tar emot 

och utreder anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i 

diskrimineringslagen. DO kan bara ingripa om det är frågor som rör arbetslivet, högskolor och 

universitet, skolan och skolbarnsomsorgen samt vissa andra samhällsområden
114

. 

     I Sverige har alla barn och ungdomar upp till 18 år en egen ombudsman, Barnombuds-

mannen (BO). Ombudsmannen tillsätts av regeringen för sex år i taget.  Barnombudsmannens 

huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i 

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Myndigheten ska utbilda och in-

formera om barnkonventionen, men också bevaka hur konventionen efterlevs i samhället. BO 

lämnar till exempel förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning och arbetar för att 

statliga myndigheter, kommuner och landsting ska använda barnkonventionen som utgångs-

punkt i sitt arbete. Barnombudsmannen utövar ingen tillsyn över andra myndigheter och får 

enligt lag inte heller ingripa i enskilda fall. Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till 

regeringen. Den tar upp barns och ungas situation i Sverige, deras möjligheter och problem
115

. 

 

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) 

DEJA är en statlig utredning som kommer från Statens Offentliga Utredningar (SOU). Reger-

ingens jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sam-

hället och deras egna liv. Skolan ska aktivt och medvetet främja flickor och pojkars lika rätt 

och möjligheter. Skolans personal ska uppmuntra elever till att utvecklas och inte styras av 

förutfattade meningar. DEJA är en del av en satsning på 110 miljoner kronor som regeringen 

2008 påbörjade för att verka för jämställdhet i skolan. De har som uppgift att kartlägga skill-

naderna i villkor, förhållningssätt, resultat och attityder mellan flickor och pojkar samt förkla-

ra vad dessa skillnader beror på. DEJA ska även se över hur skolans resurser fördelas ur ett 
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könsperspektiv samt vilka yttringar denna fördelning får. De ska föreslå åtgärder och metoder 

som långsiktigt kan främja jämställdheten i skolan
116

.  

     Uppdraget gäller inom grundskola, gymnasieskola, sameskola och specialskola. Det gäller 

inte förskola eller högskola eftersom det nyligen har utförts en utredning angående det. Upp-

draget gäller såväl kommunala som friskolor. Tillsammans med högskolor och universitet ska 

DEJA identifiera och sammanställa inom vilka områden det behövs ny forskning. Slutredo-

visningen av uppdraget ska lämnas i ett betänkande senast den 30 augusti 2010
117

. En annan 

satsning som kommit ur regeringens satsning gäller Skolverket. De har fått i uppdrag att 

genomföra jämställdhetsinsatser i skolan. Insatserna pågår mellan 2008-2010 och innebär 

olika typer av vidareutbildning för lärare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Det ingår 

även att stödja olika delar av jämställdhetsarbete i skolan. Projektet är främst riktat mot 

grund- och gymnasieskola
118

. 

 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 

Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, eller FN:s barnkonvention som den ofta 

kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första 

länderna att ansluta sig till den, numera har nästan alla länder bundit sig till att förverkliga 

den. De stater som har antagit Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter vart fem-

te år till FN:s kom
119

.mitté för barns rättigheter om vad de gjort för att förverkliga Barnkon-

ventionen.  

     Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla 

barn i hela världen. Konventionen handlar om varje enskilt barns rättigheter. Varje människa i 

Sverige som är under 18 år räknas som barn. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 

41 stycken av dem är så kallade ”sakartiklar” som pekar på vilka rättigheter varje barn ska ha. 

Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. ”Sakartiklarna” 

ska läsas som en helhet, det får inte läsas en artikel skild från andra eftersom konventionen är 

”hel och odelbar”. Fyra av artiklarna är dock huvudprinciperna och dessa är vägledande för de 

övriga artiklarna. Dessa är artikel 2, 3, 6 och 12.  

Artikel 2 anger att alla barn har samma rättighet och lika värde. Inget barn får diskrimineras.  
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Artikel 3 säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet gällande alla åtgärder som rör 

barnet. Barnets bästa är en grundpelare för hela konventionen.  

Artikel 6 påpekar att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Det handlar inte bara 

om barnets fysiska hälsa utan även den andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling. 

Artikel 12 handlar om barnets rätt till att uttrycka sina åsikter och få dem betraktade med hän-

syn till barnets ålder och mognad. 

Andra artiklar som i detta sammanhang är av värde att nämna är 28 och 29. Artikel 28 be-

handlar barnets rätt till lika utbildning. Disciplinen i skolan ska skötas på sådant sätt att det är 

överensstämmande med barnets mänskliga värdighet samt överrensstämmande med konven-

tionen. Enligt artikel 29 ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter 

när det gäller fysisk och psykisk förmåga samt deras personlighet. Utbildningen ska även för-

bereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett samhälle där det råder bland annat jämlikhet mellan 

könen
120

. 

Övriga konventioner 

I ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna” föreskrivs ett förbud mot diskriminering på grund av kön (artikel 14). Samma för-

ordning finns i ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” (artikel 2). I samma 

konvention stadgas även att alla har rätt till utbildning enligt artikel 26. I 13§ av ”FN:s kon-

vention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter” framhålls att utbildning ska 

utveckla individers insikt om dess eget värde samt utveckla dess personlighet. I ”Konventio-

nen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor” (artikel 10) står det att alla kon-

ventionsstater ska inom alla former och på alla nivåer av utbildning upphäva stereotypa upp-

fattningar om mans- och kvinnoroller. Detta ska göras genom att se över läroplaner och läro-

böcker samt undervisningsmetoder
121

.  

 

Nationell vision – tematisering 

Jämställdhet i skolan har en formell status och får stöd i dokumenten. Styrdokument anger 

riktningen på arbetssätt som ska utformas på lokal nivå. Kommunala och lokala planer ska 

sedan konkretisera direktiven och överföra retorik i praktik. Problemområden har politiker 

och andra tjänstemän angett i de olika nationella dokument som presenterats ovan. Det går 

säga att den svenska skolan har tagit ställning för jämställdhet, det är en politisk vision som 
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grundar sig på en normativ utgångspunkt. De ideologiska frågorna med makt - och resursför-

delning har förvandlats till en pedagogisk fråga där skolan enligt dokumenten bör ta ansvar 

för området kön och jämställdhet. Jämställdhetsarbetet har därmed flyttat till institutioner-

na
122

.  

     För att kunna utröna vad dokumenten lägger fokus på presenteras här en kort tematisering. 

Dokumenten som i denna uppsats representerar den nationella visionen kring genus och skola 

kan grundläggande delas in i två avdelningar; den mer liberala individcentrerade synen samt 

relationen mellan struktur och individ. När det gäller den första avdelningen angående en libe-

ral syn på individen finns det nyckelord i dokumenten som helhet såsom eleven i centrum, 

respekt för individens egenart, likhet mellan elever, elevens rättigheter, hälsa samt individuell 

utveckling. I den andra avdelningen finns nyckelorden samhällsansvar för lärare, insikt från 

lärare, lokala arbetsmetoder och institutionell tillsyn. 

Liberal individsyn – Liberal individsyn går att finna i alla dokument som beskrivs ovan men 

främst i Läroplanen Lpo 94 samt Barnkonventionen. Med liberal individsyn menas att indivi-

den ses som en individ och inte som en kategori samt att denne ska behandlas utifrån deras 

egna premisser. Det ska därmed finnas lika rättigheter och möjligheter för alla elever, obero-

ende av dessa premisser. Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever. Eleverna ska bemö-

tas, behandlas, läras samt utvecklas på ett respektfullt sätt från skolans sida. Förutom elevens 

egna, inre välbefinnande ska individen även skolas i anpassning till samhället, de ska med 

hjälp av skolan socialiseras från barn till samhällsmedborgare. De ska lära sig demokratiska 

värderingar och att utöva jämställdhet, samhörighet, solidaritet samt ansvar. Elevens egen 

utveckling ska vara i centrum för skolans målsättningar och eleven ska även kunna ha eget 

inflytande över hur deras utbildning utformas. 

Relationen mellan struktur och individ – Detta innebär att det finns en relation mellan de insti-

tutionella styrande organen och individen som svarar på denna styrning. När individen svarar 

på styrningen får denne sin kraft och individens besvarande leder till andra styrningar. Denna 

styrning finns reglerad i dokument tillsammans med ambitionen att individens inre, själsliga 

hälsa ska utvecklas. Läraren bör enligt dokumenten nå en insikt och engagera sig i att dennes 

undervisning leder till skapande av nästa generations samhällsmedborgare. De bör ta ansvar 

för vad undervisningen innehåller. Undervisningen ska prövas, följas upp, utvärderas och ut-

vecklas. Det ska finnas ett samarbete mellan skolan och kommunen. Lärarna ska även ha in-

sikt i vilka mål det finns för skolverksamheten. För att relationen ska kunna upprätthållas be-
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hövs det en tillsyn från institutioner. Tillsyn sker på olika sätt, genom olika granskningar av 

lokala arbetsplaner samt upprätthållandet av lagstiftning och andra styrande dokument. Till-

synen sker för att byråkratin har som uppgift se till att deras styrning implementeras genom 

hela kedjan samt för att kunna utreda var och om det behövs mer forskning inom vissa områ-

den. 

 

Lokal uppfattning - Intervjuer 

De sju informanterna som medverkade i denna studie är alla utbildade och arbetar som lärare. 

De representerar både en kommunal skola och en friskola. Informanterna är män och kvinnor 

i olika åldrar samt har varit yrkesverksamma i varierande antal år. Intervjuerna tog mellan 30 

och 60 min att genomföra. Alla informanterna är representerade i denna del, det förekommer 

minst ett citat från varje informant.  

