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Abstrakt 
 
 
In this essay we have chosen to look in to a subject that treats gender equality.   

A small group authorized teachers who works in lower primary school have bean interviewed. 

The purpose is to find out if they announced work to increase the gender equality between 

boys and girls. We have been studying literature, previous research and political documents 

that concerns the chosen subject. The overall conclusion we make of the results, is that the 

teachers don’t work announced to increase the gender equality between boys and girls. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Historisk bakgrund 

 

Här vill vi ge några historiska tillbakablickar på en kvinnosyn som inte är förenlig med den 

jämställdhetssträvan mellan könen som så tydligt i Lpo 94 önskas, där skolan skall motverka 

traditionella könsmönster. Som vi tolkar delar av Gamla Testamentet så är Bibeln en 

bidragande faktor till ett snedvridet synsätt på kvinnan, men också flera av historien 

betydelsefulla personer har förhållit sig med kvinnoförtryckande åsikter och ett icke för 

jämställdheten önskvärt synsätt på kvinnan. 

 

Genom att visa på dessa uttalanden och uppmaningar vill vi öka förståelsen till varför dagens 

rådande könsmönster utgör ett problem för strävan mot jämställdheten. Kan det vara så att 

dess historiska värde uppväger värdet att bidra till ökad jämställdhet mellan flickor och 

pojkar, kvinnor och män? 

 

 

I Gamla testamentet och då i andra skapelseberättelsen så framgår att kvinnan inte är av 

samma betydelse som mannen.  

Gamla testamentets text lyder: 

 

Efter det att Gud skapat hela världen, växterna, människan och till 

människans hjälp alla djuren,  

så finner människan att det inte finns någon som kan vara honom till hjälp...  

Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av 

hans revben  

och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen 

byggde Herren Gud en kvinna  

och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: " Den här gången är det 

ben av mina ben,  

kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen. 

(http://komvuxnet.gotland.se/religion/kvinnosyn.htm)   

 

. 
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Inte bara bibeln framhäver kvinnan på ett sätt som är icke jämställt med mannen, även 

Aristoteles menade att kvinnan var passiv och att mannen var aktiv och att kvinnan var natur 

och mannen kultur. Enligt Aristoteles styrdes mannan av sitt sunda förnuft medan kvinnan 

enbart styrdes av sina känslor. Vidare ansåg Aristoteles att kvinnan inte borde ägna sig åt 

intellektuella aktiviteter då denne helt enkelt inte var ämnad för detta, kvinnan skulle helt 

enkelt ses som en felande länk och som en ofullgången man, både intellektuellt och biologiskt 

var kvinnan ofullständig, vilket skulle resultera i att hon skulle underordna sig mannen.  

(Hirdman Yvonne 2002) 

 

Historien är av betydelse för hur jämställdheten i samhället ser ut idag, enligt Jan Einarsson & 

Tor G Hultman (1992) börjar barnen redan vid födseln formas till att bli endera flickan eller 

pojkar och detta utifrån en given föreställning om vad som är kvinnligt och manligt. Flickorna 

möts direkt av ett mildare tonläge och en överösande försiktighet medan pojkar möts av kraft 

och glädje i form av höga tonlägen. Inte bara tonen identifierar vilket kön ett barn har leksaker 

är också i mångt och mycket könsriktade, pojkar får vissa leksaker, medan flickor får andra. 

Leksakerna kan tyckas oskyldiga men de gör att beroende på kön så tränas olika färdigheter 

upp. (Generella färdigheter, hammare till pojke docka till flicka osv). Dessa skillnader har 

länge skyllts på de biologiska skillnader som föreligger kvinnor och män. Med dagens 

vetskap om kön så är det inte försvarbart att kategorisera och befästa egenskaper utifrån kön. 

Trots vetskap om detta så fortsätter det här mönstret och kan spåras genom hela uppväxten. 

Pojkar förväntas spela fotboll och flickor ska dansa osv. (Einarsson &  Hultman 2002) 

 

Manligt och kvinnligt definitionerna på vad som är just detta är många, av det tidigare 

nämnda har det betraktats kvinnligt att vårda, ömma och att vara moderlig och att manligt 

definieras genom att vara stark, förståndig och händig, samt att de setts som en självklarhet att 

mannen ska vara den som försörjer familjen. Dessa faktorer lever kvar genom gamla 

cementerade värderingar och uppfattningar om hur genushierarkin ska se ut (Gemzöe Lena 

2004). 
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1.2 Teoretisk bakgrund 

 

Skolan arbetar efter att antal styrdokument. De som anses relevanta för vår studie är 

skollagen, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, grundskolans kursplaner 

och Örebro kommuns skolplan. Skollagen anger de grundläggande demokratiska 

värderingarna och ålägger den som arbetar inom skolan att speciellt främja jämställdhet 

mellan könen (skollagen, 1985). Dessa grundläggande värderingar har utvecklats till 

värdegrund i Lpo94. Värdegrunden ska förmedlas så eleverna kan leva och verka i samhället 

(Lpo94). 

 

 

Skolans uppgift är inte att undervisa om våra grundläggande demokratiska värderingar utan 

skolan måste präglas av arbetssätt som leder eleverna till demokratiska medborgare i det 

svenska samhället (Lpo94). Utbildningens uppgift är att ha en balans mellan 

kunskapsuppdraget och värdegrunden. När skolan enbart riktar sig till att förmedla kunskap så 

”tillverkar” skolan elever duktiga på olika ämnen, men de saknar social kompetens. Skolans 

uppgift är därför att se till att kunskap och värdegrund går hand i hand så att eleverna fylls 

med både ämneskunskap och med en social kompetens om vad som är rätt och riktigt. Denna 

kunskap kan man inte tillägna sig själv utan den tillägnas eleven i samspel med andra (Dewey 

John, 2002). 

 

 

Lpo94 uttrycker tydligt att skolan ska vara en jämställd arena. Pojkar och flickor ska 

behandlas lika och de ska ha samma rätt och möjligheter (Lpo94). Därför att det viktigt att 

lärarna har en uttalad tanke om hur de vill bedriva sitt jämställdhetsarbete. I Lpo94 står att 

läsa följande. 

 

 

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 (Lpo94, s 10). 
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John Dewey anser att. 

