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Abstract 

Johansson, Lina (2020): A gendered school – how teachers in social studies relate to the fact 

that the school organization is gendered.  

 

Today there is an increased interest in understanding how organizations are gendered, which 

this study is based on, and the aim is to investigate how teachers in social science relate to the 

fact that the school is gendered. Through interviews, the study responds to how teachers 

express their awareness about that the school organization is gendered, how they express that 

it is and whether they have strategies to adapt to it. The study is based on a theoretical starting 

point about gendered organizations with Joan Acker (1990) at the forefront. The main results 

of the study show that women are more aware of that the school organization is gendered than 

men. It also shows that gender structures are seen on several levels, horizontally, vertically 

and internally. Finally, it also shows that teachers' individual adaptations differ as no clear 

pattern could be found, which may be due to too few respondents. 
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1. Inledning  

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt 

politiskt mål i Sverige” (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). 

 

Detta skriver jämställdhetsmyndigheten (2019) på sin hemsida om Sveriges 

jämställdhetspolitik. Det råder alltså ingen tvekan om att det finns ett uttalat mål om 

jämställdhet i Sverige. Det tillsammans med att allt fler kvinnor får plats i det offentliga 

rummet och på höga positioner på arbetsmarknaden kan få det att verka som att Sverige är ett 

jämställt land. Den föreställningen spräcker dock SCB:s publikation, På tal om kvinnor och 

män, hål på (Statistiska centralbyrån, 2018). Där återfinns bland annat en sammanställning på 

kvinnors lön i procent av mäns, uträknade på 113 yrkesgrupper inom kommun, landsting, stat, 

privat och offentlig sektor där ingen sektor visar ett resultat över 100 procent (Statiska 

centralbyrån, 2018, s. 80). Det vill säga i alla sektorer tjänade kvinnor generellt sätt sämre än 

män. Trots tydliga politiska mål och mer lika fördelning av tjänster och utrymme offentligt är 

alltså Sverige inte jämställt. Idag är vi dock mer medvetna om de sociala ojämlikheter på 

grund av kön som råder i samhället, vilket MeToo är ett tydligt exempel på. Att kvinnor idag 

inte behöver tystas ned utan blir hörda i det offentliga utrymmet är en stor skillnad från förr. 

Denna förändring speglas även i forskning. Från kvinnoforskningens uppkomst under 1980-

talet har forskningen om kvinnors förutsättningar i samhället ökat och idag finns det en egen 

institution för genusvetenskap på nästan alla universitet i Sverige (Göteborgs Universitet, 

2019).  

 

Som en del av att forska om kvinnors förutsättningar i samhället har ett forskningsfält om 

ojämställdhet på arbetsmarknaden och hur kvinnor underordnas i organisationer vuxit fram 

(Alvesson & Billing, 2011, s. 13–26). Detta forskningsfält kan sammanfattas som 

organisationsforskning med ett könsperspektiv, där Joan Acker kan ses som en av pionjärerna 

på fältet (Brüde Sundin, 2007, s. 69). Ackers (1990, s. 139–158) tes till att det tidigare inte har 

forskats om organisationer i relation till kön är för att man utgått från att organisationer är 

könsneutrala, vilket hon menar visar hur djupt rotat könsstrukturer är i organisationer och 

motiverar varför det är nödvändigt att studera det. Enligt henne krävs det att 

organisationsforskningen motsäger sig antagandet om att organisationer är könsneutrala för 

att fullständigt förstå de utmaningar inom jämställdhet som finns inom organisationer. För att 

teoretisera detta myntar Acker (1990, s. 139–158) begreppet gendered organizations som kan 
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översättas till könade organisationer, vilket innebär att organisationer är uppbyggda på könade 

innebörder. Forskningen som följer Acker riktar sig främst till den privata sektorn och allra 

främst till organisationer och branscher som är manligt dominerande. Acker (1990, s. 139–

158) själv gör dock ingen skillnad på privat eller offentlig sektor utan menar att alla 

organisationer är könade.  

 

Utifrån den teorin, att alla organisationer är könade och alltså då även skolan, tar föreliggande 

uppsats sin utgångspunkt. Viss forskning har riktat sig mot liknande problemområden tidigare 

men främst emot skolledning och rektorer. Till exempel har Wingård (1998) konstaterat att 

rektorsyrket präglas av manliga normer. Även Brüde Sundin (2007) visar liknande resultat där 

hon bland annat påvisar att rektorsyrket länge dominerats av män. Det är dock mindre 

beforskat på hela skolans organisation utifrån ett könsperspektiv, vilket motiverar att det kan 

finnas en kunskapslucka. Acker (1990, s. 139–158) menar att alla organisationer bygger på 

människor som präglas av könsföreställningar, vilket speglas i organisationen och även 

skolans organisation. Detta eftersom att det finns förväntningar på hur man bör vara beroende 

på om man är en kvinna eller man, som exempelvis tar sig till uttryck genom vem som sköter 

pappersarbete och vem som har huvudansvar för IT-frågor. I kontrast till detta har skolan ett 

tydligt demokratiuppdrag som innebär att skolan ska genomsyras av jämställdhet (Skolverket, 

2011a, s. 1). Dessa två perspektiv, könsperspektivet på skolan och skolans värdegrund, kan 

argumenteras för att stå i konflikt. I denna konflikt finns det lärare som varje dag tampas med 

dilemman som konflikten medför. Oavsett om lärarna är medvetna om utmaningarna eller inte 

så finns de där och präglar deras beteenden. I denna konflikt mellan skolans värdegrund och 

lärares verklighet finner studien sitt intresse.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur samhällskunskapslärare uttrycker att de är 

medvetna om att skolans organisation är könad och på vilka sätt de uttrycker att den är det. 

Vidare syftar även studien till att undersöka vilka strategier samhällskunskapslärare har för att 

anpassa sig till att skolan är könad.  

 

1. I hur stor utsträckning uttrycker samhällskunskapslärare sig medvetna om att skolan är 

könad?  

2. På vilka sätt uttrycker samhällskunskapslärare att skolan är könad?  
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3. Vad använder samhällskunskapslärare för strategier för att anpassa sig till att skolan är 

könad?  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med en redogörelse för forskningsläget, där två olika forskningsfält 

presenteras. Detta då undersökningsfenomenet dels kan sägas bygga på 

organisationsforskning men även på forskning om hur jämställdhetsundervisning bör 

bedrivas. Därefter följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen 

bygger på. Det avsnittet börjar med en begreppsredogörelse för att tydliggöra hur de centrala 

begreppen definieras. Efter det återfinns en beskrivning om könade organisationer, där fyra 

underkategorier presenteras, vilket är den huvudsakliga teorin som uppsatsen bygger på. I det 

tredje avsnittet presenteras och diskuteras uppsatsens metodologiska ansats. I det följande 

avsnittet presenteras empiri växelvis med analys, där strukturen i analysen följer teorins 

underkategorier. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt som presenterar studiens huvudsakliga 

slutsatser och resultat i följd av en avslutande diskussion.  

 

2. Forskningsläget 

Föreliggande studie bygger på två olika, men till viss del tangerande forskningsfält. Det första 

fältet, och även studiens huvudsakliga utgångspunkt, är organisationsforskning med ett 

könsperspektiv som delas i två olika inriktningar, privat och offentlig sektor med fokus på 

skola. Majoriteten forskning inom fältet är gjord mot privat sektor men det återfinns även 

några studier mot offentlig sektor med framför allt fokus på skolan som organisation. Det 

andra fältet handlar om hur man i skolan bör undervisa om kön och jämställdhet där även 

demokratiuppdraget får ett visst fokus. 

 

2.1 Ett könsperspektiv på organisationer  

Alla organisationer bygger på människor och mänskliga interaktioner vilket leder till att 

organisationer inte är fria från könsföreställningar och de sociala konstruktioner som det 

innebär (Acker, 1990). Detta konstaterades tidigt av Joan Acker och har sen dess ytterligare 

beforskats. En särhållning mellan könen kan ses både horisontellt och vertikalt i 

organisationer då till exempel de högsta ledarna generellt är män och att män och kvinnor på 

samma vertikala nivå tilldelas olika arbetsuppgifter på grund av deras kön (Brittan & Logan, 
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2008, s. 107–121). Till exempel får kvinnor generellt arbetsuppgifter av omsorgskaraktär eller 

administrativa uppgifter, medan män får arbetsuppgifter av mer ”görande”-karaktär. Brüde 

Sundin (2007) som också bygger sin studie på Ackers antagande om könade organisationer 

menar att förväntningarna på kvinnor och män som chefer skiljer sig åt, både av dem själva 

och av andra. Detta då kvinnor förväntas att ta på sig en högre arbetsbelastning och att deras 

position som chef ofta bemöts med skepsis. De behöver istället bevisa sin kunnighet för att bli 

accepterade som chefer. Manliga chefer har i kontrast en större acceptans som chef redan från 

start på grund av sitt kön, vilket Brüde Sundin (2007, s. 177–183) menar beror på att idealet 

för en chef är att han är man. Detta ligger i linje med Petterssons (2000, s. 69–92) studie då 

den påvisar att det inte är givet att kvinnor och män leder på olika vis, men att 

ledarskapsidealet formats efter manliga normer. Det vill säga att chefspositionen i en 

organisation skapar ett särhållande mellan könen som privilegierar män och det manliga, 

vilket påverkar hela organisationens struktur och uppbyggnad.  

 

Wahl (1992) argumenterar i linje med tidigare studier att organisationer påverkas av kön på 

flera plan. Hon redogör för hur diskriminering på grund av kön förekommer såväl direkt som 

indirekt, ibland medvetet och ibland omedvetet. Hennes resultat påvisar att det är den 

indirekta diskrimineringen som upplevs som mest allvarlig då den är strukturell och påverkar 

kvinnor som kollektiv. Den indirekta diskrimineringen berör bland annat arbetstider, 

möjligheter till karriäravbrott eller åldersuppfattningar i karriären, som generellt är anpassade 

efter män och på så vis blir indirekt diskriminerande mot kvinnor. Wahl (1992, s. 250–251) 

själv, med stöd i sin empiri, resonerar dock för att såväl direkt som indirekt diskriminering 

mot kvinnor i organisationer kan betraktas som strukturella problem då det uppfattas som 

normalt och accepterat. Att det finns en normalisering gentemot kvinnodiskriminering i 

organisationer gör att även kvinnor kan få ett defensivt förhållningssätt till att motverka 

könsdiskriminering. Detta kan sägas bygga på två tankeströmningar, dels att det är allmänt 

accepterat att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp, men även idéen om att 

organisationer är könsneutrala. Dessa tankeströmningar leder till att det inte är legitimt att 

argumentera för att kön påverkar organisationer och interaktionerna där i (Wahl, 1992, s. 

248–254).   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att organisationer inte är könsneutrala eller fria från 

normativa föreställningar om kön (Acker, 1990; Brittan & Logan, 2008; Wahl, 1992). Dessa 

strukturer syns både horisontellt och vertikalt i organisationer, då kvinnor och män besitter 
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olika positioner och ägnar sig åt olika arbetsuppgifter1 (Brittan & Logan, 2008, s. 107–121). 

Strukturerna skapar alltså en särhållning mellan könen, där den manliga normen privilegieras 

(Pettersson, 2000, s. 69–92). Det kan även konstateras att förväntningarna på kvinnor och 

män som ledare skiljer sig åt, vilket innebär att endast på grund av sitt kön har män redan en 

fördel jämfört med kvinnor (Brüde Sundin, 2007, s. 177–183). Till sist kan även konstateras 

att det sker både indirekt och direkt diskriminering gentemot mot kvinnor som social grupp. 

Detta då det finns en föreställning om att organisationer är könsneutrala vilket leder till att det 

anses illegitimt att argumentera för att kön påverkar (Wahl, 1992). Föreställningen om att 

organisationer är könsneutrala, trots att forskning indikerar annat, motiverar ytterligare studier 

om hur könsstrukturer kan komma till uttryck.  

 

2.2 Ett könsperspektiv på skolan som organisation  

Brüde Sundin (2007, s. 175–177) visar att det även i skolan finns en hierarkisk könsfördelning 

gällande positioner likt den fördelning som återfinns i den privata sektorn. Detta då 

förskoleverksamheten representeras av kvinnor medan män återfinns i de äldre årkurserna. 

Även andra arbeten i skolan, som till exempel vaktmästare och kurator, är könskodade då 

vaktmästare generellt är män och kuratorer generellt är kvinnor vilket ligger i linje med 

forskning om att det finns en särhållning mellan könen både horisontellt och vertikalt (Britton 

& Logan, 2008, s. 107–121). Liknande resultat återfinns i Eddy och Coxs (2008) studie där de 

undersökte kvinnliga skolledare på ”community college” i USA. Deras huvudsakliga resultat 

visar en bild av att skolornas organisation är uppbyggd efter könsstrukturer där manliga 

normer präglar organisationen. Detta gör att kvinnorna arbetar efter manliga normer trots att 

skolan ska grunda sig i demokratiska värden, som ska innebär jämställdhet mellan könen 

(Eddy & Cox, 2008, s. 69–79). Detta ligger även i linje med Wahls (1992, s. 248–254) studie 

om indirekt diskriminering där arbetstider, karriärsavbrott och ålder är anpassade utefter män.  

