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Abstrakt    
Skolan är en unik plats för möten och bör uppmärksammas med sina möjligheter att arbeta 

med jämställdhet. Lärares bemötande och agerande påverkar eleverna i deras 

identitetsskapande och kan befästa eller motverka över - och underordning. Det är varje 

enskild lärares ansvar att arbeta med jämställdhet och se till att det får plats i undervisningen 

och i skolans vardag. Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka vilka olika 

förhållningssätt lärare har till skolans jämställdhetsuppdrag. I studien intervjuas fyra lärare, i 

skolans tidigare år, för att synliggöra deras uppfattningar och attityder gentemot 

jämställdhetsuppdraget samt vilka didaktiska val de gör för att främja jämställdhet. Lärarna i 

studien uttrycker att detta arbete är en viktig del i värdegrunden men också svårt och 

tidskrävande. De yttrar ett symboliskt arbete med genus men nämner även strategier för att 

fördela pojkar och flickors talutrymme i klassrummet. Vi finner både ett symboliskt och 

maktrelaterat förhållningssätt. Jämställdhet framgår i studien vara ett begrepp som lärarna är 

omedvetna över betydelsen kring och kön är något som ofta verkar förbigås.  
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1.Inledning  
  
Skolan är en institution som speglar samhället. På många områden är mannen normen och den 

som är överordnad och så länge det är ojämställt i samhället kommer det även i skolan uppstå 

ojämställda mönster. Skolan skulle kunna vara en plats där andra förhållanden och relationer, 

än de utanför, skulle kunna existera (SOU 2010:99 s.14). Men Inga Wernersson (2006 s. 13) 

menar att utbildningssystemet konkretiserar och för vidare många av de maktförhållandena 

som syns i samhället. Skolan är en plats där olikheter möts och där eleven ska få utrymme att 

forma sitt unika jag. Det är den främsta platsen i samhället där personer med olika 

könstillhörigheter kontinuerligt möts. Där delar eleven sin vardag med andra som inte liknar 

dem. Många av eleverna kommer aldrig att mötas på samma sätt igen. Detta på grund av 

kulturella, etniska och könsmässiga orsaker. Skolan, som en unik plats för möten, bör därför 

uppmärksammas med sina möjligheter att arbeta med jämställdhet (Tallberg Broman 2002, 

s.131). Skolan har dessutom ett uppdrag i att främja jämställdhet och motverka traditionella 

könsmönster vilket beskrivs enligt följande i läroplanen:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

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

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

som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 2016 s.8) 

 

Samtidigt visar skolforskning att skolan både skapar, bevarar och i vissa fall till och med 

förstärker könsskillnader. Det har visat sig att pojkar får mer av talutrymmet i skolan än vad 

flickor får (Einarsson & Granström 2002, Karlson 2003). Lärares agerande och bemötande av 

eleverna påverkar deras könssgestaltning. Genom sina handlingsmönster kan läraren antingen 

förstärka eller förkasta bilden av vad som är kvinnligt och manligt (Karlson 2003, Heikkilä 

2015). Mia Heikkilä (2015) menar att lärares omedvetenhet är ett hinder i arbetet att förändra 

ojämställda könsmönster. Lärare måste våga se och tala om genus i relation till sina 

didaktiska val. Det är varje enskild lärares ansvar att arbeta med jämställdhet och se till att det 

finns närvarande i undervisningen och i skolans vardag. I interaktion mellan människor ges 
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budskap som påverkas av en förförståelse och tidigare erfarenheter. Utifrån den kunskapen 

tolkar vi människor, vilket innebära att vi bland annat tolkar människor utifrån deras kön. I 

klassrummet gör lärare dagligen val som påverkas av hur eleverna, flickor och pojkar, har 

tolkats av läraren och varandra. På grund av detta är det viktigt att lärarna har ett 

genusperspektiv när de gör sina didaktiska val.  

1.1  Syfte  och  Frågeställningar 

Det finns flera faktorer som påverkar skolans jämställdhetsarbete. Att könsskillnaderna 

fortfarande finns och återskapas i skolan är inte enbart lärarens ansvar utan ledning, 

huvudmän och samhället har också inverkan och ett ansvar vad gäller skolans 

jämställdhetsuppdrag (Skr. 2016/17:10). Vi har dock valt att avgränsa vår studie och 

fokuserar på lärarnas arbete och förhållningssätt. Därav är syftet med denna uppsats att 

undersöka vilka olika förhållningssätt lärare har till skolans jämställdhetsuppdrag. Med 

lärares förhållningssätt menar vi de uppsättningar av attityder som lärare har till uppdraget 

och hur de arbetar med det. Studiens frågeställningar är:  

 

-   Hur uppfattar lärarna skolans uppdrag gällande jämställdhet, såsom det uttrycks i 

läroplanen? 

-   Vilka didaktiska val gör lärarna för att främja jämställdhet och för att motverka 

traditionella könsmönster? 

-   Vilka attityder har lärarna gentemot jämställdhetsuppdraget? 

1.2  Disposition    

Uppsatsens första avsnitt introducerar problemområde, syfte och frågeställningar. Avsnitt två 

beskriver skolans jämställdhetsuppdrag utifrån svensk jämställdhetspolitik och skolans 

styrdokument. Avsnittet ger också en genomgång av tidigare forskning inom området 

utbildning, kön och jämställdhet. Avsnitt tre handlar om hur vi har samlat in vårt material och 

hur vi har analyserat det. I avsnitt fyra tar vi upp våra teoretiska utgångspunkter. I avsnitt fem 

presenteras uppsatsens resultat och analys. I avsnitt sex sammanfattas uppsatsens slutsatser 

och resultat och diskuteras i relation till våra forskningsfrågor. 
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2.  Bakgrund  

2.1  Skolans  jämställdhetsuppdrag  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för skolans jämställdhetsuppdrag. Vår beskrivning bygger 

på en läsning av regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse från 2016, diskrimineringslagen, 

skollagen, läroplaner och vissa kursplaner. I vår uppsats kommer största delen ha fokus på 

jämställdhetsuppdraget som det beskrivs i läroplanen.   

2.1.1  Sveriges  jämställdhetspolitik  
  
Svensk jämställdhetspolitik syftar till ett jämställt samhälle, där kvinnor och män har lika 

stort inflytande (Skr. 2016/17:10). I regeringens senaste jämställdhetspolitiska skrivelse har 

utbildning tillkommit som ett självständigt delmål som inkluderar hela det formella 

utbildningssystemet från förskola till universitetet: “Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 

ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling” (Skr. 2016/17:10 s.75). Dessförinnan var utbildningen inskrivet i andra mål. 

Målet är viktigt för att män och kvinnor ska få samma möjligheter till makt och inflytande i 

samhället och att både kvinnor och män ska kunna utvecklas och få en ökad ekonomisk 

självständighet. Regeringen skriver att: 

 

Bristen på jämställdhet när det gäller utbildning handlar idag inte om den formella 

tillgången till utbildning utan om ojämställda förutsättningar, möjligheter och 

villkor i samband med utbildning. (Skr. 2016/17:10 s.76).  

 

Jämställdhet kan ibland komma att förväxlas med jämlikhet. Jämställdhet är ett begrepp som 

rör likvärdiga villkor mellan män och kvinnor. Jämlikhet är ett bredare begrepp som handlar 

om likvärdiga villkor för olika grupper. Jämställdhet är nära anknutet till makt och innefattar 

många olika dimensioner, där flera områden i livet berörs. Alla människor ska ha inflytande, 

räknas och värderas i samhället (Hedlin 2010 s.7-9). Ett jämställt, demokratiskt och rättvist 

samhälle nås när män och kvinnor har samma inflytande och makt i alla delar av samhällslivet 

(Wedin 2011 s.17).  
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Skolan har ett viktigt uppdrag vad gäller jämställdhet och normkritik. Människans identitet 

och självbild är något som grundläggs tidigt i livet och jämställdhetsarbetet bör bedrivas 

genom hela utbildningssystemet. Skolan bör ge alla elever möjligheter att utan begränsande 

könsnormer kunna välja vilken utbildning eller vilket yrke som helst (Skr. 2016/17:10 s.77).  

 

2.1.2  Skolans  styrdokument    

I skollagen uttrycks det att utbildningen ska utformas i enlighet med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som alla människors lika värde, 

jämställdhet och individens frihet och integritet (SFS 2010:800). Det framgår även i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att inom utbildningsområdet ska diskriminering av 

bland annat kön och könsöverskridande identitet eller uttryck motverkas.  

 

Jämställdhet finns med i skolväsendets värdegrund och inkluderar all verksamhet, begreppet 

tas upp i både skollagen och läroplanen. Det var i Lgr 69 som ett närmande av begreppet 

jämställdhet formulerades. Det uttrycks att pojkar och flickor ska behandlas lika. I Lgr 80 

uttrycks explicit jämställdhet, det var då främst en attityds - och informationsfråga, det fanns 

en vilja att rekrytera och intressera flickor för traditionellt manliga yrken och ämnen. Frågor 

om jämställdhet blev till värdegrundsfrågor i Lpo 94, att arbeta med dessa frågor framställs 

från skolmyndigheten vara pedagogiska frågor. Det var nu den enskilda lärarens ansvar att i 

undervisningen hantera detta område, för att utbilda inför framtidens samhälle. Läraren skulle 

motverka traditionella könsmönster, och det var viktigt att läraren fick kunskap om genus och 

jämställdhet. I och med att Lpo 94 formulerar detta uppdraget på ett tydligt sätt, har den 

svenska skolan tagit ställning för jämställdhet (Tallberg Borman 2002 s.167-169). I den 

senaste läroplanen Lgr 11 kvarstår jämställdhet och genus i skolans värdegrund, de framstår 

som värden som läraren både ska förmedla och gestalta (Skolverket 2016).  

