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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att se hur lärare uppfattar sin arbetssituation, ur ett genusperspektiv, 

och då med fokus på fördelningen av arbetsuppgifter utanför undervisningen. Vi valde att 

utföra vår empiriska studie på en gymnasieskola i en liten kommun i Mellansverige. För att 

kunna undersöka vårt syfte valde vi att ställa följande frågor:  

 Vilka tendenser går det att urskönja i utförd enkätundersökning som tyder på att vissa 

arbetsuppgifter tilldelas alternativt axlas självmant av män och/eller kvinnor? 

 Uppfattar lärarna att en eventuell uppdelning är medveten eller omedveten? 

Vårt val att undersöka lärares uppfattningar kom i stor utsträckning från Göran Brantes 

(2008) syn på vad som är relevant att undersöka. Avstamp inför vår undersökning har vi även 

tagit i bland annat Eva Ganneruds (1999;2001;2006) studier kring lärare och genus. 

För att söka svar på våra frågeställningar samt vårt syfte valde vi att använda oss utav en 

enkätundersökning med såväl kryssfrågor som mer öppna frågor. Vi fick ett högt bortfall i vår 

studie. Ungefär 50 % av de önskade respondenterna valde att delta. Trots detta har vi sett 

tendenser i vår undersökning som vi finner intressanta och gör det möjligt för att besvara 

såväl vårt syfte som våra frågeställningar.  

I vår undersökning fann vi tendenser till att det finns en skillnad mellan de arbetsuppgifter 

som män och kvinnor axlar eller blir tilldelade. De kvinnliga respondenterna ansåg sig oftast 

axla omsorgsuppgifter. Denna uppdelning förefaller till stor del vara omedveten och utan 

reflektion. Föreställningar om manligt och kvinnligt synes vara djupt rotade och så pass 

naturligt att detta påverkar lärares arbete utan att de är medvetna om detta. Vid de tillfällen 

där genus diskuterades och reflekterades kring så rörde det allt som oftast i relation till 

eleverna eller mellan elever. Att tänka genusmedvetet mellan lärare ansågs inte relevant då 

kön inte tillskrevs någon betydelse av en stor del av våra respondenter.  



 

 

3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.2 Disposition ....................................................................................................................... 1 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................ 3 
2.1 Lärarroll och identitet ................................................................................................... 3 

2.1.1 Yrkesidentitet .......................................................................................................... 3 
2.1.2 Lärarens arbetssituation ......................................................................................... 4 
2.1.3 Förändring inom läraryrket och lärarrollen ........................................................ 5 

2.2 Genusforskning ............................................................................................................... 7 
2.3 Arbetsplatsforskning med genusperspektiv ................................................................. 8 

3. Syfte ..................................................................................................................................... 12 
3.1 Frågeställning ............................................................................................................... 12 
3.2 Avgränsningar .............................................................................................................. 13 

4. Metod ................................................................................................................................... 14 
4.1 Enkätundersökning ...................................................................................................... 14 
4.2 Medvetet och omedvetet .............................................................................................. 15 
4.3 Genusperspektivet ........................................................................................................ 15 

5. Undersökning ...................................................................................................................... 17 
5.1 Grundläggande frågor ................................................................................................. 17 
5.2 Arbetsuppgifter ............................................................................................................ 18 

5.2.1 Kontakt med rektorn, politiker/kommun och andra skolor ............................. 19 
5.2.2 Kontakt med föräldrar och ordföranderollen vid föräldramöten .................... 20 

5.2.3 Inköp av fikabröd, insamling, inhandling av presenter, organisering av 

temadagar ....................................................................................................................... 21 
5.3 Genus ............................................................................................................................. 22 

6. Analys .................................................................................................................................. 25 
6.1 Arbetsdelning och lärarroll ......................................................................................... 25 

6.2 Genusmedvetenhet ....................................................................................................... 26 
7. Sammanfattande slutsatser ............................................................................................... 30 

7.1 Att skapa arbetsdelning – tendenser till skillnader mellan könen ........................... 30 
7.2 Medveten eller omedveten skillnad? .......................................................................... 30 

8. Eftertankar ......................................................................................................................... 32 

8.1 Metodologiska reflektioner .......................................................................................... 32 
8.2 Fortsatt forskning ......................................................................................................... 32 

Källförteckning 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

1. Inledning 

Att lärare arbetar i en komplex miljö är knappast någonting som ifrågasätts av varken lärare 

eller allmänheten. Idag är det inte enbart en fråga om undervisning av elever utan det finns 

även en stor arbetsbörda utanför detta (Brante 2008). Det område som vi valt att fokusera på 

är lärarnas arbetssituation ur ett genusperspektiv och då arbetsuppgifter utöver undervisning. 

Vi finner att det är ett intressant område för oss som är i slutet av vår lärarutbildning. Detta då 

fokus under större delen av vår utbildning har legat på lärarnas förhållande till eleverna och 

inte lika stor tyngdpunkt har lagts på de arbetsuppgifter som finns utanför undervisningen, 

vilka trots allt är en del av läraryrket, samt relationerna mellan lärare.  

Pierre Bourdieu menar att uppdelning utifrån kön är något naturligt:  

 
Könsuppdelningen tycks ingå ’i tingens ordning’ – som man ibland säger om det som är normalt 

och naturligt- till den grad att den är oundviklig: den finns, i objektiverat tillstånd, både i tingen 

(som till exempel i huset, där alla delar är ’bekönade’), i hela den sociala världen, och, i 

förkroppsligat tillstånd, i kropparna, i agenters habitus, där den fungerar som system av 

varseblivningstanke- och handlingsschema. (Bourdieu 1998, s.20) 

 

Att lägga ett genusperspektiv på arbetssituationen faller sig därför naturligt och är något vi 

känner ger en annan dimension till området. Vi anser det synnerligen intressant att se hur 

genus påverkar oss, såväl medvetet som omedvetet, och hur detta tar sig uttryck i olika 

sammanhang. Att reflektera över de val som görs i arbetssituationen samt se arbetet i ett större 

sammanhang är viktigt för att kunna utföra de uppgifter som lärare ställs inför (Lundström 

2009). Syftet med vår uppsats är analysera hur lärares arbetssituation upplevs av lärarna själva 

samt hur lärarna upplever att deras arbetssituation påverkas av rådande genusordning.  