 

Brüde Sundin (2007, s. 12) redogör för rektorsyrkets historia och konstaterar att yrket har 

dominerats av män i 620 år, om man anser att rektorsyrket grundar sig i 1200-talets dom- och 

katedralskolor. Oavsett ställningstagande gällande rektorsyrkets uppkomst så har det länge 

varit ett mansdominerat yrke. Det är först under 1900-talet som kvinnor var tänkbara 

kandidater för yrket. Kvinnor har dock informellt funnits i skolans organisation innan dess, 

 
1 Tydligare redogörelse för horisontella och vertikala könsstrukturer återfinns senare i uppsatsen, under rubrik 
3.2.1. 
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som till exempel föreståndarinnor i flickskolor. Könsfördelningen för skolledare har sen dess 

svängt i takt med andra förändringar inom skolväsendet, som till exempel 

enhetsskolereformen. Det är först på 1980-talet som debatten om könsfördelningen på 

arbetsmarknaden får en given plats i politiska debatter. I och med detta tillsätts en statlig 

utredning som konstaterade att det endast fanns sju procent kvinnliga rektorer och då också att 

kvinnornas kapacitet underutnyttjades (Brüde Sundin, 2007, s. 12–16). I takt med 

förändringarna inom skolväsendet har den siffran förändrats, till att under 2000-talet gått från 

att vara 50/50 till att över 60 procent representerats av kvinnor. Det vill säga att även om 

rektorsyrket har förändrats till en mer jämn fördelning mellan könen, och till och med i flera 

fall överrepresenterats av kvinnor, är skolan i sin helhet könskodad och särhållande mellan 

könen. Detta ligger i linje med Petterssons (2000, s. 91–92) resultat som visar att den 

offentliga sektorn har uppnått ett jämställdhetsmål av kvantitativt slag, då fördelningen av 

chefstjänster generellt är jämnt fördelat mellan könen. Detta påvisar alltså att den horisontella 

nivån gällande chefspositioner är jämställd då det finns ungefär lika många kvinnor och män 

på liknande positioner. Den offentliga sektorn har dock inte uppnått det kvalitativa 

jämställdhetsmålet som innebär att kvinnor och män ska ha lika villkor gällande makt och 

inflytande. Det vill säga att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ jämställdhet handlar 

om att det antingen syns utåt att det är jämställt eller om jämställdhet återfinns i 

organisationen. Där Pettersson (2000, s. 91–92) menar att den kvalitativa jämställdheten ännu 

inte är uppnådd i offentliga sektorn, eftersom det finns inofficiella processer i organisationer 

där män och det manliga gynnas över kvinnor och det kvinnliga.  

 

Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att skolan som organisation inte är fristående 

från övrig forskning om könade organisationer (Acker, 1990; Brittan & Logan, 2008; Wahl, 

1992), utan att samma problematik gällande kön som ryms i organisationsforskningen 

återfinns även i forskning om skolan som organisation (Brüde Sundin, 2007; Eddy & Cox, 

2008). Detta trots att den totala könsfördelningen är mer jämn, vilket stärker Petterssons 

(2000, s. 91–92) resultat om kvalitativa och kvantitativa jämställdhetsmål. Detta motiverar 

ytterligare föreliggande studies syfte att undersöka hur samhällskunskapslärare förhåller sig 

till det faktum att skolan präglas av könsstrukturer och kan ses som könad.  

 

2.3 Undervisning om och genom jämställdhet  

Lärare har krav på sig att ha ett genusperspektiv i sin undervisning (Hedlin, 2010, s. 7–8). 

Detta grundar sig i att skollagen (SFS 2010:800) fastslår att skolväsendet ska vila på 
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demokratiska värderingar och förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar, inom vilka jämställdhet mellan könen ingår. 

Detta kräver att lärare har relativt goda kunskaper inom ämnet. Ytterligare krav ställs på 

lärare vars ämnen ska innehålla undervisning om jämställdhet och könsnormer, däribland 

samhällskunskapslärare. Samhällskunskap på gymnasienivå syftar till att ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskap om bland annat demokrati och jämställdhet (Skolverket, 

2011b, s. 1). Vidare i kursplanen för samhällskunskaps 1b står det att kursen centralt ska 

innehålla ”[g]ruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med 

utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap.” (Skolverket, 2011b, s. 7). Detta kan ses som de socialt konstruerade grupperna 

kvinnor och män som undervisningen ska beröra och undervisa om. På flera ställen i 

skollagen och läroplanen framhålls alltså jämställdhet och att undervisningen ska förmedla 

och genomsyras av demokratiska värderingar, vilket ställer krav på lärare att ha kunskap om 

jämställdhet. Hedlin (2010, s. 7–8) lyfter dock att jämställdhetsarbete i skolan ofta blir 

ensidigt och inte sätts in i ett större sammanhang. Detta menar hon kan riskera att motverka 

jämställdhetsarbetet på grund av att det krävs att könsföreställningar sätts i ett större 

sammanhang för att fullt ut förstås och i förläningen kunna motverkas.  

 

Hedlin (2010, s. 9–11) lyfter att jämställdhet är en fråga om demokrati och lyfter i samband 

med det komplexiteten i begreppet jämställdhet. Hon menar att en vanlig föreställning om vad 

jämställdhet innebär är att behandla alla lika men argumenterar för att den föreställningen 

innefattar två problem. Dels är det i princip omöjligt att lyckas behandla alla lika vilket tyder 

på att detta är ett oreflekterat uttalande. Det andra problemet som föreställningen bär med sig 

är att det inte är givet att behandla alla lika är en framgångsrik väg att gå i syfte att uppnå 

jämställdhet. I och med att villkoren för män och kvinnor är olika behövs det finnas i åtanke i 

lärares agerande. Detta kan beskrivas som att det krävs lika rättigheter men också positiv 

särbehandling, vilket innebär att det ibland kan krävas en särbehandling för att väga upp för 

den ojämställdhet som råder i samhället. Hedlin (2010, s. 9–11) menar därför att om det 

uttrycks ett förhållningssätt som bygger på att behandla alla lika så tyder det ofta på 

omedvetenhet eller en könsblind förståelse för jämställdhet.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att jämställdhet är ett komplext begrepp, men att 

skolan både ska undervisa om jämställdhet och genomsyras av jämställdhet. Genom 

diskussioner om vad jämställdhet är kan föreställningar om kön och könsstrukturer uttryckas, 
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vilket uppsatsen syftar till att undersöka. Forskningen visar även att lärare ofta har en platt 

undervisning om jämställdhet, då det sällan sätts in i större sammanhang. Detta trots att 

skollagen och läroplanen tydligt beskriver att jämställdhet är en viktig del i undervisningen 

och skolan i stort.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

Studien bygger på komplexa begrepp som innefattar utrymme för läsaren att tolka. Dessa 

kommer därför att i detta avsnitts första del beskrivas hur uppsatsen ålägger att definiera dem. 

Vidare kommer det teoretiska ramverket att redogöras för, där fyra analyskategorier kommer 

att beskrivas. Det teoretiska ramverket kommer att benämnas som en teori om könade 

organisationer som bygger på olika studiers bidrag till forskningsfältet, men med 

utgångspunkt i Ackers verk, som tillsammans bildat fyra underkategorier: organisationskultur; 

regler och beteendemönster; symboler, föreställningar och diskurser; individuell anpassning 

och förståelse.  

 

3.1 Begreppsredogörelse  

Studiens mest centrala begrepp är kön, vilket kan ha flera innebörder. Likt Hedlin (2010, s. 4) 

skriver så finns det en stor skillnad mellan en vardaglig förståelse för kön och en 

genusteoretisk förståelse för kön. Alltid när det forskas på detta fält så krävs ett förtydligande 

och oftast ett val i att använda begreppet kön eller begreppet genus. I denna studie kommer 

begreppet kön att användas, men då syfta till det socialt konstruerade könet och inte på det 

biologiska könet. En del forskning menar dock att genus innebär det sociala könet och att kön 

innebär det biologiska könet (Hirdman, 1988; Kamjou, 1998) vilket borde innebära att även 

denna studie borde använda sig av genus vid benämningar om det sociala könet. Dock 

används flera andra begreppen i studien som bygger på ordet kön, som till exempel 

könsmaktsordningen, könsstrukturer, könskodning och normativa föreställningar om kön. 

Alla dessa begrepp syftar till den sociala konstruktionen av kön och motiverar att även 

begreppet kön kan användas vid benämningen av det sociala könet istället för genus. Vidare 

motiveras användningen av kön då begreppet könad är centralt för studien. Att köna något 

innebär att man på förhand tillskriver det vissa egenskaper utifrån uppdelning manligt och 

kvinnlig.  
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Uppsatsen bygger också på en uppdelning mellan kvinnligt och manligt, vilket inte är det 

enda eller det mest givna sättet att dela upp verkligheten i. Som Alvesson (2015) skriver 

”[m]askulinitet och femininet är inte grundläggande, naturliga kategorier utan bör ses som 

kulturella föreställningar som grupper tillskriver olika fenomen” (s. 167). Det vill säga att när 

organisationer undersöks utifrån ett könsperspektiv försöker man synliggöra dessa kulturella 

föreställningar om vad som antagas vara kvinnligt och manligt. En viktig skillnad finns 

mellan manligt/kvinnligt och män/kvinnor. Detta beror på att män och kvinnor som individer 

inte behöver definieras där efter utan kan inneha både kvinnliga eller manliga egenskaper, 

eller egenskaper som inte går att definieras därefter. Detta innebär alltså att en kvinna inte 

behöver vara kvinnlig och en man behöver inte vara manlig. Det som uppdelningen ämnar till 

att förklara är normativa föreställningar om kvinnligt och manligt, till exempel föreställningar 

om olika föremål eller handlingar som kan ligga långt ifrån det biologiska könet men ändå 

kopplas till det socialt konstruerade kategorierna kvinnligt eller manligt (Alvesson, 2015, s. 

166–168).  

 

Ett annat begrepp som får en central roll i organisationsforskning med ett könsperspektiv, 

eller vid all forskning om ojämlikhet, är makt. Vid belysandet av ojämlikheten mellan de 

normativa grupperna kvinnor och män brukar könsmaktsordningen ofta refereras till (Wahl, 

Holgersson, Höök & Linghag, 2018, s. 25). Könsmaktsordningen används alltså för att belysa 

den maktrelation som generellt finns mellan kvinnor och män. Makten är inte statisk utan görs 

och omkonstrueras och kan ses som relationell eftersom det kvinnliga och manliga 

konstrueras i relation till varandra (Wahl et al., 2018, s. 295). Även Hedlin (2010) 

argumenterar för att jämställdhet och makt är väl integrerade med varandra men teoretiserar 

det på ett annat vis jämfört med Wahl et al (2018). Hedlin (2010, s. 9–11) beskriver makt 

genom tre maktdimensioner eller nivåer, där alla illustrerar på olika vis hur ojämställdhet kan 

komma till uttryck, vilka är: öppen makt, makt över dagordningen och privilegiet att utgöra 

normen. Den öppna makten är endast en ytlig tolkning av maktbegreppet, till exempel när 

hälften av väljarna är kvinnor och innehar hälften av den politiska makten eller när en 

skolklass består av hälften tjejer och hälften killar. Denna dimension rubriceras endast till 

närvaro. Nästa nivå, makt över dagordningen, åsyftar till att även ta hänsyn till reella 

möjligheter. Inom skolan skulle denna dimension kunna ta sig till uttryck genom att även om 

en skolklass består av hälften tjejer och hälften killar så prioriteras ändå killars förslag och 

tjejernas förväntas stå tillbaka. Den tredje dimensionen, privilegiet att utgöra normen, handlar 

om normalitet och normgrupper vilket är den mest komplexa nivån. I denna dimension ingår 
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dolda och underliggande regler och normer som styr samhället, där könsmaktsordningen är en 

sådan. Hedlin (2010) beskriver denna dimension som ”[d]etta är det djupaste uttrycket för 

makt, makten att konstruera det normala” (s. 10) och beskriver vidare att mannen ses som 

könlös och beskrivs som en människa eller individ medan kvinnor beskrivs som något annat, 

eller en kvinnlig varelse. Det vill säga när kvinnor beskrivs görs alltid ett tillägg för att 

förklara att det är avvikande från det normala, till exempel kvinnlig rektor eller lärarinna 

(Hedlin, 2010, s. 9–11).   

 

För att sammanfatta ålägger denna uppsats att använda begreppet kön när det sociala könet 

syftas på. Uppdelning av manligt och kvinnligt kommer att användas, men med ödmjukhet 

inför att det inte alltid är ett givet sätt dela upp verkligheten på. Till sist tar även uppsatsen sin 

utgångspunkt i Hedlins (2010, s. 9–11) tre maktdimensioner vid förståelsen för makt.  

 

3.2 Könade organisationer 

Acker (1990) skriver att ”advantage and disadvantage, exploitation and control, action and 

emotion, meaning and identity, are patterned through and in terms of distinction between 

male and female, masculine and feminine” (s. 146). Det vill säga att alla sociala handlingar 

genomsyras av kön och ett underförstått antagande om vad som är kvinnligt och manligt. 

Utifrån detta myntar Acker (1990, s. 139–158) begreppet gendered organizations, det vill 

säga könade organisationer, vilket innebär att i organisationer så särhålls kön, femininet och 

maskulinitet. Detta menar hon inte bara sker i interaktioner mellan människor utan att hela 

organisationer är uppbyggda på samma antaganden. Acker (1990, s. 146–147) redogör för hur 

könsstrukturer förekommer i fem interaktionsprocesser i organisationer som kan hjälpa till att 

synliggöra hur organisationer är könade. Den första dimensionen berör könsfördelning inom 

en organisation, om det finns fler kvinnor eller män på specifika positioner och om det finns 

yrken som är starkt genuskodade. Den andra dimensionen berör symboler och föreställningar, 

till exempel att föreställningen om företagsledare är att de är framgångsrika, kraftfulla och 

maskulina. Den tredje dimensionen av processer som skapar könade sociala strukturer är 

interaktioner mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor och män och män. I dessa 

interaktioner finns det mönster av dominans och underordnad, till exempel genom 

avbrytningar, vem som talar mest och vem som bestämmer ämne att tala om. Den fjärde 

dimensionen berör individers identitet och dess medvetenhet om könsstrukturer i relation till 

val av yrke, språkbruk, klädsel och framställning av sig själva i könade organisationer. Den 

sista dimensionen berör den mest komplexa synen på kön som en del i de underliggande 
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processer i skapandet av sociala strukturer som sker konstant. I alla vardagliga 

arbetsaktiviteter finns det en underliggande dimension som påverkas av kön (Acker, 1990, s. 

