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Abstrakt  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som är verksamma i grundskolans 
tidigare år resonerar kring och arbetar med de genusrelaterade mål och riktlinjer som 
finns nedskrivna i de nationella styrdokumenten. Studien är baserad på en kvalitativ 
undersökningsmetod där fyra lärare med olika arbetsplatser och erfarenheter har 
intervjuats. Min undersökning visar att jämställdhet är ett ämne som samtliga 
intervjuade lärare anser är mycket relevant att arbeta med. Undersökningen visar 
emellertid också att lärarna, trots de genusrelaterade mål och riktlinjer som finns 
nedskrivna, saknar ett tydligt gemensamt förhållningssätt rörande genus och 
jämställdhetsarbete i skolan. Jämställdhetsarbete förekommer i viss mån på 
klassrumsnivå men utöver det visar studien att riktlinjer för ett övergripande 
jämställdhetsarbete saknas.  
 
Nyckelord: Genus, jämställdhet, jämställdhetsarbete, könsmönster, styrdokument  
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1. Inledning 
En av de allra första frågorna som ställs till nyblivna föräldrar är frågan om vilket kön 
det nyfödda barnet har. I samma sekund som föräldrarna svarar på den frågan går 
barnet från att vara ett könlöst spädbarn i omvärldens ögon till att vara en flicka eller 
pojke och det är nu som en lång rad av olika socialiseringsprocesser startar. Eva-
Karin Wedin (2009) menar att kategoriseringen kvinna och man är en av våra i 
särklass viktigaste sorteringsmekanismer. De flesta av oss har inga problem att 
förhålla sig till människor trots att vi inte har någon kännedom om deras ursprung, 
klasstillhörighet eller utbildningsbakgrund, men om vi inte vet en människas kön har 
vi ingen aning om hur vi ska bemöta personen i fråga. Skollagen (2010:800) kräver att 
alla elever, oavsett kön, ska ha lika rättigheter och lika tillgång till utbildning men hur 
ser situationen på skolorna egentligen ut? Efterliknar våra skolor skollagens bild av 
hur de svenska skolorna bör vara eller är verkligheten en annan?  
 
Rapport efter rapport (se bland annat Öqvist, 2009 och Heikkilä, 2013) visar att vår 
omgivning behandlar oss olika beroende på om vi är kvinnor eller män, men trots 
detta anser den största delen av personal på skolor att deras verksamhet inte är 
ojämställd. Kartläggningen av de olika könsmönster som finns visar emellertid en helt 
annan bild. Wedin (2009) slår fast att den svenska skolan inte är jämställd utan istället 
är det här som traditionella könsmönster återskapas och förstärks allra mest. Detta 
innebär exempelvis att pojkar får mest uppmärksamhet, att flickor får agera 
ordningsskapare, att det är pojkar som utdelar flest kränkningar medan flickor är de 
som är mest utsatta, att flickor har bättre betyg än pojkar och att de individuella 
programvalen till gymnasiet är mycket könsstereotypa.  
 
Med detta examensarbete avser jag att undersöka hur lärare resonerar kring och 
arbetar med de genusrelaterade mål och riktlinjer som finns i skolan. Här avses i 
första hand de riktlinjer kopplade till genus och jämställdhet som finns nedskrivna i 
skolans styrdokument, lagar och förordningar. Jag vill få en bild av hur jämställd 
skolans verksamhet är och min förhoppning är även att detta examensarbete ska 
kunna öka verksamma lärares medvetenhet angående genus och jämställdhet i skolan.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur lärare som är verksamma i 
grundskolans tidigare år resonerar kring och arbetar med de genusrelaterade mål och 
riktlinjer som finns nedskrivna i de nationella styrdokumenten.  
 
De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är:  

• Vad har lärare för syn på genus och jämställdhetsarbete i skolan?  

• Hur arbetar lärare med de genusrelaterade målen och riktlinjerna?   
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3. Bakgrund 

3.1 Centrala begrepp 
Vissa begrepp återkommer ofta i denna studie och innan jag fördjupar mig mer i 
bakgrundsavsnittet anser jag det därför relevant att definiera vad jag avser med dessa. 
Jämställdhet behandlar i denna studie förhållanden mellan kvinnligt och manligt. För 
att samhället ska nå en fullständig jämställd nivå krävs det att alla män och kvinnor 
har exakt samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Till skillnad från begreppet 
jämlikhet som innefattar alla människors lika värde avser jämställdhet endast 
förhållandet mellan könen (Hedlin, 2006).  
 
Begreppet genus är ”taget” från engelskans gender men härstammar ursprungligen 
från latinets gen-ere och har betydelsen slag, sort, släkte och/eller kön (Hirdman, 
2001). Med genus avses i denna studie det konstruerade, sociala och kulturella könet 
som män och kvinnor har och alltså inte det biologiska. Genus är enligt Hedlin (2006) 
något som aktivt konstrueras av oss människor och genus visar för oss vad samhället 
anser vara typiskt kvinnligt respektive typiskt manligt. Genus är inte ett oföränderligt, 
statiskt begrepp – i takt med att vårt samhälle och vår kultur förändras så förändras 
även genusordningen. Med genusordningen avses den ordning i samhället som består 
av osynliga regler och normer som genererar könsmönster och gör skillnad på kvinnor 
och män. Genusordningen värderar och sätter kön på arbetsuppgifter, yrken, kläder, 
frisyrer, leksaker, egenskaper etcetera. Denna ordning lär oss hur vi ska förhålla oss 
till manligt och kvinnligt och ofta värderas det som anses vara typiskt manligt högre 
än det som anses vara typiskt kvinnligt (Hedlin, 2006).  
 
Med begreppet könsmönster avses studien det mönster som visar vilka ramar, 
traditioner, förväntningar och normer i samhället som anses vara acceptabelt för ett 
visst kön. Hela vårt samhälle är ordnat efter specifika könsmönster men eftersom att 
ett samhälles normer hela tiden förändras så förändras även könsmönstret med tiden. 
De könsmönster som styrde för 30 år sedan behöver med andra ord inte vara 
desamma som de könsmönster som råder idag (Hedlin, 2006). 
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3.2 Förankring i lagar och förordningar  
I Sverige finns det både lagar och förordningar som trycker mycket på vikten av att 
skolan ska vara jämställd. Tre av dessa är skollagen (2010:800), diskrimineringslagen 
(2008:567) och Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
I skollagen som trädde i kraft den första augusti 2010 står det att alla barn oavsett kön, 
geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig 
utbildning. Utbildningen ska värna om mänskliga rättigheter, individens frihet och 
integritet och alla människors lika värde. Det slås även fast att alla som verkar i 
skolan ska motverka alla former av kränkande behandling. 
 
Diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009 är inne på samma spår 
som skollagen. Diskrimineringslagen har som syfte att främja alla människors lika 
rättigheter och möjligheter genom att motverka all sorts diskriminering. 
Diskrimineringslagen är tvingande och med detta menas att om den står i strid med ett 
annat avtal så blir det avtalet utan verkan.  
 
Vidare slår Lgr11 (Skolverket, 2011) fast att skolan aktivt ska främja kvinnors och 
mäns lika rättigheter och möjligheter:  
 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts i skolan och de krav och förväntningar 

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

och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 
ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. (s. 8)  

 
Lgr11 (Skolverket, 2011) lyfter även att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 
på grund av kön, att skolan ska gestalta och förmedla människors lika värde och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och att alla diskriminerande tendenser ska 
motverkas. Läraren ska verka för att både flickor och pojkar får lika stora möjligheter 
till utrymme och till att påverka undervisningen och eleverna ska aldrig behöva 
begränsas av sitt kön eller av sin sociala eller kulturella bakgrund.  
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3.3 Jämställdhetsarbetet i skolorna  
Det var först under 1960-talet som det öppet uttalades i svenska skolor att flickor och 
pojkar skulle ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan. Före det var 
könsseparerade skolor mycket vanligt och pojkar och flickor formades till att lära sig 
olika roller. Ett stort genomslag för jämställdhetsarbetet i skolorna kom 1969 då 
läroplanen, Lgr69 trädde i kraft och skolan gavs uppdraget att aktivt motverka 
traditionella könsroller. Från och med 1970-talet har könsdiskussionerna i skolan först 
och främst handlat om jämställdhet. Målet var att både män och kvinnor skulle ha 
samma möjligheter och behandlas likvärdigt. Från 1990-talets mitt utvecklades en rad 
nya teorier relaterade till skola och kön och sedan dess har mycket forskning 
fokuserats på kopplingar mellan kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexuell 
läggning (Delegationen för jämställdhet i skolan, hädanefter förkortat till DEJA, 
2010).  
 
Beträffande hur jämställdhetsarbetet ser ut i dagens skolor menar Wedin (2009) att 
dagens jämställdhetsuppdrag är mycket väl förankrat i skollag, diskrimineringslag, 
läroplaner och kursplaner. Avsikten är även att alla skolor årligen, utifrån skollagen 
och diskrimineringslagen, ska upprätta en plan för att motverka kränkande behandling 
samt en likabehandlingsplan för att motverka diskriminering. I dessa planer ska det 
framgå hur skolan arbetar för att stärka förutsättningarna för likabehandling i 
verksamheten och det ska även finnas med hur skolan arbetar för att minimera risken 
för diskriminering och kränkningar.   
 