 

 

Varje samhälle är belastat med trivialiteter, med gammal bråte från det 

förflutna och med sådant som verkligen är förstockat. Det är skolans plikt att 

hålla sådant borta från den miljö den tillhandahåller och att göra vad den kan 

för att motverka dess inflytande på den vanliga sociala miljön… När ett 

samhälle blir mer upplyst inser det att det är dess ansvar att inte 

vidarebefordra och bevara alla dess bedrifter utan bara dom som gagnar ett 

framtida samhälle. Skolan är huvudaktör när det gäller att genomföra denna 

uppgift. (Dewey 2002 s.55ff) 

 

 

För att skolan ska kunna arbeta efter ovanstående former är det viktigt att läraren för en 

diskussion med elever, vårdnadshavare och det övriga samhället så att alla strävar åt samma 

håll. Skolan ska ha en handlingsplan hur de ska bedriva jämställdhetsarbetet. Det är rektors 

ansvar att se till att denna handlingsplan finns och att jämställdhetstanken integreras i den 

dagliga undervisningen (Lpo94). Zackari & Modigh tycker att ”Det krävs kunskap och 

kompetens, medvetenhet och engagemang men också tid och resurser för att ord skall bli till 

handling.” (Zackari & Modigh 2000 s.7) 

 

 

I kursplaner för grundskolan (2000) konkretiseras jämställdhetstanken ytterligare och här 

beskrivs det hur läraren ska arbeta med jämställdhet. I kursplanens inledning står det att de 

demokratiska värderingarna ska finnas i åtanke inte bara vid planering utan också vid 

resurstilldelning, val av arbetssätt och samordning av undervisning (kursplaner och 

betygskriterier, 2000). 
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Riksdag och regering beslutat att det i varje kommun ska finnas en kommunal skolplan. 

 

I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan 

som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av 

skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser att vidta 

för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall 

kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. (Skollagen 2 kap. 8 §) 

 

I vår uppsats har vi funnit Örebro kommuns skolplan relevant. Våra informanter arbetar just 

nu aktivt inom Örebro kommun. Som inledning i sin skolplan har Örebro kommun lagt sin 

barnvision. 

 

Varje barn i Örebro, utan undantag har rätt att leva och att utvecklas under 

omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets 

ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter. 

 

Skolplanen i Örebro har fått rubriken ”En skola för alla”. Barnen som går i kommunens 

skolor ska ha en vilja att upptäcka nya saker och de ska växa upp och bli demokratiska 

medborgare (skolplan). Skolorna i kommunen ska ha en dialog med eleverna om 

värdegrunden som anges i Lpo94 och värdegrundsmål ska tydliggöras för eleverna. 

Kommunens skolor ska synliggöra pojkars och flickors identiteter och stärka deras 

självförtroende. Alla elever ska få undersöka sina intressen just utifrån intresse och inte efter 

vilket kön de har. Där för ska de arbeta med ”attityder och värderingar som främjar ett 

jämställt arbetssätt” (skolplanen, s.7). 
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Förutom styrdokument så har även annan relevant litteratur studerats, för att vi ska få en 

förförståelse av problemet innan vi startar våra intervjuer. 

 

Gunilla Zackari & Fredrik Modigh (2000) diskuterar i Värdegrundsboken om hur skolan ska 

hantera frågor angående de grundläggande demokratiska värdena. De anser att skolans miljö 

måste genomsyras av demokratiska värderingar. All personal som arbetar på skolan måste 

vara goda förebilder när vi möter eleverna i skolan. Värdegrundsfrågorna kan inte plockas 

bort från skolan övriga ämnen. Värdegrunden får inte bli ett eget fristående ämne utan måste 

ingå i hela skolans verksamhet. Zackari & Modigh diskuterar vidare om värdegrunden och 

anser att det är viktigt att lärare samtalarmed eleverna. Dialogen är viktig för att eleverna ska 

uppfatta sig som individer. De talar om en kommunikativ demokrati där alla ska komma till 

tals och där man diskuterar de stora demokratiska frågorna som t ex moral och etik.  

 

Zackari & Modigh (2000) diskuterar värdegrundsbegreppet och tar Hedin & Lahdenperäs 

exempel på hur de beskriver värdegrunden. De liknar värdegrunden med ett hus. 

 

Samhället står på värdegrunden. Huset är bebott av människor 

som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig i uttryck i 

relationerna mellan de som bor i huset, genom samtal, de spelregler 

som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden används av husets 

invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och 

ordning. Gemensamma värderingar används av de boende för att 

markera samhörigheten i huset och för att särskilja husinvånarna från 

andra (Zackari & Modigh s,34ff). 
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Eleverna måste få möjlighet att prova sina värderingar hur de står sig mot andras värderingar. 

Värderingar kan beskrivas som de ställningstaganden eleverna tar i olika situationer. Därefter 

handlar dem utefter de normer som skapats utifrån vilka värderingar de har. Lärarens uppgift 

är att diskutera dessa normer och värderingar med eleverna och låta dem reflektera över dem. 

Då är läraren inne på en diskussion om etik, vad som är rätt och riktigt (Zackari & Modigh,  

 

2000). För att läraren ska kunna göra så är det viktigt att denne har insikt om skolans 

värdegrund och att det är viktigt att handla enligt värdegrunden så att läraren blir en god 

förebild (Zackari & Modigh, 2000). 

 

Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2001) ger exempel på vad som är relevanta värden 

inom yrkesetiken. De anser att ”respekt för personlig integritet, frihet från skada – fysisk eller 

psykisk, självbestämmande, lika behandling för alla och sanningsenlighet”(s, 124) är de 

värden som en lärare ska ha med sig vid undervisning med eleverna. Det är viktigt att skolan 

fostrar eleverna till att utveckla det samhälle som eleverna ska leva i. Lärarkåren måste därför, 

så långt som det är möjligt, arbeta efter samma normer och värderingar så att eleverna får en 

likvärdig utbildning även när det gäller värdegrunden (Colnerud & Granström, 2001). 

 

Eva Gannerud (2001) tar upp lärarens roll ur ett genusperspektiv. Hon har intervjuat ett antal 

lärare om hur de ser på sin lärarroll ur ett genusperspektiv. Genus är det som vi kan beskriva 

som manligt och kvinnligt beteende eller manliga och kvinnliga mönster. De specifika könen 

man och kvinna är inte samma sak. T ex vilka färger vi har på våra kläder och vilka leksaker 

våra barn får kan kopplas till den genusordning vi har idag. Gannerud anser att skolan 

fortfarande har en ålderdomlig syn på vad som är manlig och vad som är kvinnligt. Hon kallar 

det skolans ”dolda läroplan” (s. 19). Att det får förbli så tror hon beror på att nyexaminerade 

lärare inte vågar bryta de traditionella könsmönster som finns på skolan utan socialiseras in i 

skolans verksamhet och blir en del av skolans vardag (Gannerud, 2001). 
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Einarsson & Hultman (1992) har undersökt talutrymmet i skolan, de har spelat in 

klassrumsdialoger och utgått ifrån dessa. De diskuterar skillnaden i manligt och kvinnligt 

språk och de tycker att det är viktigt att de som jobbar inom skolan är medvetna om hur de 

talar till elever och hur de delar ut ordet. Einarsson & Hultman anser att medvetenheten är 

viktig för att lärarna ska kunna förändra de traditionella könsmönstren. Är lärarna inte 

medvetna om hur viktigt det är att förändra språket för att bryta tidigare generationers mans 

och kvinnoideal så kommer könsmönstren att bestå. Einarsson & Hultman diskuterar 

språkbruket och vads om förknippas med manligt och kvinnligt, t ex att vara pojkflicka 

uppfattas som något positivt men motsatsen flickpojke anses som negativt. De ställer sig 

också frågan liksom Gannerud (2001) varför skolan har en läroplan som de arbetar efter men 

samtidigt en ”dold” läroplan som motarbetar den andra läroplanen. 