146–147). Utifrån dessa interaktionsprocesser tillsammans med annan forskning om könade 

organisation har fyra kategorier skapats i syfte att synliggöra hur skolan som organisation är 

könad. Dessa kommer att redogöras för i följande del av avsnittet.  

 

3.2.1 Organisationsstruktur 

Hur organisationsstrukturens uppbyggnad påverkas av kön kan sägas beröra Ackers (1990, 

s.146) första dimension om hur könsfördelningen ser ut och om det syns att vissa positioner är 

tydligt könskodade. Detta kan kopplas till Wahls (1992, s. 248–249) begrepp könsstruktur 

som hon använder för att studera organisationer utifrån ett könsperspektiv. I könsstruktur 

ryms tre typer av åtskillnader, antalsmässig fördelning mellan kvinnor och män, grad av 

segregering mellan könen i sysslor, yrken och positioner och till sist hierarkisk fördelning 

mellan könen i grad av inflytande och makt (Wahl, 1992, s. 248). Liknande resonemang 

fördjupas i Wahl et al (2018, s. 75) där de resonerar för att könssegregering kan beskrivas 

utifrån tre dimensioner, horisontellt, vertikalt och internt. Där den horisontella dimensionen 

beskriver hur kvinnor och män strukturellt väljer olika branscher och yrken vilket leder till att 

män arbetar tillsammans med män och kvinnor med kvinnor. Det vill säga att generellt söker 

sig kvinnor och män till olika arbetsplatser, eller delar av arbetsplatser. Den vertikala 

dimensionen beskriver hur kvinnor och män hierarkiskt är ordnade i organisationer. Till 

exempel att män generellt befinner sig på mellannivå eller i toppen av organisationer och 

kvinnor befinner sig på lägre eller mellannivåer. Den beskriver hur kvinnor på ett systematiskt 

sätt inte avancerar i lika hög grad som män på arbetsplatser. Denna segregering går ofta att 

undersöka genom statistik, till exempel över könsfördelningen mellan chefer till exempel. 

Den kan även kopplas till Hedlins (2010, s. 9–11) första dimension av makt, den öppna 

makten, då den handlar om antalsmässig fördelning. Den sista dimensionen, intern 

könssegregering, innebär att kvinnor och män med samma yrke eller arbetsposition utför olika 

arbetsuppgifter eller väljer att inrikta sig på olika specialiseringar. Det vill säga att även om 

det genom statistiken går att se att mellanchefsnivån är jämt fördelat mellan könen kan det 

finnas särhållning i vilka arbetsuppgifter eller specialiseringar personerna har (Wahl et al., 

2018, s.72–77).  

 

Att undersöka hur organisationsstrukturer påverkas av kön kräver alltså analyser på flera 

nivåer. I föreliggande uppsats kommer begreppet könsstruktur användas vid benämningar på 
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hur organisationsstrukturer påverkas av kön. Genom att kategorisera hur könsstrukturer kan 

komma till uttryck kommer horisontell, vertikal och intern könssegregering att användas.  

 

3.2.2 Regler och beteendemönster  

I organisationsforskning ryms inte enbart organisationsstruktur utan även sociala strukturer 

(Wahl et al., 2018, s. 67). Den sociala strukturen berör social samverkan, accepterade normer 

och informella regler om lämpligt beteende. Beteenden och interaktioner bygger alltså främst 

på informella regler men Lowndes (2014, s. 185–190) lyfter att det ibland kan vara svårt att 

särhålla informella och formella regler när syftet är att identifiera hur kön påverkar den 

sociala strukturen i organisationer. Till exempel kan formella regler om föräldraledighet eller 

hur hemarbete och lönarbete ska fördelas missgynna och underminera kvinnor på grund av att 

den formella regeln bygger på informella regler som privilegierar män. Lowndes (2014, s. 

185–190) menar därför att man bör söka svar på vilka regler, både informella och formella, 

som finns inom en organisation. Detta för att kunna kartlägga vilka beteendemönster, oavsett 

om de är uttalade eller tysta, som är accepterade i organisationen. Det vill säga att man inte 

bör börja leta i organisationens policys, då hennes syn på institutioner grundar sig i att de inte 

har en objektiv existens utan skapas genom individers handlingar. Därav är det handlingar och 

beteende som bör vara i fokus för att förstå vad som faktiskt pågår i en organisation och hur 

kön skapas där i (Lowndes, 2014, s. 686). Detta blir tydligt i skolans organisation där 

skollagen och läroplanen fastslår att organisationen ska förmedla och genomsyra jämställdhet 

men forskning påvisar att organisationen är könad (Brüde Sundin, 2007; Eddy & Cox, 2008; 

Pettersson, 2000). Det vill säga att, istället för att studera skollagen och läroplanen som kan 

sägas vara skolans policys, blir det istället relevant att undersöka vilka formella och 

informella regler som påverkar beteendemönster på ett könat vis. Denna kategori kan kopplas 

till Hedlins (2010, s. 9–11) andra maktdimension, makten över dagordningen. Det vill säga 

makten över dagordningen syns dels genom vilka regler som gäller för kvinnor respektive 

män, dels om något kön accepteras som regelsättare i högre grad än andra. 

 

Som metodologisk hjälp lyfter Lowndes (2014, s. 688) att ”rules-in-use” kan användas som 

verktyg för att förstå vilka regler som gäller och hur de påverkas av kön. Det vill säga att inte 

försöka särhålla informella och formella regler utan att istället se till vilka regler som faktiskt 

är de som följs och praktiseras i organisationen. När ”rules-in-use” har kunnat identifierats 

bör även dess påverkan på interaktioner mellan människor och beteendemönster analyseras. 

Det vill säga hur dessa regler påverkar individer till att bete sig enligt könsnormer eller hur 
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organisationer framställer könade beteenden och legitimerar dess följder (Lowndes, 2014, s. 

185–190).  

 

3.2.3 Symboler, föreställningar och diskurser 

Alvesson (2015, s. 168–171) argumenterar för att i princip alla yrken kan härledas till 

antingen kvinnliga eller manliga och beskriver i relation till det begreppet könssymbolism. 

Till exempel har brandman en stark maskulin könssymbolik, medan hårfrisörska har en starkt 

feminin könssymbolik. Könssymboliken är dock inte enbart förknippad med olika yrken utan 

kan finnas i arbetsinnehåll, hela organisationer, sociala fält och speciella aktiviteter. Den 

vanligaste könssymboliken bygger på att det manliga värderas högre än det kvinnliga, vilket 

till exempel syns genom förställningen om att en chef ska vara man, eller åtminstone manlig i 

sitt ledande. Brüde Sundin (2007, s. 177–180) visar att detta även finns i skolans organisation 

då rektorerna i hennes studie upplevde att deras sätt att leda accepterades bättre om de 

anpassade sig till manliga föreställningar om ledarskap. Acker (1990, s.146) resonerar för att 

dessa föreställningar och symboler förklarar, uttrycker och förstärker, eller ibland även 

motsätter sig, uppdelningen mellan kvinnor och män. Som exempel lyfter hon att manliga 

arbetare tillskrev sina tekniska kunskaper till sitt kön och att kvinnor då också kunde besitta 

samma kunskaper upplevdes som ett hot mot deras maskulinitet. Det vill säga att våra 

föreställningar och idéer som kan ta sig till uttryck via symboler skapar en uppdelning mellan 

könen.  

 

Denna kategori kan tolkas som en del av den förra då föreställningar och diskurser ofta även 

påverkar vårt beteendemönster. Dock syftar denna kategori till att synliggöra vilka 

förväntningar, utifrån kön, lärare har på dels olika yrken men även på individer. Den syftar 

också till att synliggöra om det finns diskurser som skapar uppdelning mellan könen. Denna 

kategori går även att förstås utifrån Hedlins (2010, s. 9–11) tredje maktdimension, makten att 

utgöra normen, vilket hon uttrycker är den mest komplexa nivån och därför också kan vara 

svår att synliggöra. För att möjliggöra detta kan Alvessons (2015, s. 168–171) teori om 

könssymbolik och Ackers (1990, s. 146) teori om framställning av sig själv användas.  

 

3.2.4 Individuell förståelse och anpassning 

Den fjärde analyskategorin handlar om hur, i denna studies fall, lärare individuellt förstår och 

anpassar sig till kön och könsstrukturer. Den har tagit sin inspiration ifrån Ackers (1990, 
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s.146–147) fjärde dimension som berör individers identitet och medvetenhet. Genom 

individers medvetenhet om könsstrukturer i relation till yrke, språkbruk, klädsel och 

framställning av sig själva i könade organisationer kan även underliggande processer 

synliggöras. Det vill säga att genom sitt språk och hur lärare pratar med sina elever kan också 

könsstrukturer synliggöras. Det finns även en skillnad i hur medveten personen är, det vill 

säga att alla kan i sitt språk följa sina vanor i hur man brukar prata, men att lyfta när och hur 

språket bidrar till reproducerandet av könsstruktur påvisar en medvetenhet om hur läraren 

individuellt anpassar sig och sin förståelse till könsstrukturer. Även att kunna se sin 

framställning i organisationen utifrån kön påvisar också en medvetenhet om de könsstrukturer 

som finns i den organisation man befinner sig i. Kategorin tar även till viss del inspiration 

ifrån Hedlins (2010) forskning om hur lärare väljer att förhålla sig till 

jämställdhetsundervisning också vittnar om deras förhållningssätt till könsstrukturer. Det vill 

säga att väljer lärare att anpassa sig genom att behandla alla elever lika tyder det på ett 

könsblint förhållningssätt (Hedlin, 2010, s. 9).  

 

Denna kategori syftar främst till att synliggöra hur lärarna beskriver sina egna tankar om 

könsstrukturer, det vill säga den ligger längst ifrån organisationen. Den undersöker istället 

individernas förhållningssätt i organisationen, som till viss del kan sägas påverkas av 

organisationen. Alltså kategorin syftar till att synliggöra den individuella förståelsen lärarna 

har om könsstrukturer och om de har någon uttalad strategi för att anpassa sig till det.  

 

3.3 Sammanfattning av teoriramen 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den teoretiska utgångspunkten utgår ifrån tre 

huvudbegrepp, kön som syftar på det sociala könet, kvinnligt/manligt och makt, där Hedlins 

(2010, s. 9–11) teoretisering används. Den teori som uppsatsen också tar sin utgångspunkt i är 

könade organisationer som bygger på fyra underkategorier. När lärarna pratar om hierarki 

eller vart män eller kvinnor befinner sig i en organisation kommer det kategoriseras som 

organisationsstruktur. Pratar lärarna om beteendemönster eller vilka regler som styr på skolan 

kommer det kategoriseras till regler och beteendemönster. Lyfter lärarna förväntningar eller 

föreställningar kommer det att kategoriseras till symboler, föreställningar och diskurser. Till 

sist så kommer utsagor där lärarna pratar om sin egen förståelse eller strategier de använder 

vid till exempel undervisning att kategoriseras till individuell förståelse och anpassning.  
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4. Metod  

För att studera skolan som organisation utifrån ett könsperspektiv, med fokus på hur 

samhällskunskapslärare pratar om kön, använder studien kvalitativa intervjuer som 

metodansats. Kvalitativa intervjuer syftar till att hitta de förhållanden och samhällsmönster 

som finns i undersökningskontexten. Detta genom att fråga människor om deras upplevelser 

av undersökningsfenomenet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34–35). Kvalitativa 

metoder kan sägas härstamma från den hermeneutiska traditionen, om man antager att 

forskningstraditionerna går att dela in i två: positivismen och hermeneutik (Thomassen, 2007, 

s. 45–46). Även om den uppdelningen är relativt generaliserande och forskningen är mer 

komplex än att kunna delas upp i två så finns det ändå ett värde i att förstå den generella 

kontexten som respektive forskningstradition bygger på. Hermeneutiken är en gammal 

disciplin med en lång historia men dess huvudsakliga utgångspunkt är att forska genom 

tolkning och förståelse. Den kräver på det viset en form av empati för människor och 

skeenden runt oss för att kunna sätta sig in i andra människors livsvärld och tolka skeenden 

utifrån andra människors ögon. På så vis kan hermeneutiken sägas vara grunden till alla 

humanvetenskaper (Thomassen, 2007, s. 180–181). Ett klassiskt begrepp inom hermeneutisk 

metod är ”hermeneutisk cirkel” som kom att utvecklas till ”hermeneutisk spiral”. Spiralen 

handlar om att utveckla en förståelse genom en process som konstant rör sig mellan helhet 

och del av materialet man avser att analysera. Thomassen (2007) förklarar det som 

”[f]örståelsen vidareutvecklas i en rörelse fram och tillbaka mellan två ”horistonter”: 

läsarens horisont och den horisont texten bär på […] Förståelsens spiralrörelse blir på så 

sätt en ömsesidigt bestämmande växelverkan mellan det som texten säger och tolkarens 

meningshorisont.” (s. 102). Utifrån detta tar den metodologiska ansatsen sin inspiration ifrån 

där texten består av intervjuernas transkriberade material.  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kan skilja sig åt och är inte lika fasta i sin utformning som till exempel 

kvantitativa intervjuer med standardiserade frågor och svar (Bryman, 2018, s. 561–562). För 

att försöka kategorisera olika intervjuformer lyfter Bryman (2018, s. 562–565) intervjuns 

struktureringsgrad, det vill säga om intervjun är strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad, där semistrukturerad eller ostrukturerad vanligtvis faller inom ramen för 
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kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas alltså av lägre struktureringsgrad 

vilket gör det möjligt att lättare ta del av intervjupersoners upplevelser och erfarenheter 

(Bryman, 2018), vilket även är syftet med denna studie. Valet av att använda sig av 

ostrukturerad eller semistrukturerad intervjuform har olika för- och nackdelar. Eftersom 

studien syftar till att låta intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter tala, är det viktigt 

att på bästa sätt göra detta möjligt genom intervjuerna. De båda formerna har möjlighet till 

detta eftersom de båda fokuserar på intervjupersoners svar (Bryman, 2018). Dock kan en 

ostrukturerad intervju där intervjupersonen helt styr samtalet hamna långt ifrån studiens syfte. 