Vidare åskådliggör Wedin (2009) att majoriteten av den verksamma skolpersonalen 
idag har den uppfattningen att de inte gör någon särskillnad alls mellan pojkar och 
flickor. Emellertid så belyser både Heikkilä (2013) och DEJA (2010) det komplexa 
problemet att Sveriges skolor är mycket långt ifrån att uppnå ett jämställt ideal. 
Heikkilä (2013) påpekar bland annat att lärare och annan skolpersonal fortfarande 
värderar pojkar och flickor utifrån könstillhörighet och inte utifrån personliga 
egenskaper. Hon understryker att detta kan få som konsekvens att elevers möjligheter 
att lära och utvecklas hämmas då de könsrelaterade diskurser som finns på skolan per 
automatik riktar in eleverna på könsstereotypa intressen och kunskapsspår. DEJA 
(2010) styrker Heikkiläs slutsats ytterligare och lyfter även några av de största 
skillnaderna mellan flickor och pojkar idag. Bland annat framkommer det att flickors 
psykiska hälsa är betydligt sämre än pojkars; depressioner, ätstörningar och 
självmordsförsök är exempelvis avsevärt mycket vanligare hos flickor än hos pojkar. 
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Pojkar å andra sidan har ur ett generellt perspektiv betydligt sämre resultat i skolan än 
flickor vilket kan få som konsekvens att läraren sänker sina förväntningar på hela 
pojkgruppen. En konsekvens som oavsiktligt kan leda till att både flickor och pojkar i 
klassen behandlas mer könsstereotypt. DEJA markerar också att en av de största 
svagheterna när det kommer till jämställdhetsarbete i skolorna idag kan vara att 
arbetet vanligtvis bedrivs som ett enskilt projekt utanför den ordinarie verksamheten. 
Därtill drivs arbetet mestadels enbart av enskilda personer som brinner för ämnet 
vilket gör att arbetet knappt har någon som helst förankring i skolorganisationen.  
 
Enligt DEJA (2010) bör jämställdhetsarbetet i skolorna först och främst handla om att 
arbeta med strukturer och könsnormer som inskränker elevernas individuella 
utveckling. Om en lärare bemöter flickor och pojkar på ett ogenomtänkt sätt kan det 
få stora konsekvenser för elevernas lärande och utveckling och just därför är det 
mycket viktigt att lärare har goda kunskaper om genus och jämställdhet. Begreppet 
jämställdhetsintegrering är enligt DEJA ett centralt begrepp för att skolorna ska kunna 
anamma ett ändamålsenligt jämställdhetsarbete. Arbetet med jämställdhetsintegrering 
innebär att den verksamma skolpersonalen ser till att ett jämställdhetsperspektiv 
införlivas i alla skolans verksamhetsområden. Integreringen bör exempelvis finnas 
med i allt som rör beslutsfattande, planering och genomförande av aktiviteter.  
 
DEJA (2010) lyfter också fyra olika villkor som är essentiella för att arbetet med 
jämställdhet ska fungera i skolorna. Det första villkoret är att ledningen ska vara 
engagerad och ge sitt fulla stöd till arbetet. Det andra villkoret är att det bör finnas 
gott om tillgängliga resurser på skolan. Om det inte finns gott om resurser och stöd 
från högre instanser är risken nämligen stor att arbetet faller i glömska. Det tredje 
villkoret är att skolan måste tillsätta en särskild grupp som ansvarar för 
jämställdhetsarbetet och det fjärde villkoret är att skolan ska utforma tydliga mål, 
indikatorer och ansvarskriterier för att få arbetet att fungera så bra som möjligt. Om 
skolan ska uppnå dessa villkor menar DEJA att det är viktigt att personalen kartlägger 
och analyserar verksamheten grundligt. Vidare bör skolan ta fram centrala 
målformuleringar och vara noggrann med att alltid arbeta systematiskt och metodiskt. 
Personalen får inte heller glömma bort att följa upp alla de mål och åtgärder som 
formulerats.  
 
Heikkiläs (2013) studie överensstämmer med DEJA:s på många plan. Exempelvis 
belyser även Heikkilä hur viktigt det är med målformuleringar och en tydlig struktur 
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för att jämställdhetsarbetet ska fungera. Hennes resultat visar att de skolor som har 
tydliga formuleringar om jämställdhet i sina nationella och lokala styrdokument 
tenderar att ha ett jämställdhetsarbete som är avsevärt mycket mer aktivt än de skolor 
som saknar en tydlig struktur.   
 
Svaleryd (2003) berikar bilden av hur skolorna ska få ett fungerande 
jämställdhetsarbete ytterligare när hon lyfter fram en rad väsentliga punkter som alla 
skolor bör arbeta med. Framför allt menar Svaleryd att pedagoger måste bli medvetna 
om sina egna normer och värderingar och om hur dessa påverkar olika 
klassrumssituationer. Skolan måste även se till att anamma en gemensam syn på kön, 
könsroller och genusstrukturer, samt synliggöra och problematisera elevernas egna 
normer och värderingar. Slutligen måste även läraren se till att hitta vägar i 
undervisningen som hindrar eleverna från att hämmas av traditionella könsmönster.  
 

3.4 Tidigare forskning  
Beträffande tidigare forskning som gjorts är antalet handböcker som behandlar 
jämställdhetsarbete och genusrelaterade mål i skolan stort vilket innebär att det finns 
mycket kunskap att erhålla för verksam och blivande skolpersonal. Däremot har jag 
observerat att antalet handlingar som baseras på jämställdhetsarbete i skolorna ur ett 
lärarperspektiv är ganska få. De få avhandlingar som jag funnit utgick därtill från 
antingen förskolan, från äldre skolåldrar eller från den föregående läroplanen, Lpo94.  
Emellertid är en av alla studier som jag ser som relevant för mitt examensarbete redan 
nämnda Mia Heikkiläs studie Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i 
Norden (2013). Heikkiläs syfte med studien är att förmedla kunskap om hur skol- och 
förskolepersonal arbetar med jämställdhet i de nordiska länderna. Heikkiläs resultat 
visar bland annat att de länder som har tydliga formuleringar om jämställdhet i de 
nationella och lokala styrdokumenten också får ett ökat jämställdhetsarbete ute på 
lokal nivå i skolor.  
 
Även DEJA har tagit fram mycket forskning i ämnet och jag har hittat inspiration till 
mitt examensarbete i deras redan nämnda studie Flickor, pojkar, individer (2010). 
Studien har som syfte att lyfta fram betydelsen av jämställdhet för kunskap och 
utveckling i skolan vilket jag anser vara ett relevant ämne för min egen undersökning. 
År 2009 publicerades Anna Öqvists avhandling Skolvardagens genusdramaturgi där 
Öqvist undersöker hur feminiteter och maskuliniteter görs i årskurs 5. Bland annat så 
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kommer hon fram till att idrottslektionerna domineras av pojkarna medan 
klassrumsundervisningen domineras av de flitiga, effektiva flickorna som uppvisar 
mycket bättre studieresultat. Öqvist lyfter också fram att olika könsmönster ständigt 
är närvarande i skolan och att flickor och pojkar är mycket medvetna om var 
könsgränserna går (Öqvist, 2009). Öqvists studie skiljer sig från min egen i det 
avseendet att hon gjort observationer och fokuserat på elevernas roll medan jag 
istället kommer att göra intervjuer och bygga upp mitt examensarbete utifrån ett 
lärarperspektiv. Jag anser emellertid att Öqvists studie är relevant för min 
undersökning eftersom att hon tydligt visar hur genus görs i skolan och jag är 
övertygad om att det är viktigt att jag har kunskaper om detta när jag ska studera hur 
lärare resonerar kring och arbetar med de genusrelaterade målen och riktlinjerna.  
 
Den litteratur som jag främst tagit stöd av till min undersökning är Eva-Karin Wedins 
redan nämnda Jämställdhetsarbete i förskola och skola (2009), Ylva Elvin-Nowaks 
och Heléne Thomssons Att göra kön (2003), Kajsa Svaleryds redan nämnda 
Genuspedagogik (2003), Yvonne Hirdmans Genus – om det stabilas föränderliga 
former (2001) och Maria Hedlins Jämställdhet – en del av skolans värdegrund 
(2006). I Jämställdhetsarbete i förskola och skola (2009) som är riktad mot all berörd 
skolpersonal beskriver Wedin bland annat genusteori och skolans 
jämställdhetsuppdrag men hon formulerar även sex utmaningar som är viktiga för att 
få jämställdhetsarbetet att fungera. Vidare åskådliggör Elvin-Nowak och Thomsson 
omgivningens betydelse när det kommer till identitetsskapande i boken Att göra kön 
(2003). De beskriver hur de olika krav som finns på flickor och pojkar tidigt lär 
barnen att röra sig inom sina respektive könsgränser och de lyfter även fram hur svårt 
det är att gå ifrån sin könsidentitet och trotsa traditionella könsmönster. Även Kajsa 
Svaleryd skildrar problematiken med våra föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt i sin bok Genuspedagogik (2003) som är en tanke- och handlingsbok för 
verksam skolpersonal. Hirdmans och Hedlins böcker kommer jag främst att ta hjälp 
av när jag ska försöka förstå och fördjupa mig i genusteori. Jag kommer även att ta 
hjälp av dem inför analysen av min empiri.  
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4. Teori och metod 

4.1 Val av metod 
Jag har valt att ha en kvalitativ forskningsansats på detta examensarbete. Stukát 
(2011) skriver att målet med en kvalitativ undersökning är att försöka karaktärisera 
eller gestalta det som sägs, han poängterar också att den kvalitativa metoden är 
lämpligast att använda när djupare kunskap efterfrågas. För att kunna studera hur 
lärare resonerar kring och arbetar med de genusrelaterade målen och riktlinjerna har 
jag genomfört kvalitativa djupintervjuer med fyra olika lärare. Kvale (1997) skriver 
att syftet med en kvalitativ intervju är att ”erhålla kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening.” (s. 117) Det är också av denna 
anledning som valet att ha en kvalitativ forskningsansats föll sig mest naturligt för 
mig.  
 