 

 

Kajsa Wahlström (2003) beskriver hur hon arbetat med ett jämställdhetsprojekt i Gävle 

kommun. Lärarnas jämställdhetsarbete fungerade dåligt så de videofilmade sitt arbete och 

utefter dessa filmer så förändrade de sitt arbete. Wahlström anser att inspelningarna gav  

följande:  

 

…Pedagoger förser flickor och pojkar med roller i stället för att bekräfta dem 

som individer. Men inte ens när barnen försöker leva upp till våra 

förväntningar, får de positiv bekräftelse. De tysta och lydiga flickorna blir 

osynliga för oss. Flickorna strävar efter att vara oss lags, men när de lyckats 

får de sällan höra mer än ett litet ”vad duktig du är” (Wahlström 2003 s.84). 

 

Wahlström anser att förändra och förbättra pedagogens förhållningsssätt till barnen är det 

viktiga. Hon tycker att skolans uppgift är att ge eleverna öppningar och möjligheter att 

utvecklas efter intresse och inte efter kön (Wahlström 2003). 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att inom en avgränsad grupp behöriga lärare belysa förekomsten 

av uttalade avsikter i bedrivandet av jämställdhetsarbete, med tyngdpunkt på huruvida dessa 

avsikter kan relateras till aktuella utbildningspolitiska styrdokument. Gruppens svar kommer 

inte att ställas mot varandra, då undersökningen vill ge exempel på förekomsten av den 

enskilda lärarens uttalade avsikter. 

 

 

1.4 Jämställdhetsarbete 

Det som vi definierar som jämställdhetsarbete är hämtat ur Lpo94 där det står att: 

 

 

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

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms av 

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 skall ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende 

könstillhörighet (Lpo94 s.10). 

 

 

Vi anser att ovanstående citat stämmer överens med vad vi anser vara skolans uppgift när det 

gäller jämställdhetsarbete och att det är viktigt att lärarna arbetar uttalat med detta 
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1.5 Frågeställning 

 

Som frågeställning utgår vi från en tes, där tesen lyder: dagens behöriga lärare arbetar inte 

uttalat med att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor i grundskolans lägre åldrar. 

Frågeställningen grundar sig i en undran baserad på våra tidigare erfarenheter, där vi sett att 

elever till stor del gör sina skolval utefter vilket kön de har. 

Vi är medvetna om att valen skulle kunna vara detsamma om läraren har uttalade avsikter. 

Men vi har funnit intresse att undersöka detta. Uppsatsen vill endast undersöka lärares tankar 

kring ett antal frågeområden som ansetts intressanta. Som verktyg för att undersöka 

gångbarheten för vår tes, kommer vi att ta hjälp av intervjuer. Gångbarheten i tesen kommer 

att testas gentemot relevant litteratur och de svar som ges i våra intervjuer.   

 

. 
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2. Metod 

 

Vi ämnar undersöka huruvida en grupp behöriga lärare har en uttalad tanke med sitt 

jämställdhetsarbete. Att urvalet av informanter endast består av kvinnor anser vi är av vikt att 

här belysa, tanken med att vi intervjuat enbart kvinnor beror på att majoriteten lärare inom 

grundskolans tidigare åldrar är kvinnor.  Anledningen till att samtliga lärare arbetar inom 

Örebro kommun är att frågorna som ställdes skulle vara desamma då vi använde den 

kommunala skolplanen som underlag. Undersökningens resultat kommer inte att 

generaliseras. Lärarna kommer inte att vara representanter för hela Örebro kommun utan 

dessa kommer ses som en enskild grupp. Därför kommer vår slutsats inte gälla alla lärare i 

Örebro kommun utan endast denna grupp av lärare. 

 

 

2.1 Tillvägagångssätt/Frågeområden 

 

Fem behöriga lärare som bedriver sin undervisning i grundskolans lägre skolår har ingått i vår 

intervjustudie. Urvalet av att det just blev behöriga lärare grundas i att vi förutsätter att en 

behörig lärare bör ha den insikt och kunskap som det som åläggs denne i olika lagstadgade 

dokument, samt att läraren förutsätts följa de krav läroplanen och de kommunala skolplanerna 

ställer. 

Urvalet gjordes strategiskt så tillväga att lärarna/informanterna var tvungna att uppfylla 

kraven A) Behöriga B) Undervisa i grundskolans lägre skolår. Någon tonvikt vid 

informanternas ålder har inte i denna studie lagts, då det av studiens karaktär att döma saknar 

både utrymme och relevans, men vid en djupare studie kunde både detta och andra faktorer 

som informanternas etnicitet, år inom yrket, kön osv varit av stor betydelse.  

 

Informanterna kontaktades av oss via telefon, där de tillfrågades om de ville medverka i 

studien. Om de tackade ja till detta så fastställdes ett datum för intervju, vidare informerades 

de om att studien handlade om jämställdhetsarbetet mellan flickor och pojkar och hur det såg 

ut från lärarhåll. De informerades också att intervjun skulle spelas in på band och att deras 
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namn och skolans härkomst skulle hållas konfidentiell, samt att de fick om så önskades 

erhålla en utskrift av intervjun.  

 

I denna uppsats har vi valt att undersöka huruvida lärarna uttalat arbetar med att öka 

jämställdheten mellan pojkar och flickor i grundskolans tidigare åldrar. Vi har valt som metod 

att genomföra kvalitativa intervjuer.  
 

Lärarna vi har intervjuat arbetar i den kommunala skolan och i de lägre åren. Utifrån Kvale 

Steinar (1997) Har vi valt att använda bandspelare i våra intervjuer för att kunna återge citat 

och andra uttalanden. Vi har sedan valt att göra utskrifter av våra bandinspelningar. Sedan har 

vi utifrån dessa utskrifter tolkat våra informanters svar (Kvale Steinar,1997) 

 

Vår tes kommer att prövas genom de frågor som vi kommer att ställa till lärarna. Därefter får 

vi se om vår tes kan överrensstämma med den insamlade datan, annars måste tesen förkastas. 