Det vill säga att har man ett öppet syfte passar en sådan intervju bra. Dock eftersom denna 

studie ämnar undersöka ett relativt precist innehåll kan det vara av fördel att ha någon form av 

struktur för att intervjun ska bibehålla den riktning som studien syftar till att undersöka. En 

semistrukturerad intervju kan alltså resoneras för att vara den mest lämpliga metoden för 

studiens syfte, där tonvikt kommer att vara på intervjupersonens erfarenheter men utgå ifrån 

några huvudteman. Detta gör det möjligt att låta intervjun genomsyras av studiens syfte men 

samtidigt vara flexibel och låta intervjupersonens utsagor styra. 

 

4.1.1 Urval  

Då studien syftar till att undersöka skolan som organisation utifrån ett könsperspektiv och hur 

samhällskunskapslärare förhåller sig till det styrdes studiens urval av att på bästa sätt kunna 

svara på syftet. Det mest idealiska urvalet hade varit att ha en jämnfördelning mellan könen 

och allra helst en kvinna och en man från samma skola, det vill säga två lärare ifrån cirka tre 

till fyra olika skolor, lärare som arbetat olika länge och är i olika åldrar och även cirka två 

rektorer. Detta då det hade kunnat ge ordentlig spridning i urvalet vilket hade kunnat ge bäst 

variation i svaret. Genom att även intervjua en kvinna och man från samma skola kan ge svar 

på om kön påverkar erfarenheterna av organisationen. Att även intervjua några rektorer hade 

även kunnat ge svar på hur organisationen påverkas av kön uppifrån medan lärarnas 

intervjusvar kan ge en bild av hur det ser ut i organisationen. Ett sådant idealiskt urval kan 

kategoriseras som ett målstyrt eller strategiskt urval (Bryman, 2018, s. 498; jmf Alvehus, 

2019, s. 71) då det präglas av ett tydligt mål eller har en tydlig strategi. Detta urval var 

studiens önskan att kunna uppnå i urvalsprocessen, dock fanns det hinder för att lyckas med 

urvalet på grund av att både rektorer och lärare har en pressad vardag och är svåra att få 

kontakt med.  
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För att praktiskt komma i kontakt med personer som stämmer överens med kriterierna 

tillämpades ett bekvämlighetsurval och till viss del ett snöbollsurval. Detta innebär att de 

personer som fanns tillgängliga ingår i studien. Bryman (2018, s. 243–244) lyfter dock att ett 

bekvämlighetsurval bör övervägas noga då det finns risker att generaliserbarheten minskar på 

grund av urvalsstrategin. I denna studies fall fick dock tid och resurser väga tyngre än önskan 

om att göra ett urval som kan generaliseras i så hög grad som möjligt, och resultatet kommer 

därför ställs i relation till urvalsstrategin. Det slutliga urvalet resulterades i sex personer som 

ingår i studien, varav två kvinnor och fyra män. En kvinna och en man arbetar på samma 

högstadieskola och den andra kvinnan och en man arbetar på samma gymnasieskola. De 

övriga två männen arbetar på ytterligare två olika skolor, det vill säga dessa sex personer 

arbetar på fyra olika skolor. Skolorna befinner sig på skilda plaster i Sverige där två av dem 

finns i en medelstor stad och två i en mindre ort. Åldern på intervjupersonerna är mellan 41–

58 år gamla och de har arbetat som lärare i cirka 15–30 år. Det vill säga utifrån idealurvalet 

har alla krav förutom önskan om rektorer till viss del uppfyllts, då det finns en spridning i 

erfarenhet av yrket, ålder och skolor. Kravet att ha en man och en kvinna per skola är dock 

endast delvis uppfyllt.  

 

4.1.2 Genomförande av intervjuer 

Det praktiska genomförandet av intervjuerna har skett stegvis. Det första steget var att skicka 

ut förfråganmejl (se bilaga 1) till rektorer och lärare på gymnasienivå. Efter få svar följdes det 

av påminnelsemejl och en breddad urvalsgrupp till även högstadielärare och rektorer. Efter 

det lyckades några intervjuer bokas och de personerna tipsade om fler personer som kunde 

ställa upp, det vill säga ett snöbollsurval (Bryman, 2018, s. 504–505) tillämpades i detta 

skeende. Detta resulterade i de sex personer som ingår i studien. Innan genomförandet av 

intervjun så framställdes en intervjuguide (se bilaga 2) med fyra övergripande frågor som 

intervjun utgick ifrån. Under framställningen av intervjuguiden, likt Bryman (2018, s. 565) 

skriver, så var det en slingrig väg till den färdiga intervjuguiden. I första steget av 

utformningen skrevs väldigt många olika frågor ned som skulle kunna tänkas ställas under 

intervjun. Dessa jämfördes sedan med studiens syfte och frågeställningar vilket resulterade i 

att några försvann eller omarbetades. Slutligen aggregerades frågorna till fyra huvudsakliga 

teman som på bästa sätt svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Utöver dessa teman 

så innehåller även intervjuguiden bakgrundsfrågor och en avslutande fråga, se bilaga 2.  
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Varje intervju började med att syftet med studien och intervjuns roll i studien presenterades 

och efter det inhämtades informerat samtycke. För att undvika att intervjupersonerna kände 

sig utsatta och studerad och därför inte vågade lyfta sociala strukturer som kan tolkas som 

negativa förklaras intervjuns upplägg extra noga, som var att intervjurespondenten 

tillsammans med intervjuaren försökte diskutera normer och strukturer som kan synas i 

skolan. Det vill säga att intervjun bidrar med att synliggöra det strukturer som finns i skolan 

enligt lärarens mening. Innan intervjufrågorna ställdes förklarades också vissa etiska aspekter, 

se bilaga 2. Nästa steg i intervjun var bakgrundsfrågor om respondenten och skolan, där syftet 

var att upptäcka variationen i urvalet. Tredje steget i intervjun var de huvudsakliga temana. 

Intervjuguiden redovisar de övergripande teman som har berörts under alla sex intervjuer. 

Utöver dessa teman har flera följdfrågor ställts under intervjuerna, dessa redovisas dock inte i 

intervjuguiden på grund av att de formulerades olika beroende på vad varje respondent 

svarade. Sista steget i intervjun var att respondenterna fick möjlighet att tillägga eller ändra 

något ifrån sin intervju. Efter intervjun skrevs även minnesanteckningar ned som framstod 

som viktigt i förhållande till intervjun. Intervjuernas längd skiftar något, där framför allt en av 

dem sticker ut. Fem av intervjuerna höll på i 35 till 45 min medan en av dem höll på i 23 

minuter.  

 

4.1.3 Transkribering och material 

Studiens material bygger på det transkriberade materialet och minnesanteckningarna ifrån 

intervjuerna. Minnesanteckningarna användes till exempel för att anteckna sådant som skett 

under intervjun som inte kom med i inspelningarna. Till exempel om någon diskussion kändes 

som att den väckte mycket känslor hos intervjurespondenten eller sådant som krävdes 

eftertanke gällande anonymisering och vetenskaplig etik. Vid en av intervjuerna lämnades 

känslig information som skulle kunna innebära att skolans och personens anonymisering 

skulle kunna röjas om det kom med i empirin. Detta skrevs därför ned som en 

minnesanteckning för att säkerställa vid transkriberingen att åtgärder för detta togs.  

 

4.1.4 Analysmetoder  

Analysförfarandet följer ingen given analysmetod utan bygger på en till viss del icke konkret 

tankeprocess som på ett spirallikande sätt lett till det slutliga resultatet. Det kan därför sägas ta 

sin inspiration ifrån Thomassens (2007, s. 102) begrepp hermeneutisk spiral som ligger till 

grund för övervägande del av kvalitativ forskning. Analysförfarandet började redan vid 
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transkriberingsarbetet då generella teman kunde urskiljas och dokumenteras. Nästa steg eller 

det egentliga första steget i analysförfarandet innebar att transkriberingsmaterial lästes på nytt. 

Vid läsningen färgkodades materialet utifrån de teoretiska analyskategorierna som redovisats i 

teoriavsnittet. Vid läsningen kodades endast det som konkret kunde passa in i respektive 

kategori. Övrig empiri, det vill säga sådant som inte direkt kunde kopplas till en given 

kategori, analyserades på nytt genom att varje intervju lästes för sig med fokus på en kategori 

i taget. I detta steget analyserades varje intervju mer djupgående än innan. Därefter jämfördes 

teoriavsnittet med analysen för att säkerställa att tolkningarna som gjorts var rimliga utifrån 

teorin. Sista steget i analysförfarandet var efter att hela uppsatsens process i princip var klar 

lästes transkriberingarna på nytt. Detta då de kunde ses med nya ögon och det kunde 

säkerställas att inget av värde hade missats.  

 

4.2 Vetenskaplig etik och kvalitet 

Som vid all forskning så har etiska aspekter övervägts vid genomförandet av studien. 

Vetenskapsrådet (2017) klargör att forskningsetik inte är ett avgränsat område med en tydlig 

definition utan att det i det stora hela handlar om relationen mellan forskning och etik. Varje 

enskild studie ställs inför olika etiska dilemman och det är därför viktigt att reflektera över 

den specifika studiens förutsättningar att följa etikens regler och lagar. Även om området är 

stort och svårdefinierat klargör Vetenskapsrådet (2017) några övergripande principer att följa 

gällande de personer som ingår i en studie. En av dessa regler rör informerat samtycke, vilket 

innebär att personerna som deltar i studien har förstått syftet med studien och därefter ger sitt 

samtycke till att delta. Beroende på vad studien undersöker ställs det olika höga krav på 

informerat samtycke. Denna studien som inte berör känsliga personuppgifter, fysiskt eller 

psykiskt ingrepp på de medverkande har inte lika höga krav på samtycket, men kräver ändå 

att informerat samtycke har inhämtats (Vetenskapsrådet, 2017). Detta gjordes i början av 

varje intervju, som startade med att både studiens syfte men också intervjuns syfte förklarades 

för att sedan kunna inhämta informerat samtycke till intervjun. Detta lyftes noggrant för att 

motverka att det skapas en viss maktobalans i intervjusituationen. Maktobalansen beror dels 

på att det kommer någon utifrån och vill ta del av en lärares praktik men även på grund av 

studiens syfte. Att studiens syfte handlar om könsstrukturer och jämställdhet kan ge 

intervjurespondenten en förväntning om vad jag som forskare tycker om frågan och även 

försöka svara därefter. Denna föreställning ville jag i högsta möjliga mån undvika eftersom 

mitt intresse var att undersöka vad respondenterna hade för erfarenheter av könsstrukturer. 
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Detta gjordes genom att lyfta att intervjuns syfte var att gemensamt närma sig den praktik 

lärarna befinner sig i.  

 

Vidare krav som ställs på forskning som innefattar människor är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40–41). Sekretess och 

tystnadsplikt är inte aktuella för denna forskning då det främst blir aktuellt om forskningen 

berör känsliga eller personliga uppgifter om deltagarna. Anonymitet och konfidentialitet är 

dock viktiga begrepp för denna studie. Anonymitet innebär att intervjupersonerna inte ska 

kunna kännas igen av någon annan i studien. Det vill säga att varje intervjuperson ska 

anonymiseras så att ens identitet inte går att se genom studien. Detta tar studien hänsyn till 

och utelämnar därför namn på respondenterna och skolorna samt att vissa detaljer om 

specifika händelser har ändrats för att det inte ska kunna kopplas till en viss person eller plats. 

Vidare följer även konfidentialitetskravet som innebär att det finns en allmän förpliktelse att 

inte sprida vidare uppgifter som getts i samband med intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

40–41). För att uppfylla detta kravet så har endast forskaren tillgång till det inspelade 

intervjumaterialet och transkriberingsmaterialet samt efter att studien är genomförd kommer 

materialet att raderas.  