 

1.2 Disposition 

Vi har valt att presentera tidigare forskning på området i avsnitt 2, för att ge en tydlig bild av 

området. Avsnittet är uppdelat på tre underrubriker; Lärarroll och identitet, Genusforskning 

och Arbetsplatsforskning med genusperspektiv. Lärarroll och identitet är en viktig aspekt då 

det är lärarnas uppfattning som är av intresse för oss och denna påverkas av lärarroll och 

identitet. Att redogöra för aktuell genusforskning är även det viktigt då vi valt att lägga ett 

genusperspektiv på området och därmed behöver ge en inblick i forskningen samt ge en grund 

för vårt användande av genus i undersökningen. Eftersom det är lärarnas arbetssituation vi 

valt att undersöka så anser vi att avsnittet Arbetsplatsforskning med genusperspektiv har stor 

relevans på grund av att det är en arbetsplats och förhållandena på dessa vi ska undersöka. 
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Syfte, frågeställning och avgränsningar presenterar vi i avsnitt 3, med utgångspunkt i 

tidigare forskning. Vi valde att lägga detta efter tidigare forskning just för att kunna ha 

forskningen som grund. Vår metod har vi valt att presentera i ett separat avsnitt, 4, och där 

redogör vi för hur vi tänkt kring enkätundersökningen samt även vilka värderingar och 

utgångspunkter vi har i vårt genusperspektiv. Vi har även valt att klargöra begreppen 

medvetet och omedvetet som har en central roll i vår undersökning och analys. 

Undersökningen, i avsnitt 5, presenteras utifrån tre grundområden. Dessa tre är 

grundläggande frågor, fördelning av arbetsuppgifter samt genus. Denna uppdelning grundar 

sig på uppdelningen av frågor i den enkät som ligger till grund för undersökningen. 

I analysavsnittet, avsnitt 6, analyserar vi resultatet av vår undersökning samt gör en 

jämförande analys där de tre områdena i undersökningen analyseras gemensamt och vi visar 

på de samband som uppkommit i respondenternas svar. Här relaterar vi också vår 

undersökning till den tidigare forskning som har behandlats i avsnitt 2. Vi kommer även att 

dra övergripande slutsatser som sedermera sammanfattas i avsnitt 7. I det avsnittet presenterar 

vi även svaret på våra frågeställningar och vårt syfte. Avslutningsvis för vi, i avsnitt 8, en 

diskussion kring vår metod och ett resonemang kring vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 

Vi har valt att presentera tidigare forskning i tre delar. Den första delen innehåller tidigare 

forskning kring lärarroll och identitet. Frågor som är intressanta här är exempelvis hur 

lärarrollen ser ut och vad som påverkar lärare att ta de beslut som tas? Med denna del vill vi 

ge en bild av hur forskning visar att arbetssituationen ser ut för dagens lärare. Den andra delen 

fokuserar mer på genusforskning, såväl tidigare forskning som idag. Då vi har valt att lägga 

ett genusperspektiv på vår undersökning så finner vi det nödvändigt att ge en bild av 

genusforskningen samt olika genusteorier. Den tredje och sista delen är menad att ge en bild 

av arbetsplatsforskning ur ett genusperspektiv. Skolan är en arbetsplats och därför är det 

viktigt att se vad för tidigare forskning det finns kring arbetsplatser ur ett genusperspektiv.  

 

2.1 Lärarroll och identitet 

Läraryrket är ett avancerat yrke som kräver en hel del av de människor som utövar det. 

Kunskaper och färdigheter är inte givna och inte heller beständiga. Konstant reflektion är 

nödvändig för att kunna följa med i samhällsförändringarna och berikar även erfarenheterna 

som varje individ tillförskansar sig och behöver för att kunna utöva yrket till belåtenhet för 

både elever som den egna personen (Lundström 2009).  

En lärares yrkesidentitet är någonting som såväl formar som formas av lärarens arbete och 

därför är det viktigt att se detta som en grund till en förståelse om varför lärare gör olika val 

(Lundström 2009). Då vårt syfte är att se till uppfattningen om fördelningen av 

arbetsuppgifter, anser vi det nödvändigt att klargöra vad det finns för forskning på området 

lärarnas arbetssituation. Vi anser det även viktigt att se till de förändringar som hänt inom 

läraryrket och lärarrollen för att skapa en förförståelse för den komplexitet som utgör lärares 

roll och identitet.  

 

2.1.1 Yrkesidentitet 

Ulf Lundström (2009) diskuterar i sin bok Gymnasielärare – perspektiv på arbete och 

yrkesutveckling kring lärares yrkesidentiteter. I sin bok presenterar han aktuell forskning på 

området och analyserar detta med hjälp av litteraturstudier. Lundström söker inte svar på 

specifika frågor utan vill, precis som titeln antyder, ge olika perspektiv på gymnasielärares 

arbete och yrkesutveckling. Han drar slutsatsen att yrkesidentitet är viktigt för motivationen 

och effektiviteten på arbetet. Vidare diskuterar han kring vad det är som formar en 

yrkesidentitet och att det är viktigt att förstå bakgrunden. Han menar även att lärare själva 
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skapar och återskapar sin yrkesidentitet medvetet. Yrkesidentiteten spelar stor roll för hur 

lärare arbetar och relationen till skola och arbetskollegor. 

En fråga som Lundström (2009) lyfter fram är vilken betydelse lärares sociala identiteter 

har för lärares arbete. Lärare har med andra ord inte bara en social identitet utan flera olika 

som samspelar för att skapa läraridentiteten.  Att vara en lärare innebär att anamma en roll och 

identitet som är bestämd av rådande samhällsanda. Dock är lärarrollen även influerad av 

individens bakgrund (Brante 2008). De sociala identiteter en lärare har är en konstellation av 

olika faktorer såsom kön, ålder och klassbakgrund. Dessa har betydelse och är viktiga att 

reflektera kring för att kunna skapa en rättvis arbetsbörda samt en väl fungerande arbetsplats. 

Sofia Persson (2008) däremot anser att ens yrkesroll även är beroende av de personliga 

egenskaper och erfarenheter som finns samt poängterar att läraryrket idag är mer av ett 

lagarbete än det varit tidigare. 

Lärarkåren är en av de yrkesgrupper som är mest individualistisk, konservativ men ändå 

nuorienterad. Det ska mycket till innan förändringar får genomslagskraft i praktiken. Detta 

menar Lundström (2009) är ett resultat av låga inträdeskrav på utbildningen till lärare samt 

rekrytering och socialisation. Skolsystemet är på väg att bli så hårt reglerat att entusiasm, 

kreativitet och andra mänskliga kvaliteter faller bort ur lärarnas arbete (Brante 2008). 

Persson (2008) har i sin doktorsavhandling Läraryrkets uppkomst och förändring – en 

sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande 

utbildningen i Sverige ca. 1800-2000 utgått från tidigare forskning som empiriskt material för 

att ge en bild av läraryrkets utveckling. Hon visar på att lärarrollen medverkar till att utforma 

lärares handlingssätt och arbete. Den påverkas av social bakgrund och kön, vilket innebär att 

dessa två aspekter har betydelse för hur ett arbete utförs och påverkar huruvida vi uppfattar ett 

yrke som manligt eller kvinnligt.  