 

Eleven som individ 

Nästan alla informanter hade mer eller mindre problem med att definiera begreppet jämställd-

het. De flesta informanter likställde begreppet med definitionen för jämlikhet och pratade om 

att alla människor ska ha samma värde. När det gäller jämställdhet i skolan var det flertalet av 

informanterna som gav exempel på hur det gick behandla eleverna som individer, inte som en 

del av en könskategori. De flesta informanter hade även svårigheter med att exakt definiera 

vad begreppet genus innebär för dem, merparten beskrev genus som att alla människor ska 

behandlas lika oavsett kön. De tyckte att jämställdhet och genus var jämbördiga begrepp. In-

formanterna tyckte att det fanns en tydlig skillnad mellan tjejer och killar i skolan. Stereotyper 

att kön är motpoler till varandra och att pojkar är mer framfusiga, bråkiga, tuffa och leker med 

vissa leksaker samt att flickor är lugna och tysta, leker med en annan typ av leksaker och inte 

tar så mycket plats bekräftades av informanterna. En minoritet av informanterna såg tendenser 

till att könsbeteenden började suddas ut och att flickor började ta mer plats och bli mer stökiga 

än vad de varit tidigare. Det fanns även en upplevelse hos alla informanter att de inte behand-

lar alla elever som individer utan att de också agerar stereotypt, och därmed inte individuellt, 

genom att vara mjukare mot flickor än mot pojkar samt att de är snabbare på att peka ut och 

att anta att pojkar är mer stökiga än flickor. Så här beskrev två informanter det angående att 

det är skillnad på egenskaper och beteenden mellan killar och tjejer i skolan: 
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… ofta har flickor, rent generellt har de oftast varit så att flickor har ofta lekt kanske mer med, de är duktigt på 

finmotoriska saker, alltså att pyssla, skriva, de har varit intresserad av sånt medan pojkarna ofta har lekt grov-

motoriska lekar så att säga, och är duktig på det och skolan bygger ju väldigt mycket på de här fin motoriska, 

det är inte så mycket lekar och det gäller att komma ihåg det verkligen… 

 

Vi delar ofta på tjejer och killar eftersom det är så, olika grupperna så där har vi, så att tjejerna ska som våga 

uttrycka sig och våga testa grejer (…) då har vi också gjort tjejgrupper och killgrupper för att lyfta så att alla 

ska våga, tidigare när man gör de här grupperna, tar man, killarna som är med i gruppen, även om de inte alltid 

är så vana med att kanske bygga lego, det är inte alla killar som är det, även om det är fler så tar de gärna över 

för att tjejerna tar ett steg tillbaka och är beredd och tänker att det här, killar kan det här. 

 

Att jämställdhet är viktigt var majoriteten av informanterna rörande överens om. Att jäm-

ställdhet och genus skulle vara en prioritering i skolan var det dock inte lika många som höll 

med om. Flertalet av informanterna ansåg att om de skulle lägga mest fokus på genus skulle 

andra viktiga delar falla bort, vilket kunde leda till att de skulle ha svårigheter att bemöta ele-

ven som en individ. En större del av informanterna ansåg att genus inte borde vara ett ämne i 

skolan utan att det skulle finnas med i alla delar av skolan. Det viktiga är att lära eleverna, 

tillsammans med kunskapsfrågor, att alla människor är lika värda samt att lära dem hur de 

socialt bör fungera med andra individer. Upplevelsen var att jämställdhet därmed skulle 

komma med automatik. Genus kunde enligt informanter få vara som en del av en helhet, där 

helheten utgår från att lära eleverna värdegrundsfrågor.  

     Det var enligt informanterna viktigt att inte ”snöa in” på en värdegrundsfråga för mycket 

utan alla delarna var nödvändiga att ha med, då främst delarna som innebar att lära eleverna 

hur de bör vara mot varandra. De flesta informanterna delgav att de anser att skolan och de 

själva som lärare ska se eleverna som individer och behandla dem som det. Flertalet av infor-

manterna angav att de själva arbetar på det sättet och behandlar alla elever utifrån deras egna 

förutsättningar. Detta trots att de erkände sociala förväntningar på ett beteende beroende på 

kön samt att de inte tänker på bemötandet beroende på kön i alla situationer. Det viktigaste 

enligt flera informanter är att se till individen och dennes behov och behandla eleven på det 

sättet som denne behöver för att känna sig trygg och kunna utvecklas. Det är av vikt enligt 

några informanter att det finns ett samspel mellan eleverna och mellan eleverna och läraren i 

klassrummet. På detta sätt beskrev två informanter hur de anser att riktningen och fokus bör 

ligga i skolan. Det första citatet påpekar att genus inte bör få så stort fokus utan att det är indi-

vidperspektivet som är mest relevant, och det andra citatet pekar på att när lärarna ska sociali-

sera eleverna till samhällsmedborgare är det bemötandet mot varandra som är viktigast:  
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Jag tycker mera alltså, visst genus, alltså det är jätte, en jättebra fråga att ta upp men jag tycker då förminskar 

man ju området… jag tänker individ är ju mer intressant, för mig handlar det inte om det är en kille eller tjej 

utan hur individen, för individen, man ska möta dem varje individer just där de är, om det då är en kille eller tjej 

det har ju egentligen mindre, underordnad betydelse ska jag säga kanske… 

 

…är ju det som är viktigt, men också att, ja men deras egen utveckling alltså som människor, det är så jag tänker 

att de ska, ut i samhället sedan och bli någonting, vuxna och duktiga medborgare (…) ja, man hoppas ju att det 

ska, att man så något frö kring det här med människors lika värde och att de, men ja jag vet inte, man kanske 

skulle jobba mer medvetet kring det, just kring ordet jämställdhet, det jobbar vi ju inte så mycket med i skolan, 

det gör vi ju inte utan det är ju mer ur de här sociala aspekterna, hur man är mot varandra. 

 

Läraren som individ 

Några av informanterna är medvetna om att deras egen bakgrund påverkar dels deras uppfatt-

ning angående jämställdhet, genus och behandling av individer samt att deras eget intresse 

påverkar huruvida det läggs fokus på genusarbete eller inte. Finns det inte ett individuellt in-

tresse från läraren så prioriteras det inte i undervisningssituation. Ingen av informanterna an-

såg att de direkt fått någon utbildning i genusfrågor under deras lärarutbildning. Några av in-

formanterna hade en högre medvetenhet än andra angående hur de kunde arbeta med genus i 

skolan. Två av informanterna påpekade att de har en medvetenhet angående genus samt en 

värdering angående jämställdhet men att de inte lägger fokus eller vikt vid det under under-

visningen. Anledningen till detta var enligt dem främst för att det inte finns ett direkt intresse, 

även om de anser att det är viktigt samt att det inte finns tid att ta med allting som kan vara 

angeläget. Genusfrågor eller andra värderingar prioriteras ofta bort till förmån för kunskap 

alternativt vad läraren personligen är intresserad av. Citaten nedan visar hur två informanter 

utrycker sig angående deras bakgrund som påverkan till inställning och intresse samt angåen-

de anledningar till att genusfrågor inte prioriteras: 

 

… man kan ju tänka att jag är uppfostrad jämställt så för mig är det så naturligt, alltså så kan det ju vara, så 

därför behöver inte jag tänka på att vara jämställd utan det bara faller sig naturligt att man  (…) självklart har, 

har ju alltså bakgrundfakta och intresset och sånt, det har ju betydelse, det tycker jag… 

 

Däremot kan jag inte påstå att jag är, liksom jobbar aktivt med att bryta könsmönster, könsroller. Jag har kan-

ske mer värderingar än handling i mitt sätt att jobba (…) men jag skulle inte säga, det finns ju inget som… jag 

känner inget motstånd utan det handlar mer om hur jag själv prioriterar, eller glömmer bort. 
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Medvetenhet och intresse kunde enligt flertalet av informanterna vara en generationsfråga. De 

menade att yngre generationer oftast har en annan medvetenhet angående jämställdhet, de har 

hört diskussionen angående män och kvinnors lika värde på ett intensivare sätt än äldre gene-

rationer. Majoriteten av informanterna ansåg att lärare färgas av den läroplan som de är utbil-

dad i och att den inlärningen sedan är svår att bryta om det kommer en ny läroplan under de 

åren de arbetar som lärare. Därmed har äldre generationer svårt att förändra sitt lärosätt och 

fastnar lätt i samma spår, även om utveckling sker på arbetsområdet. Äldre generationer har 

enligt informanterna en tendens att rycka på axlarna åt nya direktiv och fortsätta jobba som de 

alltid har gjort. Så här utrycker sig två informanter angående att inställningen till genus och 

nya arbetssätt är en generationsfråga. Det första citatet synliggör inställningen att yngre gene-

rationer har en större medvetenhet om genus och jämställdhet och det andra citatet visar på 

informantens egen erfarenhet om att det kan vara svårt att förändra den äldre generationen: 

 

… vi yngre lärare är mycket mer medvetna om det och därför tar vi med det i undervisningen och det gör ju att 

andra också, det blir mer även diskussioner och funderingar kring det, jag tror att det är mycket en genus, nej en 

generationsfråga, vi är uppvuxna med att det har funderats kring och det har diskuterats i media och det har… 

 

…man har läst och noterat och sedan sagt ja men jag fortsätter att jobba som jag alltid har gjort, så är det väl, 

så känner jag det (…) då är man kanske inte så kaxig, i alla fall inte jag var det när jag kom ut och var 23, 23-24 

år och ska som börja styra om någon 50 plussare att börja jobba efter Lpo 94, det gjorde man ju inte. 