 

Jämställdhet finns även med i flertalet kursplaner. I samhällskunskap skrivs det fram i syftet 

att: 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors levnads- villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och 
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åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 

samhällsutvecklingen. (Skolverket 2016 s. 215) 
 

I det centrala innehållet för de samhällsorienterade ämnena står det att eleverna ska få 

möjlighet att få kunskap om “Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, 

rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.” (Skolverket 2016 s.216). 

 

Jämställdhet är både ett kunskapsområde och ett inslag i den generella värdegrunden. 

Teoretiska kunskaper om betydelsen av jämställdhet ska alltså ingå i vissa ämnen, men 

jämställdhet ska även genomsyra hela skolans arbete genom gestaltning och förmedling: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Skolverket, 2016 s.7) 

 

Skolan är en arena där flertalet styrdokument och policytexter betonar jämställdhet som ett 

uppdrag. Läraren är en viktigt komponent för att detta formulerade uppdrag övergår till att 

praktiskt genomsyra skolan.  

2.2  Tidigare  forskning  

Studier av genus och jämställdhet har gjorts med flera olika infallsvinklar. Flertalet studier 

har presenterat att könsnormer har en påverkan på elevers prestationer, ageranden och 

identitetsskapande. I forskning har emellertid lite uppmärksamhet riktats mot skolan som 

organisation, dess innehåll och hur lärare agerar (Elisabeth Öhrn 2002 s.85). Under de senaste 

femton åren framgår det i flera studier att lärare är en faktor i skolan som är med och påverkar 

görandet av kön. Det har riktats fokus mot att lärare inte besitter tillräcklig kunskap om 

jämställdhet och genus. Det har även visat sig att lärares egna normer är ett hinder i arbetet att 

motverka traditionella könsmönster. Det har framkommit att fokus hos lärare riktas mot 

individen, inte mot könstillhörigheten, och att lärares didaktiska val är avgörande för hur 

jämställdhetsuppdraget uppnås. 

2.2.1  Åsiktsbaserad  kunskap    
Jämställdhetsarbete är något som genomsyrar det svenska samhället, det är något som 

debatteras och är synligt i människors vardag. Penni Cushman (2012) framhåller att i och med 
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detta får lärare i Sverige med sig ett jämställdhetstänk från samhället. Hon påpekar likväl att 

ämnet är frånvarande i lärarutbildningen, men menar att på grund av att lärarna i sin vardag 

får med sig kunskap om jämställdhet blir de ändå könsmedvetna. De har därför en sorts 

åsiktsbaserad kunskap som de kan använda i sitt arbete.  

 

Åsiktsbaserad kunskap om jämställdhet har dock visat sig vara otillräcklig när det gäller 

jämställdhetsarbete i skolan. Ingrid Karlson (2003) påpekar att vissa lärare har en 

föreställning om vad jämställdhet är och att denna föreställning handlar om att alla elever ska 

erbjudas samma möjligheter. Av den anledningen talar lärarna inte gärna i termer av pojkar 

och flickor och hur deras möjligheter i skolan ser ut. Lärarna i hennes studie menade att om 

alla eleverna erbjuds samma möjligheter kan de även ta dem. I och med denna föreställning 

problematiseras och uppmärksammas inte könsaspekter, att pojkar och flickor har olika 

förutsättningar, och detta kan medföra att lärare inte medvetet arbetar för att motverka 

stereotypa könsmönster. Tystnad kring könsrelaterade frågor bland lärare bidrar knappast till 

barnens möjligheter att reflektera utan snarare till att dessa frågor förblir oreflekterande under 

ytan. I skolan uppstår det ibland könsrelaterade händelser och samtal som kan ge tillfälle till 

diskussion och reflektion kring kön och genus. Ändå är det sällan läraren tar den chansen 

vilket gör att det traditionella tänkandet inte utmanas (Karlson 2003 s. 202).  

 

En förutsättning för att bryta ojämställda mönster i skolan är lärares kunskap. Heikklä (2006) 

menar att om skolan inte reflekterar kunskapsbaserat kring frågor om kön kommer skolan inte 

nå de kvalitetsmål som läroplanen anger. Det kan leda till att pojkar och flickor presterar olika 

och lär sig olika saker vilket i sin tur resulterar i en könssegregerad utbildningsarena och 

arbetsmarknad (Heikkilä 2016 s.15). Det är således viktigt att få med sig kunskaper från 

lärarutbildning för att kunna vara förberedd och kunna reflektera mer kunskapsbaserat. 

Annette Emilson, Anne-Marie Folkesson & Ingeborg Moqvist Lindberg (2016) menar att en 

konsekvens för praxis är om pedagogerna är könsmedvetna, medvetna om att det maskulina 

är överlägset och att detta fortfarande upprätthålls i utbildningssystemets värld. Genom att 

göra könsskillnader synliga öppnar det upp för en möjlighet att kritiskt diskutera och 

reflektera. I vår studie kommer vi att undersöka vad lärarna har för kunskap som påverkar 

deras uppfattningar om jämställdhetsuppdraget och om de är medvetna om att det råder 

maktordningar i samhället som återspeglas i och påverkar skolan.   
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2.2.2  Förutbestämda  normer    

Jenny Bengtsson (2013) påvisar att det inom skolan finns förutbestämda normer som ska 

upprätthållas och en norm som positionerar läraren i centrum. Detta menar hon påverkar 

elevernas förutsättningar att utmana och ifrågasätta. Ann-Sofie Holm (2008 s.13) framhåller 

även hon att det finns ramar i skolan som lärare och elever bör förhålla sig till. Med ramar 

menar hon regler och normer, exempelvis vilka förväntningar det finns på pojkar respektive 

flickor, hur de ska bete sig för att passa in och hur en god elev ska vara. Kön konstrueras inte 

slumpmässigt, det är processer som sker i relation till något, eleverna formas på ett logiskt sätt 

i relationer med lärare, kompisar och rådande normer. 

 

Emilson et al. (2016) framhåller att lärarnas egna könsövertygelser speglar olika värden som 

explicit och implicit överförs i interaktion med barnen, detta kan påverka barnens sätt att göra 

kön i förskolan. Holm (2008 s.202) menar att lärare i sig själva stärker isärhållandet av könen 

och den asymmetriska maktrelationen däremellan. Hon visar i sin studie att en skämtsam 

jargong hos lärare förmedlar synen av att kvinnan är underlägsna männen fysiskt och tekniskt 

och betydelsen av att som man vara muskulös. Även Karlson (2003 s. 103) påpekar att lärare 

medverkar till att befästa stereotypa könsroller genom sitt sätt att tala och agera. I 

ogenomtänkta kommentarer från lärare i vardagssituationer i skolan får elever signaler om att 

gestalta kön på traditionella sätt är lämpligt. Bengtsson (2013) påpekar att konstruktionen av 

kön i skolan inte är något som begränsas till de formella sammanhangen. Det är viktigt att 

uppmärksamma även de informella sammanhangen, som omklädningsrum, matsalen och 

raster. Formandet av genus i skolan är pågående processer, i Holms studie visade det sig att 

dessa synliggjordes tydligast i lärares vardagliga och kamratliga handlingar och samtal. Hon 

menar att det troligen är i dessa relationer som könskonstruktioner sker som starkast men det 

är även där det lätt blir osynligt. (Holm 2008 s.207) 

 

Ingegerd Tallberg Broman (2002) skriver att: “Genusföreställningar utgör i sig mycket sega 

strukturer och är djupt förankrade inom oss och i våra personliga identiteter. Här återfinns 

därför i nutid synnerligen motsägelsefulla uppfattningar hos en och samma människa.” s.26. 

Lärares egna föreställningar om synen på kvinnligt och manligt påverkar arbetet med 

jämställdhet och arbetet med att motverka traditionella könsmönster (Holm 2008, Karlson 

2003). Renée DePalma (2013) menar att könsnormer kommer till uttryck redan i skolans 

tidigare år. Hon menar att det är viktigt att lärare och barn förstår hur kön görs och att de 
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måste kunna erkänna och ifrågasätta sitt eget upprätthållande av normer. Depalma framhåller 

att både lärare och elever har uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. För att 

lärare ska kunna arbeta könsneutralt måste läraren medvetet försöka dekonstruera sina egna 

överenskommelser av vad kön är, Depalma uttrycker det som att ”förlora sin kunskap”. Hon 

menar vidare att för att motverka de rigida könsstereotyperna krävs en medvetenhet hos 

läraren och det är viktigt att detta arbete börjar tidigt i skolan. Likt denna forskning vill vi i 

vår studie undersöka om lärarna är medvetna om att samhällets normer och deras egna 

föreställningar har inverkan på arbetet med att motverka traditionella könsmönster och 

främjandet av jämställdhet. Vi vill ta reda på om lärarna är medvetna om att deras egna 

föreställningar om manligt och kvinnligt har en påverkan i jämställdhetsarbetet och om de 

medvetet arbetar med dessa.  

2.2.3  Individen  före  kön    

I en studie gjord i svenska förskolan av Emilson et al. (2016) framträder en föreställning om 

könsneutralitet. Studien visar på en diskurs i linje med individualitet, att lärare ska behandla 

varje barn som en unik individ. Jämställdhet ersätts med jämlikhet, lärarna uttryckte vikten av 

individualitet oavsett pojke eller flicka. I intervjuer som författarna gjorde med lärare från 

förskolan förklarades det att barnen hade med sig könsstereotypa normer och värden 

hemifrån, vilket lärarna ansåg var svåra att bryta. De menade att de hade som avsikt att 

behandla pojkar och flickor på samma sätt, behandla dem individuellt, utgå från deras 

intressen och uppmuntra dem. 

 

Pedagogerna i studien uttryckte en föreställning om dualitet, de uttryckte det i termer av 

genetik och könsrelaterade beteenden. De ville behandla alla lika, men menade att det kändes 

svårt. Studien visade att könsskillnader tas för givet, den genetiska grunden för beteende 

verkar djupt rotat, uttryck som “låt pojkar vara pojkar och flickor vara flickor” visar på att 

pojkar och flickor har olika möjligheter i förskolan, något som lärarna samtidigt avvisar och 

förnekar (Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016).   