 

2.1.2 Lärarens arbetssituation 

Skolverkets rapport Lusten och möjligheten - om lärarens betydelse, arbetssituation och 

förutsättningar (2006) visar att lärare upplever en ökning av arbetsbördan. Denna ökning har 

främst varit av social karaktär och inte rörande den direkta undervisningen. Som exempel 

framhålls arbetsuppgifter som rör kontakten med föräldrar, ogiltig frånvaro och problem med 

mobbning, rasism och våldsituationer. Det har även skett en ökning av antalet möten och 

konferenser med kollegorna i arbetslaget vilket också innefattas i den icke-undervisande delen 

av lärarens arbete.  
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Eva Gannerud (2001) har genomfört en intervjustudie med kvinnliga klasslärare som hon 

använder som utgångspunkt för diskussioner kring vad kön och genus betyder för lärares 

arbete. För att kunna genomföra detta har hon gjort en beskrivning och indelning av lärares 

arbete och arbetsuppgifter. Gannerud har delat in arbetet i fyra dimensioner. Den första är den 

pedagogisk-didaktiska dimensionen där ämnesinnehåll, arbetssätt, undervisning m.fl. ingår. 

Den andra dimensionen är den sociala. I den ingår relationer till elever i grupp, arbetskamrater 

och föräldrar. Relationen till den enskilde ingår i den emotionella dimensionen. Den fjärde 

och sista dimensionen är den administrativa. Där inkluderas allt praktiskt organisationsarbete 

och administrativa uppgifter.   

Göran Brantes (2008) har i sin doktorsavhandling, Lärare av idag – Om konstitueringen 

av identitet och roll, gjort en systemisk analys av fyra artiklar som han tidigare skrivit både 

själv och i samarbete med andra. I avhandlingen undersöker och diskuterar han kring lärares 

konstituering. Brante drar bland annat slutsatsen att lärare är medvetna om de direktiv som de 

ska följa, men att de helt enkelt inte hinner i praktiken. Detta i sin tur får konsekvenser som, 

förutom att direktiven i exempelvis läroplaner inte följs, att lärarna känner att de inte kan göra 

sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Vilket leder till konflikter inom arbetslag och på skolor 

kring vilka som ska göra vad utanför de mer givna arbetsuppgifterna såsom undervisning. 

När det gäller analyser av lärares arbetsvillkor och arbetsuppgifter är det viktigt att ta 

utgångspunkt i lärarnas förståelse och tankegångar, vilket flertalet av forskare visar i sina 

studier (Persson 2008; Brante 2008). Det går dock inte att enbart se till lärarnas egna 

beskrivningar utan det krävs även en viss förståelse för samhället i stort (Persson 2008). Att 

undersöka vilka villkor som ligger till grund för lärares arbete är någonting som även Brante 

(2008) nämner som intressant. En sådan undersökning ger möjlighet till ett flertal insikter och 

en förståelse för hur komplex lärarrollen och lärarens arbete är i dagens skola. Han lägger i sin 

doktorsavhandling ett fokus på just problem i lärares arbete. Brante menar att individen 

konstitueras i ett sammanhang samtidigt som han är med och konstituerar det som finns i 

sammanhanget. Lärare är alltså med och skapar sin roll samtidigt som de hela tiden styrs av 

samhället och dess förändringar. Brante ser skolan som en del i ett större samhällssystem. Hur 

samhället i stort ser ut påverkar alltså läraren roll.  

 

2.1.3 Förändring inom läraryrket och lärarrollen 

Persson (2008) lägger fram en slutsats att det skett en utveckling där läraryrket feminiserats. 

Hon menar på att det först skedde en kvantitativ feminisering, vilket innebär att andelen 

kvinnor ökar inom yrket i och med att det blir ”tillåtet” för kvinnor att arbeta som lärare. Som 
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ett resultat av den kvantitativa feminiseringen sker en kvalitativ feminisering där 

yrkesinnehållet förändras och får ett kvinnligt genus. Det har då skett en könsmärkning. 

Denna könsmärkning kan förändras över tid då relationen mellan yrke och kön inte är statisk 

utan föränderlig. Enligt en rapport från Skolverket (2006) är 60 % av alla lärare i dagens 

grundskola kvinnor, vilket tydligt visar en tendens till könsmärkning av ett yrke. 

Att ordet förändring har en viktig och återkommande plats i dokument och diskussion 

kring skolväsendet och lärares arbete, är en åsikt som Lundström (2009) presenterar. En 

slutsats han gör, utifrån sin studie, är att det är viktigt att beslut tas, från såväl lärare som 

högre instanser, kring vilka förändringar som är av värde och vilka som enbart leder till 

negativa effekter såsom exempelvis stress. Det är vidare viktigt att diskutera kring 

anledningen till förändringarna samt även kring alternativa perspektiv och lösningar. Det har 

överlag skett ett stort antal förändringar över en ganska kort tidsperiod inom skolväsendet. 

Det har uppstått nya relationer inom lärarkollegiet, mellan lärare och rektor och även mot 

eleverna. Reformer inom skolväsendet, nya anställningsvillkor, arbetsuppgifter och liknande 

har, enligt Brante (2008), lett till en stress för lärarkåren samt även en tidspress för den 

enskilde läraren. Brante nämner även det faktum att lärare sedan 2000-talets början uttrycker 

en tanke om att de tvingas göra flera arbetsuppgifter samtidigt och att de arbetar dygnet runt.  

Eva Rhöse Martinsson (2006) däremot konstaterar att lärare idag inte ser sig som lärare 

dygnet runt utan enbart under sin arbetstid. Hon menar att dagens lärare strävar efter att vara 

professionella i sitt arbete när de är i skolan, men att när de lämnar skolan för dagen vill de 

vara privata. På så sätt har läraryrket förändrats. Lärare skiljer i stort på sin professionella och 

sin privata sfär. Detta väcker en tanke om att det kanske är just denna strävan efter att skilja 

mellan privat och professionellt som gör att lärarna känner att de arbetar dygnet runt som 

Brante (2008) nämner. De har helt enkelt inte möjligheten att göra den åtskillnad som de 

strävar efter. Då de tidigare inte har behövt skilja på privatliv och professionellt arbete 

eftersom de ser läraryrket som en hel identitet har lärarna tidigare inte känt denna stress. De 

kan tidigare ha sett det som ett faktum att lärare är ”lärare dygnet runt” och som någonting 

naturligt. Rhöse Martinsson (2006) lägger fram en teori om att lärare idag har två uppdrag: 

omsorg av och undervisning av elever. Vidare refererar hon till Gannerud när hon säger att 

medan vissa lärare finner att dessa uppdrag går hand i hand, anser andra att omsorgsuppdraget 

tar tid från det som de ser som sin huvudsyssla, dvs. undervisning, vilket i sig även det skapar 

stress. Rhöse Martinsson uttrycker att även om relationerna till eleverna är de viktigaste för 

lärare har relationer till kollegorna, de andra lärarna, blivit en allt viktigare del i lärares arbete. 
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Av sin undersökning ser hon tendenser till att läraryrket har förändrats från att vara ett 

ensamt, individualistiskt arbete till att mer handla om lagarbete.  