 

Intervjufrågarna valdes ut genom att vi läste de styrdokument som vi diskuterat ovan. Utifrån 

de styrdokumenten valde vi ut påståenden som ansågs relevanta för undersökningen. Samtliga 

påståenden har tolkats att ha med jämställdhet att göra. Det är mycket möjligt att Lpo 94 och 

Örebro kommuns skolplan har fler punkter som berör ämnet jämställdhet, men de vi valt anser 

vi som tidigare sagts relevanta för vår undersökning. Dessa påståenden presenterades för 

informanterna. Följdfrågor till varje påstående var hur de tolkar påståendet och hur de 

använder påståendet i sitt dagliga arbete. 

 

De påståenden som vi presenterade för informanterna var: 

 

Ur Lpo94: 

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

• Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

(Lpo94 s. 6) 

 

Ur Örebro kommuns skolplan: 

• Där det finns fördomssakapande inslag i läromedlen är det av vikt att lärare hanterar 

det i mötet med barn och ungdomar (Örebro kommuns skolplan s.7). 
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• Förskolan och skolan ska också bidra till att bryta den sociala och könsmässiga 

snedrekryteringen inom både gymnasieskola och högskola/universitet. (Örebro 

kommuns skolplan s.5). 

• Skolan ska arbeta med attityder och värderingar som främjar ett jämställt arbetssätt. 

(Örebro kommuns skolplan s.7). 

 

 

2.2 Datainsamling 

 

2.2.1 Primärdata 

 

Den primärdata vi samlar in är alltså intervjuer med behöriga lärare. Dessa ska vi fråga hur de 

tolkar begrepp i styrdokumenten, som anknyter till jämställdhet. Vi önskar också få svar på 

hur de arbetar efter dessa begrepp.  

 

 

2.2.2 Intervjuns genomförande 

 

En kvalitativ intervju är att undersökningen ämnar finna svar på företeelser som finns i 

lärarens vardag. Genom de påståenden och följdfrågor som kommer att ställas så kommer 

tolkningar av svaren att göras. Att kvalitativ intervju väljs beror på att längre svar från ett 

färre antal informanter önskas. Detta för att få svar på olika specifika sammanhang i 

informantens vardag, kvantitativa allmänna svar önskas inte (Kvale, 1997). 

 

En kvalitativ intervju är inte helt strukturerad, den förhåller sig runt olika teman och frågorna 

är inte hårt styrda utan informanten har möjlighet att berätta omkring temat istället för att ge 

raka svar. Detta kan ge upphov till hur komplex informantens vardag kan vara. Informanten 

kan under intervjuns gång ändra på sina svar och hur denne uppfattar en viss fråga. Intervjun 

kan för informanten bli en positiv stund där denne får nya insikter om ämnet som just 

diskuterats (Kvale, 1997) 

 

Det är viktigt att intervjuaren är kunnig på sitt område och att denne har en röd tråd genom 

intervjun. Intervjuaren måste vara väl förberedd och strukturerad. Intervjuaren måste ha klara 
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och tydliga frågor men de får inte vara för enkla utan måste ge informanten möjlighet att 

utveckla och tala runt frågan (Kvale 1997).  

 

Kvale anser att för att få så uttömmande svar som möjligt är det viktigt att intervjuaren tänker 

på följande. Det viktigt att informanten känner sig trygg, så intervjuaren måste låta 

informanten prata till punkt så att denne känner meningsfullhet i det som sägs. För att våra 

informanter skulle känna sig trygga så bokades intervjuerna på deras arbetsplats. Vi kommer 

och besöker dem på deras område där de känner sig hemma. Intervjuaren hela tiden känna av 

om situationen blir för känslig och om ämnet ska diskuteras vidare i intervjun. Intervjuaren 

måste också känna av samtalet, vad är viktigt och vad kan sållas bort? Det som känns viktigt 

hos informanten tar intervjuaren fasta på och vill utveckla. Men samtidigt får inte informanten 

sväva i väg och lämna ämnet, därför är det viktigt att intervjuaren leder informanten tillbaka 

så att ämnet inte lämnas utan blir det centrala i diskussionen (Kvale, 1997). 

 

 

2.3 Sekundärdata 

 

Den sekundärdata vi samlar in är den litteratur vi finner intressant för vår studie. Den 

litteraturen har vi till största del hittat genom Örebro Universitetsbiblioteks databas. 

 

Majoriteten av litteraturen faller inom ämnet pedagogik såsom läroplaner, kursplaner och 

avhandlingar. Men även utredningar, undersökningar och andra yttranden har vi funnit 

relevant för vår studie. 

 

 

2.4 Källkritik 

 

Man ska alltid vara vaksam och kritisk när man genomför en studie där viss fakta är insamlad 

av tredje part. Tredje parts referensramar gör att litteraturen kan var vinklad. Vi måste vara 

uppmärksamma på att den största delen av den litteratur som faller inom vårt 

forskningsområde är skrivet av kvinnor. Vi vill poängtera detta och vi ska försöka att kritiskt 

granska litteraturen utifrån vårt syfte. 
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Vid intervju som metod för insamling av data finns alltid en risk för missförstånd och 

feltolkningar. Detta kan bero på olika tolkningar av information på grund av skilda 

referensramar hos intervjuare och informanter. För att ha dubbel koll kommer vi även att föra 

anteckningar vid intervjutillfällena. Skulle en osäkerhet även hur ett svar ska tolkas uppstå, så 

avser vi att dubbelkolla med berörd lärare så att frågetecknen kan rätas ut. 

 

 

2.5 Reliabilitet 

 

Kan en studie upprepas? Det är det som menas med reliabilitet. Kan studien upprepas med 

samma resultat har studien hög reliabilitet. Studiens omfattning och vilket område studien 

avhandlar är också avgörande för var studien finner reliabilitet (Trost 2001). 

 

Den undersökning vi gjort ämnar inte representera hela lärarkåren, inte heller ämnar den 

representera hela Örebros behöriga lärarkår, vilka undervisar i grundskolans tidigare åldrar. 

Undersökning avser endast att kunna finna giltighet i den lilla grupp behöriga lärare som 

intervjuats och endast där kan studien uppnå reliabilitet.  