  

I en statlig utredning framgår det att jämställdhetsarbete innebär att det sker ett arbete som 

handlar om könsnormer och könsstrukturer som begränsar individer. För att arbetet ska vara 

meningsfullt måste kön synliggöras. Både i samhället och i skolan finns ett fokus, när det 

gäller diskriminering, ofta på individuella rättigheter än på en könsrelaterad maktordning där 
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det ena könet är underprivilegierade. Det är viktigt att se att kön och genus har betydelse för 

den rådande maktordningen och samtidigt måste hänsyn tas till variation mellan individer och 

andra sociala kategoriseringar (SOU 2010:99 s.17). Vi vill i vår studie undersöka om lärarna 

har en attityd gentemot jämställdhetsuppdraget där de reducerar könet och förhåller sig mer 

till jämlikhet istället för jämställdhet. Eller om lärarna ser individen ur ett genusperspektiv 

och arbetar med jämställdhet som ett eget värde.  

2.2.4  Didaktiska  val  

Didaktik är läran om att undervisa och innehåller frågor som lärare bör ställa i 

undervisningsprocessen; vad ska läras, hur ska det läras och varför ska det läras? Även frågor 

som när, med vem och var är av betydelse att ställa sig som lärare (Selander 2012). Staffan 

Larsson (2012) påpekar att en genusmedveten didaktik handlar om att medvetandegöra sin 

egna tankar och föreställningar om kön. Han menar även att det alltid finns flera didaktiska 

alternativ, det finns inte ett rätt didaktiska val.  
  
Emilson et al. (2016) påpekar att pedagogerna i deras studie tycktes kämpa med de olika 

värdena som läroplanen anger; stereotypa beteende ska ändras och barnens intressen ska 

respekteras och uppmuntras. Ibland kunde demokratiska värden, jämställdhet och barnens 

inflytande ses som motsättningar. Heikkilä (2015 s. 129) påpekar att genusfrågan finns med i 

undervisningen, både i ett värdegrundsperspektiv och ett lärandeperspektiv. Den värdegrund 

som görs tydlig av läraren genom att exempelvis undvika eller framhäva vissa samtal visar 

vilken syn på kön som utgör normen i klassrummet. Lärandeperspektivet är genusimpregnerat 

av den anledningen att läraren i sina val framhäver viss kunskap som mer betydelsefull än 

annan kunskap och då är genusperspektivet alltid närvarande. Det kan exempelvis handla om 

att berättelser av män anses som viktigare än kvinnors i vissa avseenden. 

 

Jämställdhet och genus är pedagogiska frågor i skolan som är bunden till lärares och 

pedagogers kompetens och kunskap (Wernersson 2006). Den pedagogiska verksamheten ska 

bedrivas med könsmedvetenhet och främja jämställdhet (Skolverket 2016). Karlson (2003) 

påpekar att lärare styr flickor och pojkars deltagande i klassrummet och det är de vuxnas 

förhållningssätt som är viktigt och styrande för vad som händer under dagen när det gäller 

barnens könsgestaltning. Hon menar att olika sätt att vara och bete sig som lärare medför 

olika könsgestaltningar hos barnen. I läraryrket måste didaktiska val göras, lärare måste 

balansera och överväga alla värden innan beslut tas och växla mellan läroplanens olika mål. 
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Karlson (2003 s.198) menar att elevernas möjligheter att utmana könsstereotyper och välja 

könsgestaltning påverkas av lärares val. Hur läraren agerar i klassrummet, vilket innehåll, 

gruppstorlek och vilket ämne som berörs är aspekter som påverkar elevens möjlighet att välja 

könsgestaltning och bryta könsgränser. Det är därför viktigt att läraren gör medvetna 

didaktiska val och varierar sin undervisning. Vi kommer i vår studie att undersöka hur lärares 

didaktiska val kan påverka jämställdhetsuppdraget. 

3.  Metod  och  material    
Vi kommer nedan att redogöra för hur vi samlat in vårt material och vilka metodval vi har 

gjort. Vi kommer även beskriva hur analysarbetet har utförts. 

3.1  Metodval    
Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares olika förhållningssätt och attityder valde 

vi att använda oss av intervjuer som metod. Genom att använda kvalitativa intervjuer kan 

undersökningen leda till kunskap om hur skilda lärare uppfattar jämställdhetsarbetet i 

verksamheten och deras attityd gentemot genus. Vi genomförde intervjuer som var 

semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer är en flexibel process som betonar olika 

intervjupersoners uppfattningar. I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide med 

olika teman. Under intervjun behövs inte denna guide följas strikt utan den som intervjuar kan 

ändra ordning på frågorna och även ställa följdfrågor i relation till vad intervjupersonen säger 

(Bryman 2011).  

3.2  Urval    
Vi strävade efter att få lärares olika uppfattningar och förhållningssätt, därför ville vi intervjua 

en heterogen grupp av lärare. Från början hade vi därför en tanke om att ha ett målinriktat 

urval (Bryman 2011). Vi ville intervjua lärare som inte hade en uttalad expertis inom 

området, som hade olika mycket erfarenhet, arbetade på olika skolor i olika kommuner samt 

både manliga och kvinnliga lärare. Vi ville ha en bredd och få med olika perspektiv, därav en 

heterogen infallsvinkel.  

 

På grund av den tidsram vi hade valde vi att intervjua fyra personer. Kontakt med lärarna 

skedde genom mejl, dessa riktades till specifika personer för att få med de ovannämnda 

aspekterna. Två av de lärarna kunde ställa upp, medan vissa inte kunde eller svarade. Vi 
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vände oss då till en annan lärare som valde att medverka. Genom henne fick vi även intervjua 

en kollega. Det slutade med att vi fick intervjuer i två mindre kommuner. Lärarna som ställde 

upp hade olika erfarenhet, vi intervjuade lärare från tre års till tjugo års yrkeserfarenhet. Alla 

intervjupersoner var kvinnor som arbetade med barn i skolans tidigare år, urvalet blev därav 

inte så heterogent som vi tänkt oss. Studien kanske skulle kunnat fånga fler förhållningssätt 

om urvalet inkluderat både män och kvinnor. Vi har valt att i studien namnge lärarna, i 

resultatdelen kommer vi att kalla dem Beatrice, Anna, Doris och Lisa. 

3.3  Datainsamling  

Vi genomförde fyra semistrukturerade intervjuer som vi spelade in. Intervjuguiden följdes 

genom alla intervjuer. Frågorna ställdes dock inte på samma sätt, men de teman som 

formulerats i guiden togs upp i samma ordning. Olika följdfrågor ställdes vid de olika 

intervjuerna och ibland uteblev vissa frågor. Vi träffade lärarna på deras arbetsplatser där 

intervjun genomfördes. Intervjutiden varierade mellan 15-40 minuter. Under intervjuerna fick 

lärarna utrymme att associera fritt och tala mycket, vilket ledde till att deras reflektioner och 

tankar synliggjordes. När vi exempelvis talade om traditionella könsmönster lät vi lärarna 

tolka fritt om vad det är och vad det betydde, inte enbart för eleverna i deras klasser, utan 

även mer allmänt. Semistrukturerade intervjuer är följsamma och metoden är bra att använda 

om forskaren vill ha fylliga svar (Bryman 2011). I våra intervjuer ville vi få fylliga och 

detaljerade svar, och det fick vi i de flesta fall. Vi fick från de flesta långa och reflekterande 

svar där lärarna resonerade med sig själva.  

 

Eftersom det var första gången vi genomförde semistrukturerade intervjuer, fanns det en 

osäkerhet hos oss, detta kan ses som en svaghet med intervjuerna. Det resulterade i att vi inte 

ställde så många följdfrågor som hade varit önskvärt. Det kan också ha lett till att vi 

påverkade lärarnas svar genom hur vi ställde frågorna. Kvaliteten på intervjuerna kanske hade 

blivit bättre om vi hade genomfört en pilotintervju innan, vilket Bryman (2011) menar kan 

vara bra för att se om intervjuguidens struktur fungerar eller inte.  

 

Under intervjuerna läste vi upp ett stycke ur skolans värdegrund, där jämställdhetsuppdraget 

beskrivs. Vi läste en mening i taget och lät lärarna tolka detta. Vart texten ur läroplanen 

placerades i intervjun skulle antagligen påverka svaren och resultatet. Vi valde därför att ha 
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diskussionen i mitten av intervjun, för att om den hade förts i slutet hade lärarnas tolkningar 

kanske påverkats av de tidigare ställda frågorna.  

3.4  Analys   
Vi har analyserat intervjuerna utifrån en fenomenografisk ansats. Fenomenografi är en 

metodansats som används för att analysera data från enskilda individer. Fenomenografins 

viktigaste mål är att se skillnader och upptäcka variation mellan uppfattningar (Dahlgren & 

Johansson 2015 s. 169)   

  
När vi hade genomfört intervjuerna transkriberade vi dem. Vi läste igenom och bekantade oss 

med materialet genom att läsa igenom det och göra anteckningar i marginalerna. I en 

fenomenografisk analys är nästa steg att skilja ut det viktigaste och göra grupperingar för att 

få en överblick (Dahlgren och Johansson 2015). Detta gjorde vi genom att klippa isär 

passager och tematisera empirin utifrån våra forskningsfrågor samt utifrån vad vi upptäckte i 

empirin. Vår analys blev delvis en analytisk induktion, vi hade inga teoretiska utgångspunkter 

när vi tematiserade materialet vilket man inte har när en analytisk induktion genomförs. 

Däremot påverkade våra egna teoretiska förkunskaper och forskningsfrågor vilka teman som 

uppkom (Bryman 2011). När vi gjort vår tematisering försökte vi sammanföra vår empiri med 

tidigare forskning genom att se samband, likheter och olikheter. Vi satte även empirin i 

relation till de teoretiska utgångspunkter genom att använda dem som analytiska verktyg för 

att tolka hur lärarnas svar kan förstås.  