De intervjuer som jag genomförde var halvstrukturerade och hade en låg 
standardisering. En halvstrukturerad intervju omfattar en rad med teman och förslag 
på väsentliga frågor men det finns också möjlighet att ändra frågornas upplägg under 
intervjuns gång (Kvale, 1997). Att intervjuerna har en låg standardisering innebär att 
intervjuaren själv formulerar frågorna och har möjlighet att omformulera samt ändra 
ordningsföljden på dessa under tiden som intervjun pågår (Patel & Davidson, 2003). 
Jag ansåg att en halvstrukturerad intervjuform lämpade sig bäst eftersom att det var 
viktigt för mig att kunna anpassa mig efter informanterna och att kunna ställa 
följdfrågor för att ge dem så stort svarsutrymme som möjligt. De frågor som jag 
ställde under intervjuerna var samtliga inriktade mot mitt syfte och mina 
frågeställningar. En del frågor var inriktade mot begrepp, en del mot 
jämställdhetsarbete och en del var inriktade mot skolans övergripande arbete samt 
lagar och förordningar (för mer information, se Bilaga 1).  
 

4.2 Urval och genomförande  
Mina intervjuer har genomförts i en och samma kommun med fyra olika lärare som är 
verksamma i olika årskurser. Undersökningen är således lärarcentrerad och jag har 
inte intervjuat elever om deras uppfattning och syn på genus och jämställdhet i 
skolan. Den främsta anledningen till att enbart fyra lärare intervjuats är att jag 
föredrar djupa och få intervjuer framför många och ytliga. Patel och Davidson (2003) 
skriver att ”om vi av en eller annan anledning inte kan undersöka hela populationen, 
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måste vi göra ett slumpmässigt urval så att vi får en grupp som i alla väsentliga 
avseenden är en miniatyr av populationen.” (s. 54) Trost (2007) förstärker det Patel 
och Davidson skriver genom att lyfta fram att det är viktigt att eftersträva ett så 
representativt urval som möjligt för att resultatet ska bli tillförlitligt. Han definierar 
representativt urval på följande sätt: ”Med det menas att var och en av de utvalda 
motsvarar eller representerar en del av befolkningen på ett sådant sätt att hela urvalet 
är en miniatyr av populationen; de skall representera alla de andra.” (s. 29) 
 
För att eftersträva ett så tillförlitligt resultat som möjligt har jag därför låtit ett 
slumpmässigt urval avgöra vilka lärare som ska intervjuas. Urvalsprocessen gick till 
så att jag skickade e-postmeddelanden med intervjuförfrågningar till samtliga skolor i 
kommunen, därefter valde jag ut de fyra första lärarna som tackade ja till mina 
förfrågningar. Eftersom att jag inte själv har kunnat påverka vilka som tackat ja 
innebär det alltså att urvalet har skett helt slumpvis.  
 
De fyra lärare som intervjuats är utbildade grundskollärare och arbetar i årskurserna 
1-6. Tre av lärarna är kvinnor och en av dem är man. Med hänsyn till lärarnas 
integritet kommer lärarnas namn inte att användas när jag presenterar resultatet. 
Istället har jag valt att kalla dem för Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare D.  
 
Lärare A: Kvinna, 46 år som har arbetat som lärare i tio år. Hon undervisar just nu i 
årskurs två men har undervisat alla åldrar.  
Lärare B: Kvinna, 54 år som har arbetat som lärare i sexton år. Hon undervisar just 
nu i årskurs fem men har undervisat alla åldrar.  
Lärare C: Man, 33 år som har arbetat som lärare i fem år. Han undervisar just nu i 
årskurs sex men har undervisat alla åldrar.  
Lärare D: Kvinna, 48 år som har arbetat som lärare i tjugo år. Hon undervisar just nu 
i årskurs fyra men har undervisat alla åldrar.   
 
Jag har genomfört intervjuerna separat med en lärare i taget. Jag hade ingen 
förutbestämd tidsgräns innan jag påbörjade intervjuerna då jag ville ge de intervjuade 
lärarna så mycket talutrymme som möjligt men samtliga intervjuer tog ungefär 60 
minuter att genomföra. Vidare spelades samtliga intervjuer in med bandspelare då jag 
inte ville gå miste om några viktiga detaljer. Kvale (1997) skriver att den stora 
fördelen med bandinspelning är att intervjuaren inte tvingas förlita sig på sitt minne, 
vår minnesbank är selektiv och just därför är det lätt att glömma bort viktiga inslag ur 
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intervjun. Han belyser emellertid också att en av riskerna med inspelning kan vara att 
personen som intervjuas hämmas av bandspelaren vilket kan leda till att 
informationen blir mer knapphändig än om intervjun inte spelats in. Då jag inte ville 
riskera att glömma bort eller förväxla något som sagts under intervjuerna anser jag 
emellertid att de fördelar som finns med inspelning överväger alla nackdelar.  
 

4.3 Analys och bearbetning  
Kvale (1997) nämner i sin bok något som han kallar för ”Analysens sex steg” (s. 171) 
och dessa steg har jag tagit mycket hjälp av när jag analyserat och bearbetat mina 
intervjuer. De första tre stegen behandlar vad som sker och vad intervjuaren bör tänka 
på under intervjuns gång medan de följande stegen behandlar vad som bör ske efter 
intervjun. Enligt Kvale är det inte så vanligt att intervjuer analyseras direkt efter att 
intervjuaren spelat in dem idag. Istället gör intervjuaren oftast först en så kallad 
transkribering vilket innebär att den bandade intervjun omvandlas till skriven text. För 
att kunna underlätta analysen av intervjuerna valde även jag att göra en transkribering 
först. För att snabbt kunna återkomma till informanterna med frågor rörande 
eventuella oklarheter valde jag att transkribera samtliga intervjuer på samma dag som 
jag genomfört intervjuerna. Jag behövde emellertid aldrig återkomma till någon av de 
intervjuade då jag bedömde att allt som informanterna sagt framkom mycket tydligt.  
 
När intervjuerna har omvandlats till skriven text menar Kvale (1997) att intervjuaren 
bör göra en klarläggning av materialet för att det ska bli lättare att analysera. Detta 
görs genom att intervjuaren skiljer på vad i materialet som är oväsentligt och 
väsentligt och raderar överflödigt material som exempelvis avvikelser och 
upprepningar. Kvale menar att det är undersökningens syfte som avgör vad som är 
väsentligt och oväsentligt och därför är det viktigt att alltid ha undersökningens syfte i 
bakhuvudet medan intervjuerna struktureras. De bitar som jag ansåg som oväsentliga 
var exempelvis upprepningar samt vissa avvikelser som inte hade någon anknytning 
till mitt syfte.  
 
Efter att struktureringen genomförts använde jag mig slutligen av meningscentrering 
som ett verktyg för min analys. Kvale (1997) skriver följande om meningscentrering: 
”Metoden innebär således att de av intervjupersonen uttryckta innebörderna 
koncentreras i alltmer väsentliga innebörder.” (Kvale, 1997, s. 177) Med andra ord så 
förkortade jag först det som sagts under intervjuerna för att sedan sammanställa 



	   12	  

meningarna i tre olika meningsenheter som stämmer överens med undersökningens 
syfte. De tre enheter som jag tog fram och som presenteras närmare i resultatavsnittet 
är dessa: lärarnas syn på genus och jämställdhet i skolan, lärarnas redogörelser för hur 
de arbetar med genus och jämställdhet i skolan samt jämställdhetsarbete i relation till 
styrdokumenten.  
 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   
Patel och Davidson (2003) skriver att ”dels måste vi veta att vi undersöker det vi 
avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att 
vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet.” (s. 98) 
För att min studie ska få god validitet är det med andra ord viktigt att jag har goda 
kunskaper om vad jag undersöker och att jag under hela arbetsprocessens gång är 
noggrann med att inte komma bort ifrån ämnet. För att få god reliabilitet är det även 
viktigt att jag samlar min information på ett tillförlitligt sätt.  
 
Enligt Kvale (1997) beror validiteten också på de svar man får av sina informanter, 
men även på hur transkriberingen, överförandet från muntligt till skriftligt språk, 
genomförs. Därför har jag under intervjuerna hela tiden haft i åtanke att ställa väl 
genomtänkta följdfrågor och vid transkriberingen av intervjuerna har jag försökt vara 
så exakt som möjligt. Stukát (2011) lyfter fram att kvalitativ forskning fått mycket 
kritik för att resultaten är subjektiva och varierar beroende på vem som gjort 
tolkningen. Denna problematik har jag försökt att ha i åtanke under hela arbetets gång 
för att min studie ska få så god reliabilitet och validitet som möjligt. Det är också 
viktigt att jag är objektiv och noggrann genom hela arbetsprocessen, men även att jag 
tydligt visar hur jag kommer fram till mina resultat. Om jag lyckas med det anser jag 
att kraven för validitet och reliabilitet bör vara uppfyllda.  
 