 

Vid intervjuer är det enligt Trost (2001) svårt att nå hög reliabilitet då två intervjuare med 

olika referensramar sällan kommer fram till samma resultat trots samma frågor. Svaren blir 

desamma men vid tolkningen från yttrande till begrepp så ändrar sig de slutgiltiga svaren.  
 

 

2.6 Objektivitet 

 

Att vara fullständigt objektiv är omöjligt då vi ska göra en tolkning av resultaten vi samlar in 

vid intervjuerna. Detta på grund av att vi redan har inbyggda referensramar som vi tolkar 

svaren efter. Som forskare av en sådan här studie så är det lätt att bli subjektiv då man valt 

ämnet efter intresse. Men det gäller att vara medveten om detta så vi förhåller oss så objektiva 

som möjligt. 
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3. Resultat 

Våra intervjuer har ett omfång av cirka sextio minuter per lärare, vilket resulterar i en stor 

mängd data.  

 

I detta kapitel går vi igenom ett urval av de svar som våra intervjuer gett.   

För att inte resultatredovisningen ska bli för vid, har vi valt att endast presentera de svar som 

vi anser ha relevans för vår undersökning.   

 

3.1 Nationella styrdokument 

Här presenteras de påståenden som hämtats ur Lpo94. Tolkningarna av svaren placeras i 

underrubriker. En underrubrik för varje påstående. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av våra tolkningar. 

 

3.1.1 ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter” (Lpo94 s 10). 

 

 

3.1.1.1 Hur tolkar informanterna läroplanscitatet? 

Några av informanterna svarade på följande sätt när de skulle tolka ovanstående citat. 

 

 

Lärare 1 

 

Det är ju att det inte ska vara någon skillnad på könen, det är ju att liksom 

motverka ojämlikhet, alltså det är ju det det går ut på att man ska ha en slags 

jämlikhet bland barnen. 

 

Lärare 3 

 

Att ge dem lika mycket utrymme överhuvudtaget. Att dem ska kunna ha tid 

att prata och tid att kunna genomföra det dem vill också. […] Då måste de 

ges lika mycket utrymme för både killar och tjejer. Så tolkar jag det mycket. 
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Lärare 4 

Lika rätt och möjligheter hmm. Hur tolkar jag det? Ur ett 

jämställdhetsperspektiv så måste jag nog säga att man ska vara lika mot både 

tjejer och killar, att de ska få samma möjligheter att växa upp till den 

människa de vill bli. Att skolan måste hjälpa barnen. 

 

 

Några av lärarna tolkar ovanstående påstående med hur mycket utrymme varje elev får och 

diskuterar formen av talutrymme.  

Följdfrågan de svarar på nedan är om både flickor och pojkar får lika stort talutrymme. 

 

 

 

Lärare 2 

Jag har några som dominerar men det är både tjejer och killar som dominerar 

i klassen och som tar plats för dem andra, det behöver inte bara vara killarna 

och det behöver inte bara vara tjejerna dom hjälps nog åt. 

 

 

Lärare 3 

Men så finns det några tysta killar och några tysta tjejer och dem får man 

plocka fram på ett annat sätt. När dem märker att de är trygga i gruppen och 

så, då vågar dem mer och ja ett steg framåt gör ju att det blir två steg nästa 

gång, det kan ju bli bakslag också men man försöker ju liksom ta fram dem 

på olika sätt, kanske i grupp eller tillsammans med mig, 

 

 

 

3.1.1.2 Hur använder informanterna läroplanscitatet ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Lpo94 s.10) i sin dagliga undervisning? 

 

 

En lärare vill gärna se att hon arbetar jämlikt med individen i centrum men när hon diskuterat 

frågan ett tag så visar det sig att könet på eleven gör att hon behandlar elever olika. 
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Lärare 5 

Jag arbetar med varje individ oavsett kön, att ja, att varje individ ska få 

utvecklas på bästa sätt och få den stimulans den behöver oavsett om man är 

kille eller tjej.[…] Fast samtalar gör man väl på olika sätt, det gör man ju. 

(tystnad) T ex vi har en som inte går i min klass, men skolans stökpelle […] 

jag samtalar inte på samma sätt med honom som jag gör med en tjej, jag 

accepterar nog ett annat språkbruk, en annan attityd. 

 

 

 

Talutrymmet får även en stor del av utrymmet i diskussionen med lärarna när man frågar hur 

de använder ovanstående läroplanscitat i sin dagliga undervisning. 

 

 

Lärare 3 fick frågan med om hon hade någon uttalad tanke med hur hon använder det i sin 

dagliga undervisning. 

 

 

 

Nej, det har jag faktiskt inte, min tanke är nog att alla ska ges så stor plats 

som möjligt, så rättvis fördelning som möjligt. […], jag tänker nog inte så att 

jag ska prata mer med tjejerna nån dag eller mer med killarna nån dag på det 

sättet utan det är nog mer att man ska försöka möta alla. 

 

 

Lärare 4 har en tanke med hur hon tycker att alla får lika stort talutrymme. 

 

 

Jag brukar, när de sitter och räcker upp handen så tar jag inte hipp som happ 

utan då tar jag som dem sitter och det har gått in hos dem. Jag tar inte vissa 

utan jag går igenom allihopa så som dem sitter. 

 

 

 

 

Att stärka flickornas roll i skolan är en viktig del för lärare 1, även om det inte är en del av 

hennes arbete just nu så tar hon upp det som en del i hennes jämställdhetsarbete. 
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Jag kan gå tillbaks till min förra grupp där vi under perioder jobbade med 

pojk- och flickgrupper därför att pojkarna dominerade för mycket och då 

behövde flickorna stärkas i sin roll att ta för sig då var vårt arbete med 

flickgruppen att få dom att bli lite mer högljudda att våga säga ifrån vi lekte 

lekar vi gjorde saker som gjorde att det blev lite flamsigt och stimmigt och 

stökigt. 

 

 

 

Hur ska skolan arbeta med att motverka de könsroller som finns kvar från gamla tider. Nästa 

påstående som är hämtat ur läroplanen är  

 

 

3.1.2 ”Skolan ska motverka traditionella könsmönster” (Lpo94 s.10). 
 

3.1.2.1 Hur tolkar lärarna läroplanscitatet? 
 

När de lärare som intervjuats talar om att de arbetar med att motverka traditionella 

könsmönster så gör de ändå skillnad på pojkar och flickor. De talar om vilka fysiska saker de 

gör, de talar väldigt lite om hur de agerar själva för att vara en jämställd lärare. Lärare 3 

beskriver det mycket bra när hon tolkar ovanstående citat. 