3.5  Tillförlitlighet  
För att vår studie ska uppfattas som pålitlig av läsaren, har vi i uppsatsen försökt synliggöra 

hela processen. Detta genom att visa hur förberedelser, urval, datainsamling, databearbetning 

och analys gått till. Det är viktigt att motivera sina val och visa på en öppenhet för att studien 

ska vara trovärdig (Bryman 2011). För att vår analys ska vara trovärdig har vi tydliggjort våra 

utgångspunkter genom att beskriva bakgrund, redovisa forskningsläget och val av teori. 

 
Som i de flesta kvalitativa studier har det i vår studie inte varit av vikt att nå generaliserbarhet 

(Bryman 2011). Syftet är att visa hur jämställdhetsuppdraget kan uppfattas och försöka fånga 

olika förhållningssätt. 

 



13  

Då vi enbart genomförde intervjuer och inte observerade lärarna finns det en risk att lärarnas 

svar blev tillrättalagda. De berättade hur de arbetade i teorin, men hur praktiken ser ut kan vi 

inte med säkerhet veta. Det hade kunnat varit bra att kombinera olika metoder, exempelvis 

intervju och observation för att nå en mer tillförlitlig studie, men på grund av den tidsram vi 

hade fanns det bara möjlighet att genomföra intervjuer.  

3.6  Etiska  aspekter    
Under arbetet med studien har vi tagit hänsyn till de grundläggande etiska krav som gäller för 

svensk forskning; informations-  samtyckes- , konfidentialitets-  och nyttjandekravet (Bryman 

2011). Intervjupersonerna blev informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta när som helst. Uppgifterna som samlades in används endast i denna 

studie. Alla uppgifter om intervjupersonerna kommer att behandlas konfidentiellt, vi har 

därför inte med deras namn och har valt att göra om citaten från dialektalt språk till 

skriftspråk. 

4.  Teoretiska  utgångspunkter  

4.1  Genus    
Det finns olika sätt att förstå genus. Ett sätt att förstå genus är som en uppsättning relationer 

som blir till och påverkar hela samhällen. Tallberg Broman (2002 s.25-26) menar att kön är 

socialt, historiskt och kontextuellt konstruerat. Hon påstår att beroende på sammanhang, 

sällskap och plats är alla människor olika, men inom vissa genusgränser. Samhällets 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt påverkar hur människan beter sig. Genus 

präglar hela samhället, arbeten, platser, situationer, kläder och politik, även våra tankar om 

kvinnligt och manligt, genus är inte något bara fäst vid vår kropp. (Hirdman 2003).  

 

Genus kan även förstås som interaktioner på individnivå. Vad en man eller kvinna är, är inte 

något förutbestämt, det är ett blivande och ett tillstånd under aktiv konstruktion. Kvinnligt och 

manligt är inte enbart något medfött eller ett påtvingat fenomen utifrån sociala normer eller 

myndighetstvång. Individer formar sig själva som maskulina och feminina i olika relationer 

(Connell 2009, 17-19). Genus som interaktion kan ibland kallas doing gender, att göra kön. 

Genus görs i dagliga interaktioner och det är en komplex och social process. Genus kan 

uppfattas som ett framträdande av sociala situationer och handlingar. Det är inte en 
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uppsättning egenskaper eller en roll utan en produkt av sociala handlingar av något slag (West 

och Zimmerman 1987).  

 

Formandet av genus kan förstås som är processer, processer som också pågår i skolans värld, 

lärare är betydelsefulla i dessa, de bidrar aktivt till formande i sina klasser, sig själva och sina 

kollegor (Tallberg Broman 2002, s.25-26). Vi kommer använda genusbegreppet för att visa på 

att kön är något som konstrueras och görs i relationer.   

4.2  Genusrelation,  genusregim  och  genusordning    
Raewyn Connell (2009 s.101-102) beskriver begreppet genusarrangemang som en samling 

relationer mellan människor, institutioner, arbetsfördelning och vilka indelningar som finns. 

Ett mönster av genusarrangemang kallas för institutionens genusregim. Genusregimer är ett 

vanligt inslag i organisationer och är föränderliga. Inom större sektorer kan en förändring 

påbörjas och sprida sig. Genusregimerna i de mindre organisationerna ingår i ett större 

mönster som Connell kallar för samhällets genusordning. Människan intar en plats i en 

genusordning och förhåller sig till den tilldelade platsen. Hon menar att ofta stämmer 

genusregimerna överens med den större genusordningen, men den kan även avvika. Som 

ovan nämnts påvisar Connell att ett mönster av genusarrangemang, antingen som inom 

genusregimen eller genusordningen, är en samling relationer. Relationerna kan vara direkta 

mellan människor men också indirekta med exempelvis TV och internet.  

 

Connell (2009) menar att genusrelationer är något som skapas och återskapas i vardagen hela 

tiden. Hon framhåller att vi skapar vårt eget kön, men inte hur vi vill, det styrs i hög grad av 

den genusordning vi befinner oss i. Samhällets genusarrangemang utgör en social struktur. I 

analysen kommer vi beskriva skolan som en genusregim och genusordningen kommer vi 

benämna som det svenska samhället.  

  4.3  Connells  dimensioner  av  genus      
Connell beskriver fyra dimensioner i genusrelationerna: känslomässiga relationer, 

könsbaserad arbetsfördelning, maktrelationer och symbolism. De olika dimensionerna hör 

samman och påverkar alltid varandra. Dessa är inte konstanta utan de kan utmanas och 

förändras. I denna studie kommer endast maktrelationer och symbolism att användas som 

utgångspunkter i analysen. 
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4.3.1  Maktrelationer    

Makt som en dimension av genus beskriver Connell (2009 s.106-107) som både 

organisatorisk och som diskursiv. Den organisatoriska makten innebär att män generellt sätt 

överordnas kvinnor. Connell kallar detta patriarkal utdelning. Makt kan även utövas 

diskursivt genom att vi placerar människor i olika könskategorier och talar om dem på ett 

visst sätt.   

 

4.3.2.  Symbolik  

Connell (2009 s. 115-117) menar att när vi talar om en kvinna eller en man refererar vi till ett 

stort system fullt med uppfattningar, anspelningar och undertoner. Dessa har byggts upp 

under hela vår kulturella historia. Connell påvisar att genussymbolik bland annat finns i 

kläder, smink, film och gester och att det framförallt återfinns i vårt språk, både i talspråket 

och skriftspråket.  

 

Vi kommer att använda oss av begreppet maktrelation när vi analyserar hur lärarna säger sig 

bemöta eleverna och om, och i så fall hur, de i jämställdhetsuppdraget arbetar med 

maktperspektivet. Begreppet genussymbolik används för att analysera hur lärare talar om 

jämställdhet och genus och hur deras uppfattningar kan förstås genom symbolik. 

4.4  Normer    
Människan refererar ofta till ett system fullt av könsnormer som genomsyrar samhället. 

Begreppet norm visar hur förståelse av världen, uppfattningar och förgivettagande påverkar 

individen och samhället. Normer är även ihopkopplade med makt och skapande av över- och 

underordning. Genom normerna skapas positioner som människan identifierar sig med. Varje 

position skapar förväntningar på hur man ska vara, bete sig och leva. Normer skapar även 

kategorier som människan identifierar sig med. Normer är begränsade, på så sätt att de 

begränsar individer att agera och vara som de vill vara. Men de gör även att individen hittar 

ett sammanhang och gör jaget mer begripligt (Martinsson & Reimers 2014 s.9-11).  

 

Skolan är med och gör normer men normer gör också skolan. Vissa normer som skolan ska 

arbeta med är goda och självklara, exempelvis jämställdhet, ett värde som återfinns i skolans 

värdegrund. Andra normer är inte lika synliga men omger skolan likaså, normer såsom kön, 
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etnicitet och klass. Normerna som finns i skolan osynliga som synliga är med och påverkar 

och kan komma att ligga till grund för över- och underordning. Normerna i samhället 

existerar ofta inte enskilt. De olika hierarkiserande normerna samverkar och går ibland upp i 

varandra, det är viktigt att ha en förståelse för dessa intersektionella konstruktioner 

(Martinsson & Reimers 2014). 

 

Begreppet norm kommer att användas i analysen genom att undersöka om lärarna är 

medvetna om normernas inverkan och hur de arbetar för att bryta eller befästa vissa normer 

och främja eller motverka normen jämställdhet.  

5.  Resultatredovisning  och  analys    

5.1  Uppfattar  uppdraget  

Vi fann i vår empiri att samtliga lärare uppfattade jämställdhetsuppdraget som att alla elever 

oavsett kön ska ha samma möjligheter, alla ska komma till tals i klassrummet och alla ska få 

utrymme. Anna uttryckte att uppdraget bland annat handlar om att ge alla utrymme och att 

alla oavsett kön ska få ta del av utbildningen och utvecklas: “hmm nä men att man ska få ta 

lika mycket plats kanske ja men få lika mycket hjälp”. Doris uttryckte även att 

jämställdhetsuppdraget inte endast innefattar klassrumssituationer och att man som lärare ska 

vara förutsättningslös: “alla har möjligheten att få spela fotboll på rasten att alla ah så tänker 

jag, och ja att man inte förutsätter att vissa saker är tjejiga och vissa saker är killiga, som man 

så lätt gör”.  

 

Anna uttryckte att hon inte bara tänkte på genus vad gällde jämställdhetsuppdraget utan hon 

tänkte även på olika kulturer och samhällsklasser. Hon menade att alla skulle få känna sig 

inkluderade och att materialet som valdes skulle innehålla olika kulturer och olika 

samhällsklasser. I tidigare forskning har det uppmärksammats att många lärare förväxlar 

jämställdhet med jämlikhet (Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016). Detta var något 

som vi upptäckte att flera lärare i vår studie också gjorde. Normer existerar dock inte avskilt 

från andra normer. Lena Martinsson och Eva Reimers (2014) menar att det är viktigt att ha 

förståelse för intersektionella konstruktioner, olika normer kan komma att samverka och 

påverka varandra. Lisa uttryckte arbetet som komplext och svårt, hon menade att normer vad 

gäller kultur och kön kan komma att påverka varandra:   
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Vi har många invandrarbarn som har kommit till oss, migrationsbarn, bara det att 

stå kille och tjej, det har dom jättesvårt att man ska stå kille och tjej; jag står inte 

bredvid vem som helst. Och där är man ju stenhård att bryta [...] du måste kunna 

hålla i alla, du måste kunna föra en diskussion med alla och då blir det manligt och 

kvinnligt […]där är vi ju med och på hela tiden. Och det är ju ett sätt för oss att 

bryta, men där ska vi ju bryta ner en hel kultur och det är ju jättesvårt. 