Stukát (2011) ställer sig också frågande till reliabilitetens tillförlitlighet då kvalitativ 
forskning ofta inte innefattar så många intervjupersoner och därför kan 
generaliserbarheten ifrågasättas. Därför menar han att det är viktigt att man vid 
generalisering resonerar kring vilka studiens resultat egentligen gäller för. Eftersom 
att jag endast intervjuat fyra personer så kan inte studiens resultat anses vara 
generaliserbart varken för den kommun där jag genomför intervjuerna eller för de 
skolor där de intervjuade lärarna har sina arbetsplatser. Det resultatet påvisar är 
skillnader och likheter mellan de fyra intervjuade lärarna och resultatet kan eventuellt 
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visa på tendenser för hur jämställdhetsarbetet ser ut och fungerar på andra skolor i 
Sverige.  
 

4.5 Teoretiska utgångspunkter  
Då det sociokulturella perspektivet och genusperspektivet ligger så pass nära varandra 
kommer jag att använda mig av båda dessa teorier som utgångspunkt i mitt 
examensarbete. I detta kapitel redogör jag kortfattat för betydelsen av dessa.  
 

4.5.1 Genusperspektiv  
”Att anlägga ett genusperspektiv innebär att kritiskt granska och problematisera 
innehållet i verksamheten utifrån de föreställningar om kvinnligt och manligt som 
finns där” (Wedin, 2009, s. 199). Detta citat från Wedin sammanfattar tydligt hur jag 
vill använda mig av genusperspektivet under genomförandet av denna studie. Under 
analysen av min empiri är det således genom att anlägga ett genusperspektiv som jag 
hoppas kunna skönja och identifiera de könsrelaterade föreställningar som 
framkommit under intervjuerna.  
 
Hirdman använder begreppet genuskontrakt när hon beskriver samhällets oskrivna 
regler om manligt och kvinnligt. Med ordet kontrakt menar emellertid inte Hirdman 
att parterna frivilligt kommit överens om de regler som gäller. Genuskontraktet förs 
vidare från generation till generation och kan snarare ses som påtvingat än frivilligt.  
 

Ty vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs under, 

som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det antyder 

möjligheter till förhandling, men också en förståelse av de upplevda fördelarna av 

den styrda överenskommelsen. Ett begrepp för att ta bort den konstruerade 
motsättningen mellan ”struktur” och ”aktör” och istället klistra ihop dem, låsa dem 

till varann. (Hirdman, 2001, s. 84) 

 
Hirdman slår fast att när ett genusperspektiv ska anläggas är det viktigt att ha i åtanke 
att vår självbild och personlighet formas i samspelet med vår omvärld. Enligt de 
könsmönster som finns får pojkar och flickor positiv respons på olika beteenden och 
på så sätt formas vi till att passa in i olika strukturer. Hon lyfter fram att detta är en 
mycket central produkt av genuskontraktet. Det är den genusordning som råder som 
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skapar den sociala struktur som vi tar så för given att den är mycket svår att upptäcka 
(Hirdman, 2001).  

4.5.2 Sociokulturellt perspektiv   
Det sociokulturella perspektivet har ett förhållningssätt som jag anser är mycket 
viktigt när genusrelaterade ämnen ska studeras. Inom sociokulturen läggs nämligen 
inte fokus på biologi utan istället fokuserar man på att människor utvecklas i samspel 
med varandra. Hundeide (2006) skriver att ordet sociokultur står för samspel och 
samarbete mellan människor. Han skriver även att perspektivet lägger stor vikt vid att 
vi lever i en social värld som är utformad av historiska och kulturella processer som 
har funnits före det att vi föddes och som även kommer att finnas kvar efter det att vi 
dött  
 
Säljö (2000) pekar på att fokusen inom det sociokulturella perspektivet ligger på att 
lärande sker i interaktion mellan människor och det är således den sociala 
omgivningen och kulturen som är mest avgörande för hur och vad vi lär. Människans 
utveckling och förändring är konstant och därför har vi ständigt möjlighet att ta till 
oss kunskaper från människor i vår omgivning. Ett viktigt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet är begreppet ”närmaste utvecklingszon” vilket lyfter fram 
vad människan kan klara på egen hand och vad människan kan klara med hjälp av 
sina medmänniskor. Vidare menar Säljö att människor genom samtal möts i varandras 
perspektiv, vilket också innebär att det finn möjlighet att bilda en gemensam 
förståelse för varandra.  
 
DEJA (2010) belyser att ett konstruktivistiskt synsätt står i centrum inom den 
sociokulturella begreppsbildningen. Konstruktivismen står i direkt kontrast till 
essentialismen som menar att världen är på ett visst sätt och att människans tolkning 
av den inte har någon inverkan. Både vid anläggandet av ett genusperspektiv och ett 
sociokulturellt perspektiv ser man på särskiljandet av könen som den främsta orsaken 
till avsaknaden av jämställdhet. Kön är något som görs av samhället enligt 
konstruktivisterna medan kön är något som redan är och inte går att ändra på enligt 
essentialisterna. Om en person anammat ett mer essentialistsiskt synsätt innebär det 
att personen ifråga har en större tendens att relatera de könsskillnader som finns till 
biologi än till samhällets påverkan (DEJA, 2010).  
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4.6 Etiska överväganden 
Patel & Davidson (2003) belyser flera etiska aspekter som är viktiga att ha i åtanke i 
samband med intervjuundersökningar. Bland annat påpekar de att det är viktigt att de 
personer som ska delta i undersökningen ger sitt samtycke och att de är väl 
informerade om den konfidentialitet som råder. Vidare påpekar Kvale (1997) att det 
är viktigt att den som leder undersökningen ser till att bevara konfidentialiteten hos 
intervjupersonerna genom hela processen och ännu en viktig etisk aspekt är att 
undersökningen är aktsam med hur djupt och kritiskt de genomförda intervjuerna kan 
analyseras. 
 
För att uppfylla dessa etiska överväganden kommer jag att följa Vetenskapsrådets 
(2007) regler gällande forskning. De tre regler som är relevanta för min undersökning 
är dessa: 

-‐ Informationskravet: Jag som utför intervjuerna ska informera informanterna 
om de rådande villkoren. Jag ska informera om konfidentialitet, om syftet med 
studien, om att informanterna deltar på frivillig basis och om att det när som 
helst går bra att avbryta intervjun.  

-‐ Konfidentialitetskravet: Innebär att den som deltar i undersökningen är helt 
anonym och om att allt som sägs kommer att avkodas.  

-‐ Nyttjandekravet: Innebär att jag bara kommer att använda informationen från 
mina intervjuer till just det här examensarbetet och jag kommer inte heller att 
lägga in några egna värderingar i materialet.  

 
Med dessa regler i åtanke kommer jag att vara mycket noggrann med att föra en rak 
och öppen kommunikation med intervjupersonerna genom hela arbetsprocessen och 
jag kommer att informera dem om samtliga tre regler innan jag börjar med 
intervjuerna. Jag kommer att försöka använda mig av samtliga etiska överväganden 
genom hela arbetsförloppet. B                                                                   
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag mitt empiriska material utifrån de meningsenheter som 
jag har tagit fram. Meningsenheterna är kopplade till mitt syfte och mina 
frågeställningar för att det ska vara enklare att få en tydlig bild av undersökningens 
resultat. Jag har valt att inte dela upp vad lärarna sagt var för sig men jag har däremot 
varit mycket noggrann med att nämna vilken lärare som sagt vad. De tre olika teman 
som jag har delat upp avsnittet i är:  

1. Lärarnas syn på genus och jämställdhet i skolan 
2. Lärarnas redogörelser för hur de arbetar med genus och jämställdhet i skolan 
3. Jämställdhetsarbete i relation till styrdokumenten  

 

5.1 Lärarnas syn på genus och jämställdhet i skolan  
Det var ingen av de fyra lärare som jag intervjuat som ansåg att genus- och 
jämställdhetsarbete i skolan är irrelevant. Snarare ansåg alla att det är mycket viktigt 
att arbeta genusmedvetet i klassrummet. Den bild som jag fick av de intervjuade 
lärarna rörande deras syn på genus och jämställdhet i skolan var relativt samstämmig. 
Däremot upplevde jag en viss variation beträffande hur mycket de olika lärarna 
reflekterade och problematiserade kring ämnet.  
 
När jag bad Lärare A att berätta om sin syn på genus och jämställdhet i skolan 
fastslog hon att ”Genus och jämställdhet i skolan handlar om att alla ska behandlas 
lika oavsett könstillhörighet.” Hon påpekade också att ”eftersom att världen ser ut 
som den gör idag så måste vi fånga upp den jämställdhetsproblematik som finns och 
här spelar skolan en mycket viktig roll eftersom att vi har chansen att fånga upp 
barnen redan när de är mycket unga.” Enligt Lärare B handlar genus om manligt och 
kvinnligt men hon var också noggrann med att poängtera att hon inte tycker att lärare 
ska fokusera på elevernas kön utan snarare på deras individuella egenskaper. Hon 
förklarade att skolan inte är jämställd bara för att alla gör samma saker men att det 
däremot är viktigt att traditionellt kvinnliga intressen och traditionellt manliga 
intressen värderas likvärdigt. Även Lärare C lyfte fram de stora skillnaderna som 
finns mellan män och kvinnor i dagens samhälle som ett argument för varför det är 
viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i skolan. Lärare D påpekade att genus 
handlar om att respektera att alla är olika och att det viktigaste när man ska arbeta 
genusmedvetet är att lära eleverna att könet inte har någon betydelse. Hon belyste 
också hur viktigt det är att vi vuxna vågar bryta könsstereotypa normer och att vi 
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måste vara goda förebilder för barnen: ”Barn gör inte som vi säger utan barn gör som 
vi gör och därför måste vi försöka föregå med gott exempel.” Ett av de största 
jämställdhetsproblemen som samtliga lärare, lyfte fram var att kvinnor och män inte 
får lika lön för lika arbete idag.  
 