 

För att vidare upprätthålla god forskningskvalitet genomsyras studien av transparens. Bryman 

(2018, s. 485–486) lyfter att kvalitativa studier ibland kan ha svårt att upprätthålla ett 

transparent arbetssätt framför allt när det gäller att redogöra för sina urval. För att bibehålla 

transparensen genom studien har de intentioner och hinder som styrt urvalet redovisats i 

högsta möjliga mån. Vidare har även intervjuguiden som styrt alla intervjuer bifogats. För att 

upprätthålla transparensen i analysen har citat och tolkningar av citaten använts för att 

redovisa hur tankeprocesserna bakom analyserna sätt ut. Även ett avsnitt om hur 

analysförfarande har gått till återfinns i metoden för att hjälpa läsaren att se hur processen har 

sett ut, och på så vis även upprätthålla transparens genom studien. Genom att upprätthålla en 

hög transparens i studien ökar även studiens tillförlitlighet. Bryman (2018, s. 467–470) 

diskuterar för att tillförlitlighet i kvalitativa studier kan delas upp i fyra underkategorier, 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 

kategorier eftersträvas i föreliggande studie att tillämpas i högsta möjliga mån. Dock har inte 

studien tillgång till att till exempel använda sig av respondentvalidering eller triangulering 

som kan öka tillförlitligheten. Istället ämnar studien genom att transparent redovisa urval, 

materialinsamling och analysmetoder påvisa sin tillförlitlighet. Detta kan sägas påverka 
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studiens generaliserbarhet då möjlighet till överförbarhet sänks. Studien försöker motverka 

detta genom att fylligt förklara situationer och tänkbara påverkansfaktorer, vilket ger 

möjlighet till att hitta liknande situation som samma frågor skulle kunna ställas.  

 

5. Empiriredovisning och analys  

Empiri och analys kommer i följande del att presenteras växlande. Avsnittet börjar med en 

redogörelse för intervjurespondenterna och skolorna de arbetar på. Empirin och analysen 

presenteras sedan i olika kategorier, vilka är skapade med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket. Kategorierna används som analysverktyg för att bena ut och tematisera 

könsstrukturer som intervjurespondenterna lyfter. I vissa fall kan utsagorna placeras in i flera 

kategorier på grund av att olika strukturer kan påverka varandra. Då studien avser att 

undersöka respondenternas medvetande-grad kommer utsagorna definieras som väl medvetna, 

medvetna och icke medvetna eller omedvetna. Dessa benämningar används genom alla fyra 

analyskategorier där väl medveten innebär att respondenten dels uttrycker sig medveten och 

också visar hur denne anpassar sig till det. Medveten kommer användas när respondenten 

enbart lyfter att den ser till exempel en könsskillnad och icke medveten eller omedveten 

kommer användas när respondenten inte finner någon skillnad. 

 

5.1 Presentation av intervjurespondenterna och skolorna 

I studien ingår sex lärare och fyra skolor. Namnen på lärarna är i studien utbytta på grund av 

anonymitet men ämnar spegla den könsidentitet som intervjurespondenten önskade att bli 

uppfattad som. Det kommer inte heller presenteras vilka lärare som arbetade på högstadie- 

respektive gymnasieskola för att säkerställa att anonymiteten bibehålls. Nedan följer en 

sammanställd tabell över skolorna och lärarna, där samma färg betyder att de arbetar på 

samma skola. Skolorna benämns även som A till D, där lärarna som arbetar på skolan kallas 

ett namn som börjar på samma begynnelsebokstav. Detta för att tydliggöra för läsaren genom 

avsnittet vilka som arbetar på samma skola.  

 

Namn (påhittat) Skola Ålder Antal år i yrket Längd på 

intervjun 

Anton Skola A – i 

mellanstor stad 

51 Cirka 28 36 minuter 
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Bianca Skola B – i 

mellanstor stad 

44 Cirka 18 45 minuter 

Björn Skola B – i mellan 

stor stad 

58 Cirka 30 45 minuter 

Carl Skola C – i mindre 

ort 

47 Cirka 24 36 minuter 

Denise Skola D – i mindre 

ort 

45 Cirka 24 35 minuter 

David Skola D – i mindre 

ort 

41 Cirka 21 23 minuter 

Figur 1: Sammanställd tabell över intervjurespondenter och skolor som ingår i studien.  

 

5.2 Organisationsstruktur  

Vid generella frågor om könsstrukturer påverkar organisationen svarade kvinnorna och en av 

männen direkt ja och kunde på ett tydligt sätt beskriva hur de upplevde att det gjorde det. De 

tre andra männen kunde inte lika tydligt förklara organisationen i relation till kön. En av de 

tre sa att organisationen påverkas av kön men hade sedan svårt att förklara hur. De andra tvås 

svar var mer tveksamma och återhållsamma i att uttryckligen svara att de tyckte att 

organisationen påverkades av kön. Detta kan tolkas som en effekt av föreställningen om att 

organisationer är könsneutrala som Wahl (1992, s. 248–254) beskriver, det vill säga att 

männen har svårt att se hur organisationen de befinner sig i påverkas av kön då deras 

erfarenhet bygger på att organisationer är könsneutrala. De kunde dock berätta om 

könsstrukturer i organisationen vid andra frågor vilket kan tolkas som en viss medvetenhet 

kring hur kön kan påverka.  

  

5.2.1 Horisontell och vertikal könsstruktur  

I empirin framgår det tydligt att lärarna upplever att det finns en könsstruktur gällande vilka 

yrken på skolan som medarbetarna väljer. Tydligast framgår det när lärarna pratar om 

personal på skolan som inte arbetar som lärare, till exempel vaktmästare, skolsyster eller 

matpersonal. Två av lärarna lyfter till exempel följande ”[…] skolsyster är kvinna, 

vaktmästare är man och matpersonalen är kvinnor” (David), och ”[…] dom som sysslar mer 

åt elevhälsa och lite mer åt omsorgshållet så är det mer kvinnor och när det blir mer om man 

säger hårda frågor så blir det mer män” (Carl). Citaten ligger i linje med forskning som 

påvisar att kvinnor tenderar att utföra arbete med en omsorgskaraktär och män tenderar att 



 23 
 

arbeta med fokus på görande-sysslor (Brittan & Logan, 2008). Liknande utsagor har under 

alla sex intervjuer uttryckts vilket påvisar att lärarna kan tolkas som medvetna kring att det 

finns en horisontell könsstruktur i skolans organisation, då de lyfter att kvinnor och män som 

arbetar i skolan tenderar att välja olika yrken. Strukturen ges också uttryck för när lärarna 

lyfter att de som avviker från strukturen är unika eller annorlunda. Till exempel säger Bianca 

att ”[…] men kurator är en av varje, vaktmästare är en av varje det är nog ganska unikt 

[…]”. Det vill säga att när ett yrke utövas av de kön som de inte förväntas göra så lyfts det 

som avvikande och könsstrukturerna blir således tydliga gällande den horisontella 

dimensionen, att kvinnor och män återfinns på olika platser inom organisationen.  

 

Dock när frågan ställdes om samma strukturer återfanns i lärarkåren blev svaren inte lika 

tydliga. Flera av de manliga lärarna i studien lyfte att de hade svårt att se strukturer som låg 

för nära dem själva, det vill säga att det var lättare för lärarna att titta på övrig personal på 

skolan men att titta på lärarkåren, där de själva ingår, uttryckts som svårare. Till exempel 

uttryckte flera av lärarna att de inte kunde se någon könsstruktur gällande vilka ämnen de 

undervisar i. Några av lärarna kunde se att flest kvinnor var språklärare och endast en lärare 

lyfte att det är fler män som arbetar med de naturvetenskapliga ämnena. Svårigheten att se om 

kön spelade roll för vilket ämne lärarna undervisar kan bero på att fördelningen mellan könen 

är jämn och att kön inte har en påverkan på ämnesval, vilket ligger i linje med Petterssons 

(2000, s. 91–92) studie som visar att den offentliga sektorn uppnått ett kvantitativt 

jämställdhetsmål. Det vill säga att ämneslärare på gymnasiet eller högstadiet inte påverkas av 

kön i val av ämnesinriktning. Dock kan det också vara ett uttryck för omedvetenhet då flera 

lärare lyfte att de hade svårt att ställa sig utanför sin praktik och reflektera över den. Det vill 

säga att svårigheten att se hur kön påverkar lärares ämnesval kan bero på att kön inte påverkar 

eller en omedvetenhet kring hur det påverkar.  

 

När lärarna har fått frågan om de tycker att skolan påverkas av kön var svaren som tidigare 

nämnt varierande, men flera av lärarna lyfte i samband med den frågan att män generellt 

befinner sig högre upp i organisationer. Det vill säga de gav uttryck för hur könsstrukturer kan 

uttryckas på den vertikala nivån. Till exempel sa en lärare att ”[…] ju högre upp du kommer 

desto mer män är det ju, det märks ju här men det märks ju ännu mer på universitetet” 

(Anton). Hans upplevelse var alltså att de vertikala könsstrukturerna återfinns både på 

gymnasienivå men även på universitetsnivå. Liknande uttryck återfanns i flera av lärarnas 

svar, vilket ligger i linje med med Brüde Sundins (2007) studie som påvisar att 
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förskoleverksamheten representeras i hög grad av kvinnor och att män först återfinns i äldre 

åldrar.  

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att lärarna uttryckte sig väl medvetna om att det finns en 

könsstruktur gällande den vertikala dimensionen för hela skolsektorn, eftersom de uttryckte 

att segregeringen syns från förskola och upp till universitetsnivå. Gällande den horisontella 

dimensionen uttryckte lärarna sig väl medvetna gällande yrken på skolan som inte är lärare. 

De uttryckte sig dock icke medvetna om själva läraryrkets horisontella könsstruktur, vilket 

kan bero på att kön inte påverkar lärares ämnesval.  

 

5.2.2 Intern könssegregering  

Intern könssegregering har uttryckts på två olika sätt, officiellt och inofficiellt. Officiellt har 

lärarna uttryckt att det sker en intern könssegregering när det kommer till specialisering eller 

extra uppdrag på skolan. Till exempel lyfter de att det oftast är män som har extra ansvar för 

IT-frågor, vilket lyfts av både männen och kvinnorna i studien. När det gäller inofficiella 

uppgifter eller arbetsuppgifter som sker vardagliges utmärker sig dock kvinnorna, då de 

uttryckte sig väl medvetna om att sysslorna påverkas av kön. Till exempel lyfter båda 

kvinnorna att de upplever att kvinnor tar större ansvar för administrativa uppgifter som ska 

göras varje dag eller varje vecka. En av kvinnorna lyfter även att hon upplever att det ställs 

högre krav på kvinnorna i hennes arbetslag att utföra administrativa uppgifter och att det 

accepteras mer att männen inte gör dem. Den andra kvinnan lyfter att det är kvinnorna i 

hennes arbetslag som alltid samlar in pengar om det ska köpas någon present till någon i 

arbetslaget och berättar i samband med att det försökt att inte göra det. Hon förklarar att: 

 
[…] till exempel när vi i arbetslaget […] pratar om någon insamling om någon har blivit gravid 

eller fyller år att jag tror nästan alltid så är det någon av oss kvinnor som tar tag i det. Så har vi 

pratat om det innan att nu ska vi inte göra det, men det blir ändå någon som får panik och bara 

åhnej ingen gör något så nu tar jag tag i det (Bianca). 

 

Citatet visar hur hon uttrycker en medvetenhet kring att inofficiella sysslor utförs av olika 

personer beroende på deras kön och att när de försökte förändra situationen så 

misslyckades det, vilket tyder på en djupgående struktur. Detta kan tolkas ligga i linje med 

Wahls (1992, s. 248–254) teori om att det kan vara svårt att göra motstånd mot 
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könsstrukturer på grund av den allmänna uppfattningen om att organisationer är 

könsneutrala.  

 

Kvinnorna hade även lättare att uttrycka sina egna fallgropar som de upplevde att männen 

var bättre på. Till exempel förklarade den ena kvinnan att hennes erfarenhet var att män 

generellt sätt lägger mer tid på att umgås med eleverna på raster, vilket hon tror påverkade 

deras relationer till eleverna positivt. Det vill säga att kvinnorna kunde redogöra för vad de 

upplevde att kvinnor respektive män gör för inofficiella sysslor, både negativa och positiva 

åtaganden. När männen i studien fick liknande frågor hade de svårare att uttrycka hur det 

ser ut på deras skola. Flera av männen förklarade att de trodde att det fanns skillnader men 

de hade svårt att se hur det tog sig till uttryck. Några av dem sa uttryckligen att det trodde 

att de kan vara könsblinda gällande sin egen praktik och hade lättare att se elevers beteende 

utifrån ett könsperspektiv.  

 

Sammanfattningsvis gällande den interna könssegregeringen visar empirin att en sådan 

finns men att medvetenheten skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor uttryckte sig väl 

medvetna om att både inofficiella och officiella sysslor och åtaganden påverkas av kön 

medan män enbart uttryckte medvetenhet gällande officiella åtaganden.  

 

5.3 Regler och beteendemönster  

Det som uttrycktes under intervjuerna som faller in under denna kategorin kan argumenteras 

för att bygga på föregående redogörelse för intern könssegregering. Vid redogörelse för hur 

arbetssysslor kan upplevas skilja sig mellan kvinnor och män gavs även uttryck för vilka 

regler som följs på arbetsplatsen och hur dessa kan skilja sig mellan könen. Det vill säga att 

uppfattningarna om ”rules-in-use” (Lowndes, 2014) som fanns på respektive arbetsplats 

kunde skilja sig mellan kvinnorna och männen som intervjuats. Till exempel vid redogörelsen 

för hur kraven på att utföra administrativa uppgifter kunde skilja sig mellan kvinnor och män 

påvisas också hur regler påverkas av kön. Denise lyfte att: 

 
[…] jag kan tycka kanske att manliga lärare kommer undan med mer saker alltså det är ju vissa 

saker som ska göras […] så tycker jag mig se att fler manliga lärare inte gör det och att det 

accepteras på ett annat sätt än för kvinnor (Denise).  
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Detta kan tolkas som att reglerna för mäns beteende skiljer sig från hur kvinnor bör bete sig. 