 

Informanterna ansåg att det är viktigt att lärare har en medvetenhet om att de bör behandla 

eleverna så individuellt som möjligt, oberoende av kön, etnicitet eller andra egenskaper. Med-

vetenheten behöver följa med läraren hela tiden. En viktig sak för att kunna bibehålla denna 

medvetenhet är att lärarna ska reflektera, både över sig själva men även över sin interaktion 

med eleverna i till exempel en undervisningssituation. Reflektionen ska enligt informanterna 

ske dels individuellt med sig själv men även genom diskussion med andra lärare. Det vanli-

gaste på den kommunala skolan är att informanterna själva reflekterar över situationer efter-

som det ofta inte finns tid till diskussioner lärare emellan. Lärarna på friskolan ansåg att det 

finns tid till reflektion i arbetslaget, även om de önskade att det skulle finnas mer tid.  

     Reflektionen ska utgå från att utvärdera vad som gick bra och dåligt i olika situationer med 

syfte att lära sig något av det och utvecklas. Det bästa enligt informanterna är därmed att re-

flektionen sker med andra lärare så att de kan komma med en objektiv syn. Flertalet av infor-

manterna anser att en förändring måste börja hos läraren själv, denne måste ha en medveten-
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het och en vilja att förändra för att eleverna ska kunna utvecklas. Får eleverna en viss infor-

mation eller bemötande tillräckligt många gånger så blir det till slut beständigt. Egen reflek-

tion är därmed början till en förändring enligt informanterna. Alla informanter påpekade att de 

ofta reflekterar med sig själv över situationer i skolan, främst undervisningssituationen. På 

detta sätt uttryckte sig en informant om att denne anser att det är av vikt att reflektera, särskilt 

med kollegor: 

 

Ja, alltså det är viktigt att man hela tiden håller igång våran, eller pratar med varandra om det här, så att man 

får se sig själv utifrån någon gång, man skulle nog filma sig själv… 

 

Första citatet nedan visar på en informants åsikt om att det finns brist på tid för reflektion på 

den kommunala skolan och det andra citatet synliggör en informants åsikt om att det finns 

utrymme för reflektion med kollegor på en friskola: 

 

… det finns inte tid, all den tid som vi skulle vilja ha till diskussioner, för det är så det blir mycket det här, det 

praktiska att när man väl har tid så ska man få det, kopiera upp och planera verksamheten, att komma till de här 

frågorna (…) det är ju väldigt få tillfällen, det är inte så att man spontant kan säga att åh nu ska vi prata om det 

här utan det är… ska som vara organiserat för att alla ska kunna släppa annat, och det är svårt. 

 

Här finns det alltid utrymme att ha diskussioner om allt, vi är ju bara (…) som gör allt tillsammans, här är det 

över huvud taget väldigt lätt att, att bolla tankar och idéer och om man har bekymmer eller funderar över något 

så slänger man ur sig det… 

 

Lokalt arbete 

Båda skolorna bedriver ett lokalt arbete med olika värdegrundsfrågor. Detta arbete är antingen 

nya arbetssätt som ska implementeras eller genom olika projekt som är knutna till skolorna. 

Arbetet med värdegrundsfrågor har som syfte att skapa en medvetenhet och en diskussion 

bland eleverna om sociala och etiska frågor. Arbetsmetoder för att skapa medvetenhet är 

bland annat diskussioner, temaveckor, filmer och dramaövningar. Att arbeta med värde-

grundsfrågor är för alla informanter en prioritering. Nästintill alla informanter anser att det är 

av vikt att eleverna får diskutera olika ämnen eller situationer, dels för att de ska utveckla en 

egen inställning och åsikt men även för att de ska få se att det finns olika åsikter bland elever-

na samt att olika åsikter är acceptabla.  
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     Inom skolan är både social inlärning och kunskapsinlärning viktig. Majoriteten av infor-

manterna ansåg att elever i de yngre åldrarna bör lära sig sociala aspekter innan de börjar lära 

sig kunskapsbitar. Sociala aspekter kan vara att sitta stilla och tyst i klassrummet, att räcka 

upp handen och visa hänsyn till andra i klassrummet, att lösa konflikter, att få eleverna att 

förstå vad som förväntas av dem i skolan samt att de ska lära sig samarbeta. Innan eleverna 

har lärt sig detta är det enligt informanterna svårt att lära dem någon direkt kunskap inom till 

exempel matematik. Eleverna måste enligt informanterna känna sig trygga i ett klassrum och 

ha respekt för skolan och andra elever. När eleverna blir äldre går det att fokusera på kunskap 

eftersom de sociala bitarna då kommer naturligt. Citatet från en informant nedan illustrerar 

flertalet av informanternas åsikt angående arbetsfokus på skolan, att det är de sociala bitarna 

som ska komma först: 

 

… med de här lägre åldrarna, ett till två, så handlar det väldigt väldigt mycket de här sociala frågorna, det är ju 

mycket sånt… alltså att lära sig att vi tar hänsyn till varandra och hur är man en bra kompis och liksom bara att 

finna arbetsro och kunna känna lugnet, alltså det är ju mycket sånt… att kunna vara en bra vän och… för de är 

ju ganska ego när de är så där små, jag och här och nu, så det handlar ju mycket om att jamen att de lär sig att 

tänka efter och reflektera och fundera och… för inget barn kan ju fungera bra om den är otrygg, alltså om man 

är rädd och nervös och orolig, känner sig på något vis olustig, då är det ju inte lätt att lära in heller… 

 

När det kommer till ansvar ansåg majoriteten av informanterna att de ibland har eller får ett 

felaktigt ansvar. Informanterna ansåg att de har ett ansvar att bistå föräldrarna i uppfostran, att 

de ska tillsammans med föräldrarna socialisera eleverna till samhällsmedborgare. Däremot 

finns det vissa aspekter av uppfostran som informanterna nämner som enbart föräldraansvar 

och att det ibland lite snedvridet anses vara skolans ansvar. Dessa saker kan vara att lära sig 

att inte kasta mat i matsalen, att eleverna ska komma utvilade till skolan med rätt kläder och 

att de ska ha ätit frukost.  

     En större del av informanterna påpekar att samhället lagt ett visst ansvar på skolan när det 

gäller delar av en socialisation som informanterna anser att föräldrarna ska ta ansvar för. Om 

skolan ska ta på sig alla bitar av uppfostran och socialisation faller delar bort i prioriterings-

processen och då blir socialisationen inte lyckad. En informant påpekade att det är en ständig 

diskussion när det gäller vem av föräldrarna eller skolan som ska ta ansvar för till exempel att 

lära eleverna att knyta skorna och skala potatis samt om det är skolan eller hemmets ansvar 

om barn är överviktiga eller har ett ovårdat språk. För att den sekundära socialisationen ska 

fungera på ett tillfredställande sätt var det enligt alla informanterna av stor vikt att föräldrar 
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och skolan har en dialog och ett samarbete så att det går reda ut vem som har ansvar för vad. 

Dessa två citat speglar två av informanternas åsikter kring uppfostran och ansvar mellan för-

äldrar och skola. Det första citatet illustrerar informantens åsikt att skolan får för stort ansvar 

för saker som informanten anser att föräldrarna ska ta ansvar för och det andra citatet visar 

informantens åsikt om vikten av en dialog eftersom föräldrars förväntan kan skilja sig: 

 

… vi får ju ett stort ansvar även om jag tycker att föräldrarna skulle ta ett större ansvar (…) en del saker är 

kanske bättre att göra här medan en del saker är bättre att göra hemma… 

 

… ibland kan man faktiskt få en känsla av att föräldrar tycker att man ska uppfostra barnen mer än och andra 

tar ju fullt ansvar och skolan ska inte alls bry sig, alltså det är ju väldigt (…) så det är ju viktigt att föräldrarna 

tar sitt ansvar, men att man har en bra dialog där emellan, att man hjälps åt… det tycker jag är det viktigaste… 

och att man ser det på samma sätt, att man kan komma överens skola och föräldrar att då jobbar man åt samma 

mål… men man kan ju liksom stärka varandra hela tiden om man har en bra dialog. 

 

En minoritet av informanterna påpekade att de anser att det är viktigt att alla på en och samma 

skola arbetar åt samma hål, att det finns en likriktning i deras arbete. Alla lärare ska sträva 

mot samma mål på en skola, det ska finnas en röd tråd. Detta gäller både i samma årskurser 

men även i skilda årskurser, det ska finnas ett påbyggnadsarbete från förskola ända upp till 

högstadiet. För att det ska var möjligt med likvärdighet var det enligt en mindre del av infor-

manterna viktigt att det finns en påtryckning från nationell nivå så att inte lärarnas personliga 

intresse spelar alltför stor roll. Det gäller att det finns ett gott klimat för förändring och im-

plementering på en arbetsplats, är det några som sätter sig emot och är negativa kan det på-

verka hela arbetslag till den grad att förändring eller implementering aldrig sker.  

     Flertalet av informanterna ansåg att det i slutändan av en implementeringskedja inom sko-

lans värld är ett läraransvar vad som faktiskt utövas i en undervisningssituation. Om det na-

tionellt sätts bestämmelser som sedan lokalt konkretiseras med arbetssätt och metoder, men 

läraren sedan inte har en vilja att genomföra det så kommer det inte att genomföras. Det är 

därmed läraren som bär det slutliga ansvaret för en implementering. Däremot ansåg en större 

del av informanterna att det är ett nationellt ansvar att det sätts på agendan och ett lokalt an-

svar att det medvetandegörs för alla lärare genom till exempel utbildning eller utsatt tid och 

pengar.  För att det flesta av direktiven som sätts nationellt och lokalt ska kunna genomföras 

efterfrågar nästintill alla informanter fler resurser. De ser en svårighet med att kunna lägga 

individuellt fokus på alla elever med den arbetsbörda som finns i dagsläget med för många 
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barn på för få lärare. Första citatet nedan visar på informantens åsikt att det måste finnas en 

likriktning inom skolorna över alla årskurser och det andra citat synliggör informantens åsikt 

att det är ett läraransvar i slutändan men att det finns andra faktorer som spelar in för att en 

lärare ska kunna uppfylla det ansvaret: 

 

… vi ville ha det mer enhetligt att det skulle som vara som en röd tråd från förskolan upp till femman och sedan 

överlämnar vi ju till (…) och så är det ju diskussion om de ska fortsätta då på sätt liksom upp till nian, så att vi 

ska få som en enhetlig och att de känner igen diskussionerna… 

 

… lokalt så är det ju jag som är lärare i klassen som ska medvetandegöra och jobba med det, men jag tycker att 

det, det är hela samhället (…) och det är klart att nog har vi ett stort ansvar för, jamen de som går i skolan, att 

det blir medvetenhet kring det för det finns föräldrar som inte alls tänker på det och ytterst för oss så är det ju 

våran rektor som ska se till att det finns tid, det finns möjlighet, det finns pengar att jobba med de här frågorna. 