 

 

Att vi ska peppa dem till och våga göra sånt som kanske är typiskt killgrejer 

och typiskt tjejgrejer. […] Dem är inte så könsrollsbundna gammaldags utan 

här kör alla med fotboll många spelar innebandy även tjejer fast man tror att 

det kanske skulle vara mer killar som gör det. Ibland kan dem faktiskt önska 

sig gymnastik och sånt, ett gymnastikpass med bara tjejer eller gymnastik 

bara med killar, det kan dem önska själva. 
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3.1.2.2 Hur arbetar lärarna med ovanstående citat? 

 

För att beskriva jämställdhetsarbetet på skolan så använder lärarna olika fysiska aktiviteter 

för att visa på hur jämställt deras arbete är. De beskriver både lärarledda aktiviteter och 

rastaktiviteter.  

 

 

Lärare 4 anser följande. 

 

 

Det är ju att ge dem möjlighet att våga försöka och då kan det ju vara lättare 

ibland kanske att göra tjejgrupper som prövar på olika typiska killsaker så 

kan det ju vara enklare att möta dem om de känner att de vågar mer att det 

var inte så farligt och tvärtom naturligtvis för killarna också att våga på mer 

tjejgrupper, jag menar jag har ju killar i dans det är ju helt okej om dem bara 

får hålla till med killarna tills de blir lite säkrare då kan de tänka sig att köra 

med brudarna.  

 

 

Lärare 5 anser att 

 

 

Just nu har vi många grupperingar men ofta är det inte t ex fotbollsplanen, det 

är tillåtet att vara lika mycket tjejer som det är lika mycket killar och jag ser 

inte att tjejerna känner sig begränsade där, att de känner nåt hinder. I sport kan 

det ju vara en sån grej, man är lite sämre man är lite svagare, inte riktigt lika 

snabb, skjuter inte lika hårt. Men där har inte jag sett att de ser några hinder 

utan det är allt från förskoleklasstjejer upp till sexans killar som är med och 

spelar samtidigt och det tycker jag visar en ganska hög tolerans mot varandra 

att man inte gör nån större skillnad på tjejer och killar, gammal och ung och 

såna saker. 
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3.1.3 Sammanfattning 

 

Lärarna som intervjuats anser sig ha jämställda klasser och anser sig inte behöva tänka på att 

arbeta med jämställdhet. De använder uttryck som ” Det här kanske är fel frågor för mig, jag 

som har en så himla speciell klass just nu (lärare 3) och ”Man gör nog mycket ibland som 

man inte tänker på, så där. På en direkt fråga så tycker man inte att man gör nånting (lärare 

4). Den jämställdhet som lärarna talar om gör skillnad på pojkar och flickor. De talar om hur 

de anser jämställdhet artar sig i sina klasser och inte hur de arbetar med jämställdhet.  

 

 

Jämställdhet för några av lärarna är hur stort talutrymme varje elev får i klassrummet. Varje 

elevs möjlighet att komma till tals i klassrummet ses som en stor del av jämställdhetsarbetet. 

Även aktiviteter som inte styrs av lärare t ex rastaktiviteter vävs in i lärarens arbete med 

jämställdhet. Även elevstyrda aktiviteter räknas som en del av lärarens jämställdhetsarbete. 

Men jämförelsen där gör också skillnad på pojkar och flickor när lärare 5 säger att på 

fotbollsplanen ”är det allt från förskoleklasstjejer upp till sexans killar som är med och 

spelar samtidigt”.  

 

De nationella styrdokumenten är övergripande för alla lärare i den svenska skolan. För att 

göra dessa mer begripliga så ska varje kommun tillhandahålla en kommunal skolplan som 

beskriver mer detaljerat hur kommunens skolor ska arbeta. 

 

 

 

3.2 Kommunala styrdokument 

 

Under denna rubrik sammanställs vad informanterna svarat på de påståenden ur Örebro 

kommuns skolplan som anses viktiga för undersökningen. Även här har informanterna fått 

följdfrågorna hur de tolkar påståendena och hur de arbetar med påståendena. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av våra tolkningar. 
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3.2.1 Fördomsskapande inslag i läromedlen. 

 

”Där det finns fördomsskapande inslag i läromedlen är det av vikt att läraren hanterar det i 

mötet med barn och ungdomar” (Örebro kommuns skolplan s.4) 

 

 

Detta påstående kunde informanterna inte svara på hur de arbetar med utan här ges enbart 

svar hur de tolkar ovanstående citat. 

 

 

3.2.1.1 Hur tolkar informanterna ovanstående citat. 

 

Lärarna i undersökningen hade olika uppfattning om de hade använt läromedel där innehållet 

varit ojämställt. Lärare 5 ansåg att hon aldrig hade arbetat med läromedel med ojämställt 

innehåll. 

 

 

Inte där det handlat om jämställdhet men det är viktigt att ha dem glasögonen 

på sig för man kan upptäcka nya saker hela tiden även om man har jobbat 

med det i tio år. 

 

 

Lärare 1 använder inte traditionella läromedel utan tillverkar eget. Därför anser hon att 

ovanstående citat är svårt att svara på då hon inte är förtrogen med traditionella läromedel. 

 

 

Vi har inte så traditionella läromedel, ja har ju inte det, jag jobbar ju inte på 

det sättet. . Vi har ju faktaböcker mer till den delen och sen så skönlitteratur 

till svenskan.  Nu vet ju inte jag om jag så medvetet tänkt på det, utan det blir 

väl när ni ställer den här frågan, då att man läser böcker och sånt, man kan ju 

tänka sig där kan det ju finnas i skönlitteraturen kan det ju finnas könsroller 

inbakade men… 
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En del läromedel anses av lärare 3 ha ett ojämställt innehåll även om det blivit bättre. 

 

 

Det känns inte som att det är så mycket längre, det är inte så påtagligt det är 

det inte. Men visst glimtar det igenom det gör det ju, jag menar det är ju 

oftast tjejer som rider hästarna i såna exempel i matteboken t ex eller visst 

kan det vara så. Men det är inte lika påtagligt nu som för fem, sex , sju år 

tillbaka, det har blivit förändring det har det blivit, helt klart till det positiva. 

 

 

3.2.2 Könsmässig snedrekrytering. 

 

”Förskolan och skolan ska också bidra till att bryta den sociala och könsmässiga 

snedrekryteringen inom både gymnasieskola och högskola/universitet” (skolplan för Örebro 

kommun 2005 s.5) 

 

3.2.2.1 Hur tolkar informanterna ovanstående citat. 

 

Lärarna har svårt att se hur de ska kunna bidra till att minska snedrekryteringen. De tycker att 

deras arbete är att lägga en grund för framtiden. Lärare 1 sammanfattar bra vad lärarna anser. 