5.2 Lärarnas redogörelser för hur de arbetar med genus och 
jämställdhet i skolan 
Då det inte finns någon förutbestämd modell för hur jämställdhetsarbete ska bedrivas 
i skolan svarade lärarna mycket varierat på hur de arbetar med genus och jämställdhet 
i skolan.  Lärare A berättade att jämställdhetsarbete för henne främst handlar om att 
försöka fokusera på elevernas personliga egenskaper och inte på deras 
könstillhörighet. Ett exempel som hon nämnde var att det är ganska vanligt 
förekommande att pojkar tar stor plats i klassrummet. Hon berättade vidare att hon 
därför försöker lära pojkarna att de inte alltid kan komma först samt lära flickorna att 
ta mer plats och att säga till om pojkarna kör över dem.  
 
Lärare B försöker arbeta genusmedvetet genom att inte alltid lyfta fram den person 
som enligt normen ses som mest självklar; ”Exempelvis så säger jag till klassen att 
jag behöver en stark person men så väljer jag den minsta eleven istället för någon av 
klassens stora hockeykillar och här ser man tydligt hur den valda elevens 
självförtroende stärks.” Ett könsrelaterat problem som Lärare B upplever i 
klassrummet är att pojkar ofta avbryter samtal och tar för sig mer. När sådana 
situationer uppstår berättade hon att hon alltid är noggrann med att låta tjejerna prata 
till punkt och att lära pojkarna att vänta på sin tur. Hon försöker även belysa typiska 
ojämställda situationer i omvärlden för att göra eleverna mer medvetna om de 
problem som finns i världen idag.  
 
Lärare C berättade att hans jämställdhetsarbete främst går ut på att leka med de olika 
könsrollerna. Exempelvis brukar han be killarna om hjälp med att vattna blommor och 
städa medan han brukar be tjejerna om hjälp med att bära tunga saker. Han berättade 
också att han försöker göra eleverna mer medvetna genom att diskutera 
genusproblematiken med dem: ”Det som är bra med jämställdhet fast som egentligen 
är ganska sorgligt är att det finns så många olika exempel att ge eleverna där det är 
ojämställt i samhället. Barnen är inte medvetna om dessa exempel så det är viktigt att 
berätta om dem.” 
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Lärare D berättade att hon är noggrann med att ge både pojkar och flickor lika mycket 
uppmärksamhet i klassrummet: 
 

Eftersom att pojkarna oftast är stökigare så är det oftast tjejerna som får ordet. Det 

har uppstått diskussioner kring detta i klassrummet tidigare men då förklarade jag för 

killarna att det beror ju på att ni är mycket stökigare och tar mer uppmärksamhet på 
det sättet. Tidsmässigt så får ni lika mycket tid, det är bara det att ni utnyttjar tiden 

på olika sätt. 

 

Lärare D nämnde även förändring som ett centralt ord gällande jämställdhetsarbete. 
Hon belyste att många vuxna förmodligen blundar för de problem som finns. ”Om 
man uppmärksammar och försöker lösa problemen krävs det att man gör en 
förändring och människor är generellt sett väldigt negativt inställda till förändringar.” 
Lärare D var emellertid även noggrann med att könsstereotypa sysslor och intressen 
inte bör fördömas; ”Bara för att jag som kvinna tycker om att tvätta och laga mat så 
behöver ju inte det vara fel.”  
 
Ingen av de lärare som jag intervjuat upplevde att genus och jämställdhet är något 
som brukar diskuteras på personalmöten och liknande. Lärare A kunde nämna ett 
exempel där jämställdhet kommit på tal i skolan och det var när de genomförde en 
trygghetsenkät för ett tag sedan. I efterarbetet med enkäten bedömdes både helheten 
och flickor för sig och pojkar för sig för att se om det fanns några skillnader mellan 
könen.  Skolan hade emellertid inte kommit så långt så att man hunnit analysera 
resultatet av undersökningen ännu och därför hade jämställdhetsdiskussionen 
stagnerats efter att enkäten genomförts. Lärare B berättade att jämställdhetsarbete 
först och främst är något som pågår i det tysta i klassrummet på hennes skola och hon 
upplevde inte att jämställdhet är något som det pratas om kollegialt på skolan. Hon 
berättade att de regler och förhållningssätt rörande ämnet som de har på skolan finns 
nedskrivna i skollagen, läroplanen och likabehandlingsplanen, Hon upplevde det 
emellertid som att det är upp till läraren själv att tolka vad som står och det är alltså 
inget som diskuteras på exempelvis arbetsplatsträffar. Lärare C och Lärare D återgav 
nästan exakt samma versioner som Lärare B rörande hur jämställdhetsarbetet ser ut på 
kollegial nivå i deras skolor. Lärare C påpekade även att han gärna skulle vilja att det 
pratades mer om jämställdhet i skolan än vad det gör idag och Lärare D upplyste mig 
om att ”Vi pratar inte så mycket om jämställdhet men det är ett viktigt ämne.”  En 
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gemensam nämnare för samtliga lärare är att alla upplevde att de saknade ett tydligt 
gemensamt förhållningssätt beträffande genus och jämställdhetsarbete i skolan. 
Samtliga ansåg sig arbeta, till viss del, med jämställdhet på klassrumsnivå men i 
övrigt var det ingen som kunde nämna ett mer övergripande jämställdhetsarbete.  
 

5.3 Jämställdhetsarbete i relation till styrdokumenten  
Samtliga lärare medgav att det som står i styrdokumenten om genus och jämställdhet 
inte är något som man reflekterat över särskilt ofta. Alla lärare berättade att de, trots 
de genusrelaterade mål och riktlinjer som finns nedskrivna, saknar ett tydligt 
gemensamt förhållningssätt rörande genus och jämställdhetsarbete i skolan. Lärare A 
påpekade att det är väldigt viktigt att man som lärare är medveten om vad som står i 
skollagen eftersom att det är den som står över alla andra regler och förordningar. Det 
hon ansåg var viktigast att fokusera på utifrån det som står i skollagen om 
jämställdhet är att man ska tänka på alla individer. Hon talade även om för mig att 
”Det handlar om att ge barnen självförtroende och det kan vi ju forma här i skolan.” 
Lärare B berättade att ”Det som står i skollagen hör till grunden så det är jätteviktigt 
att man gör mycket för att införliva det som står där.” Hon talade även om för mig att 
hon bland annat försöker följa skollagen genom att prata med sina elever om 
jämställdhet, kärlek mellan olika kön, hudfärg och så vidare. Emellertid så lyfte hon 
också fram att jämställdhet och andra ”känsliga” ämnen inte enbart bör vara en 
skolfråga utan att dessa frågor behöver belysas och diskuteras mer i hela samhället.  
 

Vidare belyste Lärare C att han tycker att det är bra att jämställdhet nämns i skollagen 
men han ställde sig också frågande till om en högt uppsatt lag verkligen gör särskilt 
stor skillnad för det praktiska arbetet ute på våra svenska skolor: ”Enligt mig skulle 
det vara bättre om någon såg till att jämställdhetsarbetet fungerade på enskilda skolor 
istället för att stifta lagar som ligger högt över alla lärares huvuden och lätt glöms bort 
efter vägen.” Lärare D lyfte fram att hon tycker att det som står i skollagen är 
”jätteviktigt eftersom att det är här som grunden till den jämställda skolan läggs.” Hon 
påpekade emellertid också att vi har en lång väg att vandra innan det som står i 
skollagen blir verklighet och det är mycket viktigt att vi inte glömmer bort att skolan 
faktiskt inte är helt jämställd ännu. Beträffande jämställdhetssituationen i hennes eget 
klassrum ansåg hon emellertid att könsskillnaderna inte var så stora.  
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Angående läroplanen så berättade Lärare A att hon försöker förhålla sig till läroplanen 
genom att lyssna på båda könen och lära dem innebörden av ordet demokrati; ”Det 
handlar inte om att få som man vill utan om att man har rätt att tycka som man vill. 
Det spelar ingen roll om det är en kille eller tjej som tycker – bådas åsikter ska 
värderas lika högt.” Lärare B berättade att hon alltid försöker ha läroplanen i åtanke 
när hon arbetar. Som ett exempel nämnde hon det avsnitt i läroplanen där det står att 
skolan ska motverka traditionella könsmönster; ”Det är ju bra att man gör dem 
medvetna om de könsmönster som finns. Exempelvis så brukar jag fråga eleverna om 
vem som handlar hemma och så vidare.”   
 