Det kan också tolkas utifrån Hedlins (2010, s. 9–11) andra maktdimension, makten över 

dagordning, eftersom utsagan speglar en verklighet där mäns och kvinnors möjligheter på 

arbetsplatsen verkar skilja sig. Även en av männen gav uttryck för att beteendemönstren 

skiljer sig mellan män och kvinnor och beteende accepteras olika beroende på kön. Han lyfter 

att ”dom flesta kvinnliga lärarna tycker jag är bättre […] för dom är generellt lite mer 

noggranna. Manliga lärare är mer ”äsch det löser vi på något sätt”.” (Anton). Vidare 

diskuterar samma lärare för hur beteenden och könsnormer har förändrats från förr och säger 

då följande: 

 
[j]ag får gå tillbaka väldigt länge för att hitta den där grabbiga ”snuskfarbror-attityden” som 

kunde finnas […] det är ingen som skulle skratta åt det överhuvudtaget, man skulle bara tycka 

att liksom du är sjukt pinsam. Jag har påpekat ibland till kvinnliga kollegor att man uttrycker sig 

sexistiskt om män, det är inte populärt (Anton). 

 

Citatet kan tolkas som att en förändring har skett där beteendemönster inte längre 

påverkas av kön lika mycket som förr. Dock är det hithörande att nämna att det som förr 

uppfattades som ett negativt beteende när män utförde det nu händer bland kvinnor. I 

citatet så lyfts även att när läraren försökt påpeka att beteendet inte är acceptabelt så 

mottags det negativt. Detta lyfter även en av de andra lärarna som intervjuats då hon 

berättar om en händelse där en kollega uttryckt sig på ett negativt och könsstereotypt sätt 

inför eleverna, där hon sedan försökt upplysa kollegan om att det inte var ett acceptabelt 

beteende men också fått ett negativt mottagande. Dessa två händelser påvisar att det inte 

är legitimt för alla i skolan att medvetandegöra negativa könsstrukturer. Det vill säga att 

personal i skolans organisation använder sig av olika rules-in-use (Lowndes, 2014) där 

vissa försöker lyfta könsstrukturer och motverka dem medan andra har svårt att förstå 

dem och gör visst motstånd. Detta kan också exemplifieras genom Carls beskrivelser av 

ett projekt hans skola arbetade med, där de bjöd in yngre kvinnliga elever till sin skolas 

mansdominerade yrkesprogram för att försöka locka större mångfald sökande till 

programmet. Han berättade att de hade fått kritik från grundskolorna på grund av att de 

inte visste vad de skulle göra med killarna den dagen tjejerna var på gymnasiet och att 

hans förslag var då att killarna skulle få möta de tjejdominerande yrkesprogrammen 

samma dag. Detta fick han dock inte igenom, vilket kan tyda på att det är mer accepterat 

för en tjej att ta sig in i ett mansdominerat sammanhang jämfört med en kille att ta sig in i 
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ett kvinnodominerat sammanhang, det vill säga att reglerna för hur kvinnor och män ska 

vara skiljer sig. Det kan dock bero på flera andra faktorer som rör till exempel tid och 

resurser. 

 

En annan aspekt av regler och beteendemönster som några av lärarna lyfter är hur man bör 

bete sig gentemot sina elever, framför allt vid situationer där fysisk beröring kan ingå. En av 

lärarna lyfter att: 

 
[…] en av mina elever tog körkort, får jag krama om henne? Jag tycker det är en jättetrevlig, 

jätteförtjusande elev, ska jag krama om henne? Ja, nej, hur ska jag funka? Så jag la en hand på 

axeln. Skulle jag göra samma sak om det va en kille eller är det lättare att där att liksom krama 

om? (Anton).  

 

Vid denna situation exemplifieras hur beteendemönster och interaktioner påverkas av kön, 

eftersom på grund av att läraren och eleven hade motsatta kön så upplevdes situationen svår. 

En annan lärare pratar om liknande situationer men lyfter att hon istället försöker ta alla 

elever på axeln vid tillfällen där beröring är lämpligt för att undvika att fysisk beröring ska 

påverkas av kön. Detta kan tolkas som att kvinnan i större grad har reflekterat över köns 

betydelse vid fysisk interaktion med elever och därför funnit ett anpassat och reglerat sätt att 

agera. Vilket kan tolkas som att hon är mycket väl medveten om hur beteenden och 

interaktioner kan påverkas av kön jämfört med mannen som kan tolkas som enbart medveten 

om dess påverkan.  

 

Sammanfattningsvis gällande rules-in-use (Lowndes, 2014) i skolans organisation visar 

empirin att det skiljer sig åt för kvinnor och män. Respondenterna uttrycker att det ställs högre 

krav på kvinnor att utföra administrativa arbetsuppgifter jämfört med män. Respondenterna 

uttrycker också att kvinnor generellt har ett mer noggrant beteende i sitt arbete och att män 

har en mer avslappnad attityd. Det visar också på att olika individer i skolan är olika 

medveten och villiga att motverka negativa könsstrukturer, vilket leder till att vissa agerar på 

ett könat sätt. Till sist visar även resultatet på att kön påverkar hur lärare väljer att använda 

fysisk beröring som ett sätt att uttrycka omtanke, där kvinnan i detta fall hade en högre grad 

av medvetenhet och anpassning till det jämfört med mannen som berättade om en liknande 

situation.  
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5.4 Symboler, föreställningar och diskurser 

Denna kategori bygger på vissa delar ifrån de tidigare kategorierna, men främst på första 

kategorin om horisontell könsstruktur. Detta eftersom när uttrycken för hur kön påverkar 

den horisontella nivån så gavs det även uttryck för hur föreställningar om vilket yrke som 

bör innefattas av vilket kön. Till exempel sa David ”[d]et är precis som det brukar vara, 

skolsyster är kvinna, vaktmästare är man och matpersonalen är kvinnor” och Denise 

förklarade att ”[s]täd eller städpersonal är ju kvinnor, vaktmästare är man, 

matbespisningen är kvinnor, sjuksköterska är kvinna. Vi har i och för sig en manlig 

kurator, det är väl lite ovanligt.” Det vill säga att dessa citat ger inte endast uttryck för 

hur den horisontella könsstrukturen kan se ut utan även hur det förväntas se ut. Alltså att 

när skolsystern är en kvinna och vaktmästaren är en man så är det som det förväntas vara, 

men när det finns en manlig kurator så är det ovanligt och går emot förväntningen. Dessa 

kan då tolkas som yrken med en tydlig könssymbolik, där skolsyster, kurator, 

matpersonal och städpersonal har en stark feminin könssymbolik och vaktmästare har en 

stark maskulin könssymbolik. Ytterligare en lärare diskuterade liknande tema och sa 

följande:  

 
[V]årt vaktmästeri, hon som är chef där hon är en kvinna, jätteduktig och jättekompetent, det är 

ingen som sätter sig på henne det kan jag säga, har väldigt mycket respekt och som då 

samarbetar med en manlig vaktmästare (Björn).  

 

Detta citat kan tolkas som ett uttryck för att egenskaper som tillskrivs män värderas 

högre, på grund av att när en kvinna utför ett yrke med en maskulin könssymbolik måste 

hon också direkt försvaras som duktig och kompetent. Detta tyder på att undermedvetet 

så är hon inte direkt accepterad som en kompetent vaktmästare utan det är först efter 

bevis som hon accepteras, vilket ligger i linje med forskning om förväntningar som 

skiljer sig för kvinnor och män (Brüde Sundin, 2007). Gällande medvetenhet om 

föreställningar om yrken följer mönstret alltså den horisontella dimensionen av 

könsstruktur, eftersom lärarna uttryckte sig medvetna om att yrken i skolan som inte är 

lärare besitter antingen en maskulin eller feminin könssymbolik. Gällande läraryrkets 

könssymbolik uttrycktes det varken som feminint eller maskulint, vilket återigen kan 

antingen tolkas som en omedvetenhet eller att läraryrket är könsneutralt i sin symbolik.  
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Även när det gäller diskurser följs liknande mönster från den första analyskategorin i och 

med att ingen av lärarna uttryckte medvetenhet gällande de diskurser som påverkar 

kollegiet. Dock uttryckte kvinnorna en medvetenhet om diskurser i sina klassrum. En av 

kvinnorna i studien uttrycker hur diskurser kan komma till uttryck bland elever där 

killarna i klassen besitter makten att styra diskursen, det vill säga Hedlins (2010) tredje 

maktdimension privilegiet att utgöra normen. Hon förklarar hur hon hade två olika 

samhällsklasser med samma inriktning, där killarna i den ena klassen var 

studiemotiverade medan killarna i den andra klassen tyckte andra saker än skolan var 

viktigare. Till följd av detta redogjorde hon för hur hela klassen följde killarna i 

respektive klass exempel, det vill säga att killarna i respektive klass hade privilegiet att 

utgöra normen. Den andra kvinnan i studien uttryckte liknande diskurser kring de klasser 

hon undervisade i, hon lyfte att det kan vara väldigt känsligt för eleverna att försöka 

diskutera de normer som finns i klassen. Hon beskrev det på följande vis: 

 
Det är extremt tydligt på i denna åldern känns det som, det är väldigt svårt att jobba med, alltså 

diskutera könsroller och så just här. Det är väldigt känsligt för många och det väl bland oss 

lärare också (Denise).  

 

Hon fortsätter sen med att förklara att det finns diskurser på skolan som är påverkade av 

kön men att hon upplever att det är ett känsligt ämne för många kollegor att diskutera, då 

ingen vill erkänna sina brister. Detta kan tolkas som en förklaring till att lärarna uttryckte 

omedvetenhet om de diskurser de själva ingår i.  

 

Empirin påvisar alltså att det finns tydlig könssymbolik och föreställningar i skolan, 

framför allt gällande personal som inte arbetar som lärare. Gällande läraryrket uttrycktes 

en neutral könssymbolik, vilket kan likt den horisontella dimensionen tolkas som 

antingen omedvetenhet kring köns påverkan alternativt att läraryrket är jämställt när det 

gäller antal lärare som fylls av respektive kön, vilket ligger i linje med Petterssons (2000) 

forskning om kvantitativa jämställdhetsmål inom offentlig sektor. Det kan också tolkas 

utifrån Hedlins (2010) första maktdimension som berör närvaro, det vill säga om 

läraryrkets könsfördelning är 50/50 så kan det betraktas som jämställt och således ha en 

neutral könssymbolik. Vidare visar empirin att de kvinnliga lärarna hade högre grad av 

medvetenhet jämfört med männen i studien gällande diskurser i klassrummet som 

påverkas av kön, i och med att båda kunde redogöra för hur eleverna påverkades av 
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dessa. Dock kunde bara en av lärarna konstatera att liknande diskurser även återfanns 

bland kollegor men att det var ett känsligt ämne och därför hade hon svårt att 

vidareutveckla det svaret. Återigen påvisar alltså empirin att lärarna hade svårt att 

uttrycka sig gällande strukturer som låg nära dem själva.  

 

5.5 Individuell förståelse och anpassning  

I empirin gällande individuell förståelse och anpassning återfinns inte ett tydligt mönster på 

grund av att uttrycken för den individuella anpassningen och förståelsen för hur kön påverkar 

skolan skiljer sig från lärare till lärare. Flera av lärarna lyfter att hur man anpassar sig till 

könsstrukturer och hur mycket man är villig att motverka dem handlar om varje lärares egna 

intressen och värderingar. Att lärarna lyfter detta går att tolkas som ett uttryck för hur 

komplext värdegrunden är eftersom alla lärares egna åsikter om vad som är viktigt 

genomsyrar utbildningen mer. Det kan dock också tolkas som att en större datamängd hade 

kunnat varit lämplig för att finna mönster. Vad som dock går att se i empirin är att lärarnas 

individuella förståelse och anpassning, om än det skiljer sig från lärare till lärare, nämns 

flertal gånger i samband med att de upplever en hög arbetsbelastning. Alla lärare lyfter någon 

gång under respektive intervju att läroplanen är bred och svår att hinna med samtidigt som de 

pressas av att hinna följa dokumenteringskrav, relationsarbete med elever och andra sysslor 

som ingår i yrket. Därav krävs det att lärarna prioriterar i läroplanen gällande vad som skall 

hinnas med, vilket till följd även leder till att vissa av lärarna sållar bort jämställdhetsfrågor 

medan andra prioriterar det före andra saker. Detta kan ses som en förklaringsfaktor till varför 

lärarnas individuella förståelse och anpassning skiljer sig från varandra.  

 

5.5.1 Parvis redogörelse för individuell förståelse och anpassning  

Följande del av avsnittet kommer presentera två lärare i taget, där de två par som arbetar på 

samma skola presenteras först till följd av de två andra lärarna som arbetade på var sin skola. 

Detta eftersom paren visades följa liknande mönster och de två andra männen liknande 

varandra något i sina redogörelser för hur de individuellt förstår och anpassar sig till 

könsstrukturer.  

 

5.5.1.1 Björn och Bianca  

Under Björns intervjun förändrades utsagorna ifrån att börja med att uttrycka ett icke 

medvetet förhållningssätt kring könsstrukturer till att senare lyfta olika aspekter där han ansåg 
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att det spelade roll. I början av intervjun sa han till exempel följande ”[k]an man säga att den 

(organisationen) är könad över huvudtaget? Jag har faktiskt ingen aning” (Björn). Citatet 

påvisar en bild av att Björn förmodligen inte reflekterat i dessa banor tidigare och kan därför 

tolkas som omedveten om hur kön kan påverka organisationer. Vidare lyfter Björn att ”jag 

har lite svårt att se att det skulle finnas så tydligt könade strukturer på det sättet här, fast jag 

kanske är blind för det” vilket stärker tolkningen av en omedvetenhet kring könsstrukturer. 