 

2.2 Genusforskning 

Under 60- till 80-talet var genusforskningen inriktad mot mer kompletterande forskning. Då 

sågs forskningen kring kvinnan som ett komplement till den manliga forskningen. Idag har 

genusforskningen fått genomslag i många olika områden och utgår ifrån ett flertal teoretiska 

perspektiv. Det finns idag ett fokus kring relationer mellan kön och kring vad som anses som 

manligt och kvinnligt. Att även manligt inkluderas var ovanligt innan 1990-talet då fokus 

tidigare i huvudsak låg på det kvinnliga. Lena Pettersson (2000) fick 1996 en förfrågan från 

Rådet för arbetslivsforskning att kartlägga arbetslivsforskningen med genusperspektiv under 

svenskt 1990-tal och det är utifrån detta hon har sammanställt forskning och sedan analyserat 

materialet. Hon beskriver bland annat att fokuset idag ligger på det socialt konstruerade könet 

och inte längre kring biologiska skillnader och/eller likheter.  

Majoriteten av forskningen som bedrivits på området genus inom skolan har fokuserat på 

elevernas situation och hur lärarna ska hantera genus gentemot eleverna. Dock går det att 

finna forskning som med ett genusperspektiv även ser på relationer mellan lärare. Gannerud 

(2001) har i sina intervjuer med fem kvinnliga klasslärare sökt svar på frågan: ”Vilken 

betydelse har kön och genus för den enskilde läraren och för synen på lärare och lärares 

arbete?” (s.5) Att betydelsen av genus varierar över tid och mellan olika samhällen, är 

någonting som Gannerud poängterar. Genus är ingenting absolut och kan beskrivas i ett socio-

kulturellt perspektiv där det sker ett samspel mellan olika faktorer. Detta innebär att det alltid 

finns möjlighet till förändringar av genustänkandet och könsmönster. 

I Ganneruds (2001) intervjustudie framkommer det att de kvinnliga klasslärarna oftast inte 

reflekterade över betydelsen av genus i sitt arbete som lärare. De var mer fokuserade på 

personliga egenskaper och detta anser hon beror på att det är mer politiskt korrekt att tänka så. 

Genusordningen är så självklar att den blir osynlig för gemene man, vilket hon påpekar är ett 

tecken för dess dominans och hur pass befäst genusordningen faktiskt är.  

Inom genusforskningen hävdar Pettersson (2000) att det finns det tre synsätt som tydligt 

visar en utveckling inom området. Det första synsättet är att utgå ifrån kön som variabel. 

Detta innefattar en okomplicerad bild av begreppet kön. Objektivitet och neutralitet är i fokus 

utifrån ett traditionellt vetenskapstänkande. Det andra synsättet tar utgångspunkt i den 

traditionella forskningen där kvinnan exkluderas. Kvinnan blev då ett eget fenomen att forska 

kring. Det synsätt som är aktuellt idag är att ifrågasätta de två tidigare synsätten utifrån 



 

 

8 

utgångspunkten att relationen mellan kvinnor och män inte är oproblematisk och inte heller 

statisk. Manligt och kvinnligt, män och kvinnor, är sociala konstruktioner som är i konstant 

förändring samt existerar i förhållande till varandra. Pettersson (2000) drar slutsatsen att vad 

som är manligt och kvinnligt lärs in tidigt i uppväxten och hon utesluter nästan helt den 

biologiska förklaringsmodellen. 

Det finns ett hierarkiskt förhållande mellan kvinnligt och manligt samt en tydlig manlig 

dominans, hävdar Gannerud (2001). De ”manliga” egenskaperna värderas högre och även de 

uppgifter/ansvar som anses manliga har en högre status. Som ett resultat av detta sker det en 

informell segregation. Detta då genusrelaterade normer bygger på just en åtskillnad av 

manligt och kvinnligt som legitimering av tilldelningen av exempelvis olika arbetsuppgifter.  

Ofta förs resonemang att manligt är det eftersträvansvärda. För att nå framgång i 

exempelvis arbetslivet bör en kvinna tillförskansa sig egenskaper som är typiskt manliga 

(Pettersson 2000). Bourdieu (1998) skriver att ”den manliga ordningens styrka märks på att 

den inte behöver rättfärdigas: det androcentriska synsättet etableras som neutralt och behöver 

inte utsägas i legitimerande diskurser” (s. 21). Pettersson (2000) nämner att det i 

jämlikhetsdebatten och debatter kring genus ges utryck för åsikter och tankar att kvinnan ska 

höjas till mannens nivå. Kvinnan ska lära sig ta plats, tala tydligare och med pondus. Detta 

innebär en anpassning åt enbart ett håll, vilket även är en åsikt som framkommer i 

ovanstående citat från Bourdieu (1998). Detta kommer från de gamla traditionella tankarna 

kring att kvinnligt representerar ”kaos, natur och irrationellt” (Pettersson 2000, s.106). 

Pettersson anser även att en viktig sak att reflektera kring och som det forskats en del om är 

huruvida kvinnor enligt samhället ska eftersträva att bli som män. 

 

2.3 Arbetsplatsforskning med genusperspektiv 

Under 1980-talet visar internationell forskning på att Sverige var en av de länder där högst 

antal kvinnor hade ett arbete utanför hemmet. Denna forskning presenterar Christine L 

Williams (1993) tillsammans med andra forskare i en antologi kring just män i 

kvinnodominerande yrken. Williams framhåller i sitt bidrag, som är en litteraturstudie av 

forskning från 1980-talet, att en man som arbetar inom ett kvinnodominerande yrke, såsom 

förskollärare, ofta blir ifrågasatt kring sin manlighet. Är han en äkta man? Är han 

homosexuell? Kvinnor blir även de ifrågasatta på detta sätt, menar Williams, men hanterar det 

på ett annat sätt. En man som arbetar inom ett kvinnoyrke och även på en kvinnodominerande 

arbetsplats framhäver sina manliga egenskaper eftersom dessa egenskaper, de typiskt 

”manliga”, ses som eftersträvansvärda och positiva. En kvinna som framhäver sina kvinnliga 
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egenskaper på en mansdominerande arbetsplats däremot får inte alls samma positiva respons, 

utan snarare tvärt om. En man tjänar på att visa sig annorlunda gentemot kvinnor på en 

arbetsplats, medan en kvinna inte gör det. Detta går att relatera till Eva Gannerud & Karin 

Rönnerman som i sin rapport Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola 

(2006) framhåller att när män i högre grad kommer in på en kvinnodominerande arbetsplats 

ses detta som något som höjer arbetets kvalitet medan det motsatta, kvinnor på en 

mansdominerande arbetsplats, ses som arbetsklimathöjande.  