Lärare C pekade på att han precis som Lärare B alltid försöker ha läroplanen i 
bakhuvudet. Han ansåg att det är svårt att motverka traditionella könsmönster 
eftersom att många av dem är så djupt rotade inom oss men han försöker att motverka 
dem genom att blanda pojkar och flickor och genom att inte lägga för stor vikt vid 
könet. Lärare D påpekade att hon tycker att det är bra att läroplanen tar upp vilka 
värderingar som skolan ska gestalta men hon undrade också om inte 
värdegrundsarbetet glöms bort till förmån för allt som ska hinnas med i de olika 
ämnena: ”Kanske borde det finnas ett krav på att eleverna ska ha minst en timmas 
värdegrundsarbete i veckan. På så sätt blir det nog lättare för lärare att se till att arbete 
med jämställdhet och andra värdegrundsämnen inte rinner ut i sanden.”   
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6. Diskussion   
Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet består av en 
metoddiskussion där jag diskuterar och problematiserar min metod. Det andra 
avsnittet är en resultatdiskussion där jag sammanfattar och analyserar mitt resultat, 
samt knyter an till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Trost (2010) 
skriver att det teoretiska perspektivet bör ses som en verktygslåda där man först ser 
till beskrivningen, därefter gör en analys av det som beskrivits och slutligen gör en 
tolkning av det som sagts under intervjuerna och det är detta som är min avsikt med 
resultatdiskussionen. Det tredje och sista avsnittet är en avslutande reflektion där jag 
skriver om mina egna lärdomar och kommer med förslag på fortsatt möjlig forskning.  
 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodval 
Mitt mål med denna undersökning har från början till slut varit att undersöka vad 
lärare har för syn på genus och jämställdhetsarbete och jag har aldrig haft något annat 
än en kvalitativ undersökningsmetod i åtanke. I metodavsnittet refererade jag till det 
Stukát (2011) skriver om att den kvalitativa metoden är lämpligast att använda när 
djupare kunskap efterfrågas och jag anser att jag inte hade kunnat få samma djupa 
bild av lärares tankar och åsikter om ämnet om jag valt att utgå ifrån en kvantitativ 
undersökningsmetod. Förvisso hade jag kanske kunnat få en högre svarsfrekvens och 
därför också högre generaliserbarhet om jag valt att göra exempelvis en 
enkätundersökning men jag hade nog haft stora svårigheter med att svara på mina 
frågeställningar med hjälp av bara en enkät. Jag har med hjälp av mina intervjuer 
kunnat svara på samtliga av mina frågeställningar och därför drar jag den slutsatsen 
att det bästa alternativet för mig var att utföra just en kvalitativ undersökning. En 
kvantitativ enkätundersökning hade förmodligen kunnat berätta för mig om huruvida 
lärarna tycker att genus och jämställdhetsarbete är bra eller dåligt men det hade nog 
varit svårt för mig att få en mer nyanserad bild än så.  

6.1.2 Urval och genomförande 
Mitt val att låta denna studie vara lärarcentrerad och inte elevcentrerad är inget som 
jag ångrar nu i efterhand. Om mitt syfte med studien hade varit att studera genus och 
jämställdhet i skolan ur ett miljöperspektiv och inte hur lärare arbetar med genus och 
jämställdhet anser jag att det hade varit av större intresse att även intervjua elever men 
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jag är relativt säker på att elevintervjuer inte hade kunnat tillföra så mycket relevans 
till mitt resultat.  
 
En av de största svårigheterna som jag hade med denna studie var att boka in fyra 
slumpmässigt utvalda intervjuer med fyra olika lärare. Majoriteten av lärarna som 
blev tillfrågade ansåg sig vara för upptagna eller ha för lite att säga för att kunna ställa 
upp på en intervju så det var inte alls lika enkelt att boka in mina intervjuer som jag 
ifrån början trott. Här är jag mycket tacksam för att jag valde att skicka 
intervjuförfrågningar till alla skolor i kommunen då jag tillslut trots allt lyckades 
skrapa ihop fyra intervjupersoner. Jag är också nöjd med mitt val att låta slumpen 
avgöra vilka lärare som intervjuades. Jag anser nämligen att jag, genom att göra ett 
slumpmässigt urval, lyckades få till fyra givande intervjuer med fyra lärare som utåt 
sett var rätt så olika varandra. Därför tycker jag också att jag lyckades med att få till 
ett urval som ”motsvarar eller representerar en del av befolkningen på ett sådant sätt 
att hela urvalet är en miniatyr av populationen.” (Trost, 2007 s. 29)  
 
Beträffande genomförandemomentet ser jag nu i efterhand på mitt val att ha en låg 
standardisering på mina intervjuer som klokt val. Patel och Davidsson (2003) menar 
att ett av kännetecknen för en intervju med låg standardisering är att intervjuaren har 
möjlighet att formulera om och ändra ordningsföljden på intervjufrågorna under 
intervjuns gång. Möjligheten att kunna ändra på frågorna såg jag som mycket 
användbar under tiden som jag genomförde intervjuerna. Ibland svarade lärarna 
exempelvis på flera frågor i en och därför hade det känts överflödigt att ställa en fråga 
som precis blivit besvarad.  Jag är också nöjd med mitt val att spela in intervjuerna då 
jag är övertygad om att jag missat mycket relevant information om jag inte kunnat gå 
tillbaka och lyssna igenom intervjuerna i efterhand. I metodavsnittet nämnde jag att  
en av riskerna med inspelning kan vara att personen som intervjuas hämmas av 
bandspelaren (Kvale, 1997) men detta var emellertid ingen problematik som jag 
upplevde när jag genomförde mina intervjuer. Samtliga av informanterna var mycket 
positivt inställda till att jag spelade in intervjuerna och enligt vad jag kunde se visade 
inte heller någon av lärarna upp något besvär gentemot bandspelaren.   
 

6.1.3 Analys och bearbetning 
Ett av de kanske svåraste momenten under genomförandet av denna studie var enligt 
mig att analysera intervjuerna. Att transkribera intervjuerna och att redovisa resultatet 
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hade jag inga större problem med men att knyta ihop allt med mina teoretiska 
utgångspunkter och med tidigare forskning visade sig vara betydligt mer krävande än 
vad jag förväntat mig. Jag tog emellertid mycket hjälp av Kvales (1997) sex 
analyssteg som han nämner i sin bok, stegen hjälpte mig bland annat med att veta i 
vilken ordning som de olika analysmomenten skulle ske. Jag hade också vissa 
svårigheter med att välja vilken metod jag skulle använda mig utav som verktyg för 
min analys. Som jag tidigare nämnt föll tillslut valet på meningscentrering och nu i 
efterhand är jag mycket tillfreds med detta val. Att centrera intervjuerna i tre olika 
meningsenheter som stämmer väl överens med mitt syfte underlättade mycket för mig 
när jag skulle genomföra min analys men jag anser också att meningscentreringen gör 
det lättare för läsaren att se om jag lyckats besvara mina frågeställningar.  
 

6.2 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen har delats in i tre underrubriker. De två första rubrikerna utgår 
ifrån mina frågeställningar och under den tredje rubriken drar jag slutsatser och binder 
samman resultatet med mina teoretiska utgångspunkter.  

6.2.1 Vad har lärare för syn på genus och jämställdhetsarbete i skolan? 
Då jag inte funnit någon tidigare forskning som baserats specifikt på arbete med 
jämställdhet i grundskolans tidigare år ur ett lärarperspektiv har jag upplevt vissa 
svårigheter med att kunna jämföra andras resultat i denna fråga med mitt eget. Wedin 
(2009) skriver, som tidigare nämnts, i sin bok att en majoritet av all verksam skol- och 
förskolepersonal bedömer att deras verksamhet är jämställd trots att så egentligen inte 
är fallet. Här kan jag dra flertalet paralleller till mitt eget resultat då samtliga av de 
lärare som jag intervjuat berättat att de anser att miljön i deras eget klassrum är 
jämställd, även om de anser att det övergripande arbetet på skolorna inte riktigt håller 
måttet. Att lärarna anser att deras verksamhet är jämställd visar även på stora 
kontraster gentemot flera av de studier som jag presenterat i detta examensarbete.  
 

Det vi vet från forskningen idag är att förskolan och skolan fortfarande har en 

skillnadsgörande praktik, där flickor och pojkar på olika sätt lär sig att de är olika 

och tillhör olika kategorier och att de därmed ska göra olika saker, tycka olika och 

kanske också till och med tänka på olika sätt. (Heikkilä, 2013, s. 20) 
 

Att skolan har en skillnadsgörande praktik ser jag inte som någon större nyhet. Om 
man bara tar på sig genusglasögonen syns denna ”praktik” överallt i skolans 
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verksamheter. Jag själv har uppmärksammat den på verksamhetsförlagda 
utbildningar, under de intervjuer jag genomfört och inte minst under min egen 
skolgång. Under mina intervjuer anser jag framförallt att olika könsförväntningar i stil 
med de som DEJA (2010) nämner lyste igenom:  

 

Det finns ett flertal studier som empiriskt visar hur vissa könsuttryck upprätthålls 

som betydelsebärande i skolmiljöer […]. I den processen existerar olika, ibland 
motstridiga, förväntningar på hur flickor och pojkar ska bete sig, förhålla sig och 

kunna anpassa sig till skolans sociala sammanhang. Det kan handla om hur flickor 

förväntas vara skötsamma och arbeta flitigt, och ”ta för sig” och hur pojkar förväntas 

ta mer plats och vara högljudda, och naturligt intelligenta. (DEJA, 2010, s. 61) 

 
Flertalet gånger under samtliga intervjuer nämndes det att pojkar tar mer plats och är 
mer högljudda än flickor. Även om jag är övertygad om att det i många fall kan vara 
en fördel att som lärare vara medveten om den typiska ”könsproblematik” som kan 
uppstå i klassrummet så misstänker jag också att de förväntningar som vi lärare har på 
pojkar och flickor bara förvärrar problematiken ytterligare. Öqvist (2009) 
uppmärksammar det fenomen som jag misstänker kan vara en av de största 
anledningarna till den bristande jämställdheten i skolans värld: ”Flickor och pojkar 
tycks enligt min studie befinna sig i skilda världar, liksom lärare. Att vara i 
kamratgruppen och göra kön är så viktigt för eleverna att det ofta konkurrerar ut 
skolarbetet och tar mycket energi från skolarbetet.” (s. 166) Så länge som pojkar, 
flickor och lärare befinner sig i dessa skilda världar är jag övertygad om att 
jämställdhetsarbetet inte kommer att komma någon vart. Jag är emellertid också 
övertygad om att alla dessa problem går att lösa om bara skolan lär sig att urskilja de 
fel och brister som finns samt hittar en bra metod för att luckra upp de olika 
könsgränserna.  
 