 

Nationellt arbete 

Dokument som informanterna nämnde som nationella bestämmelser eller riktlinjer rörande 

skola och framförallt genus är uteslutande läroplanen Lpo 94, kursplaner och Skollagen. 

Främst är det läroplanen som informanterna ansåg vara huvuddokumentet som reglerar deras 

lokala verksamhet. När det gäller nationella bestämmelser och mål, då främst läroplanen, an-

såg alla informanter att den är för otydlig och vid. Det finns enligt informanterna för stort 

tolkningsutrymme, alla lärare kan tolka målen olika vilket kan utgöra ett problem om den na-

tionella visionen är att det ska finnas en likvärdig skola över hela landet. De mål som sätts 

upp är ganska allmängiltiga och ofta baserat på vaga begrepp som kan göra det vanskligt för 

läraren att veta om eleven nått dem eller inte samt att begreppet kan betyda olika för olika 

lärare.  

     Ett annat problem med att det för lärarna finns möjligheten att göra vida och skilda tolk-

ningar är enligt informanterna att det tar lång tid att sätta sig in i vad alla bestämmelser inne-

bär. Den tiden anser inte informanterna att de har, vilket gör att det tar lång tid att implemen-

tera en läroplan. En informant påpekade att denne inte har tolkat alla målen i läroplanen som 

är från 1994 ännu. Så här utryckte sig en informant angående att denne anser att läroplanen 

Lpo 94 är för otydlig för att fungera likvärdigt: 

 

… 94 och den har ju kunnat tolkas lite hit och lite dit, så jag ser då framemot den som kommer nu som är lite 

mer konkret faktiskt. För den som har varit har kunnat, ja alla har tolkat den på sitt vis och det blir ju liksom 
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väldigt dåligt (…) de har ju varit väldigt luddiga så det är det som är bra om de blir mer konkretiserade nu, så 

att det blir mer likvärdigt kanske ibland… 

 

Läroplanen som var innan den nuvarande, Lgr 80, var mer styrd än vad Lpo 94 är och enligt 

informanterna fanns det ett syfte med att göra den nuvarande mer tolkningsbar. Syftet enligt 

informanterna var att det lokalt skulle finnas eget utrymme att lägga upp arbetet själv, det 

skulle vara mer fritt för lärarna att bestämma innehållet. Två av informanterna liknade det vid 

en pendel, som slår fram och tillbaka. Läroplanerna anpassas lite grann efter vad som är aktu-

ellt just vid inrättandet och informanterna påpekar att den nya läroplanen som kommer 2011 

kommer att vara mer detaljstyrd. På detta sätt påpekade en informant att utvecklingen med 

läroplanerna har skett som en pendel fram och tillbaka: 

 

… nu kommer det snart en läroplan som sägs ska vara konkretare än föregångaren. Lpo 94 som gäller nu är väl 

den flummigaste hittills, läroplanerna har ju gått från att vara väldigt konkreta, alltså detaljstyrda till, till de 

målstyrda och luddiga. Och nu är ju hela skolvärlden på väg åt andra hållet igen, mer konkretare mer liksom 

peka ut vilka kunskaper är viktiga, hur de kunskaperna ska kollas upp, det blir liksom skriftliga omdömen och 

skolan är ju, hela skola är på väg åt det hållet igen. 

 

Alla informanterna påpekade att de inte vill att det ska vara totalstyrt från nationell nivå. Det 

anses bra att det struktureras upp vad de nationellt vill att alla skolor i landet ska nå för mål 

samt vad som menas med målen men att arbetssätten och metoderna för att nå dessa mål en-

ligt informanterna måste få styras på lokal nivå. Detta eftersom det finns olika förutsättningar 

och behov, det kan skilja sig mellan barn i klasser på samma skola och än mer på ett geogra-

fiskt utspritt område. Första citatet visar hur en informant utryckte sig angående fördelar och 

nackdelar med att det finns nationellt uppsatta mål. Fördelarna är större än nackdelarna. 

Andra citatet synliggör en informants åsikt att även om mål och riktlinjer bestäms på nationell 

nivå så måste det finnas utrymme för lokalt anpassade arbetssätt: 

 

En fördel, det är ju att det är större chans att det ska bli likvärdig skola över hela landet (…) en nackdel är ju att 

vi har väldigt olika förutsättningar i landet, här har vi väldigt få med invandrarbakgrund, väldigt få som har 

svenska som andraspråk i jämförelse med till exempel Rinkeby eller Rosengård, så de har ju helt andra förut-

sättningar när man ska jobba med det här, och det är väl en nackdel att alla ska styras lika när man har så olika 

startpunkter men jag tror att det är bra, ändå tror jag att det är bra att det finns en vision att det här ska vi alla 

göra… 
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… om en utbildning ska vara likvärdig över landet, skolorna ska arbeta på likvärdigt sätt så bör det ju finnas 

styrdokument i alla fall drar upp ramar och riktlinjer för det, sedan finns det ju mål att uppnå i år fem och år nio 

och på något sätt så måste man ju följas åt tycker, jag kan då tycka det i alla fall, att det ska inte vara beroende 

på var man bor vilken insikt man har i jämställdhetsfrågor. 

 

Otydligheten i hur målen i läroplanen ska tolkas leder enligt informanterna även till problem 

när det kommer till tillsynen av lokala arbetsplaner som skrivits utifrån tolkningarna. En ma-

joritet av informanterna påpekade att de upplever det vanskligt när tillsynsmyndigheter kriti-

serar arbetsplaner för att skolorna tolkat målen fel, men att myndigheten samtidigt inte kan 

förklara för dem vad de gjort fel eller visa på en mall för hur de ska tolka målen. Det krävs 

mycket jobb och tid att först tolka målen och sedan utföra en arbetsplan som visar sig vara 

felaktig eftersom tolkningen är bristande. Informanterna utryckte att det är lätt att bli irriterad 

och tappa motivationen om de får göra om samma arbete flera gånger utan möjlighet till bi-

stånd från de myndigheter som kritiserar dem. Alla informanterna var eniga om att det behövs 

en konkretare läroplan och den är enligt flertalet informanter efterlängtad. I första citatet be-

skriver en informant sitt missnöje angående att skolor får kritik från myndigheter om och om 

igen. Det andra citatet synliggör informanternas positiva inställning till den kommande läro-

planen: 

… den är ju arbetat med och alla har ju liksom läst och läst och läst och vi har haft diskussioner och lagt upp 

jobb kring och man har liksom (… )men det kan vara så att på vissa skolor har man kanske lagt ner jättemycket 

tid, tolkat den på sitt vis och gjort ett jättearbete och så sedan får man backning att nej men nu har vi tänkt fel, 

och jag menar att om det blir så om och om igen tappar man lite lusten så därför känns det ju bättre om dem gör 

det jobbet själva, att så här har vi tänkt och vara lite mer tydliga. Alltså inte när du är som osäker att vad gör vi 

fel nu eller, då blir det ju inget bättre av det… 

 

… jag tror att det kommer att bli jättebra, verkligen superbra. 

 

Problem och utveckling 

Som tidigare nämnt var det ingen av informanterna som ansåg att de fick någon direkt utbild-

ning om genus under deras lärarutbildning. En majoritet av informanterna påpekade att de har 

brist i sin kunskap om genus. Det är endast en av informanterna som påpekade att denne har 

varit med om genusinlärning under arbetstid. En mindre del av informanterna påtalade att om 

det ska finnas krav på genusarbete i skolan är det även viktigt att det statligt och nationellt tas 

ett ansvar för att fortbilda personalen på skolorna. En informant talade om att denne kanske 
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hade haft ett större intresse för ämnet om denne hade haft större kunskap om området. Dessa 

två citat nedan synliggör två informanters önskan om utbildning i genus: 

 

… om man nu tänker tanken att man börjar peka mer nationellt på att det här ska ni i skolorna jobba mer med 

då finns det ju fler än jag som är dålig på de här frågorna, som gärna skulle få vägledning i det. 

 

… utbildning, det är ju så det behöver man ju också, ständigt nytt för att påminna sig om saker och ting. 