Kvinnor välkomnar i större utsträckning män inom kvinnodominerande yrken och 

arbetsplatser än män på mansominerade arbetsplatser kvinnor. De vill generellt sett få en 

större spridning av erfarenheter, egenskaper och dessutom finns det en tanke att om fler män 

arbetar inom ett yrke så höjs statusen, vilket i sin tur innebär större materiella fördelar i form 

av exempelvis högre lön (Kauppinen-Toropainen & Lammi, 1993). 

Mot slutet av 1990- och början 2000-talet så såg den svenska arbetsmarknaden ut som 

sådan att kvinnor och män generellt sett arbetade inom olika sfärer och sektorer samt att män 

överlag hade högre inkomst än kvinnor från arbete. Statistik från 1998 visar på att det finns en 

yrkesgrupp, som är bland de tio vanligaste yrkesgrupperna i Sverige, där män har lägre 

medellön än kvinnor och det är inom förskollärare/fritidspedagog. Detta visar på en tydlig 

uppdelning och segregering på arbetsmarknaden utifrån genus (Pettersson 2000). Berit Åberg 

(2001) har gjort en intensivstudie med observationer och intervjuer inom två yrkesgrupper, 

akutsjuksköterskor och ordningspoliser. Hon har sökt svar på frågan: ”Hanteras den 

konfliktladdade situationen i dessa yrken olika beroende på minoritetsgruppers 

sammansättning, det vill säga kvinno- respektive mansminoritet?” (s.15) Då läraryrket kan ses 

som ett kvinnodominerande yrke, är det intressant att se kopplingarna som går att göra här. 

Det framkommer i Åbergs (2001) undersökning att det vid studietillfället inom det 

mansdominerande yrket, ordningspolis, fanns en stor arbetsfördelning och ett icke-samarbete 

mellan könen. Kvinnor inom yrket styrdes in, både medvetet och omedvetet, på de 

arbetsuppgifter som inte kräver typiska manliga attributen såsom fysisk styrka. Inom det 

kvinnodominerande yrket akutsjuksköterskor fanns det ett intensivt samarbete mellan män 

och kvinnor till synes på ett nästan oproblematiskt sätt och arbetsfördelningen var inte 

könsbaserad.  

En ojämnhet på arbetsplatser mellan kvinnor och män är ett fokus som även Pettersson 

(2000) har. Hon presenterar utifrån aktuell arbetslivsforskning med genusperspektiv att många 

studier visar att kvinnor helt enkelt inte arbetar på lika villkor som män inom det svenska 
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arbetslivet. Organisationer skapar och upprätthåller genus och könsroller som Pettersson 

(2001) menar syns tydligt i arbetslivet. Könsrollerna syns bland annat distinkt i valet av arbete 

och i villkoren för kvinnor och män på arbetsplatser. Åberg (2001) nämner begreppet 

yrkesintern könssegregering som hennes studie visar finns inom de undersökta yrkena, men 

även inom andra yrken. Begreppet är ett socialt fenomen som förenklat sett innebär att det 

inom ett yrke finns en könssegregering som påverkar synen på yrket samt uppdelningen av 

arbetsuppgifter.  

På arbetsplatser finns det som Yvonne Hirdman (2001) benämner som genuskontakt. 

Genuskontraktet är det informella kontrakt som dominerar för regleringen av hur 

arbetsuppgifter fördelas på en arbetsplats. Vad gör män? Vad gör kvinnor? Här dras en 

slutsats av Pettersson (2000) att det är mannen som ses som norm i såväl utbildningsvärlden 

som arbetsplatsforskning, vilket leder till att de kompetenta kvinnor som visar framfötterna i 

mansdominerande yrken ses som avvikare och ”manliga”. När det kommer in fler kvinnor i 

yrket söker sig männen därifrån: 

 

När kvinnor börjar vinna terräng i ett tidigare mansdominerat yrke, så försvinner män ut mot 

nya områden. Kvinnor befinner sig därmed hela tiden ett par steg efter. Eftersom skolan som 

fysisk miljö är en könsneutral plats, eftersom undervisning också är ett könsneutralt yrke och de 

egenskaper som krävs för att kunna undervisa inte kan beskrivas i ”manliga” eller ”kvinnliga” 

termer, så borde skolan kunna vara en plats där både män och kvinnor arbetar, framförallt som 

elever av båda könen finns där. Skolan kan alltså vara en plats för båda könen även om det inte 

är så. (Molloy 1998 s. 146) 

 

Som citatet ovan belyser har läraryrket som profession varken stereotypt manliga eller 

kvinnliga kvalitéer (Molloy 1998; Gannerud 1999). Det är i den betydelsen ett väldigt 

könsneutralt yrke och skolan ses ofta som just en könsneutral institution. Trots detta är skolan, 

enligt Gannerud (1999), en arbetsplats där en traditionell arbetsfördelning utifrån kön råder, 

vilket även en senare intervjustudie utförd av Gannerud (2001) visar. Denna uppdelning 

speglar samhällets könsuppdelning och det finns tydliga tendenser till att män exempelvis har 

högre positioner överlag än kvinnor. Skolan är en arbetsplats som är mycket påverkad av 

samhällsförändringar och rådande normer. Detta leder till att den genusordning som finns ute 

i samhället också finns inom skolväsendet (Pettersson 2000). Skolan som institution är en 

”socialiseringsagent för traditionella och stereotypiska könsroller”. (s.17) Detta innefattar inte 

enbart gentemot eleverna utan även i relationerna mellan lärarna. Hur genus syns och hur det 

gestaltar sig inom skolan är viktigt att få kunskap kring då skolan är en av de institutioner som 

lägger grunden för framtiden och samhällets arbetsliv.  
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Av den undersökning som Pettersson (2000) har gjort drar hon även slutsatsen att kvinnor 

tycker de ”utsagor om kön” (s.110), som Pettersson framställt som rådande, stämmer i större 

utsträckning än män gör. Dessa rådande utsagor som hon nämner är exempelvis att kvinnor 

undervärderar sina kunskaper och är mer intresserade av samhälleliga aspekter än teknik. Att 

män tänker mer på teknik, lön och karriär är andra utsagor hon nämner som kvinnorna i 

undersökningen anser som generella sanningar. Män ansåg dessa utsagor som icke-relevanta 

och könsstereotypiska inom arbetslivstänkandet medan kvinnor fann dem korrekta i större 

utsträckning. 
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3. Syfte 

Vårt syfte är att se hur lärare uppfattar sin arbetssituation, ur ett genusperspektiv. Vi vill se 

om det går att urskilja några tendenser i lärares uppfattning kring uppdelningen av lärares 

arbetsuppgifter utifrån ett genusperspektiv och om en eventuell uppdelning sker medvetet 

eller omedvetet. 