 

Hon beskrev att kulturkrockar kan göra jämställdhetsarbetet svårare. Olika hierarkiserande 

normer samverkar och det kan leda till att över - underordning förstärks (Martinsson och 

Reimers 2014). Genus har betydelse för den rådande maktordningen, men det är också viktigt 

att hänsyn tas till andra sociala kategoriseringar, exempelvis kultur och att individer är olika 

(SOU 2010:99).  

5.1.1  Ska  man  prata  kön?  

Under intervjuerna förväxlade lärare jämställdhet med jämlikhet. Anna menade att hon 

förmedlar jämställdhet genom klassrumsregler, reglerna uttrycker att det ska vara lika för alla. 

Lisa uttryckte att hon inte talade om kön, men menade däremot att de på skolan talade om 

jämställdhet och värdegrunden:  

 

Vi har alltså likabehandlingsplanen allt det här, alltså det går vi ju efter. 

Värdegrunden finns ju hela tiden, vi är ju på alla lika rätt asså där man är ju på och 

matar hela tiden, men då tänker jag, tänker inte att det är könsrelaterat jag är ledsen. 
 

Lisa förklarade att hon inte tänker på kön utan på likabehandling när hon arbetar med 

jämställdhetsuppdraget. Jämställdhet betyder att män och kvinnor ska ha samma inflytande 

och makt i samhället (Hedlin 2010, Wedin 2011). Man kan alltså inte tala om jämställdhet 

utan att nämna kön. Vi fann i vår studie att det rådde en okunskap och förvirring kring 

begreppet jämställdhet. Detta är något som även Karlson (2003) lyfter. Hon menar att många 

lärare har en föreställning om vad jämställdhet är, många tänker att det handlar om att alla 

elever oavsett kön, etnicitet och klass ska få samma möjligheter. I och med denna 

omedvetenhet om begreppet riskerar jämställdhetsarbetet att bli oproblematiserat och 

osynliggjort. Även SOU 2010:99 tar upp vikten av att synliggöra kön och Heikklä (2006) 

menar att skolan måste reflektera kunskapsbaserat kring kön och jämställdhet för att kunna nå 
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kvalitetsmålen i läroplanen. Om lärare inte ser och talar om kön kan inte ett aktivt arbete pågå 

mot att förändra genusregimen som syns i skolan. Om institutioner som skolan inte aktivt 

arbetar för en förändring kommer troligen inte samhällets genusordning att förändra sig 

heller.  

 

Vi fann att lärarna hade olika attityder om hur man ska ta sig an jämställdhetsuppdraget, 

Doris uttryckte att när olikheter mellan flickor och pojkar belyses kan det bli så att dessa 

olikheter befästs istället för att motverkas.  

 

Vi har inget sånt här inga genusdagar eller liksom nått sånt här att man jobbar med 

det i stort, om det är bra eller inte det vet jag inte egentligen […] Många har ju 

speciella dagar och man pratar om det, men ibland kan jag känna att det kan nästan 

blir sådär att då belyser man olikheterna istället. 

 

Doris påpekade att det kanske kan vara negativt att belysa kön. Hon menade att genom att 

påvisa skillnaderna kanske eleverna tror att flickor och pojkar ska vara och bete sig på vissa 

specifika sätt och att det kan förstärka de traditionella könsrollerna. Lisa menade däremot att 

det är viktigt att man explicit talar med eleverna och belyser skillnader och rådande normer. 

Hon menade att det är viktigt att benämna vad man gör och varför man gör det, det är ett sätt 

att ändra tänket och medvetandegöra eleverna  

 

Så det vore säkert bra om man prata om det mycket mycket mer, och framförallt 

benämner det och benämner det för eleven mer; nu sa jag såhär hörde du det, men 

tänkte du på vad jag sa till Kajsa, det är inte likadant, eller när du säger nu vill du 

vara med och leka då låter du så här, varför säger inte du det till det här gänget. Ja 

men det här hela tiden, men jag tror att det blir, det blir lite låt gå också då. 

 

Lisa menade att det är viktigt att tala med eleverna om kön och jämställdhet, hon sa att hon 

borde tala om det mer men att det negligeras. Det är av stor vikt att lärare tillsammans med 

sina elever benämner könsskillnader och problematiserar dem. Om lärarna inte gör det får 

eleverna inte någon chans att reflektera över jämställdhet och utmana de rådande 

maktförhållandena (Karlson 2003). För att kunna arbeta med jämställdhet och bryta 

traditionella könsmönster och normer samt arbeta med det på ett meningsfullt sätt måste 
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arbetet synliggöras tillsammans med våra egna föreställningar om vad kön och jämställdhet är 

(SOU 2010:99).  

5.1.2  Traditionella  könsmönster  
Det fanns en oenighet hos lärarna när det kom till vad traditionella könsmönster är. Lisa 

menade att det första hon tänkte på var färg, blått och rosa, men även saker som bilar och 

dockor. Hon tänkte även på mönster i samhället som lön, antal personer i styrelser, chefsjobb 

samt manligt och kvinnligt i förskolan. Anna uttryckte mönster som hon fått med sig 

hemifrån, från sin barndom:  

 

Traditionella könsmönster mm ja om jag tänker på mina föräldrar då [skratt] då är 

det ah men att mamma står i köket och pappa lagar, sköter bilen liksom. Och att 

kvinnor en tjej kan man prata känslor med men en kille det är bara hårt, och ah 

mycket såhär yrken att kvinnor jobbar med barn och omsorgsbiten medan män ska 

jobba med mer praktiska saker kanske.  
 

Liknande resonemang sågs i fler intervjuer exempelvis att killar är mer intresserade av teknik 

och att tjejer föredrar syslöjd medan killar vill ha träslöjd. Det fanns även en tanke om att 

flickor är mer intresserade av sitt utseende än vad pojkar är. När lärarna resonerade kring vad 

traditionella könsmönster är hänvisar de till det stora systemet fullt med uppfattningar och 

anspelningar, som byggts upp under lång tid i samhället. I dessa uppfattningar finns det 

symboliska uttryck för genus (Connell 2009). Normerna påverkar individen genom 

förgivettaganden och föreställningar. Normerna är begränsade på så sätt att individer hämmas 

och inte får utrymme att agera och vara som de vill (Martinsson och Reimers 2014). Lärarnas 

resonerande kring vad traditionella könsmönster är visar på att läroplanen lämnar mycket 

tolkningsutrymme. Och beroende på vad lärarna anser vara traditionella könsmönster arbetar 

de olika för att motverka dessa.  

 

När lärarna talade om traditionella könsmönster kom även talutrymme upp som en aspekt, 

Beatrice sa: “Sen är väl det här att man hör att pojkar tar mer plats flickor är tysta och blyga 

och att man då försöker få .. Pusha flickorna mer o kanske dämpa pojkarna mer”.  
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5.1.3  Dämpa  pojkar,  pusha  flickor  

I alla intervjuer framgick det att det fanns skillnader i beteende mellan pojkar och flickor. 

Beatrice uttryckte att hon arbetade för att lugna pojkar och pusha flickor, då flickor ofta är 

mer försiktiga och pojkar tar för sig mer. Doris däremot berättade att i hennes klass var det 

flickorna som hördes mest och tog mest utrymme, medan pojkarna var lugna och inte hördes 

särskilt mycket. Varför det var så, om det berodde på att flickorna var i majoritet eller att de 

var starka som individer, var läraren osäker på.  

 

Tre av fyra lärare menade att pojkar hörs mer, tar för sig mer och visar sig mer än vad flickor 

gör. Men dessa lärare reflekterade inte över varför det var så, det var normaliserat att pojkarna 

tog mer av utrymmet. Lisa sa exempelvis att pojkarna ofta springer först till maten, hon 

menade även att flickorna inte syns lika mycket utan smyger runt i korridorerna. Anna sa: 

 

Eh jag upplever att killarna, inte alla killar men, tar för sig hörs mer liksom eh ah 

tar ordet, räcker upp handen samtidigt som man gör ljud kanske åh verkligen visar 

att här är jag ehm medans tjejerna är mer försiktiga. 

 

Pojkarna tar för sig mer, vill ha ordet, medan flickorna är lugnare och tar inte ordet på samma 

sätt. Genom att pojkar syns och hörs mer får de på så vis mer inflytande. I genusregimerna 

intar människan en plats och förhåller sig till den. Flickorna intar en plats där de förväntas 

vara försiktiga och där de låter pojkarna ta största delen av talutrymmet. På grund av att 

läraren har förväntningar, på hur pojkar och flickor beter sig, kan det uppstå en maktrelation 

där lärarens förväntningar placerar flickorna i en underordning. Genom ramar som finns i 

skolan, exempelvis lärares förväntningar, formas eleverna och deras könsidentitet (Holm 

2008). Det är här viktigt att läraren är medveten om maktrelationen och arbetar för att bryta 

dessa mönster.  

5.2  Didaktiska  val 

Talutrymmet i klassrummet var något som alla lärare nämnde och som alla också försökte 

arbeta med och styra. Beatrice sa att: 
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Ja men det här med talutrymmet är ju en sån här klassiker varannan pojke varann 

flicka har man ju i bakhuvudet när man ställer frågor. Man försöker att få dom att 

arbeta tillsammans och försöka få bort dom här tydliga skillnaderna. 
  