 

Det är inte bara utbildning angående genus som informanterna efterfrågar, utan även utbild-

ning när det kommer förändringar såsom när en ny läroplan ska implementeras. Flertalet in-

formanter påpekade att de anser att den upplevt otydliga och vida läroplanen Lpo 94 inte full-

ständigt har implementeras ännu. Detta eftersom det inte finns utbildning i hur den ska tolkas 

vilket tillsammans med brist på tid leder till att den inte prioriteras och alla fortsätter att jobba 

på det sätt som de tidigare gjorde. Här återkommer resonemanget om den äldre generationen 

som är skolad i en annan läroplan och därmed inte förändras med den nya läroplanen. Infor-

manterna efterfrågar flera veckors möjlighet att gå igenom en läroplan innan den blir aktuell 

så att lärare kan implementera den i sig själv ordentligt. Detta citat synliggör en informants 

önskan om utbildning i den nya läroplanen för en effektivare implementering:  

 

… men det blir en tröghet i systemet för det skulle kanske behövas flera veckor egentligen i kollegiet för att sätta 

sig in i en ny läroplan (…) man kan ju inte tro att man på två k-dagar att jamen nu kan vi det här, det krävs 

väldigt mycket tid och energi både mycket diskussioner och funderingar och den tiden får man inte heller, inte 

koncentrerad utan det är utspritt på flera år och det gör ju att, ja det tar väldigt lång tid att omsätta en ny, ny 

läroplan i verksamheterna, och många fortsätter på sitt vanliga sätt… 

 

Det mest påtagliga problemet enligt nästintill alla informanten är bristen på tid. Det finns en-

ligt dem för lite tid till att reflektera med kollegor över genusaspekter, det finns för lite tid att 

kunna prioritera alla målsättningar som finns, det finns för lite tid att utveckla nya arbetsme-

toder och utbilda sig till mer kunskap och det finns för lite tid att sätta sig in i till exempel nya 

läroplaner eller andra bestämmelser för att kunna medverka till en effektiv implementering. 

Det råder enligt informanterna en resursbrist i skolan som gör att endast det nödvändigaste, då 

oftast de praktiska aspekterna, hinns med. Problemet med att det finns lite tid är enligt flertalet 

informanter att då utvecklas aldrig arbetsmetoder eftersom nya rön prioriteras bort då det är 

enklare att fortsätta i samma bekanta spår. Det är även en stress för lärarna att känna att de 
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inte hinner med de påtryckningar som finns. Så här utryckte en informant sig angående att det 

finns brist på tid inom skolan: 

 

… det blir ju en stressfaktor att man inte riktigt hinner träffas och göra det man vill utan det blir alltid bara det 

här nödvändigaste, snabba (…) men det som är problemet nu, det är ju det att staten kommer med olika direktiv 

vad vi ska göra och så kommer kommunen med sina egna direktiv och vi hinner inte göra allt de som de vill, vi 

blir ålagda att göra att arbeta med olika utvecklingsområden, för staten har sina det de tycker är prioriterade 

områden och så kommer kommunen med sina, och så har vi bara ett visst antal k-dagar per år som vi hinner 

jobba, där vi hinner träffas alla lärare och sitta och diskutera saker, det går inte, och det blir en otrolig stressni-

vå för oss lärare, alltså det blir… man känner sig hela tiden tillkortakommen med det där och till slut så blir det 

som en likgiltighet… 
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Diskussion 

Syftet med studien var att studera målen i de nationella styrdokument som finns angående 

genus i skolan samt studera hur dessa riktlinjer praktiseras på lokal nivå i skolor. Frågeställ-

ningar som skulle besvaras var vilka nationella styrdokument det finns kring genus i skolan, 

vilka teman som är centrala i dessa styrdokument samt hur de nationella genusmålen har im-

plementeras på lokal nivå av lärare. 

 

I denna uppsats presenteras tio olika dokument, hemsidor och myndigheter som berör genus 

och skola på nationell nivå. Dokumenten gäller de mål och visioner som finns angående genus 

och skola samt vilken tillsyn det erhålls från olika myndigheter. Dokumenten är flertalet. De 

är dock inte fullfjädrade genusdokument, det vill säga att det finns inga dokument som enbart 

berör genusmål i skolan. Det finns medtaget andra mål och visioner i samma dokument vilket 

gör att det kan vara vanskligt att utröna exakt vad den nationella visionen angående genus i 

skolan är. För att kunna reda ut vad det finns för nationell vision angående genusmål i skolan 

måste flertalet dokument studeras och analyseras för att få en helhet. En mångfald av doku-

ment som innehåller mål och visioner är inte att föredra, det kanske snarare är en enkelhet och 

tydlighet som bör framgå. För att säkerställa att dokument, mål och visioner implementeras 

från en institutionell bestämmelse ned till en lokal nivå samt ner till individnivå kan det vara 

bra att förenkla dokumenten genom att till exempel sammanställa på ett tydligare sätt vad det 

finns för mål med till exempel genus.  

     Efter analysering av endast ett axplock av alla dokument är det grundläggande två teman 

som synliggörs; individcentrerad syn samt relationen mellan struktur och individer. Det finns 

därmed en nationell vision att personal inom skolan ska ha en jämlik syn och inställning an-

gående eleverna i skolan. För att det ska kunna vara möjligt är det enligt dokumenten natio-

nellt av vikt att det finns en tillsyn från olika myndigheter och institutioner
123

. Lagstiftning är 

ett tydligt exempel på detta. Det är en tillsyn som skapar disciplin och fortgående beteende, 

bestämmelserna ska se till att samhällsmedborgare inte gör vad som strider mot lagstiftningen 

samt fortsätter sitt laglydiga beteende. Tillsyn skapar även en relation mellan strukturen och 

individen
124

. När det finns en relation mellan dessa två kan implementering lyckas på ett ef-

fektivt sätt. Förstörs den relationen blir det en störning i implementeringen, den kommer att 

avstanna. Lärarna i skolan måste därmed ha en jämlik inställning mot eleverna samt respekte-

                                                           
123 Se avsnitt om Skolinspektionen, DO, BO och DEJA 
124 Jämför med begreppet ”interpellation” Lund Universitet L2-uppsats: Sundell, J. Faal, M. (2008) 
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ra och acceptera relationen med strukturen för att den nationella visionen ska säkerställas. 

Visionen är god, för att genusmål ska vara effektiva bör det finnas en individuell inställning 

mot eleverna och tillsyn har visat sig vara ett slagkraftigt sätt att säkerställa kvalitet och fort-

gående beteende. Detta visar sig genom den utbredning som finns av tillsynsmyndigheter. 

Styrning och tillsyn är även ledord i begreppet implementering. Implementering hör ihop med 

demokrati. Politiker ska i ett demokratiskt samhälle styra och förvaltningen ska följa styrning-

en. Det är även viktigt att skilja mellan beslutsfattare och verkställare. Beslutsfattaren styr 

verkställaren och kompletterar styrningen med en kontroll av hur väl implementeringen 

genomförs
125

.  

     Första steget för att utveckla den nationella visionen bör vara att anpassa målen till de in-

divider som faktiskt ska praktisera dem. Syftet med att utveckla visioner är att de ska imple-

menteras över hela skolkedjan och därmed måste försiktighetsåtgärder tas för att det ska ske 

så smidigt som möjligt. Detta förekommer om det finns en tydlighet i språket i dokumenten 

men även en enkelhet i antalet mål som finns samt hur utspridda de är. Finns det en tydlighet i 

vilka mål som ska prioriteras är det tidsparande på lokal nivå och en tydlighet kan även skapa 

en förståelse från lärare vilket kan leda till motivation att nå målen på ett tillfredsställande 

sätt. Genom att de som stiftat bestämmelserna även är tydliga och strävar mot en enkelhet vad 

som menas med målen tar de nationellt ansvar för implementeringen. Detta går ihop med 

Sannerstedts perspektiv om top-down, framförallt de tre villkor som han lägger fram som de 

viktigaste för att underlätta implementering; verkställaren ska förstå beslutet, de ska kunna 

genomföra beslutet samt att verkställaren ska vilja genomföra beslutet. Det ska finnas en tyd-

lighet i styrningen, det ska inte gå missförstå vad beslutsfattarna har för avsikter samt att det 

måste finnas resurser för att kunna genomföra avsikterna. Denna åsikt delas med informanter-

na i denna studie. De ansåg att de inte förstod alla delar av den nuvarande läroplanens mål, de 

tyckte sig inte ha resurser att genomföra målen samt påpekade att det fanns en ovilja framför-

allt hos den äldre generationen lärare mot att genomföra förändringsarbete. Enligt Sannerstedt 

utvecklas en vilja att genomföra beslutet om verkställaren förstår beslutet samt har resurser att 

genomföra det.
126

. 

 

Det tillhandahålls inga redskap för hur målen ska nås. När det gäller resurser är det tydligt 

enligt intervjuerna att informanterna anser att det finns för lite resurser överlag inom skolan. 

                                                           
125 Sannerstedt, A. (2001) 
126 Ibid. 
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De nämner personalantalet utifrån elevantalet som en resursbrist, men framförallt är det tiden 

som begränsar informanterna. Det finns inte tid och därmed resurser att arbeta på ett önskvärt 

sätt för att nå mål som sätts på nationell och lokal nivå. Tidsbristen leder till prioriteringar 

baserade på lärares eget intresse över vad elever ska lära sig. När det gäller en skolverksamhet 

kan intresse inte få styra helt. Råder det tidsbrist ligger förändring och utveckling ständigt ett 

steg efter och det medför att implementering tar lång tid. Nya aspekter prioriteras bort på 

grund av att det tidmässigt är bättre att fortsätta arbeta på det sättet läraren är van. Bristen på 

tid leder även till att utbildning inte får det fokus som den behöver. När det gäller utbildning 

påpekar informanterna i denna studie att de inte anser att det fanns fokus på genus under deras 

lärarutbildning, inte heller att de fått speciell fortbildning efter att de börjat arbeta som lärare. 

Informanterna påpekade att de ansåg att de behandlade alla elever som individer samt att det 

var sociala aspekter som ansågs vara det viktigaste att lära eleverna när det gällde de yngre 

åldrarna. Frågan är dock hur det går att behandla någon individuellt om kunskap om vad indi-

vidualitet är saknas?  