 

 

Jaa du, det får väl bli vårat lilla vardagsarbete som vi gör här då, utifrån våra 

tidigare, jag kan inte påstå att jag liksom går med dom tankarna i huvudet att 

det ska vara snedrekrytering till universitet och högskolor, utan på det här 

stadiet får vi väl dra vårat strå till stacken, bara att försöka jobba med att inte 

skapa dem här könsbestämda varelserna. 
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3.2.2.2  Hur arbetar informanterna med ovanstående citat.  

 

 

 

Lärare 3 anser att hennes arbete är att 

 

De ska få pröva på, de ska få pröva på alla alternativ som finns. Det är väl det 

som är viktigt och sen utifrån det att man kan söka efter det intresse man har. 

Mer kan vi nog inte göra tror jag. Vi kan ju inte tvinga dem. Det måste ju få 

komma härifrån (tar sig mot hjärtat). Men starka och trygga människor gör ju 

kanske att man vågar mer och det är ju där vi kan lägga en bra grund tror jag, 

helt klart.  

 

Att få eleverna att tro på sig själva så att de vågar följa den väg de vill anser lärare 5 är 

viktigt. 

 

 

Det handlar om att få varje individ att tro på sig själv och sin egen förmåga 

att lyckas.  Men det kan man ju börja med hur tidigt som helst att se till att 

varje individ upplever att de kan lyckas oavsett om man väger 110 kg och vill 

bli balettdansös, att våga sätta mål och jobba mot det. 

 

 

Ett annat perspektiv på frågan om snedrekrytering är att pojkar och flickor måste visa sidor 

som traditionellt sätt är bundna till det motsatta könet och att flickor måste våga säga ifrån. 

 

 

Lärare 1 och 5 diskuterar detta. 

 

Att dem får vara mjuka om dem är pojkar och lite tuffa när de är tjejer. Inte 

minst det, tror jag. Det är väl också nånting man kan jobba mycket med tror 

jag, att vi måste jobba med, det är att flickorna, att våga säga ifrån med tanke 

på att det man läser i tidningarna nuförtiden om vad flickorna blir kallade och 

så vidare, att dem vågar stå upp som en grupp, att de vågar stå emot det, 

samtidigt måste man säga att killarna inte ska hamna i den här svansen som 

använder det här språket (lärare 1). 
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Vi är skapta på olika sätt det är bara så, killar är ofta, oftast starkare än tjejer. 

Ähm, tjejer är oftast mjukare än vad killar är. (funderar) Men där ju inget 

som ska sätta hinder för vad man vill göra och att förverkliga sig själv och 

sina mål och sina drömmar. Det är ju inget som ska få vara ett hinder. Det får 

man ju Det fysiska ska ju inte få bli ett hinder. De är ju jätteläskigt om skolan 

hjälper till med det (lärare 5). 

 

 

3.2.3 Främja ett jämställt arbetssätt. 

 

”…Skolan ska arbeta med attityder och värderingar som främjar ett jämställt arbetssätt” 

(Skolplan för Örebro kommun 2005, s.7) 

 

3.2.3.1 Hur tolkar informanterna ovanstående citat. 

 

Lärarna har svårt att beskriva hur de tolkar detta citat, de vill istället beskriva hur de arbetar 

med det. Lärare 3 har dock gjort ett försök. 

 

Jag vet inte! (Tystnad)… Det blir så svårt, jag vet inte, man jobbar ju utifrån 

att alla ska få lika stort utrymme och det är ju liksom på nåt sätt och främja 

det också tycker jag, jag  kan inte ge några konkreta exempel på om jag 

tänker på det. 

 

 

3.2.3.2 Lärarna tycker… 

 

Lärare tycker att de arbetar mycket med detta påstående, de diskuterar påståendet påföljande 

sätt. Lärare 3 beskriver sitt arbete med attityder och värderingar hos killarna i sin klass. 

 

Mm. (tystnad) Attityder och värderingar. Vi jobbar väldigt mycket med, eller 

jag jobbar väldigt mycket med attityder och värderingar. Jag jobbar väldigt 

mycket med det att vi ska ha en hög acceptans jäntemot varandra, att vi ska, 

ja. Vilken attityd man har mot varandra vilket språk man använder jäntemot 

varann, visa uppskattning inför andra människor och att överhuvudtaget vara 
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sedd.  För jag ja… det är en väldig jakt på status hela tiden mellan de här fem 

killarna att de har det väldigt jobbigt på det sättet att de hela tiden måste stå 

högst i rang hos tjejerna. Det blir så, tyvärr. De gör ju själva skillnad på killar 

och tjejer, vem som är mest intressant för tillfället och vem som har högst 

status. 

 

 

 

Lärare 4 tycker att hon arbetar med ovanstående citat genom att arbeta med talutrymmet och 

hur hon placerar eleverna i klassrummet. 

 

Det är liksom mer att man ger alla mera utrymme, det är ju där jag är nu, i 

varje fall man behöver inte tänka så mycket på det där med jämställdhet. Det 

är en superklass alltså dom är lika många tjejer som killar också! Och det går 

och göra så otroligt mycket då, man kan sitta tjej och kille och man kan sitta 

killbord och man kan sitta tjejbord, man kan blanda och fixa och dona, det är 

liksom helt super, det är ju guld, de har ju gjort att mycket sånt här har blivit 

mycket mycket lättare. 

 

 

 

3.3 Sammanfattning 

 

Örebro kommuns skolplan tar upp ett antal påståenden om jämställdhet. Informanterna fick 

svara på dessa påståenden. De anser att några av påståendena är skrivna på så sätt att de 

saknar relevans för grundskolans tidigare år. De är även oeniga om hur dagens läromedel ser 

ut om det innehåller ojämställda åsikter eller ej. I arbetet med attityder och värderingar så 

anser några av lärarna att de har uttalade avsikter med hur de bedriver detta arbete. Deras 

arbete sträcker sig till hur de arbetar med acceptans mot varandra och hur framförallt pojkar 

ska bete sig. De beskriver även hur de kan arbeta i klassrummet, hur de placerar pojkar och 

flickor och de anser att de har stora möjligheter att genomföra detta arbete. 
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4. Diskussion 

 

 

Undersökningen har grundat sig i ämnet jämställdhet. Lärarens jämställdhetsarbete har stått i 

fokus och huruvida läraren har en uttalad tanke med detta arbete eller inte.  

 

Vi anser att samtliga intervjuade lärare har en tanke med hur de bedriver sin undervisning 

med jämställdhet. Därav måste vi delvis förkasta vår tes att: dagens behöriga lärare arbetar 

inte uttalat med att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor i grundskolans lägre åldrar.  