Studien visar att samtliga av de lärare som jag intervjuat anser att det är viktigt att 
arbeta genusmedvetet. Emellertid visade lärarna på större svårigheter med att uppge 
exempel på varför genusmedvetet arbete är viktigt. Samtliga av de intervjuade lärarna 
nämnde vår ojämställda omvärld som ett exempel på varför jämställdhet är viktigt. 
”Lika lön för lika” arbete var en återkommande mening under intervjuerna och alla 
lärare nämnde den problematiken att män och kvinnor tjänar så olika idag. Bara ett 
fåtal av de intervjuade lärarna reflekterade på ett djupare plan och kritiserade också 
fenomenet att vissa manliga och kvinnliga egenskaper och intressen värderas högre än 
andra.  
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Att många av lärarna hade svårigheter med att komma med konkreta exempel på 
varför det är viktigt att arbeta genusmedvetet är något som enligt DEJA:s studie inte 
är särskilt förvånande. De lyfter fram att skolan och samhället har blivit betydligt mer 
individinriktat under de senaste åren och därför är det inte lika enkelt att tala om 
strukturer och mekanismer i samhället ur ett generellt perspektiv. Att både klara av att 
se till individen och att se till de strukturer som drabbar olika grupper kan helt enkelt 
vara mycket komplicerat: ”Konsten är att både se betydelsen av kön och genus med 
den maktordning det innebär, och samtidigt se den stora variation mellan individer 
och betydelsen av andra sociala kategoriseringar.” (DEJA, 2010, s. 17) 

6.2.2 Hur arbetare lärare med de genusrelaterade målen och riktlinjerna?  
Ingen av de intervjuade lärarna uppvisade några större problem med att komma med 
exempel på hur de arbetar med jämställdhet utifrån de genusrelaterade målen och 
riktlinjerna. Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) behöver de handlingar som 
görs för att bryta könsnormer inte vara speciellt väldiga och/eller tidskrävande utan 
det kan istället räcka långt att göra små förändringar i sitt arbete. Två exempel som 
lärarna uppgav på frågan om hur de arbetar med jämställdhet var att det är viktigt att 
vi vuxna är goda förebilder och vågar bryta könsnormer och att det kan vara bra att 
försöka vända på könsrollerna för att på så sätt sudda ut de olika könsgränser som 
finns. Två exempel som egentligen inte kräver så mycket energi men precis som 
Elvin-Nowak och Thomsson skriver kan de trots allt göra stor skillnad för eleverna.  
 
Ett exempel som återkommit både under samtliga intervjuer samt i en stor del av den 
forskning jag tagit del av är betydelsen av hur viktigt det är att arbeta med 
jämställdhet genom att försöka stärka elevernas självförtroende och självkänsla. Även 
Svaleryd pekar på hur viktigt det är för elevernas lärande att de har ett bra 
självförtroende: 
 

Ett gott självförtroende är en nödvändig förutsättning för ett kreativt och lustfyllt 

lärande. Elever som känner sig trygga har större möjlighet att känna empati, tolerans 

och att vara generösa på olika sätt. Först när man är trygg i sig själv vågar man ge av 

sig själv. […] Skolan kommer aldrig att lyckas uppnå målen i värdegrunden om 
barnen inte känner att de har ett värde i sig själva. (Svaleryd, 2003, s. 53)  

 
Vidare drar DEJA (2010) bland annat en tydlig parallell mellan bristen på 
jämställdhet i skolan och barn och ungdomars självkänsla: ”Kanske bär den bristande 



	   26	  

jämställdheten i skolan en del av ansvaret för att flickor som grupp från tonåren har 
sämre självkänsla? Kan det samtidigt vara så att pojkars självkänsla sällan diskuteras 
eftersom pojkars möjlighet att uttrycka känslor är begränsad?” (s. 14) Hedlin (2006) 
höjer emellertid ett varnande finger för de olika fallgropar som finns när det kommer 
till arbetsmetoder som är inriktade på att höja elevers självförtroende. Exempelvis är 
det vanligt att arbetet enbart fokuserar på att stärka de generellt mer tystlåtna flickorna 
vilket kan signalera att de framfusiga pojkarna redan duger som de är medan flickorna 
är de som måste ändra på sig. Hedlin påpekar också att om vissa elever blir utpekade 
som personer med dåligt självförtroende kan arbetet stjälpa mer än vad det hjälper. 
Därför menar Hedlin att det är viktigt att läraren är försiktig och eftertänksam när hen 
närmar sig detta problemområde.  
 
I enighet med DEJA:s (2010) och Heikkiläs (2013) markering om att bristen på 
förankring i skolorganisationen är en av de största svagheterna med skolornas 
jämställdhetsarbete var det ingen av de lärare som jag intervjuat som kunde komma 
med konkreta exempel på hur eller om deras respektive skola diskuterar och/eller 
arbetar med jämställdhet. Jag fick också det intrycket att lärarna mycket sällan 
reflekterar över de genusrelaterade målen och riktlinjerna. En lärare riktade även 
kritik gentemot det att det står mycket om jämställdhet i exempelvis skollagen men att 
det som står i lagboken sällan diskuteras på lokal nivå i skolor. Jämställdhetsarbete 
förekommer med andra ord till viss del på klassrumsnivå men kollegialt och på 
organisationsnivå hör det inte till vanligheterna att jämställdhet diskuteras och/eller 
problematiseras. Diskrimineringslagen (2008:567) kräver dock att alla arbetsplatser 
med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan och skollagen (2010:800) kräver 
att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling när dessa 
planer ska upprättas är skolorna till viss del tvungna att diskutera jämställdhet. Frågan 
är bara hur frekventa dessa diskussioner är i skolmiljön?  
 
En lärare som jag intervjuat visade prov på en viss medvetenhet rörande de brister 
som finns i jämställdhetsarbetet när hon efterlyste ett särskilt skolämne som enbart 
behandlar värdegrundsfrågor. Hon trodde att ett sådant ämne skulle kunna hjälpa 
lärare att inte glömma bort jämställdhetsarbete och andra viktiga värdegrundsämnen. 
Hedlin (2006) pekar emellertid på att många inte ser jämställdhet som en del av 
skolans värdegrund och därför misstänker jag att det kan bli problematiskt med ett 
särskilt värdegrundsämne om lärare ändå inte har tillräckligt goda kunskaper. ”Lärare 
måste ha kunskap om samhällets könsstruktur och vilken innebörd kön har i 
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samhället. Det är en förutsättning för att kunna ta sig an värdegrunden och skolans 
jämställdhetsmål.” (s. 21) 
 
En typisk klassrumsproblematik som en majoritet av de jag intervjuat lyfte fram var 
att pojkar generellt sett tar större plats i klassrummet än flickor. Just i dessa 
situationer ansåg samtliga lärare att det är extra viktigt att arbeta genusmedvetet och 
se till att pojkarna inte får mer uppmärksamhet än flickorna. Ett exempel som togs 
upp på hur läraren kan göra detta var bland annat att lära pojkarna att vänta på sin tur 
samtidigt som man lär flickorna att ta för sig mer och våga säga ifrån. I sin studie 
observerade Öqvist (2009) emellertid att en stor del av könsmönsterproblematiken 
uppstår i situationer där lärare inte är närvarande: ”Många händelser inträffade bakom 
ryggen på lärarna och gjorde så säkerligen även under min verksamma tid som 
lärare.” (s. 54) Att många händelser inträffar bakom ryggen på lärarna hänger 
sannolikt tätt samman med det redan diskuterade dilemmat att elever och lärare lever i 
olika världar. Detta spår verkar även Öqvist (2009) vara inne på när hon skriver 
följande: 
 

Men det finns en värld i skolan, vilken den här studien visar och som har en central 
plats i elevernas skolvardag, och det är att kontinuerligt göra kön. Skolan tillåter och 

ger elever stort utrymme och fria tyglar att, på olika platser och i olika skolämnen, 

relativt fritt ägna sig åt att göra kön under lektionstid och på raster. Det verkar vara 

en ”dold” verksamhet eleverna ägnar sig åt som pedagogerna inte tycks vara 

inblandade i trots att det ibland sker med läraren närvarande. (s. 167)  