     Genus är en väsentlig del av identitetsskapande och om inte lärarutbildningar eller fort-

bildning har berört genus är det möjligt att anta att det kanske heller inte prioriterats att lära ut 

identitetskapandets grunder. För att kunna behandla någon som en individ måste lärare veta 

vilka komponenter och faktorer som kan vara begränsande för den individualiteten. Även om 

lärare har uppfattningen att de anser sig själva behandla alla elever som individer kan det vara 

en svårighet att faktiskt praktiskt genomföra ett sådant arbetssätt om de inte har en full förstå-

else för vad det faktiskt innebär att behandla en människa som en individ utan kategorisering. 

Skillnaden mellan en inställning och en handling kan variera, precis som det kan skilja sig 

mellan vad en person tror och vad som faktiskt är. Nås en insikt i detta kan begränsningarna 

överbryggas och därefter kan bemötande och behandling av andra människor bli så nära indi-

viduellt som kanske är möjligt. Helt individuellt bemötande är nästintill omöjligt, egen bak-

grund och erfarenhet påverkar alltid en social situation. För att kunna behandla en elev utifrån 

dennes egna förutsättningar är det viktigt att veta vad denne har för identitet samt hur dennes 

identitet skapas och omskapas. Utan att veta hur en individ är kan det vara vanskligt att veta 

vad denne kan behöva.  

     Identitetskapande är en komplicerad process. Identitet är namnet vi kallar oss själva, vårt 

jag, som är under ständig förändring och måste bekräftas hela tiden
127

. Det är i sociala interak-

tioner som identiteter formas, det är då jaget kan definieras. Såsom andra definierar någon, så 

                                                           
127 Lundberg, G.J. (2007) 
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definierar denne också sig själv. Det är handlingar som påverkar vem individen anses vara
128

. 

Dessa handlingar utgår från definitionen som andra gett individen. För att helt kunna bemöta 

en elev i skolan individuellt måste personalen först vara medveten om vad identitet är. En av 

de mest betydande faktorerna för att skapa identitet är könet. Detta främst utifrån de förvänt-

ningar på beteende som förekommer, på grund av genus
129

. Om genus är en betydande aspekt 

av identitetsskapande och insikten om identitetsskapande är betydande för om eller hur en 

lärare ska kunna bemöta en elev individuellt är det viktigt att lärare och annan skolpersonal 

får utbildning i genus.  

     Detta påtalar informanterna själva under intervjuerna, de saknar utbildning på området. 

Utbildningen bör ske inledande under lärarutbildningen, finns det skrivet i nationella riktlinjer 

och dokument att jämställdhet och individualitet ska prioriteras
130

 bör det även finnas med i 

nationella utbildningar så att lärarens kompetens är lika över landet. Det finns en vision att 

skolan ska vara likriktigt över hela landet, men för att det ska var möjligt är det av vikt att 

lärares kompetens kan bemöta detta genom att ha likriktig utbildning. Däremot finns det fler-

talet lärare som redan gått lärarutbildningen och eftersom informanterna påpekar att den äldre 

generationen lärare är svårförändrad samt att det kan vara vanskligt att som nyexaminerad 

försöka predika nya rön bör det finnas med fortbildning under alla år som lärare är yrkesverk-

samma. Om genus är prioriterat från nationell nivå är det viktigt att det finns resurser att be-

möta denna prioritering. Det måste utbildas genuspedagoger som får utgöra ett stöd för lärar-

na på skolorna. Stödet kan vara att fortbilda personal samt att medverka vid olika diskussions- 

eller inlärningstillfällen. Det finns tidigare exempel på studier där lärare filmats i undervis-

ningssituation för att sedan kunna diskutera olika situationer som har dykt upp samt vad som 

kunnat göras annorlunda
131

. Lärare bör få inblick i betydelsen av identitet, då främst genus, 

samt vilken betydande roll skolan har för identitetsskapandet.  

 

Genom utbildning nås insikt. Genom insikt nås en medveten genuspedagogik. En medveten 

genuspedagogik handlar om att bredda könsroller genom att föra in alternativa normer och 

sätt att bete sig och samtidigt hålla sig inom normen. Först när pojkar och flickor har fått en 

större och bredare roll är det möjligt att komma ifrån gamla stereotyper
132

. Upplevelsen är att 

                                                           
128 Charon, M.J. (2004) 
129 Giddens, A.(2003) 
130 Se bland annat Lärares yrkesetik, Lpo 94 samt Skollag (1985:1100) 
131 Se till exempel; Malmö Högskola, examensarbete: Nettelhed, J (2009) och Högskolan Kristianstad, examensarbete: Ros-

sander, C. Streiby, S (2008) 
132 Sveriges utbildningsradio: Wahlström, K. (2006) 
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jämställdhet är ett begrepp som nått en viss mättnad i samhället, vilket synliggörs både i do-

kument och dels i informanternas utsagor. Det är flertalet dokument som har med det kom-

plexa begreppet jämställdhet i skrivelserna utan närmare förklaringar. Det räcker inte att skri-

va med jämställdhet i bestämmelserna om det inte finns ork att ge det energi eller resurser. 

Det går inte säkerställa något med att endast nämna det flyktigt. Samma inställning finns även 

hos informanterna, några av dem nämner att de tycker att jämställdhet är viktigt men att de 

inte har något intresse att arbeta med det. Lärarna själva som individer är därmed även viktiga 

att ta i beaktande när det gäller utvärdering av behandling och bemötande av elever. Frågan är 

om intresse får vara styrande i undervisning, särskilt när det finns en nationell vision att för-

bättra förutsättningarna. Möjligtvis finns det inte intresse att arbeta med jämställdhet för att 

det finns en mättnad på begreppet, det har diskuterats länge som ett problem och det har fun-

nits extremaktioner i jämställdhetens anda. Skulle lärare få utbildning i ämnet och insyn i ge-

nus och skolans betydelse för identitet är det möjligt att inställningen skulle ändras och det 

skulle väckas intresse att arbeta med dessa frågor. Informanterna eftersöker en individualitet, 

lika rättigheter och bemötande vilket genus kan vara ett led för att nå. Detta genom insikt ge-

nom utbildning. 

 

Informanterna i denna studie påvisar att de ser en skillnad mellan pojkar och flickor i skolan. 

Deras åsikt stämmer överens med tidigare forskning om att pojkar är starka, våghalsiga och 

framfusiga medan flickor är svaga, aktsamma och sentimentala
133

. Upplevelsen är dock att 

informanterna anser att det stereotypa lekandet är en självklarhet mer än ett möjligt problem. 

Det är dock ett problem eftersom det leder till begräsningar i barnens lärande och erfaren-

het
134

. Ett tidigt könsstereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur barnen sedan 

formar sin framtid. Genom socialisationen i skolan skapas identitet och omgivningens för-

väntningar på en individ får konsekvenser för framtiden
135

. Individen lär sig vilket beteende 

som överensstämmer med dess kön, vad som är feminint och maskulint. Relationerna mellan 

dem handlar om över- och underordnad där det maskulina är det överordnade
136

. Insikter om 

könssocialisation kan nås genom utbildning och leda till ett intresse och en vilja att från sko-

lans sida bidra till att förändra genushierarkier. Informanterna anser att de har ett ansvar att 

socialt utbilda eleverna, genom att utbilda dem i hur de bäst ska fungera i sociala interaktioner 

                                                           
133 Gens, I. (2007) 
134 Svaleryd, K. (2008) 
135 Bjerrum, N. H. Rudberg, M. (1991) 
136 Johansson, E. (2008) 
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och sammanhang. Några av informanterna anser att detta är mer viktigt än andra. Detta går 

igen i Bourdieus och Illichs tankar om att skolan ansvarar för mer än kunskapsaspekter uttala-

de i läroplanen, de ansvarar även för vad Bourdieu kallade ”reproduktion av maktställning
137

 

och Illich kallade ”den dolda läroplanen”
138

. Bourdieu ansåg att det fanns en viss maktelit i 

samhället som lyckades bibehållas med skolans hjälp. I detta sammanhang går det koppla 

makteliten som det maskulina i samhället eftersom det maskulina varit överordnat. Illich me-

nade att ”den dolda läroplanen” utgick från att skolan var obligatorisk och att den lärde ut att 

barnen skulle acceptera den sociala ordningen som råder i samhället och vara nöjd med sin 

plats. I detta sammanhang går det främst koppla till det feminina som varit underordnad. Det 

går även dra paralleller till det faktum att det finns en begränsning i alla könskategorier, både 

feminina och maskulina. Även om det råder en könshierarki kan det vara värdefullt att kritise-

ra den återkommande inriktningen på flickor och kvinnor i olika jämställdhetsprojekt. Flickor 

ska med olika åtgärder tillföras kompetenser eller beteenden som traditionellt tillhört masku-

lina intresse- och arbetsområden. Målet med genuspedagogik ska dock vara att bredda alla 

kategorier och stereotypa könsinställningar, pojkar som flickor.  

 

Då det finns en ambition från informanterna att prioritera social inlärning i de yngre åldrarna 

kan det vara en vinst i att utbilda lärare i vad som menas med social interaktion. Kön spelar en 

stor roll i sociala interaktioner och påverkar hur eleven socialiseras
139

. Detta återspeglas i dis-

kussionen angående att lärare behöver insikt i vad som påverkar identitetsskapandet. Som 

påbyggnad till den utbildning bör det även undervisas i hur alla dessa komponenter; kön, 

identitet och sociala interaktioner hör ihop samt kan kopplas till skolans värld. Det handlar om 

att bredda medvetenheten hos lärarna, genom att definiera deras inställning och agerande. 

Detta kan nås genom utbildning och utrymme för diskussion, genom andra i ens omgivning 

går det synliggöra ens egen inställning och åsikt. Först när lärarnas egen inställning har defi-

nierats är det möjligt att nå en insikt i vilken påverkan det kan ha på könssocialisationen. Det 

handlar inte bara om bemötande, utan andra exempel på faktorer i skolan som påverkar ele-

vernas förväntningar på beteende är sagor eller böcker som läses
140

.   