Alla lärare uttryckte vikten av att varje enskild elev skulle få vara delaktiga. De hade olika 

strategier för att ge alla i klassen utrymme. Lärarna bestämde vem som skulle få tala, två 

lärare prioriterade de tysta eleverna när de visade att de ville säga något. Doris sa även att hon 

ibland talade med de eleverna som tog mycket utrymme och förklarade att de måste ge rum åt 

andra. En annan strategi var att låta slumpen avgöra, stickor med elevernas namn användes 

för att fördela talutrymmet. Lisa uttryckte att: “Det är ett sätt att minska det manliga 

inflytandet  i klassrummet tror jag för då går de .. Det är ju slumpen som avgör då har alla lika 

stor chans att få annars är det lätt att man ramla dit igen”. 

 

Likt annan forskningen belyste lärare i vår studie att utrymmet i klassrummet dominerades av 

pojkar. Genom att lyfta fram de elever som inte tog eller fick utrymme försökte lärarna ge 

pojkar och flickor samma inflytande i klassrummet. Det är först när pojkar och flickor har 

samma inflytande som jämställdhet kan uppnås (Wedin 2011). Lärarna ville motverka 

normen att pojkar har mer inflytande, mer makt och alltså är överordnande flickorna. 

Martinsson och Reimers (2014) påpekade att skolan är med och påverkar och skapar normer, 

normer som kan leda till över - och underordning. Lärarna hade ett förhållningssätt där de vill 

styra och påverka dessa strukturer i samhället. De vuxnas förhållningssätt och styrande är 

viktigt för elevernas könsgestaltningar och identitetsskapande (Karlson 2003).   

 

Anna påpekade att det är viktigt att alla ska få höras, få utrymme och inte känna sig oroliga 

för att vara ensam på något sätt. Tre av fyra lärare förklarade att de styr mycket och är med 

och petar under hela skoldagen. Lärarna menade att de har system för att motverka 

könsmönster och för att främja jämställdhet, exempelvis namnstickor, bestämda led och 

platser.  

 

Lisa berättade att de på skolan hade ett system som kallades trappan. Där kartlade lärarna 

elevernas status i klassen. Hon påpekade att både killar och tjejer placerades högt upp i 

trappan. Hon menade dock att killar som var i botten av trappan har lättare att klättra uppåt än 

vad tjejer har. Det är lärarens ansvar att vara med och styra och det är ett arbete som pågår 

hela tiden:  
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Det har ju med värdegrunden och jämställdhet kanske lite att göra, mindre än kön, 

det har liksom inte, nä det har egentligen inget med kön att göra. Men oavsett så i 

en klass så är det ju gruppsorteringar, som då ofta i och för sig när vi kollar på dom 

är det ju ett killgäng eller ett tjejgäng. 

 

Det fanns en osäkerhet hos läraren om denna trappa hade med kön att göra. Hon uttalade först 

att de inte utgick från kön när de arbetade med trappan, men när läraren sedan själv 

reflekterade över det, kom hon fram till att de grupperade eleverna utefter kön. Pojkarna hade 

lättare att klättra i trappan än vad flickor hade. Det visar på att den maktordning som finns i 

samhället också speglas i klassrummet. Connell (2009) beskriver att den rådande 

genusordningen i samhället oftast återspeglas i de mindre genusregimerna. Detta är något som 

vi kunde se i lärarens uttalande, genusordningen påverkar inte bara skolan som institution 

utan även genusregimerna i klassrummen. Beatrice påpekade att hon hela tiden har i 

bakhuvudet att ingen ska diskrimineras eller begränsas bara för att de råkar vara en flicka. 

Hon visade på att det finns en förutfattad mening om att flickor diskrimineras mer än pojkar. 

Det råder en norm om att pojkar är placerade högst upp i genusordningen och flickor riskerar 

att missgynnas, detta sa sig läraren vilja motverka.  

 

Lärarna menade att det är viktigt att vara med och styra ordningen genom att hela tiden göra 

medvetna val men de känner också att det finns en tidsbrist i arbetet. Lisa sa: “Vi måste va där 

hela tiden och pilla, för det har vi nog för lite tid med. Jag tror vi pratar alldeles för lite om det 

men ju mer vi pratar om det desto bättre blir det, men då måste vi också ha tiden att se det”. 

 

Det fanns också en attityd hos ett par av lärarna att jämställdhetsarbete var svårt i skolans 

tidigare år. De menade att det är lättare att genom ord åskådliggöra jämställdhet för äldre 

elever: 

 

Lisa: Nu tänker vi ju på nått sätt i våra åldrar, go with the flow liksom. Alltså man 

eh jag tror, ja jag tror man inte belyser det lika mycket i ord när man är yngre om 

just kön. Däremot värde, att alla är lika värda, det matar man ju hela tiden. Kanske 

mer då nästan går över till, liksom rosa och blått, alltså det här kön.  
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Beatrice: På den här nivån är dom ju inte, sen när man har äldre barn kan man ju 

mer medvetet göra dom medvetna om det. Men just i den här åldern då är det ju att 

alla kan leka, alla kan göra samma saker, man formulerar sig inte så till dom. 

 

Lärarna uttryckte att arbetet med jämställdhet i skolans tidigare år handlar mer om allas lika 

värde och att det är svårt att medvetandegöra yngre elever. De menade att det är lättare att tala 

om föremål och färger, och hur genussymboliken finns närvarande i dem. Maktrelationer ses 

som något som diskuteras med äldre elever. Kan skolan inte arbeta med makt, över - och 

underordning i de yngre åldrarna? Är detta något som lärarna inte tycker är relevant? Ovan 

nämndes att Lisa arbetade med ett system, kallat trappan. Detta skulle kunna vara ett ställe i 

lärarnas arbete, i skolans tidigare år, där de analyserar elevernas relationer och status med 

hjälp av begreppet genus. Men istället diskuterade lärarna elevernas status utifrån ett 

individperspektiv.  

 

Jämställdhet är ett värde som bör grundläggas tidigt i utbildningen (Skr. 2016/17:10). För att 

motverka könsstereotyper krävs det att läraren är medveten och det är av största vikt att 

arbetet med jämställdhet påbörjas redan i skolans tidiga år (Depalma 2013).  

5.2.1  Planering    

Planering är en del av lärares arbete och jämställdhetsuppdraget bör finnas med i alla delar av 

det. I material, som film och böcker, finns det symboliska uttryck för genus (Connell 2009). 

När lärarna gjorde sina lektionsplaneringar och valde ut sitt material hade de olika mycket 

fokus på jämställdhetsuppdraget och vilken syn på genus det förmedlade till eleverna. Anna 

uttryckte att hon ständigt tog hänsyn till uppdraget, exempelvis vid val av böcker och filmer. 

Hon hade blivit extra noggrann i valet av sitt material efter ett ogenomtänkt val av en bok som 

visade sig förmedla traditionella könsmönster. Hon sa att det blev en diskussion i stunden 

men att det är bra att som lärare titta igenom sitt material innan det används. Hon menade 

dock att det kan vara svårt att hitta jämställt material, och tog som exempel när klassen skulle 

tala om bondgårdar, det var då svårt att hitta både en manlig och en kvinnlig bonde. Samhället 

har starka normer, läraren ville visa på att alla elever oavsett kön kan välja bonde som yrke, 

men normerna är inflytelserika och påverkar skolan och lärarnas arbete (Martinsson och 

Reimers 2014). Doris menade att hon inte granskade sitt material utan litade på att det var 

granskat innan det gavs ut. Hon såg en skillnad på äldre läromedel och de som hon använde 

nu: 
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Nej det är inte det jag utgår ifrån i första hand när jag hittar ett material som jag 

trivs med och som är bra. Men det känns som att dom alla nyare material är lite 

granskade sådär, för det är ju skillnad om man tittar i äldre läseböcker och 

matteböcker och vad det än är. Men jag har som sagt inte granskat dom så själv. 

Men det känns som att dom, man borde kunna lita på att det är granskat. 

 

Lisa berättade att de ändrade miljöer, men att de oftast gjorde detta efter elevernas intresse, 

hon menade att de inte tänker på saker som tjejiga eller killiga. Vid planering av 

undervisningen utgick hon från elevernas förmågor och tänkte inte på genus. Precis som i 

Emilson et al. (2016) studie framkom det i vår studie en föreställning om könsneutralitet, där 

lärarna sa sig behandla eleverna individuellt. Lisa nämnde även att hon inte köper vissa saker: 

“Sen köper jag inte rosa eller blåa bollar, ja men såhär håller vi ju inte på, det är ju liksom 

förlegat då”. Connell (2009) menar att vi har byggt upp ett system av uppfattningar och 

värderingar kopplat till genus som vi hela tiden refererar till. Hon menar att denna 

genussymbolik finns runt om oss och påverkar oss. Lisa uppfattade färger som manligt och 

kvinnligt och för att vara könsneutral valde hon att inte köpa bollar med vissa färger. Risken 

finns att genom att tänka såhär förstärkts genussymboliken i dessa färger, om man dessutom 

väljer att plocka bort och undviker att tala om genus ges det inte möjlighet att reflektera och 

utmana föreställningar om genus (Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016).  

 

Anna påtalade att hon gestaltade jämställdhet genom att visa på motsatser och diskutera 

mycket med eleverna om att alla kan leka med allting, alla kan klä sig hur de vill och använda 

vilka färger de vill. Hon synliggör genussymboliken och hjälper eleverna att utmana och 

ifrågasätta genus. Normer är med och påverkar människan i hur hen identifierar sig. De 

skapar kategorier som begränsar individen i sitt agerande och sitt sätt att vara (Martinsson och 

Reimers 2014). Anna uttryckte att hon försökte arbeta för att bryta könsnormerna och låta alla 

elever vara och agera som de vill. Människan vill gärna hitta ett sammanhang och göra jaget 

begripligt, genom att exempelvis placera sig själv i olika kategorier (Martinsson & Reimers 

2014). Om alla elever erbjuds samma möjligheter är det inte säkert att alla kan ta dem, utan 

lärare måste vara aktiva och problematisera könsaspekter (Karlson 2003). Genom att läraren i 

vår studie inte bara erbjuder alla elever samma möjligheter, utan även diskuterar med dem, 

utmanas normerna och eleverna får möjlighet att själva reflektera och ifrågasätta.  
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5.2.2  Förmedla  och  gestalta  jämställdhet    

Som tidigare nämnts står det i läroplanen att läraren både ska förmedla och gestalta 

jämställdhet. Vid intervjuerna med lärarna framkom det en osäkerhet på skillnaden mellan de 

två begreppen. I intervjuerna diskuterade vi begreppen och kom fram till att förmedla betyder 

att lärarna överför kunskap till eleverna om vad jämställdhet handlar om. Att gestalta 

jämställdhet handlar om att visa och framställa det i sitt agerande.  