 
Att eleverna lever i en ”egen” värld som totalt går ut på att göra kön är som tidigare 
nämnts inget som förvånar mig nämnvärt. Däremot ställer jag mig frågande till hur 
läraren kan bidra till att elever slutar göra kön samt till hur läraren kan komma åt det 
könande som görs vid tillfällen där ingen personal är närvarande? Det är 
uppenbarligen en omöjlighet att bevaka eleverna under varje minut av skoldagen och 
jag är personligen övertygad om att lösningen inte ligger i att kontrollera eleverna 
ännu hårdare. Öqvist (2009) kan dessvärre inte heller ge några direkta svar på detta 
men hon belyser hur viktigt det är att all skolpersonal gör allt de kan för att luckra upp 
den rådande genusordningen. Även jag anser att svaret ligger någonstans där. Om vi i 
skolan på något sätt lyckas med att sudda ut de olika könsmönster som finns är jag 
övertygad om att det könande som barnen gör också kommer att minska.  
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6.2.3 Resultatet i relation till mina teoretiska utgångspunkter     
Sedan jag väl blivit medveten om den rådande genusordningen har det nästan blivit en 
omöjlighet att inte skönja den lite varstans i vårt samhälle. Emellertid har jag upplevt 
en viss problematik med att identifiera en genusordning enbart utifrån de intervjuer 
jag genomfört. Det enda jag haft vetskap om när jag gjort min analys är vad lärarna 
valt att berätta för mig och jag har ingen som helst bild av hur deras arbete fungerar i 
praktiken. Jag anser dock att intervjuerna gav mig en relativt tydlig bild av vilka 
förväntningar som de intervjuade lärarna har på sina elever och utifrån de 
synliggjorda förväntningarna gör jag den bedömningen att genusordningen lyser 
igenom mycket tydligt. Vid ett flertal tillfällen nämnde lärarna bland annat att pojkar 
är stökiga medan flickor är lugna. Lärarna kunde också komma med flera exempel på 
hur de försöker tona ner dessa beteenden. Den fråga som jag ställer mig är dock vad 
förutbestämda förväntningar i stil med dessa kan få för konsekvenser för eleverna? 
Bidrar kanske lärares negativa och positiva förväntningar på eleverna till att de 
könsmönster som finns förstärks ytterligare? 
 
I Lgr11 står det att de förväntningar som ställs på eleverna ”bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Skolverket, 2011, s. 8) och även 
DEJA (2010) belyser att de sänkta förväntningar som lärare har på pojkar kan få som 
konsekvens att hela elevgruppen behandlas mer könsstereotypt. Med andra ord så kan 
kanske dessa föreställningar om kvinnligt och manligt bidra mer till genusordningen 
än vad man från början kan tro. Hirdman (2001) skriver att alla är med och skapar det 
rådande genuskontraktet och att kontraktet kan underlätta för det ena könet medan det 
försvårar för det andra.  
 
Även det sociokulturella perspektivet med det förhållningssättet att vi människor 
konstruerar vår omgivning (Säljö, 2000) styrker den devisen att lärares förväntningar 
på eleverna kan göra det svårare för dem. Personligen ställer jag mig undrande till 
vilket av könen som egentligen drabbas hårdast av de föreställningar som lärare har 
på eleverna? Är det flickorna vars kön automatiskt sätter dem i en underlägsen 
position eller är det pojkarna vars kön automatiskt bidrar till att lärare har lägre 
förväntningar på dem? Även om jag i grund och botten har en konstruktivistisk syn på 
det mesta finner jag det emellertid angeläget att inte enbart fastna i ett 
konstruktivistiskt synsätt när lärare och deras förväntningar på elever diskuteras. 
Kanske är det även viktigt att vi, till viss del, har biologi i åtanke om vi ska kunna 
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hjälpa eleverna? DEJA (2010) styrker detta synsätt när de skriver följande om 
essentialism och konstruktivism:  
 

Det är rimligt att anta att både essentialistiska och konstruktionistiska förklaringar är 

giltiga för att förstå de komplexa skillnaderna i beteenden och preferenser som 

skapar ojämställda förhållanden i skolan. En essentialistisk förståelse behöver 

nödvändigtvis inte leda till ett deterministiskt förhållningssätt. Exempelvis kan 

vetskapen om att en större andel pojkar har uppnått en lägre biologisk mognad vid 
skolstart, göra skolan mera uppmärksam och benägen att sätta in tidigare åtgärder för 

att stötta pojkar med skolsvårigheter.  (s. 49)  

 
Den slutsats som jag drar utifrån mina teoretiska utgångspunkter och det resultat jag 
har är att läraren, oavsett hur medveten om genus och könsroller hen är, kontinuerligt 
måste ge sig själv tid att reflektera över genus och jämställdhet. Emellertid så  är jag 
övertygad om att den stora avsaknaden av ett övergripande jämställdhetsarbete på 
många skolor försvårar en hel del för många lärare. Om jämställdhetsarbetet ska 
fungera bättre krävs det onekligen att det får en djupare förankring på 
organisationsnivå i skolorna. Om inget sker på övergripande nivå i skolorna är min 
farhåga nämligen att arbetet helt sonika faller i glömska.  
 

6.3 Avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning  
Jag vill avrunda med att visa tacksamhet för de ögonöppnare som denna studie gett 
mig under arbetets gång. Genusrelaterade ämnen är något som jag har brunnit för 
länge och det har varit ett stort privilegium för mig att få fördjupa mig i ett av mina 
favoritämnen under min studietid.  Jag har erhållit många nya insikter under tiden 
som jag arbetat med denna studie, inte bara om jämställdhetsarbete inom skolvärlden 
utan även om genus och den genusordning som råder i vårt samhälle. Den största 
lärdomen som jag tar med mig från denna uppsats är obestridligt de stora brister 
rörande jämställdhetsarbete som jag uppmärksammat inom skolvärlden. Jag har haft 
på känn länge att jämställdhet inte är en särskilt prioriterad fråga men när jag väl fick 
mina föraningar bekräftade kom det ändå som en chock för mig.  
 
Jag hoppas att jag alltid kommer att bära med mig denna studie, och alla andra studier 
om jämställdhet som jag tagit del av, i mitt kommande yrkesliv. Jag har bestämt mig 
för att låta det faktumet att jämställdhetsarbete inte försiggår på en särskilt frekvent 
nivå på många skolor idag verka som en morot för mig. Jag vill definitivt inte att mina 
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elever ska vara så upptagna av att göra kön och av att skydda sina könsgränser så att 
könandet kommer i vägen både för studieresultaten och för dem själva. När jag väl 
har fått en fast arbetsplats ska jag därför verkligen göra allt jag kan för att integrera 
jämställdhet i skolans arbete. Förhoppningsvis kan även det arbetet skapa ringar på 
vattnet och bidra till att genusmedvetenheten också ökar på andra skolor.  
 
Som förslag på fortsatt möjlig forskning är min önskan att det forskas ännu mer inom 
genusrelaterade ämnen och att det görs ännu fler studier. Detta anser jag som extra 
relevant då det i dagsläget inte finns så mycket forskning som utgår ifrån den nya 
läroplanen, Lgr11. Jag skulle dessutom vilja se fler studier som är lärarcentrerade och 
som inte bara är inriktade mot eleverna. Vi lärare behöver onekligen mer forskning 
som uppmärksammar de fel och brister som finns för att kunna bli bättre, annars är 
risken stor att utvecklingen stagnerar istället för att fortsätta gå framåt.  Titeln på 
denna studie är ”Vi pratar inte så mycket om jämställdhet men det är ett viktigt ämne” 
och det verkar tyvärr vara en realitet på många skolor idag. Min förhoppning är 
emellertid att jag om tio år kan tänka tillbaka på denna titel och inse att den inte alls 
stämmer överens med skolans verklighet längre.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Bakgrund  

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilka åldrar har eleverna som du arbetar med?  
Begreppsspecifikation  

• Hur tolkar du begreppet genus?  

• Hur tolkar du begreppet jämställdhet?  
Genusmedvetenhet/jämställdhetsarbete  

• Vad innebär det för dig att arbeta genusmedvetet?  

• Tycker du att jämställdhet är viktigt och tycker du att det är viktigt att arbeta 
genusmedvetet i skolan?  
- Tycker du att det är jämställt i ditt klassrum? 

• Hur arbetar du som lärare med att främja jämställdhet mellan könen? 

• Kan du beskriva någon typisk klassrumssituation där det är extra viktigt att vara 
genusmedveten?  

Regler och förhållningssätt  

• Hur ser jämställdhetsarbetet på din skola ut?  

• Vad finns det för regler eller förhållningssätt för dig som lärare rörande genus 
och jämställdhet på din skola?  

Lagar och förordningar 

• Är du medveten om vad som står i skollagen och läroplanen om jämställdhet?  
• I Skollagen står det att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (Skollag 2010:800, 1 kap. 
5§).  
-‐ Vad tycker du att detta har med jämställdhet att göra?  

• I Lgr 11 står det att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster” (Skolverket, 2011, s. 8).  

-‐ Hur tolkar du detta?  
-‐ Hur tycker du att man kan arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster?  



	  

• I Lgr 11 står det att: ”Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett 
lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Skolverket, 
2011, s. 15).  

-‐ Hur tycker du att man som lärare se till att denna förordning efterföljs 
 
 
 
 
 