     Sedan kan även historiska personer som omnämns i skolan utgöra en faktor som kan på-

verka på vilket sätt eleverna upplever förväntan på beteende. Ett exempel på detta kan vara att 

                                                           
137 Månson, P. (2007) 
138 Giddens, A. (2003) 
139 Månson, P. (2007) 
140 Sveriges utbildningsradio: Wahlström, K. (2006) 
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skolan väcker diskussionen angående överflödet av manliga personer av historiskt intresse 

såsom kungar, uppfinnare och upptäcktsresande. Diskussionen kan vara angående om det en-

dast fanns manliga representanter eller om de kvinnliga inte omnämns i samma utsträckning?  

 

Detta leder in diskussionen på ansvarsfrågan. Om det bör finnas tydliga dokument som går 

implementera på ett smidigt sätt samt att det ska finnas utbildning och fortbildning för att nå 

insikt och intresse, vem bär då ansvar för detta? Det är flertalet parter inblandade i den sekun-

dära socialisationen; föräldrar, lärare och annan skolpersonal, rektorer samt kommunala och 

nationella styrandeorgan. Jämställdhet i skolan är inte fri från annan yttre påverkan såsom 

strukturer i samhället som eleverna och skolan ingår i. Alla led i kedjan är lika viktiga, im-

plementering är inte starkare än den svagaste länken. Om inte alla parter samarbetar och inser 

deras position i arbetet samt tar sitt ansvar kommer inte implementeringen att lyckas. Det är 

av vikt att inte försöka leta efter en syndabock att peka på i en stor styrandekedja som skolsy-

stemet, viktigast är istället att peka på att alla delar bör ta sitt eget ansvar samt att de får veta 

vad som är dess ansvar.  

 

På nationell nivå bör styrandeorgan ta ansvar för att anpassa dokument efter de som ska prak-

tisera bestämmelserna, det vill säga att de granskar vilken vision de egentligen har med genus 

i skolan samt hur de förmedlar detta på bästa sätt. Sedan är det viktigt att de undersöker hur 

förutsättningar och viljor är på lokal nivå så att målen kan komma så nära allmängiltiga för 

alla. Informanterna i denna studie ansåg att den nuvarande läroplanen var för vid att tolka och 

om det är en generell åsikt bland lärare kan det vara läge att omvärdera den. Nationellt finns 

det en ambition att följa med i samhällsutvecklingen även inom skolan, som några informan-

ter påvisade så svänger riktingen på läroplanerna samtidigt som samhället svänger. Den senas-

te läroplanen är mer liberal och otydlig, det kan bero på att det fanns en samhällelig önskan 

om ett mer liberalt samhälle vid tiden av dess inrättande. Det kommer en ny läroplan 2011 

som enligt informanterna kommer att vara mer styrd, vilket informanterna vill att den ska vara 

så länge det finns utrymme för lokal anpassning. Det är dock inte bara läroplanen som bör 

utvärderas. Det finns flertalet dokument som synliggör en vision, men visionen är inte tydlig 

nog. Finns det en vision bör den figurera i ett dokument som exempelvis kan fungera som ett 

underdokument till läroplanen, som är lärares huvuddokument att arbeta efter. Detta för att 

säkerställa att visionen är tydlig och inte tolkningsbar, men även för att underlätta för lärare 

var de kan hitta förklaringar till mål eller vidareutveckling av mål. Detta gäller även andra 
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delar som kan vara otydlig eller tolkningsbar i läroplanen, till exempel frågor om etnicitet 

eller handikapp. 

 

Kommunalt måste ta det tas ansvar för att överse vilka nationella visioner det finns, inte bara 

fokusera på läroplanen. Det finns som sagt flertalet andra dokument som innehåller visioner, 

även andra visioner än genus i skolan. Dokument och visioner dikteras med syfte att det ska 

implementeras i ordinarie verksamhet. Informanterna i denna studie ansåg det vanskligt att 

hinna med både nationella mål och kommunala mål. Ett förslag kan vara att inte diktera så 

olika mål mellan de olika instanserna, det vill säga att de kommunala målen kanske bör vara 

närmare de nationella bestämmelserna. Kommunen bör även utreda vilken kunskap det finns i 

kommunen angående visionerna, i detta fall genus. Finns det inte kunskap eller resurser att 

bemöta de mål som nationellt sätts upp borde kommunen ta ansvar att utbilda eller utveckla 

samt tillföra resurser. Detta kan ske genom att tillsätta tid eller pengar samt att titta över prio-

riteringarna.  

     Det bör vara ett prioriterat mål att bemöta de mål som är uppsatta nationellt. På lokal nivå, 

på skolorna, har rektorn främst ett ansvar att arbeta tillsammans med kommunen för att utreda 

och utvärdera huruvida det finns kunskap och resurser för att tillgodose målen. Rektorn har ett 

övergripande ansvar över verksamheten och är den som borde ha störst insyn i vad som be-

hövs på just dennes skola för att kunna bemöta de målen som är uppsatta. Sedan kan rektorn 

prioritera och planera för hur dennes skola bör arbeta för att bemöta målen. De bitar som sak-

nas för att nå målen, till exempel utbildning, bör det därmed avsättas tid och pengar för. Det 

är en trygghet för lärare med utbildning, en trygghet som rektorer bör vilja uppnå.  

     Självklart finns en insikt i att det är mer därtill än att alla parter ska känna och ta ansvar, 

problemet med implementering är mer komplext än så. Det berör flera parter och tid och 

pengar ska passa in på alla bitar. Det är inte bara genus som är ett prioriterat mål i skolan, 

även om det är en stor del. Det kanske inte är praktiskt möjligt att prioritera alla bitar och alla 

mål, pengar och tid är den största begränsningen. Däremot finns det en nationell vilja att sko-

lan ska omvärderas i samband med att samhället gör det och då bör det ske så även kom-

munalt och lokalt. Det går se över vilka delar av skolundervisningen som kanske inte är aktu-

ella längre eller om det finns delar som skolan fått som felaktigt ansvar. Tar skolan ansvar för 

andra bitar än deras ordinarie verksamhet är risken att de mål som de faktiskt ska ägna sig åt 

prioriteras bort. Genusvisionen är tydligt uttalad som vision om än dock svårtolkad samt att 

den inrymmer stora delar av den skolverksamhet som verkar eftersträvas på lokal och natio-
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nell nivå. Detta eftersom flertalet dokument berör begreppet jämställdhet samt att informan-

terna i denna studie alla påtalade att de hade en önskan och en vision om att alla elever ska 

bemötas och behandlas som individer samt att de ansåg att inlärning angående social interak-

tion var av stor vikt. En positiv inställning och en vilja att försöka kan göra att implemente-

ring går bättre. Klimatet i kommunen, skolan och arbetslagen kan ha påverkan på vilja för 

ansträngning inför förändring och utveckling. Om kommunen tillsammans med rektorn visar 

en vilja att satsa och arbeta med kan det ”smitta av sig” även på personal.  

 

I slutändan är det personalens inställning och arbete som gör skillnad, de är det sista steget i 

kedjan. Lärare bör ta ansvar för att faktiskt praktisera de mål som är uppsatta. Reflektion över 

egen situation är viktig för utveckling och förändring, utan att veta vad de behöver lägga mer 

ansträngning på är det svårt att inleda förändringsarbete. Det kan vara en vinst i att lärare fun-

derar över hur deras arbete ser ut samt vad det är som styr vad som praktiseras. Anser läraren 

att deras arbete inte utgår från de uppsatta målen utan exempelvis från eget intresse eller att 

denne gör samma sak de alltid gjort för enkelhetens skull, bör de ta ansvar att ta reda på vad 

som kan och bör förändras i just dennes situation. Detta för att bemöta målen på ett mer till-

fredsställande sätt. Lärare bör ta reda på vad det finns för visioner och mål kopplat till läro-

planen. Även om det kan finnas svårigheter med att utröna målens betydelse är de dock vikti-

ga.  

     Om de inte vet vad de tar ansvar för, kan det vara vanskligt att ta ansvar på rätt sätt. Ambi-

tionen från alla lärare bör vara att bemöta mål på ett tillfredsställande sätt och att utvecklas 

och förändras med resterande samhälle. Informanterna i denna studie eftersträvade alla en 

likriktig skola och en inledning till att göra det möjligt bör vara att som lärare gå till sig själv 

och fråga sig vad denne kan göra för att se till att detta sker. Deras arbete begränsas av resur-

ser, informanterna påtalar att resurser och tid är en bristvara vilket kan göra det vanskligt att 

arbeta på ett tillfredsställande och effektivt sätt.  

     Det finns inga universallösningar på den problematiken, det är ett bekymmer för flera in-

stanser. Genom att omprioritera kan ett försök göras att åtgärda svårigheten. Det kanske finns 

någonting i undervisningen som blir underordnat nya rön eller riktlinjer. Flertalet informanter 

i denna studie ansåg att ansvaret var lite missriktat när det gällde vilket ansvar de hade samt 

vilket ansvar föräldrar eller andra vårdnadshavare hade. Det går tänka sig att om en dialog kan 

föras med föräldrarna angående vem som tar ansvar för vad, kan skolan lämna bort delar av 

ansvar som föräldrarna kan ta över. För att detta ska vara möjligt krävs en reflektion från lära-
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re och rektorer över sin egen situation; vad finns det för nationell vision och mål som skolan 

ska ansvara för och hur mycket gör vi utöver det som föräldrar egentligen borde ta ansvar för? 