Att Björn ger uttryck för omedvetenhet skulle också kunna argumenteras för att han i högre 

grad bidrar till reproducerandet av könsstrukturer, vilket Acker (1990) menar att det finns risk 

för vid omedvetenhet. Det vill säga att svårigheter att se sin framställning och skolans 

organisation utifrån kön gör att invanda könsstrukturer får fortskrida utan motverkan. Vid 

diskussioner om hur Björn förhåller sig till sina elever och hur könsstrukturer förstås i 

klassrummet uttryckte han dock medvetenhet. I det sociala spelet elever i mellan menade 

Björn att kön spelade stor roll och förklarade hur han ämnade att motverka dessa skillnader. 

Vid elevsammanhang lyftes att han anpassade sig genom att istället se till individer för att 

försöka motverka att kön skulle påverka. Vidare poängterades även att det är viktigt att göra 

elever medvetna om strukturella nivåer där kön spelar roll, vilket kan verka motsägelsefullt 

gentemot hans egen medvetenhet om den organisation han själv befinner sig. Björns 

medvetenhet kan alltså tolkas som omedveten gällande organisationsstrukturer men medveten 

om de sociala spelet elever i mellan.  

 

Bianca som arbetar på samma skola uttryckte en annan bild för skolans organisation än vad 

Björn gjorde, vilket kan tolkas som att deras kön påverkar deras upplevelser av 

könsstrukturer. Det kan dock bero på fler faktorer som till exempel eget intresse och 

värderingar kring ämnet. En tydlig skillnad mellan Bianca och Björns intervjuer är deras 

förmåga att diskutera sin egen framställning i organisationen. Björn hade svårt att se sig själv 

och sina kollegor utifrån ett könsperspektiv medan Bianca kunde redogöra för flera exempel 

där hon upplevde att kön spelade roll för hur hon blev bemött. Till exempel: 

 
[…] jag kan se mig som en sån som kan vara lite bufflig eller skrattar högt eller säger saker som 

en kvinna inte ska göra. Då kan jag uppleva att en del tycker det är obekvämt och att aa men 

lugna ner dig nu eller vadå har du ätit taggtråd idag (Bianca). 

 

Citat exemplifierar hur Bianca uttrycker sin förståelse för hur kön spelar roll i sin 

framställning i organisationen. Det vill säga att hon uttrycker en tolkning av att hon inte 
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passar in i det ideal som organisationen gemensamt har för hur en kvinna bör vara. När 

Bianca fick frågan om hur hon uppfattar skolans organisation utifrån kön svara hon följande: 

 
Jaa jag tror ju det, alltså jag hör ju… för jag tycker språket är väldigt viktigt, hur man pratar med 

och till elever men även om dom. Då märker jag dels på lärarstudenter, kollegor och från mig 

själv också fast jag reagerar då oj nu gjorde jag det att man könar elever […] Man är ju 

människa, så det är klart det tar tid att ändra sitt språk och sina förhållningssätt (Bianca). 

 

Genom citatet blir det tydligt hur Bianca uppfattar kön och att hon är medveten om att 

kön spelar roll framför allt vid språkets användning. Hon återkommer flera gånger till att 

språket är centralt för att motverka normativa föreställningar om kön och tar upp att hon 

försöker byta ut begrepp som flickor/pojkar till ungdomar eller liknande. Genom det 

påvisar hon att hon är väl medveten eftersom hon även försöker hitta strategier och 

anpassar sig till sin förståelse för könsstrukturer. Det vill säga att skillnaden mellan Björn 

och Bianca är att Bianca uttrycker sig väl medveten i sin individuella förståelse och 

anpassning då hon lyfter att könsstrukturer finns och kan tydligt redogöra för hur hon 

anpassar sig till det. Detta i relation till Björn som uttrycker omedvetenhet i sin förståelse 

för hur kön påverkar organisationen men medveten gällande sociala interaktioner mellan 

elever. Han tolkas dock enbart som medveten och inte väl medveten eftersom hans 

anpassning uttrycks mer diffus.  

 

5.5.1.2 David och Denise 

Även David och Denise som arbetar på samma skola skiljer sig åt i sina redogörelser för hur 

organisationen påverkas av kön, vilket stärker tesen om att kön påverkar ens uppfattningar av 

könsstrukturer. David och Denise redogörelser om sin egen framställning i organisationen 

liknar Biancas och Björns. Detta eftersom Denise i högre grad kunde beskriva sin 

framställning i organisationen utifrån kön medan David har svårt att uttrycka sig och menar 

att kön inte spelar roll.  

 

Denise uttrycker att könsstrukturer spelar roll och att det finns med i interaktioner mellan 

elever, mellan lärare och mellan lärare och elever. Hon beskriver också att hon försökt hitta 

strategier för att motverka könsstereotypa föreställningar till exempel genom att använda 

elevers språk och bryta ned det till vad de egentligen är de säger. Detta menar hon dels gör att 

eleverna uppmärksammas på vad det finns för bakomliggande processer i språket, men det 
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gör också att hon kan ta ett ställningstagande gentemot eleverna kring vad som är okej och 

inte, det vill säga ett försöka att få undervisning att genomsyra jämställdhet likt Hedlin (2010) 

menar att lärare bör. Hon beskriver också att det mellan lärare inte alltid finns en samsyn på 

vad jämställdhet är vilket hon tycker kan skapa utmaningar att motverka könsstrukturer. Hon 

beskriver detta på följande sätt:  

 
För vi tänker inte samma kring jämställdhet och kön riktigt. Jag har väl mer inställningen att kön 

är begränsade både för tjejer och killar, att det liksom på något sätt att båda könen, eller alla kön, 

skulle vinna på att man va mer fri. Medan några kanske känner mer att vi måste pusha tjejerna… 

aa men vi har nog ganska olika syn på vad jämställdhet är (Denise).  

 

Hennes redogörelse för sin förståelse för könsstrukturer och jämställdhetsarbete kan tolkas 

som att hon upplever sig ensam i att medvetandegöra de utmaningar som finns i 

organisationen. Detta eftersom hon vid flera tillfällen lyfter att det inte finns en samsyn på 

skolan om jämställdhet och att hennes förståelse för jämställdhet skiljer sig från andras. I 

samband med detta diskuterar hon att det inte är lönt att diskutera könsstrukturer med kollegor 

då det inte ger någonting på grund av att de har olika syn på frågan. Denise uttrycker alltså en 

medvetenhet och förståelse för att könsstrukturer finns i skolans organisation, att hon likt 

Bianca använder språket som strategi för att motverka könsstrukturerna men också att hon har 

svårt att hitta strategier tillsammans med sina kollegor på grund av bristande samsyn.  

 

Davids uttryck för sin individuella förståelse för könsstrukturer liknar Björns förståelse. Detta 

då även David uttrycker att det är svårt att se strukturer och att det finns risk för att han är 

könsblind. Vidare uttrycker även David ”Jag försöker behandla alla lika naturligtvis” vilket 

enligt Hedlin (2010, s. 9) går att tolka som ett uttryck för omedvetenhet och en könsblind 

förståelse för jämställdhet. Detta innebär att David ger uttryck för att han är omedveten om 

könsstrukturer men är medveten om sin omedvetenhet. Det vill säga att hans förståelse är en 

medveten omedvetenhet. Detta kan tolkas som ett visst motstånd mot att försöka förstå, vilket 

skulle kunna förklara Denise ensamhet kring frågan. Det kan dock också tolkas som ett 

uttryck för lärarnas pressade arbetssituation och att tid inte finns för David att fördjupa sin 

förståelse för könsstrukturer på skolan. Vad som dock stärker tolkningen av att han är 

omedveten är att hans intervju blev kort i relation till de andra lärarnas intervjuer2. Detta 

 
2 Se figur 1 för exakta intervjulängder.  
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berodde på att hans svar var relativt fåordiga vilket tyder på att han hade svårt att uttrycka sig 

i frågorna, vilket kan beror på okunnighet eller omedvetenhet. 

 

Sammanfattningsvis visar alltså David och Denise samma mönster som Björn och Bianca i 

sin förståelse och anpassning till hur kön påverkar skolans organisation, även om den 

individuella förståelsen skiljer sig. Detta då de båda männen uttryckte omedvetenhet kring hur 

kön påverkar organisationen jämfört med kvinnorna som uttryckte sig väl medvetna, då de 

både uttryckte sig medvetna men även att det hade strategier för att anpassa sig till det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

5.5.1.3 Anton och Carl  

Både Antons och Carls individuella förståelser skiljer sig ifrån de andra männen i studien. De 

uttrycker sig medvetna i sin förståelse för kön och könsstrukturer samt de visar till viss del 

strategier det har för att anpassa sig till det. Det kategoriseras dock enbart som medvetna på 

grund av att de inte kan redogöra för hur de anpassar sig till könsstrukturerna på samma nivå 

som kvinnorna.  

 

Carl skiljer sig något ifrån de andra intervjurespondenterna då det i hans arbetslag finns 

övervägande del män. Han lyfter i relation till det att han tycker det är svårt att driva 

jämställdhetskampen själv tillsammans med andra män och att de hade behövt få in fler 

kvinnor. Han beskriver att:  

 
Men sen är det klart att vi inte kan komma ifrån att vi är en väldigt grabbig miljö samtidigt. Vi 

ser väldigt traditionella ut på teknik- och industriprogrammen, att vi har mest manliga lärare. Jag 

tror inte vi män ensamma kan driva jämställdhetskampen utan vi skulle behöva fler kvinnliga 

förebilder.  

 

Detta visar att han är medveten om könsstrukturer eftersom han beskriver hur strukturerna 

påverkar honom och hans kollegor och att det krävs fler kvinnor för att förändra strukturerna. 

Han uttrycker vidare att medvetandegöra både kollegor, sig själv och elever är en av de 

viktigaste delarna för att könsstrukturer ska kunna motverkas, vilket kan tolkas som hans 

individuella anpassning. Dock hade han svårare att redogöra för hur stereotypa könsstrukturer 

påverkar interaktion i sammanhang där det fanns en mer jämn könsfördelning. Det 

tillsammans med att han inte kunde förklara om han hade någon särskild strategi för att 
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medvetandegöra sig själv och eleverna gör att hans förståelse tolkas som medveten, men inte 

väl medveten.  

 

Anton uttrycker i högst grad av männen en medvetenhet kring könsstrukturer och lyfter att 

han försöker medvetandegöra eleverna för de ojämlikheter som finns i hans klassrum oavsett 

om det beror på kön eller andra faktorer. Detta liknar Carls strategi som också handlade om 

att medvetandegöra eleverna om könsstrukturer, dock lyfter Anton vidare att det är viktigt att 

ha en förståelse för vilka underordningar olika individer kan drabbas av och ta hänsyn till det. 

Hans förståelse och anpassningar liknar Hedlins (2010) tillvägagångssätt att bedriva positiv 

särbehandling för att uppnå jämställdhet. Det vill säga att han uttrycker att han försöker ta 

underordning i beaktning för att försöka väga upp för den och behandlar elever olika i syfte 

att behandla dem jämställt. Vidare gällande sin framställning i organisationen uttrycker Anton 

högre grad av medvetenhet jämfört med de andra männen i studien. Han uttrycker att han 

själv inte upplever sig som den idealtypiska mannen, som han menar är slarvig och kan ta för 

lätt på saker, men att han ändå ibland förväntas följa den normen av andra lärare. Det vill säga 

att han påvisar en medvetenhet om de strukturer som råder i hans organisation och påvisar 

även hur han upplever sin framställning där i.  

 

Både Carl och Anton uttryckte sig medvetna i sin förståelse för könsstrukturer i skolans 

organisation. De båda kunde även till viss del redogöra för strategier för att anpassa sig till 

det, då de lyfte att medvetandegöra är en viktig del i att motverka könsstrukturer. De 

redogjorde dock inte för en specifik strategi de använda för att lyckas medvetandegöra 

eleverna eller sig själva, till exempel som Biancas redogörelse för att byta ut normkritiska 

begrepp, vilket därför gör att deras förståelse tolkas som medveten och inte väl medveten.   

 

5.6 Summerande analysavsnitt  

I analysen kan organisationsstrukturen beskrivas som att den är könad både horisontellt och 

vertikalt, vilket både männen och kvinnorna i studien kan tolkas som medvetna om. Dock 

uttrycks den horisontella dimensionen främst gällande yrken inom skolan som inte är lärare. I 

analysen syns även att det finns intern könssegregering men att medvetenheten om den skiljer 

sig mellan kvinnorna och männen i studien. Detta då kvinnorna uttryckte sig medvetna om 

hur könen segregerades både vid inofficiella och officiella åtaganden och sysslor medan 

männen enbart uttryckte sig medvetna om officiella åtagande och sysslor. Gällande regler och 

beteendemönster så visar analysen att rules-in-use skiljer sig mellan män och kvinnor då 
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beteenden accepteras olika beroende på om det är en man eller en kvinna. Analysen visar 

dock också att beteenden kan skilja sig från individ till individ och att inte alla i skolan är 

villiga att motverka negativa könsstrukturer. Gällande yrkens könsymbolik visar analysen att 

andra yrken än lärare i skolan präglas av könsföreställningar men att läraryrket beskrivs som 

könsneutralt. Vidare inom samma analyskategori visar analysen att lärarna hade svårt att 

redogöra för diskurser i skolans organisation, vilket tolkas som omedvetenhet. Dock kunde 

kvinnorna redogöra för hur diskurserna kunde se ut i klassrummet, vilket påvisar viss 

medvetenhet. Detta leder in på analysens sista kategori, individuell förståelse och anpassning. 