 

Lisa menade att hon förmedlar jämställdhet genom att ta upp aktuella händelser och nyheter 

och diskutera jämställdhet när det är speciella dagar, exempelvis FN-dagen och Kvinnodagen: 

 

Sen tror jag man diskuterar, alltså på FN-dagen och sådär, då händer det att man 

pratar om manligt och kvinnligt. Eller att man ah lite så att man diskuterar att män 

har haft mer rätt förut eller på vissa ställen i vissa kulturer får kvinnor inte göra det 

här, att man gör elever medvetna om hur det kan se ut. Men då tar man ju 

ytterligheterna på något sätt. 

 

Hon sa vidare att utöver dessa dagar, då jämställdhet uppmärksammas tillfälligt, är det 

händelsestyrt, jämställdhet tas upp när situationer sker på skolan. Alla lärare menade att de 

arbetar med jämställdhet och könsmönster när situationer uppstår. De tar upp diskussioner 

med eleverna när något händer exempelvis att flickorna inte får vara med och spela fotboll. 

De har en slags reaktiv strategi där deras handlande sker i händelserna. Karlson (2003) 

påpekar i sin studie att lärarna där inte tog chansen att arbeta med jämställdhet och att 

motverka könsmönster när könsrelaterade situationer uppstod i skolan. Lärarna vi talade med 

uttryckte dock motsatsen och påpekade att i de tidiga åren i skolan är mycket händelsestyrt 

och det gäller att ta tillvara på tillfällena.  

 

Anna sa att hon inte talar om jämställdhet i sin klass. Hon berättade emellertid 

att när de till exempel arbetar med olika yrken tänker hon på att inte benämna en brandman 

som en “han”. Anna menade att hon inte talar explicit om jämställdhet, men gör det implicit 

när sammanhang dyker upp. Hon uttryckte att det är viktigt att vara förutsättningslös när man 

undervisar och talar med eleverna. 

 

Lärarna berättade att de i sitt arbete försökte att tänka på hur de gestaltade jämställdhet under 

skoldagen, exempelvis genom sitt eget agerande i klassrummet: 
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Beatrice: Jo man försöker ju tänka på hur jag säger det, vem jag pratar med och ja 

bara det här ge en instruktion. Hur säger jag den, säger jag den lika till en pojk som 

till en flicka, förväntar jag mig mer av en flicka än en pojk. Man har dom här tysta 

snälla flickorna som gör vad dom ska, sätter jag ribban högre hos dom, asså man 

försöker medvetandegöra sig själv att hur sa jag nu, så att det blir rätt. 

 

Anna: Hur jag bemöter mina elever, att jag liksom, men att jag inte säger såna här 

konstiga saker som man kanske hörde när man själv gick i skolan. Att eh men du är 

ju en tjej du tycker väl om sånt här, och alltså att man inte säger såna saker utan att 

allt ska vara okej. 

 

Här reflekterade lärarna över hur de bemöter sina elever. Citaten visar att lärarna besitter en 

medvetenhet om jämställdhet och om att genus görs i interaktionen med dem och andra. Det 

finns en genussymbolik i samhället som syns i vårt språk och i våra gester. Hur lärarna 

bemöter sina elever påverkar deras könsidentitet (Connell 2009). Genus görs i interaktioner, 

tillsammans med lärare, kamrater och material formas eleverna och placerar sig i 

könskategorier (West och Zimmerman 1987).  

 

Bengtsson (2013) menar att det finns normer i skolan som placerar läraren i centrum. Detta 

skulle kunna leda till att det uppstår maktrelationer mellan lärare och elever. En relation där 

eleverna inte vågar utmana och ifrågasätta. Makten kan utövas diskursivt, lärare kan komma 

att utöva makt genom att placera eleverna i olika kategorier och tillskriva dem vissa 

genusegenskaper (Connell 2009). Skolan är en plats där genus görs och det är därför viktigt 

att lärare är medvetna om görandet av kön och hur relationer formar eleverna (Broman 

Tallberg 2002).  

 

Beatrice menade att hon inte enbart reflekterade över sitt eget bemötande med eleverna utan 

även reflekterade över kollegors bemötande. Hon såg att elever blev bemötta på olika sätt och 

blev då medveten om de rådande normerna som finns: 

 

Man ser varför gjorde hon sådär, var det för att det var en pojke; kom igen nu det 

där klarar du, det där lilla såret på knät det fixar väl du, men en flicka;  åh men vi 

sätter ett plåster på direkt. Alltså såna där små nyanser blir man ju också lite 
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medveten om, hur skillnaden faktiskt är, man förväntar sig att killar ska vara 

tåligare än flickor. 

 

Även Doris berättade att övrig personal på skolan ibland gestaltade könsmönster, genom att 

när någon behövde teknisk hjälp direkt bad en manlig kollega om hjälp istället för den mest 

kompetenta. Hon menade vidare att hon försökte gestalta jämställdhet genom att tänka på 

detta själv och inte vända sig till närmaste manliga kollega om hon exempelvis behövde hjälp 

med att bära eller hjälp med teknisk utrustning. Doris visade en medvetenhet om att personal 

på skolan kan befästa könsroller genom att ha en jargong mellan sig och förmedla kvinnan 

som underlägsen (Holm 2008). Jämställdhetsarbetet är inte enbart lärarens ansvar, utan hela 

skolan bör besitta kunskap och arbeta för jämställdhet och motverka traditionella könsmönster 

(Skr. 2016/2017:10). Lärare bör reflektera över sina egna föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Alla människor präglas av normer och det är viktigt att som lärare få syn på dessa 

för att kunna motverka dem och arbeta för jämställdhet (Martinsson och Reimers 2014).  

5.2.3  Synliggöra  normer  

Lärarna uttryckte under intervjun att deras egna föreställningar om kvinnligt och manligt är 

med och påverkar deras arbete för jämställdhet i skolan. De menade att mycket som de gör 

sker omedvetet på grund av de djupt rotade normerna. 

 

Anna: Tror att jag gör mycket omedvetet också för att jag själv har en uppväxt 

bakom mig som såklart må färga såsom jag är liksom eller ah, så man får ju 

ifrågasätta sig själv lite tror jag.  

 

Anna visade en medvetenhet om att mycket hon gör sker omedvetet och att uppväxt och 

samhället har påverkat och fortfarande är med och påverkar hennes arbete. Även de andra 

lärarna menade att mycket sker omedvetet, man kanske bemöter pojkar och flickor olika. Lisa 

och Beatrice menade att deras föreställningar och beteenden är något invant från familjen 

eller samhället.  

 

Lisa: Jag tror att det är invant nånstans, att de blir, vi gör saker som jag kommer på 

sen att jag har gjort. Att jag har sagt tjena grabben eller åh hur är det med dig idag. 

Att man betonar olika, för det gör man, men jag tänker inte på det när jag gör de 

utan jag kan tänka på det efter. 
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Beatrice: Man vet ju att man omedvetet kan behandla dom olika och dom själva har 

omedveten förväntningar på sig. De finns ju så mycket under ytan som inte är 

uttalat ehh så den är svår. Men så är det säkert. Dom beter sig utifrån sitt kön, jag 

bemöter dom utifrån sitt kön, även om jag försöker va professionell. 

 

Även här uttrycks att genus är något som människan är med och konstruerar. Som Candace 

West och Don H. Zimmerman (1987) påstår att genus är något som skapas i komplexa sociala 

situationer och handlingar. Att göra kön är processer som skolan och lärarna är med i, deras 

bemötande påverkar elevernas görande av kön. Lärarnas egna föreställningar är med och 

påverkar bemötandet av eleverna. Depalma (2013) menar att lärare bör dekonstruera sin egen 

syn på vad genus är, för att kunna ifrågasätta sitt eget upprätthållande av normer och 

problematisera hur de bidrar till att normer kan befästas. Lärarna i våra intervjuer verkade 

medvetna om att de är med och påverkar hur elever gör genus, och att de måste arbeta med 

sig själva för att få syn på de normer som har inverkan på deras egna föreställningar om 

manligt och kvinnligt. 

 

Det framkom i en av intervjuerna att intervjupersonen trodde att äldre lärare kanske är lite 

mer omedvetna vad gäller jämställdhet och genus. Hon trodde att yngre lärare har med sig lite 

mer kunskap av den anledning att det är mer naturligt i deras vardag. Lärare i Sverige får med 

sig kunskap om jämställdhet från sin vardag och därför blir de könsmedvetna. Trots detta är 

kunskapen inte tillräcklig, då den inte är vetenskapligt förankrad (Cushman 2012).  