Detta perspektiv innebär för oss att belysa de eventuella skillnader och likheter vi kan se 

mellan de arbetsuppgifter som lärare av olika kön tar på sig eller får tilldelat sig. Gannerud 

(1999) har genom sin avhandling där hon studerat kvinnliga lärare, kommit fram till att 

kvinnor ofta har svårigheter med att avgränsa sitt arbete. Med andra ord tar de gärna på sig 

mer arbete än vad som egentligen krävs av dem. Dock visar inte studien utifall män gör 

samma sak. Vi har med utgångspunkt i bland annat denna studie gjort ett antagande om att det 

kan finnas en skillnad mellan arbetsuppgifter mellan män och kvinnor och vill pröva denna 

hypotes genom dels studier av litteratur som behandlar området, vilket har presenterats 

tidigare, och en empirisk studie bestående av en enkätundersökning till lärare.  

 

3.1 Frågeställning 

De tendenser vi sett inom forskningen på området lärarens arbete utifrån ett genusperspektiv 

är bland annat att fokus i majoriteten av forskningen ligger på lärarnas arbete gentemot 

eleverna. Vi fann att det fanns mindre studier kring lärarnas arbetssituation utanför ansvaret 

och arbetet mot eleverna, dvs. arbetsuppgifterna förutom själva undervisningen. 

Genusperspektivet på denna typ av arbetsuppgifter finner vi är synnerligen oanvänt. Här 

upplever vi att det finns en möjlighet till komplettering. Frågor som uppkom hos oss vid 

närmare granskning av forskningen på området är bland annat: Vem gör vad inom ett 

lärarlag? Går det att se några tydliga tendenser? Är uppdelningen medveten eller omedveten? 

Vi har valt att inrikta oss på lärarnas arbetssituation ur ett genusperspektiv. Som nämnts 

tidigare är vi inte intresserade av att se hur undervisningssituationen ser ut utan övriga 

arbetsuppgifter. Då vårt syfte är relativt brett så har vi, för att kunna besvara just vårt syfte, 

ställt ett antal frågor som vi sedermera sökt svar på: 

 Vilka tendenser går det att urskönja i utförd enkätundersökning som tyder på att vissa 

arbetsuppgifter tilldelas alternativt axlas självmant av män och/eller kvinnor? 

 Uppfattar lärarna att en eventuell uppdelning är medveten eller omedveten? 
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3.2 Avgränsningar 

Lärare i dagens skola upplever sig ha en stor arbetsbörda. Mycket av denna arbetsbörda ligger 

utanför den direkta undervisningen. Brante (2008) menar att det är denna del av läraryrket 

som lärare upplever har blivit större, tyngre och mer arbetssam. Dock hävdar han att lärare 

alltid har haft ett uppdrag som är större än enbart undervisning, men att det viktiga inte är att 

denna del verkligen har blivit större utan att lärarna upplever det så. Vi instämmer i Brantes 

resonemang om att om någon upplever något som ett problem så är det ett problem för denne. 

Vi vill alltså avgränsa oss till lärarnas uppfattning om hur det är idag och gör inget anspråk på 

att komma med några absoluta sanningar om hur det faktiskt förhåller sig i verkligheten.  

Vi vill undersöka den del av lärarens arbete som är utanför själva undervisningen. Det kan 

röra sig om kontakt och samtal med elever, föräldrar, andra lärare, rektor, skolledning och 

övriga beslutsfattare. Vi ställer oss frågande till om det går att utröna att lärare av det ena eller 

andra könet i större utsträckning tar på sig eller blir tilldelad sådana uppgifter och om det är 

en handling som sker medvetet eller omedvetet. Att vi har valt bort undervisningssituationen 

beror på att vi lagt vår fokus på relationerna mellan lärare och inte mot eleverna. Vi upplever 

att det är i arbetsuppgifterna utanför undervisningen som lärare samarbetar, då lärare i 

undervisningssituationen är relativt ensamma.  

Vi är inte intresserade av att veta de tillfrågades åsikter om varför det är som det är eller 

om hur detta påverkar dem som individer. Vi är däremot intresserade av utifall lärarna 

upplever det som att det finns en uppdelning av arbetsuppgifter och huruvida den är medveten 

eller omedveten. En enkät är den metod som lämpar sig bäst när tiden är knapp samt intresse 

finns att göra en bred undersökning. Dessutom ger det respondenterna tid att begrunda sina 

svar innan de skriver ner dessa (Kylén 2004). Därför anser vi att en enkätundersökning är 

metoden för att uppfylla vårt syfte. 

Vi har valt att göra vår empiriska studie i en liten kommun i Mellansverige. Där har vi 

undersökt lärarnas uppfattningar och arbetssituation på kommunens gymnasieskola. 

Anledningen till att vi valt just gymnasieskolan är att vi har en hypotes om att det där bör 

finnas ett relativt jämt antal kvinnliga och manliga lärare.             

En anledning till att vi valde att fokusera vår undersökning till en relativt liten kommun är 

för att ge vår undersökning mer validitet, men ändå en hanterbar mängd data inom tidsramen 

för vår c-uppsats. En undersökning på exempelvis två skolor i ett storstadsområde säger inte 

mycket mer än vad som sker på just de skolorna medan en undersökning i en hel kommun, 

om än i så liten, kan ge en annan dimension till resultatet. 
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4. Metod 

Vi har, utöver att beskriva vår metod, även valt att förklara några nyckelbegrepp för vår 

uppsats såsom begreppen medvetet och omedvetet här. En kortare förklaring kommer även 

ges till hur vi använder oss av begreppet genus och vilken innebörd vi lägger i ordet.  

 

4.1 Enkätundersökning 

Vår undersökning utgörs av en enkätundersökning med såväl kryssfrågor/flervalsfrågor som 

mer öppna frågor, vilka kräver mer utförligare svar. Vid användande av öppna frågor får 

respondenten en större frihet i sitt svar men data kan vara mer svårtolkad. Frågor med fasta 

svarsalternativ gör en enkät lätt att fylla i för respondenten och även enklare att bearbeta för 

de som ska tolka svaren. Dock kan fasta svarsalternativ hämma kreativiteten i svaren och även 

göra svaren mindre genomtänkta (Kylén 2004). Vi anser att en kombination av dessa olika 

frågetyper passar bäst för insamling av data som möjliggör svar på vår frågeställning. För att 

skydda respondenternas integritet har vi valt att göra enkäten anonym och varken presentera 

skolans eller kommunens namn.  