Att göra ett gediget arbete med att se över verksamheten och omprioritera hur riktningen från 

skolan ska vara kan vara tidsödande men i det långa loppet värdefullt för alla parter, dels för 

implementering men även för att säkerställa att elever får det bemötande och den behandling 

de förtjänar. I slutändan bör det vara barnets bästa som ska utgöra målet på arbetet. Detta går 

jämföra med Barnkonventionens viktigaste uppgift, att alla barn ska ha samma rättigheter och 

värde samt att barnets bästa ska komma i första rummet
141

. 

 

Slutsats 

Informanterna har en vilja och en vision att alla elever ska bemötas individuellt som individer. 

Denna avsikt begränsas av lärarnas utbildning i ämnet genus samt av deras bakgrund som 

individer. För att kunna arbeta mer effektivt lokalt behövs det fler resurser då tiden inte räcker 

till för att bemöta alla mål som sätts både nationellt och lokalt. Det behövs en utbildning i 

genus samt tid och möjlighet till diskussioner eller andra sätt för att underlätta för lärare att nå 

insikten om vad genus egentligen är och på vilket sätt det har påverkan inom skolan. Avsak-

naden av utbildning gör att de inte har tillräcklig kunskap om vilka faktorer som påverkar 

identitetsskapandet och därmed inte vilka handlingar som kan vara begränsande i ett bemö-

tande
142

. De har heller inte kunskap om faktorer som påverkar social interaktion och det kan 

vara vanskligt att lära barn om sociala interaktioner utan att veta vad som utgör grunderna
143

. 

Lärare kan genom bemötande hålla nere identitetsskapande på lika villkor, deras förväntning-

ar på beteende från eleverna kan påverka det faktiska beteendet
144

. Det gör att ett individuellt 

bemötande inte praktiseras. Genom utbildning kan lärare få kunskap om på vilket sätt genus 

påverkar identitetsbildandet samt influerar fortsatta förutsättningar och möjligheter.  

     Lärare kan nå insikt och genom insikt ha en medveten genuspedagogik. En medveten ge-

nuspedagogik möjliggör en breddning i könsspecifika beteenden och är ett led i individuellt 

bemötande och lika förutsättningar och möjligheter för alla elever
145

. Nyckelordet när det 

gäller skola och genus är förståelse. Det måste finnas en förståelse hos lärare för vad de natio-

nella målen utgör, det måste finnas en förståelse för vad de nationella målen innebär på en 

praktisk nivå och det måste finnas en förståelse för vinsten som finns med målen. Om lärare 

                                                           
141 www.raddabarnen.se 
142 Svaleryd, K. (2008) 
143 Charon, M.J. (2004) 
144 Johansson, E. (2008) 
145 Svaleryd, K. (2008) 
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inte har utbildning i de mål som ska praktiseras kommer de inte att förstå eller kunna genom-

föra dem och det finns en risk att de inte kommer att vilja genomföra dem. Utbildning om 

målen på praktisk nivå samt insikt i målens värde bör därför prioriteras. Genom utbildning 

uppnås förståelse och utifrån förståelse tas det ansvar
146

.  

 

Målen som bestäms på nationell nivå måste vara tydligare och enklare för att det ska gå att nå 

en likriktning i skolan över hela landet, men det ska finnas möjlighet att lokalt anpassa meto-

der utifrån de förutsättningar och prioriterade arbetsmål som kan finnas i enskilda kommuner, 

skolor och klasser
147

. När det gäller implementering handlar det i slutändan om ansvar. Alla 

parter som är delaktiga i implementeringen bör ta sitt ansvar för sin egen del av kedjan samt 

ha en förståelse för andra delar. Insikten måste vara att de är en del av en helhet, där varje del 

är avgörande för att helheten förblir intakt. Det kan finnas en vinst i att fundera över vad sko-

lan vill förmedla, vilket syfte deras verksamhet har i samhället. Finns det inte en tydlighet 

angående de mål och visioner som finns på nationell nivå är det vanskligt att arbeta upp pla-

ner utifrån dem på kommunal nivå. Om det kommunalt därmed skapas andra mål än vad som 

finns nationellt för att det inte finns tid eller pengar att sätta sig in i de nationella målen, med-

för det ytterligare svårigheter för rektorer och lärare på lokal nivå att skapa resurser att arbeta 

med både nationella och kommunala mål. Det finns en risk att de arbetar mer efter de kom-

munala målen än de nationella, eftersom de kommunala kan anses mer lättillgängliga och 

anpassade efter deras förutsättningar.  

     Det skadar den önskan som finns om en likriktig skola över hela landet. Om rektorer och 

lärare inte vet vilka mål de ska arbeta med och inte har en klarhet i vad skolans huvuduppgif-

ter är blir det i förlängningen problematiskt att hitta ett fungerande arbetssätt med föräldrarna 

till eleverna. Om skolan inte vet vad deras ansvar är kan det vara svårt att hitta arbetsmetoder 

att jobba med tillsammans med föräldrarna samt att föra en dialog om vem som tar ansvar för 

vad av de parterna. Den dialogen är nödvändig för att skolan ska kunna ta ansvar för vad de 

egentligen ska ta ansvar för och överflödet av ansvarsområden och arbetsuppgifter kan mins-

kas. Otydlighet slår därmed igenom i hela kedjan, det blir lidande på alla nivåer av skolverk-

samhet. Det handlar grundläggande om rätt använd kompetens. Det gäller att ta reda på vad 

aktörerna i kedjan har för kompetens samt vad dessa kompetenser leder till för ansvar. Det 

leder i sin tur till att kompetenserna används på rätt sätt och därmed kan utnyttjas till fullo. 

                                                           
146 Jämför med Sannerstedts tre villkor för implementering, Sannerstedt, A. (2001) 
147 Jämför med Sannerstedts begrepp ”top-down”, Sannerstedt (2001) 
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Kompetensutredningen strukturerar upp ansvarfrågan, det är lättare att avgöra vem som bär 

ansvar för vad om det utreds vem som faktiskt kan ta ansvar för det. 

 

Tar alla delar i kedjan ansvar för vad de bör och kan ta ansvar för kan det förväntas att im-

plementeringen fungera på det mest tillfredställande sättet. Detta tankesätt brukar dock vara 

lättare att uttala än att utföra. Genom tydlighet, utbildning, förståelse och ansvar som ledord 

kan dock arbetet komma ytterligare framåt.  

 

Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att studera hur den nya läroplanen som kom-

mer 2011 implementeras och upplevas på lokal nivå. Detta för att jämföra hur lärare anser att 

förändringen blev och hur inställningen är gentemot de nya riktlinjerna. I den studien skulle 

det vara av intresse att studera skillnaden mellan generationer när det gäller inställning och 

förändringsbenägenhet. En annan intressant vinkling skulle kunna vara att jämföra den natio-

nella vision som finns om andra delar som finns med i målsättningen att prioriteras såsom till 

exempel handikapp. Detta för att se över vilken nationell vision det finns med olika delar av 

skolan i landet samt studera hur tydlig visionen är. Det skulle vara intressant att studera ex-

empelvis läroplanerna genom åren och undersöka hur de utformats i samband med att samhäl-

let förändrats. Ett sista intressant forskningsområde vore att studera flera steg i implemente-

ringsprocessen, i detta fall att studera kommunala nivåer av skolan. Detta för att studera mel-

lanledets hantering av att både ge och ta riktlinjer och hur det fungerar att sammanföra alla 

önskemål från nationell och lokal nivå.  
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Intervjuguide 

Bakgrund 

- Var gick du skola? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilken årskurs går de elever som du arbetar med i? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Jämställdhet 

- Vad betyder jämställdhet för dig? 

- På vilket sätt kan jämställdhetsfrågor bli synliga i skolan? 

- Är jämställdhet viktigt? Varför/varför inte? 

- Hur kan man som lärare arbeta med jämställdhetsfrågor i skolan? 

- Arbetar ni aktivt med jämställdhetsfrågor? Varför/varför inte?  

 

Genus 

- Vad betyder genus för dig? Vad är dina egna åsikter om genus? 

- Har du kommit i kontakt med begreppet genus under din tid som lärare? Hur?  

- På vilket sätt kan genus bli synligt under skoltiden? 

- Hur stor plats får genusarbete ta i skolan? Kan det ta för stor plats? 

 

Lokalt arbete 

- Märker du av genus i skolan? På vilket sätt? 

- Hur anser du själv att din medvetenhet är när det gäller genus i undervisningen? 

- Arbetar ni med genus på er skola? I kommunen? Hur? Varför? 

- Hur anser du att man bör arbeta med genus i skolan? 

- Vad bör man enligt dig fokusera mest på under skolundervisning?  

- Hur ser det ut med tanke och reflektion under arbetstid när det gäller genusfrågor i un-

dervisningen? Har ni diskussioner lärare emellan? 
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- Hur stort ansvar anser du att skolan bär för den sekundära socialisationen, d.v.s. den 

vidare uppfostran av barn?  

- På vilket sätt får ni ta del av de nationella genusmålen? Vilka finns det som du vet 

om? 

 

Nationellt arbete 

- Hur upplever du de nationella genusmålen? Är de tydliga? Rimliga? 

- Är de lätt att följa de nationella genusmålen? Vad kan vara lätt, vad kan vara svårt? 

- Har implementeringen lyckats från nationell nivå nå ner till er skola? 

- Har genusarbete har förändrats genom åren? I så fall hur? 

- Vad kan det finnas för fördelar med att vissa arbetssätt styrs på nationell nivå? Nack-

delar? 

- Anser du att genusverksamhet är ett lokalt, nationellt eller ett personligt ansvar? 

- Vad är det mest som styr undervisningen, lokala eller nationella mål? 

- Vad kan man utveckla inom detta ämnesområde? Lokalt? Nationellt? 

 

- Är det något mer du vill tillägga? 

 

 