 

Flera lärare uttryckte att det skulle vara bra om man blev observerad eller filmade sig själv för 

att bli medveten om hur man agerar och talar. Lärarna är medvetna om att normerna i 

samhället påverkar även dem. Det fanns en attityd hos lärarna om att de skulle vilja få syn på 

sina egna mönster och beteenden mer för att utveckla sin kompetens och bättre kunna arbeta 

med jämställdhet. Speciellt Lisa menade att det är svårt att ändra sitt eget tänk:  

 

Det finns en harang i hela samhället så det vore ju konstigt om skolvärlden inte 

åkte dit med. Det vore konstigt om vi var en fredad zon, men däremot kan man 

hoppas att vi är så pass medvetna om att vi bedriver en förändringsprocess. 
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Lisa uttryckte en medvetenhet om att skolan kan vara med och påverka samhället, men 

samhället påverkar även skolan. Tallberg Broman (2002) menar att samhället består av sega 

strukturer som är svåra att förändra. I samhället finns en genusordning där under- överordning 

mellan män och kvinnor råder. Individer formar sig utifrån genus och placerar och förhåller 

sig till platsen i genusordningen. I denna genusordning finns det flera mindre genusregimer, 

skolan är en av dessa. Genusregimerna består av genusarrangemang, vilket är en samling 

relationer, relationer mellan lärare och elever, elever sinsemellan och mellan elever och 

material (Connell 2009). Dessa genusarrangemang kan lärarna påverka, genom att vara 

medvetna, göra medvetna val och reflektera över sitt bemötande med eleverna. Connell 

(2009) menar att ofta är genusregimerna en spegling av den stora genusordningen, men den 

kan även avvika. Skolan är en plats som bör arbeta för en förändring. Genom att aktivt och 

medvetet arbeta med jämställdhetsuppdraget kan skolan vara en plats där genusordningen 

utmanas.  

6.  Slutsatser  och  avslutande  diskussion    
  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förhållningssätt lärare har till skolans 

jämställdhetsuppdrag. Vi har i vår studie kommit fram till att lärare förhåller sig till 

jämställdhetsuppdraget genom att tänka både symboliskt och maktrelaterat vad gäller 

jämställdhet och traditionella könsmönster. De nämner både saker och färger, men även 

chefsjobb och antal personer i styrelser, som ett mönster av genusarrangemang i samhället 

(Connell 2009). Samtidigt förmedlade de en attityd om att det i de yngre åldrarna är svårt att 

arbeta med jämställdhet, arbetet för dem handlar mycket om genussymbolik och inte om 

exempelvis maktrelationer. Däremot när de talade om gestaltning av jämställdhet kunde vi se 

att maktrelationer finns närvarande, både vad gäller mellan elever och mellan lärare och elev. 

Lärarna tänkte på hur de bemötte sina elever och de menade även att de var med och styrde 

mycket i sina klasser så att alla skulle få lika mycket inflytande. Hedin (2010) påpekar att 

jämställdhet är ett begrepp nära sammankopplat med makt, alla ska ha inflytande och räknas i 

samhället.  

 

Många av lärarna upplevde att pojkarna i skolan tog mest utrymme. De flesta lärarna i studien 

hade ett förhållningssätt i arbetet där de använde sig av olika strategier för att motverka 

pojkarnas inflytande, de försökte normalisera flickors utrymme, låta de ta plats och inte vara 
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underordnade pojkarna i klassen. Lärarna arbetade för ett jämställt klassrum, de hade som 

avsikt att inte återspegla den genusordning som finns i samhället. Det uttrycktes en attityd om 

att skolan, som en genusregim, kan arbeta för en förändring som kan sprida sig och långsiktigt 

påverka den rådande genusordningen (Connell 2009).  

    

Lärarna uttryckte en medvetenhet om att deras egna föreställningar om manligt och kvinnligt 

är med och påverkar deras bemötande med eleverna och hur de arbetar med jämställdhet och 

elevernas görande av kön. De visade en attityd om att deras egna mönster och normer är svåra 

att få syn på och bryta. Ett par lärare menade att det vore bra om de arbetade mer med att 

synliggöra sina egna föreställningar tillsammans med kollegor genom att exempelvis 

observera varandra och diskutera detta mer. I flertalet studier framgår det att lärare bör 

ifrågasätta sitt eget upprätthållande av normer och synliggöra sina egna könsövertygelser för 

att arbetet med jämställdhet och barns görande av kön ska bli meningsfullt (Emilson, 

Folkesson & Moqvist Lindberg 2016, Holm 2008, Karlson 2003, Depalma 2013). Lärarna i 

vår studie var medvetna om sitt omedvetna språk och agerande. De uttryckte dock att de 

borde arbeta med detta mer men det upplevdes vara svårt att få tid till. 

 

Vi kunde se en osäkerhet hos lärarna i hur de ska arbeta med jämställdhet och vad begreppet 

jämställdhet faktiskt betyder. Det framgick att lärarna talar mycket om värdegrunden på 

skolan, men att diskussioner om genus sällan tas upp. Därav reduceras kön till en individnivå 

och diskussioner om jämlikhet förs istället för jämställdhet, vilket kan leda till att 

jämställdhetsuppdraget blir oproblematiserat (Karlson 2003). Läroplanen anger många värden 

bland annat ska skolan individanpassas och allas lika värde ska befästas. Jämställdhet 

förklaras dock inte tydligt och riskerar att inte synliggöras på skolorna som ett värde i sig 

(Skolverket 2016). Det ges ett stort utrymme till läraren att tolka och definiera hur 

jämställdhet ska gestaltas som värde och presenteras som kunskap. Lärare i studien tolkade 

även vad traditionella könsmönster är på olika sätt, även där ges det mycket utrymme för 

tolkning. Beroende på vad lärare anser att traditionella könsmönster är, kan de arbeta olika för 

att motverka dessa, vad är det som ska motverkas? Vad är jämställdhet? 

 

Lärarna i vår studie påpekade att kön inte enbart konstrueras i de formella sammanhangen. De 

menade att de arbetade med jämställdhet under hela skoldagen och i alla sammanhang och 

uttryckte att det alltid finns med i bakhuvudet. Det kan tyckas vara lite motsägelsefullt, då tre 

av fyra lärare uttryckte att de inte hade ett jämställdhetstänk när de gjorde sin planering. Den 



31  

av lärarna som tänkte på jämställdhetsuppdraget när hon gjorde sina planeringar gick för 

tillfället en fortbildning där jämställdhet uppmärksammades. Detta kan ha varit en faktor till 

att det verkar genomsyra alla delar i hennes arbete. Däremot uttrycker alla lärare en attityd om 

att ta till vara på olika situationer som uppstår under skoldagen. De uttrycker att de arbetade 

med jämställdhet både i de formella sammanhangen, i klassrummet, och de mindre formella 

sammanhangen som raster och i matsalen. Detta är något som Bengtsson (2013) understryker 

som viktigt att läraren gör. Formandet av kön är pågående processer, något som bör arbetas 

med konstant i skolan (Holm 2008).  

 

Det är viktigt att jämställdhet uppmärksammas som ett eget värde och att det sker 

återkommande diskussioner på skolan om det. Martinsson och Reimers (2014) påpekar att det 

finns osynliga normer som kön i skolan och de kan komma att påverka såväl skolan som 

samhället och kan leda till över- och underordning. Därav är det viktigt att aktivt synliggöra 

normerna och tala om jämställdhet för att bedriva en förändringsprocess och motverka vissa 

normer. Även SOU (2010:99) betonar vikten av att synliggöra kön för att ett meningsfullt 

jämställdhetsarbete ska kunna realiseras. 

 

Denna studie är yrkesrelevant då det är viktigt att jämställdhet synliggörs och lyfts som ett 

eget värde. Det är av vikt att lärare är medvetna om vad jämställdhet betyder och att de 

arbetar aktivt med detta. Lärares bemötande och agerande påverkar eleverna i deras 

identitetsskapande och kan befästa eller motverka över - och underordning. Små nyanser i 

lärares beteende kan även befästa eller motverka traditionella könsmönster. I skolans tidiga år 

bör arbetet med jämställdhet inte endast belysas genom symbolik, det är viktigt att lärare 

medvetet arbetar med andra dimensioner, exempelvis maktrelationer för att främja ett 

jämställt samhälle. Lärares egna föreställningar om kvinnligt och manligt är något som borde 

ges tid att problematisera och diskutera med kolleger. Det är även viktigt att medvetandegöra 

jämställdhetsuppdraget och diskutera det med kolleger. För hur man ska arbeta med 

jämställdhet finns det ingen manual i, det finns inget förutbestämt didaktiskt val som är rätt.  
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Intervjuer 

Anna, Beatrice, Doris och Lisa, intervjuerna genomfördes 2017-04-26 och 2017-05-03  
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Bilaga  
  
Intervjuguide  
 

1.   Hur länge har du jobbat som lärare? 

2.   Hur kom det sig att du valt just detta yrket? 

3.   Vad har du för utbildning? 

4.   Läste du om genus/jämställdhet när du utbildade dig? 

5.   Har du fått någon fortbildning inom jämställdhet? 

6.   Anser du att det finns skillnader i beteendet mellan pojkar och flickor i din klass?  

7.   Isåfall, varför tror du det är så? Hur hanterar du det?  

8.   Är din klass jämställd? 

 

Uppfattar uppdraget om jämställdhet som det beskrivs i läroplanen: 

Diskutera texten med lärarna. 

 

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

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

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

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

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

könstillhörighet.” 

  

Exempel på följdfrågor till texten:     

1.   Vad tror du menas med lika rätt? 

2.   Tror du man som lärare kan bidra till att forma elevers uppfattningar kring vad som är 

kvinnligt och manligt? 

3.   Hur tror du att du bidrar till att forma elevers uppfattningar om kvinnligt/manligt?  

4.   Vad är traditionella könsmönster för dig?  

5.   Hur arbetar du för att motverka dem? 

 

Didaktiska val: 

1.   Arbetar ni på skolan uttryckligen med jämställdhet? 

2.   Hur förmedlar du jämställdhet? 
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3.   Hur gestaltar du jämställdhet? 

4.   Har du ett jämställdhetstänk när du gör din planering?  

5.   När du väljer ditt material? 

6.   När under skoldagen arbetar du med att främja ett jämställt klimat för att både flickor 

och pojkar ska få samma möjlighet till utbildning?  

7.   När under skoldagen arbetar du med att motverka traditionella könsmönster? 

 

 

8.   Forskning visar att det finns en omedvetenhet hos lärare när det gäller arbete med 

jämställdhet. Vad anser du om det/tänker kring det?  

  
  
  
 

 

 

 

 