Annika Eliasson (2006) menar att metoden som används i en undersökning inte behöver 

vara renodlad kvantitativ eller kvalitativ. Kvalitativa undersökningar innebär mer tolkning 

medan kvantitativa metoder är mer av statistiska uppräkningar. Dessa båda begrepp kan 

istället för att ses som motsatser, användas som poler på en skala. Här har vi valt att lägga vår 

undersökning i mitten av skalan. Det innebär att den har både kvantitativa samt kvalitativa 

kvalitéer. Vi har trots vårt val av en kvantitativ metod valt att undersöka upplevelser, något 

som kan tyckas lättare att undersöka med en mer djupgående kvalitativ metod. (Eliasson 

2006; Repstad 2007). Intervjuer skulle kunna ge ett kvalitativt och mer djupgående svar till 

vår undersökning. Dock anser vi att genom att använda oss av enkäter med noga utvalda och 

genomarbetade frågor kan vi under den korta tid vi har för vår undersökning få större 

spridning, alltså fler svar att dra slutsatser utifrån.  

En undersökning ska ha såväl validitet som reliabilitet. Validitet innebär värdet av data 

som samlas in i en enkätundersökning. Är data användbar för att besvara det syfte som ställts? 

(Kylén 2004). 

Med reliabiliteten åsyftas hur pass tillförlitlig undersökningen och data är. Är datan stabil? 

Växlar datan utan att de yttre omständigheterna ändras så är reliabiliteten låg på uppgifterna. 

Reliabiliteten kan kontrolleras genom att utföra undersökningen, i detta fall enkäten, igen 

under liknande omständigheter. För att en undersökning ska ha reliabilitet bör det vid en 

upprepning bli likvärdiga resultat (Kylén 2004). 
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I kvalitativa undersökningar är det viktigt att se till så att data från undersökningen är 

pålitlig. Det ska med andra ord inte finnas plats för missförstånd i frågorna utan dessa ska 

vara klart och tydligt formulerade (Eliasson 2006). Vår enkätundersökning har såväl 

kvantitativa som kvalitativa egenskaper och vi anser att vår enkätundersökning har en 

reliabilitet i och med att det går att upprepa undersökningen och utifrån detta dra liknande 

slutsatser. För att öka reliabiliteten i vår undersökning har vi arbetat aktivt med variablerna. 

Vi har ställt flertalet olika kontrollfrågor för att mäta samma variabel. Detta är frågor som är 

ställda på sådant sätt så att de bekräftar svar på tidigare ställda frågor (Eliasson 2006). Vi har 

även skickat med ett följebrev där tydliga instruktioner ges för hur undersökningen ska 

besvaras vilket både Eliasson och Jan-Axel Kylén (2004) nämner som viktigt.  

 

4.2 Medvetet och omedvetet 

Gannerud (1999) menar att genom att betrakta lärares arbete genom ett genusperspektiv tolkar 

vi handlingar och företeelser annorlunda mot hur den som inte antagit detta perspektiv skulle 

tolka dem. Detta betyder i förlängningen att de lärare som vi valt att undersöka kanske inte 

uppfattar dessa företeelser på samma sätt som vi gör.  Därför anser vi det relevant att i vår 

uppsats dela upp de val, som eventuellt framkommer i undersökningen, som medvetna och 

omedvetna val.  

Begreppen medvetet och omedvetet är centrala för vår frågeställning. Med medvetenhet 

menar vi när arbetsuppgifter/handlingar utförs som ett resultat av reflektion kring vem som är 

bäst lämpad för uppgiften. Detta kan vara såväl utifrån genus som utifrån någon annan 

anledning. Det innebär helt enkelt att ett resonemang har förts innan en fördelning av 

arbetsuppgiften. Omedveten uppdelning av arbetsuppgifter är sådana som har delats ut just 

omedvetet och utan reflektion. Det finns ingen tanke bakom valet av person för en 

arbetsuppgift. 

 

4.3 Genusperspektivet 

Bonniers Svenska Ordbok definierar ordet genus, i den mening vi avser behandla, som: ”kön, 

med tonvikt på sociala o. kulturella skillnader mellan män o. kvinnor snarare än biologiska” 

(Malmström, Györki & Sjögren, 2006 [Genus] s.197). Gannerud (2001) å andra sidan 

använder genus för att ”benämna könsrelaterade mönster, föreställningar och normer” (s.12). 

Genus används i samhällsvetenskaplig forskning för att ge en sammanhängande bild utifrån 

sociala och kulturella normer av kön. Begreppet används för att klargöra mönster och 
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strukturer inom kön, vilket även innebär fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar på 

arbetsplatser. 

Genus innebär tankar och föreställningar om människor som kön. Det innebär en 

förståelse för hur kön konstrueras av samhället och individen. Genus ger en möjlighet till att 

diskutera mer omfattande vad det innebär att vara man eller kvinna, vilket ger ett djup annat 

än den biologiska nivån. Detta kan dock även innebära problem då det är mycket som ska tas i 

beaktning. Hur ett samhälle är strukturerat, traditioner och kultur är aspekter som måste tas 

hänsyn till (Hirdman 2001). 

Vi har valt att använda ordet genus istället för kön då användningen av kön kan skapa 

problem i vetenskapliga sammanhang, då ord som män och kvinnor kan vara laddade med 

betydelser av biologisk karaktär. Ordet kön innebär traditionellt sett en fokusering på de 

biologiska skillnaderna (Hirdman 2001) och vi vill med genus gå utanför detta. I begreppet 

genus ingår inte enbart kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor utan fokuset ligger 

istället på sociala och kulturella tankar kring manligt och kvinnligt. Vad innebär kvinnligt och 

manligt? 
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5. Undersökning 

Vår undersökning bygger på en enkät som skickats ut till alla lärare på den enda 

gymnasieskolan i en liten kommun i Mellansverige. På den skola vi valt att undersöka arbetar 

det ungefär 30 lärare. Av de ordinarie lärarna är 15 kvinnor och resterande män. De gästlärare 

som undervisade i perioder är i mångt och mycket män, vilket ger ett överskott på manliga 

lärare.  

Totalt var det 15 lärare som svarade på enkäten. Detta är ungefär hälften av de 

gymnasielärare som arbetar på den skola vi valt att undersöka. Det faktum att inte mer än 

hälften valde att svara på vår enkät ger oss tyvärr ett för smalt underlag för att dra några 

slutsatser om de faktiska förhållandena på arbetsplatsen och vilka attityder till 

arbetsfördelning utifrån genus som är de rådande. Vi har på grund utav detta valt att inte dra 

några generella slutsatser utifrån materialet utan vill poängtera att det resultat vi presenterar 

endast visar på tendenser till att det kan förhålla sig på ett visst sätt. På så vis kan vår studie ge 

en bild av de attityder till och upplevelser av fördelningen utav arbetsuppgifter utifrån kön 

som kan råda. Alla respondenter har heller ej svarat på alla frågor i enkäten, vilket innebär att 

antalet respondenter per fråga kan variera och inte alltid är 15. Vi har valt att presentera de 

svar vi fått utifrån antalet svar per fråga.  