Liksom Wahlström (2003) så har vi funnit att lärarna tror sig ha en tanke med sitt 

jämställdhetsarbete, men då jämställdhetsarbetet undersöks närmare så visar det sig att dessa 

tankar inte är uttalade, och utifrån denna synvinkel så kan också tesen bekräftas. Dock anser 

vi inte att deras uttalade tankar svarar upp mot de utbildningspolitiska dokument som lärarna 

är ålagda att arbeta efter.  

 

Lärarna har en väldigt likartad syn på vad ett jämställdhetsarbete kan vara, synen liknar mer 

ett arbetssätt, där skillnader mellan pojkar och flickor fortfarande görs.  

 

Vi anser att lärarna fortfarande gör skillnad på vad som är manligt och kvinnligt, exempel på 

detta kan vara lärare 3 som i resultatet beskriver idrott som en typiskt manlig aktivitet.  

 

Liksom Wahlström (2003) så anser vi att lärarna fyller barnen med traditionella 

förväntningar av vad som är manligt och kvinnligt. 

 

 

Även Dewey (2002) anser att 

 

Föreställningar och förhoppningar kan inte som ting rent fysiskt plockas bort och sättas 

tillbaka. Hur kan de då förmedlas? Eftersom det inte kan ske genom direkt överföring eller 

bokstavlig prägel är det vår uppgift att upptäcka den metod genom vilken de unga tillägnar 

sig de gamlas synsätt eller de äldre uppfostrar de yngre till mentala avbilder av sig själva.  

(Dewey John 2002 s.45ff) 
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Vi tror att lärarnas intention med jämställdhetsarbetet är gott. Deras syn på arbetet saknar 

dock den av oss efterfrågade, uttalade tanken med att öka jämställdheten. Lärarnas uppgift 

måste vara att förklara för och diskutera med eleverna om Sveriges värdegrund och att se till 

att flickor och pojkar har lika mycket att säga till om i undervisningen (Wahlström 2003). 

Zackari & Modigh (2000) menar att lärarna måste visa med handling att de står för de 

värderingar som diskuteras med eleverna. ”Det krävs kunskap och kompetens, medvetenhet 

och engagemang men också tid och resurser för att ord ska bli till handling” (Zackari & 

Modigh 2000 s.7). Wahlström anser att lärarna gör ett otroligt jobb, men att de gör motsatsen 

till vad som står i våra jämställdhetslagar och läroplaner. På så sätt lever de gamla 

traditionerna kvar och förblir cementerade i vårt samhälle och bidrar till fortlevnad av det 

traditionella könsmönstren, generation efter generation ( Wahlström 2003).  

 

Vi anser att lärarna försöker beskriva att de ser mer till individen än till könet. Liksom 

Gannerud (2001) anser vi att när lärarna diskuterar specifika situationer så blir könet 

viktigare än individen. Så individ synen på eleverna i generella diskussioner blir till 

könsberoende tolkningar när det kommer till specifika situationer.  

 

Det är viktigt att eleverna blir medvetna om de rådande traditionella könsmönstren, detta för 

att kunna förändra dagens jämställdhets ideal (Einarsson & Hultman 1992). 

Det är också av vikt att läraren belyser den traditionella synen på vad som setts manligt och 

kvinnligt, så att eleverna får en insikt hur det sett ut historiskt. Men också för att kunna visa 

på de förändringarna som skett i vårt samhälle när det gäller jämställdhet.  

 

 

Läraren måste ha ett förhållningssätt som tydligt svarar mot de krav som ställs i läroplanen 

beträffande jämställdhet. 
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Dewey menar att  

 

Det viktigaste med det vi just sagt om den utbildningsprocess som fortgår antingen man vill 

det eller ej, är att det fäster uppmärksamheten på att det enda sätt varigenom vuxna 

medvetet styr de ungas utbildning, är genom att kontrollera den miljö där de verkar och 

följaktligen tänker och känner. Vi fostrar aldrig direkt utan indirekt medelst miljön (Dewey 

John 2002 s.54). 

 

 

 

Det är därför viktigt att skolans attityder och värderingar formar eleverna till individer som 

ska leva i vårt samhälle. Det är också viktigt att läraren klargör vilket språk som används och 

hur denne förhåller sig, när hon interagerar med eleverna. För att detta ska vara möjligt måste 

lärarens tanke med sitt jämställdhetsarbete vara uttalad (Wahlström 2003).  

 

 

Det är viktigt att lärarna har kunskap om hur de ska kunna motverka att traditionella 

könsmönster. Jämställdhet är i allra högsta grad en demokratifråga och därför måste arbetet 

med jämställdhet genomsyra den dagliga undervisningen (Gemzöe 2004). 

Skolans uppgift är att ha en balans mellan kunskapsuppdraget och värdegrunden. När skolan 

enbart riktar sig till att förmedla kunskap så ”tillverkar” skolan elever duktiga på olika ämnen 

men de saknar social kompetens. Skolans uppgift är därför att se till att kunskap och 

värdegrund går hand i hand så att eleverna fylls med både ämneskunskap och med en social 

kompetens om vad som är rätt och riktigt. Denna kunskap kan inte eleven tillägna sig själv 

utan enbart i samspel med andra (Dewey 2002).  
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5. Slutsats 

 

Vi har genom vår undersökning kunnat upptäcka att lärarna vi intervjuat har en tanke med hur 

de ska bedriva jämställdhetsarbete i skolan. Det arbete de utför som de anser har med 

jämställdhet att göra anser vi istället bekräftar de redan befintliga könsrollerna. Om vi ska få 

en ökad jämställdhet i vårt samhälle så är det av vikt att lärare tillskaffar sig en uttalad tanke 

med hur de vill bedriva sitt jämställdhetsarbete. Denna uttalade tanke måste naturligtvis svara 

upp mot de styrdokument som lärarna har att arbeta efter. Först då kan vi ställa kravet på att 

vårt samhälle ska bli en jämställd arena för både kvinnor och män. 
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6. Sammanfattning 

 

Vi har undersökt om behöriga lärare har en uttalad tanke med hur de bedriver 

jämställdhetsarbete i grundskolans tidigare åldrar. Vi har valt att intervjua fem behöriga 

kvinnliga lärare som har lärartjänst inom Örebro kommun. Dessa lärare har intervjuats om hur 

de tolkar och arbetar med de utbildningspolitiska styrdokument som skolan har att arbeta 

efter. Deras svar har ställts mot en tes som vi sedan har undersökt om den kan bekräftas eller 

förkastas. Att tesen av resultatet att döma förkastas beror på att vi finner att lärarna har en 

tanke med jämställdhetsarbete, dock så är den inte uttalad.  
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