Den kategorin utgörs av minst mönster då den individuella förståelsen skiljer sig mellan alla 

sex lärare. Dock kan ett mönster skymtas gällande medvetenheten om könsstrukturer som 

uttrycks i lärarnas respektive förståelser. Detta då kvinnorna tolkas som väl medvetna, Anton 

och Carl som medvetna och Björn och David som icke medvetna.  

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion  

I följande avsnitt kommer först studiens huvudsakliga slutsatser att presenteras och till viss 

del diskuteras. Detta följs av en avslutande diskussion där resultaten sätts in i ett större 

perspektiv och diskuteras utifrån vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser  

Studien påvisar att samhällskunskapslärare uttrycker sin medvetenhet om skolans köning på 

olika vis. Det mönster som går att se är att det främst är kvinnorna som uttrycker sig väl 

medvetna om könsstrukturer i skolan och kan redogöra för hur de upplever att kön påverkar 

deras vardag. Kvinnorna i studien kunde också i högre grad än männen diskutera och 

reflektera om sin egen praktik och se den utifrån kön. I samtal med kvinnorna kunde de 

reflektera över när och hur kön spelade roll och de hade båda själva drivna och nyanserade 

tankar kring könsstrukturer. De båda hade exempel på hur de blev behandlade på ett särskilt 

vis på grund av deras kön. Det vill säga att båda kvinnorna uttryckte sig väl medvetna om att 

skolan är könad på flera plan. Två av männen kan tolkats som medvetna eftersom även de 

kunde uttrycka hur skolan är könad och till viss del hur de anpassade sig till det. De var dock 

inte lika drivna och nyanserade i sina utsagor vilket gör att de inte tolkas som lika väl 

medvetna som kvinnorna. De två andra männen som påvisade sig icke medvetenhet uttryckte 

båda att de var könsblinda och framstod tro på föreställningen om att skolan är könsneutral. 

Alla lärarna hade dock svårt att diskutera hur diskurser påverkar organisationen och enbart en 
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av lärarna kunde redogöra för det finns bland kolleger men att det är ett känsligt ämne. 

Lärarna i studien visar alltså olika hög grad medvetenhet om att skolan är könad, där 

kvinnorna sticker ut i att uttrycka sig väl medvetna, vilket svarar på studiens första 

frågeställning, i hur stor utsträckning uttrycker samhällskunskapslärare sig medvetna om att 

skolan är könad.  

 

Studiens andra slutsats svarar på studiens andra frågeställning, på vilka sätt 

samhällskunskapslärare uttrycker att skolan är könad. Empirin visar på att lärarna uttrycker att 

det finns könsstrukturer både horisontellt, vertikalt och internt. Detta då lärarna beskriver hur 

män generellt återfinns i högre åldrar och främst på universitet, vilket påvisar den vertikala 

dimensionen. Lärarna beskriver också hur män och kvinnor i skolan väljer olika yrken, till 

exempel att män väljer att bli vaktmästare och kvinnor att bli sjuksköterskor. Det vill säga 

lärarna ger uttryck för att det finns en könssegregering även på den horisontella dimensionen. 

Dock syns inte den segregeringen i läraryrket och vilka ämnen läraren har. Gällande den 

interna könssegergeringen påvisade kvinnorna medvetenhet ytterligare. Detta då enbart 

kvinnorna kunde redogöra för hur inofficiella sysslor bidrog till en särhållning mellan könen. 

Dock kunde alla lärarna påvisa att det sker en intern könssegregering vid officiella åtaganden, 

då de till exempel uttryckte att män generellt tar på sig extra ansvar för IT-frågor. Den andra 

frågeställningen ligger alltså i linje med tidigare forskning som visar hur organisationer 

påverkas av kön (Acker, 1990; Wahl, 1992; Wahl et al, 2018).  

 

Studiens sista slutsats är att lärarnas individuella förståelse och anpassning varierade. Det 

generella drag som kan konstateras är att på grund av kvinnornas högre medvetandegrad 

gällande könsstrukturer hade det också mer uttalade strategier för att anpassa sig till det. De 

båda uttryckte att de genom språket försökte främja jämställdhet och motverka könsstrukturer. 

Det vill säga att för båda kvinnorna var språket en central del i deras förståelse och 

anpassning till att vara i en könad organisation. Männens förståelse och anpassning var dock 

mer varierande, vilket kan tolkas som att de dels inte reflekterat över liknande frågor innan 

vilket gjorde deras svar motsägelsefulla men också som att de hade olika erfarenheter kring 

ämnet. Denna slutsats ämnade svara på studiens tredje frågeställning, vad 

samhällskunskapslärare använder för strategier för att anpassa sig till att skolan är könad. 

Dock eftersom svaren från respondenterna varierade finner studien inga tydliga mönster. 

Kring denna frågeställning hade en större datamängd kunnat vara lämplig för att nå 

datamättnad och då kunna se mer generella drag gällande individuell anpassning. På grund av 
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få respondenter var det dock svårt att hitta mönster, vilket leder till att svaret på den tredje 

frågeställningen blir att samhällskunskapslärares strategier varierar för att anpassa sig till att 

skolan är könad.   

 

6.2 Avslutande diskussion  

Det teoretiska ramverk som skapat analysen har visat sig fruktbar på flera sätt genom att 

synliggöra hur samhällskunskapslärarna förhåller sig till skolan som en könad organisation. 

Studiens resultat har dels påvisats ligga i linje med tidigare forskning men även bidragit med 

till viss del nya insikter. Om än resultatet inte kan generaliseras i för hög grad, på grund av de 

bekvämlighetsurval som tillämpas och få respondenter, kan det ändå visa på tendenser till hur 

verkligheten för samhällskunskapslärare kan se ut. Resultatet visar på att skolan är könad och 

att det finns en särhållning mellan könen i skolans organisation, vilket ligger i linje med 

tidigare forskning (Brüde Sundin, 2007; Eddy & Cox, 2008). Det vill säga den konflikt som 

lyftes i inledningen mellan den könade skolan och demokratiuppdraget även återspeglas i 

lärarnas utsagor.  

 

I empiriredogörelsen lyfts att männen har svårt att se sin egen praktik och några av dem 

uttrycker sig som könsblinda. Detta kan sättas i relation till att kvinnorna lyfter att de har svårt 

att göra motstånd mot könsstrukturer vilket skulle kunna tolkas som att det finns en nivå av 

missförstånd mellan männen som är könsblinda och kvinnorna som gör motstånd. Det vill 

säga att det blir svårt för männen att ta till sig kritik mot deras agerande ifall de inte kan se sitt 

eget beteende. Vid ett tillfälle är det dock omvända roller då det är en man som försöker 

uppmärksamma kvinnor på sin arbetsplats om att deras agerande är nedvärderande mot män, 

vilket även det bemöts med motstånd. Det går att resonera kring att det inte är samma sak när 

kvinnor och män utför samma handling och att kvinnor kommer undan lättare med att bete sig 

illa. I samband med MeToo går det att resonera för att män är mer utsatta och påpassade i sitt 

beteende idag jämfört med kvinnor. Detta kan ses som en förklaring till att kvinnor som 

agerar nedvärderande känner att de har rätt till det, på grund av att det innan har varit 

underordnade. Till skillnad från männen som agerar nedvärderande inte förstår att de gör det 

och kan därför inte bemöta kritiken. För att tydliggöra könsskillnader i skolans organisation 

hade det varit intressant att även intervjua kvinnor från de skolorna där det enbart var män 

som blev intervjuade, eftersom de männen uttryckte högre grad av medvetenhet i jämförelse 

med de män där även kvinnor intervjuats. Vidare studier hade varit intressant att göra med ett 

större omfång respondenter och en mer jämn fördelning kvinnor och män från respektive 
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skola för att synliggöra ifall de mönster denna studien fann mellan de paren kvinnor och män 

som arbetade på samma skola även återfinns i fler fall.  

  

Oavsett detta tydliggör studien att könsstrukturerna hela tiden är under förändringar, vilket 

skapar utmaningar för skolan att motverka dem. Återigen hamnar konflikten mellan skolans 

demokratiuppdrag och verkligheten i centrum. Det bör gå att anta att människor i skolan vill 

uppnå värdegrunden och demokratiuppdraget som skolan ska bygga på, men hur går man 

tillväga för att motverka en hela tiden föränderlig struktur? Har man ena dagen lyckats hitta 

en väg för att motverka strukturer och nå jämställdhet i skolan så kommer det nästa dag 

uppstå i nya mönster. Detta problem kan också relateras till lärares pressade vardag, där 

prioritering av läroplanen står högst i fokus. Det vill säga lärarna i skolan pressas dels av 

tidsbrist att hinna med, men också av ständigt föränderliga strukturer som ska motverkas. I 

relation till det bör också nämnas att skolan inte befinner sig i ett vakuum där lärarna har all 

makt utan alla de strukturer som finns i samhället i övrigt även följer med in i skolan. Med 

andra ord kan lärares verklighet beskrivas som komplex och svår. 

 

Utifrån studiens resultat kan dock det argumenteras för att förbättringspotential finns. Detta 

då det främst var kvinnorna i studiens som kunde redogöra för hur skolan är könad. En 

förbättring skulle därför kunna vara att även medvetandegöra männen i högre grad, i följd av 

att alla i skolan då kan arbeta tillsammans för att motverka negativa strukturer. Vidare 

forskning hade även varit intressant att göra gällande Hedlins (2010) tredje dimension av 

makt, privilegiet att utgöra normen. Detta eftersom ingen av lärarna uttryckte en förståelse för 

den dimensionen. Möjligtvis hade därför kanske en observationsstudie varit lämplig för att 

synliggöra de processer som sker gällande vem som har priviligierat att utgöra normen bland 

kollegiet i skolans organisation. Det vill säga för att närma sig den skola som läroplanen 

myntar och den vision om samhället som Jämställdhetsmyndigheten (2019) har, går det att 

argumentera för att det dels krävs mer forskning med andra metoder och större möjligheter att 

medvetandegöra alla i skolan för att tillsammans kunna arbeta mot samma mål.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuutskick  

Examensarbete Örebro Universitet 

 

Hej,  

 

Jag heter Lina Johansson och studerar till ämneslärare på Örebro Universitet, med inriktning 

samhällskunskap och idrott och hälsa. Jag håller just nu på att skriva ett självständigt arbete 

där fokus är att studera skolans organisation ur ett genusperspektiv.  

 

Jag söker därför rektorer och/eller samhällskunskapslärare som under slutet av november eller 

början av december kan tänka sig att ställa upp på en intervju om det ovan nämnda ämnet. 

Min önskan är att kunna genomföra gruppintervjuer med en rektor och två till tre 

samhällskunskapslärare, blir det för svårt att genomföra praktiskt kommer intervjuerna hållas 

enskilt. Vi kan tillsammans komma överens om en maxtid för intervjun men den behöver som 

minst ta cirka 30 minuter. Plats bestämmer vi tillsammans, förslagsvis där det blir lättast för 

er för att ni ska hinna.  

 

Intervjun är helt frivillig och anonym, du kan när som helst välja att dra dig ur ditt deltagande 

och din intervju kommer då tas bort ur studiens resultat. Intervjun kommer att spelas in med 

syfte att jag lättare ska kunna analysera intervjusvaren, det är endast jag som kommer ha 

tillgång till det inspelade materialet.  

 

Jag hoppas att du, eller eventuella kolleger du tror kan vara intresserade, kan tänka sig att 

ställa upp på en intervju och ser fram emot att höra från dig,  

 

Med vänliga hälsningar,  

Lina Johansson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Studiens syfte 

Studiens syfte är tvådelat, då jag dels vill undersöka hur det kommer till uttryck att skolan är 

könad, samt hur samhällskunskapslärare förhåller sig till det. Så jag tänker att, eftersom 

läroplanens värdegrund vilar på demokratiska värderingar och att skolan ska gestalta och 

förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män, så får man ju en bild av hur det bör vara i 

skolan men jag vill ta reda på hur det egentligen är men då behöver jag hjälp av någon som är 

och verkar i skolan. Därför tänker jag att du kan hjälpa mig synliggöra de underliggande 

processer och normer som eventuellt finns i skolan, och egentligen överallt. 

 

Informerat samtycke och etiska aspekter 

Först så vill jag fråga om du har förstått studiens syfte och vad din intervju bidrar med? Har 

jag då ditt informerade samtycke att delta? Är det okej att jag spelar in intervjun? Du kan när 

som helst under eller efter intervjun välja att avslutade ditt deltagande utan förklaring, dina 

intervjusvar raderas då ur studien och inspelningen raderas. Är det även någon specifik fråga 

du inte vill svara på så är det bara att säga till så hoppar vi över den. I slutet av intervjun 

kommer du även få möjlighet att lägga till eller ändra dina svar. Du och dina svar kommer 

anonymiseras så att ingen kan förstå vem som svarat eller vilken skola det handlar om.  

 

Bakgrundsfrågor  

- Vad är din ålder? 

- Med tanke på uppsatsens syfte så vill jag klargöra vilket pronomen du föredrar? 

- När tog du din lärarexamen? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Kan du berätta lite kort om dig själv?  

- Kan du berätta lite kort om den skolan du arbetar på?  

-  

Huvudfrågor  

- Hur pratar ni om jämställdhet här på er skola?  

- Hur upplever du att skolan som organisation påverkas av kön?  

- Hur prata du och dina kollegor om händelser/situationer där kön kan ses som en 

förklaringsfaktor?  

- Hur arbetar du med jämställdhet i din undervisning?  
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Avslutande frågor  

- Är det något du vill tillägga/ändra eller något vi inte diskuterat som du tycker är 

viktigt att ta upp och belysa? 