Enkäten i sin helhet finns som bilaga i slutet av detta arbete.  Enkäten är uppdelad i tre 

olika delar; grundläggande frågor, arbetsuppgifter och genus. Vi tänker i följande avsnitt 

redovisa dessa delar var för sig för att sedan i analysdelen väva samman dessa med varandra 

för att kunna tolka resultatet, urskilja samband och återknyta till den forskning som vi har 

tagit upp i bakgrundsdelen av arbetet. 

 

5.1 Grundläggande frågor 

Av de lärare som valde att besvara undersökningen var 11 kvinnor och 4 män. Majoriteten av 

lärarna arbetar heltid och borde således ha god överblick över förhållandena på skolan. Två av 

lärarna arbetar 55 % eller mindre. Om de anställda har en tillsvidareanställning eller ett 

vikariat, visstidsanställning, anser vi även har betydelse för hur införstådda de är med rutiner, 

traditioner och uppfattningar bland kollegiet. De lärare som har ett vikariat eller 

visstidsanställning borde, enligt oss, inte kunna bygga sina svar på lika goda grunder som de 

som har en tillsvidareanställning då anställningens längd påverkar. 11 av respondenterna hade 

en tillsvidareanställning på den undersökta skolan. Utöver det så var det 3 som hade ett 

vikariat och 1 som hade en visstidsanställning. Vi tolkar det som att respondenterna har goda 

grunder för sina svar.  
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Vi kan se en tendens till en generationsklyfta inom lärarkollegiet på den skola vi 

undersökt. Av de lärare som valt att svara på vår undersökning har 12 angivit att de aktivt 

arbetat som lärare i mindre än 10 år. Resterande, 3, har arbetat mellan 25 och 40 år inom 

läraryrket. Ingen respondent angav att de har arbetat mellan 10 och 25 år inom läraryrket. 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen arbetar programöverskridande. Ofta 

arbetar de i huvudsak på ett program men går även in och undervisar på andra program 

De framkom tvetydigheter kring fördelningen av arbetslag. Detta kan i mångt och mycket 

bero på att skolan arbetar mycket programöverskridande.  

 

5.2 Arbetsuppgifter 

Vi har valt att i vår enkät använda oss av ett urval av arbetsuppgifter för lärare utanför 

undervisningssituationen. Vi frågade bland annat respondenterna om de ansåg det fanns en 

medveten tanke bakom fördelningen av dessa arbetsuppgifter. De flesta av deltagarna i 

enkätundersökningen ansåg att det inte fanns en medveten tanke bakom fördelningen av 

arbetsuppgifter. Bland de som ansåg att det fanns en medveten tanke framkom det att denna 

fördelning grundade sig på att det var arbetslagsledaren som delegerade.  Dock framfördes en 

tanke om att det fanns vissa uppgifter som omedvetet delades ut till kvinnor, alternativt män, 

på grund av de traditionella könsrollerna. Ett fåtal trodde inte att det fanns en medveten tanke 

bakom fördelningen och några ansåg att det fanns i vissa fall, men oftast inte, och hänvisade 

även här till de traditionella könsrollerna. 

Vi frågade även respondenterna om vem som hade det yttersta ansvaret att fördela 

arbetsuppgifterna, utanför undervisningsdelen, och här kan svaren delas in i tre områden. Den 

största andelen, 8 stycken, angav att det var arbetslagsledaren, alternativt annan utsedd 

person, som har detta i sina ordinarie arbetsuppgifter. 5 respondenter ansåg att alla hjälps åt 

att fördela arbetsuppgifterna och 2 stycken menade att det var ens eget ansvar att ta på sig 

arbetsuppgifter. 

Vad som påverkade en eventuell fördelning av arbetsuppgifter ansåg vi även det vara 

intressant att fråga respondenterna.  Det framkom att personlighet och tidigare erfarenhet var 

det som påverkade detta mest. Efter det kom andra arbetsuppgifter. Annat som påverkade och 

här angavs var bland annat engagemang och bäst lämpad för uppgiften utifrån situationen och 

att den som hörs mest bestämmer. Det angavs även vid ett tillfälle formell utdelning. Endast 

en respondent, en kvinna, menade att kön hade betydelse. 

På frågan om respondenterna ansåg sig själva ansvara för vissa arbetsuppgifter såg vi en 

skillnad mellan svaren från män och från kvinnor.  Männen ansåg sig ansvara för kontakt med 
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rektor, politiker/kommun och andra skolor. Däremot var det inga män som ansåg sig ta på sig 

de mer omsorgsinriktade arbetsuppgifterna såsom kontakt med föräldrar utanför mentorrollen, 

insamlingar, inhandling av presenter och liknande. Detta var arbetsuppgifter som endast 

kvinnor kryssade för att det tar ansvar för. Dock var det kvinnor som även kände sig ta ansvar 

för kontakt med rektor och andra skolor. 

 

5.2.1 Kontakt med rektorn, politiker/kommun och andra skolor 

Bland respondenterna så svarade 3 att de instämmer i huruvida det finns en utsedd person som 

utför arbetsuppgifter som att kontakta rektorn. 3 respondenter svarade dock att de ej 

instämmer i detta medan 9 instämmer delvis.  

Gällande kontakten med rektorn ansåg hälften av männen att det var en man som skötte 

kontakten. En manlig respondent ansåg att det var en kvinna som hade detta ansvar i 

huvudsak medan en annan ansåg att det var ett delat ansvar mellan män och kvinnor. 

Kvinnorna däremot var mer uppdelade i sina åsikter. Här ansåg en majoritet att det var både 

män och kvinnor som tog kontakt med rektorn. Utöver det var det nästan lika fördelat mellan 

en man och en kvinna. 

Vid arbetsuppgifter som kontakt med politiker/kommun så menade de flesta (7) att det 

inte fanns en utsedd person för denna uppgift. 5 ansåg sig inte veta om det fanns en sådan 

utsedd person eller ej. 1 respondent instämde delvis och 2 instämde i påståendet. 2 av männen 

konstaterade att det i huvudsak en man som har ansvaret för kontakten. Nära hälften av 

kvinnorna instämde i påståendet att det en man är utsedd för uppgiften, medan enbart 2 ansåg 

det var en kvinna. Resterande kvinnor ansåg sig inte veta eller att ansvaret delades lika.  

För kontakten med andra skolor finns det, enligt 3 av respondenterna, en utsedd person, 

medan 9 ej instämmer. 2 ansåg att det delvis stämde. Gällande kontakten med andra skolor så 

ansåg 2 män i undersökningen att det var en man som ansvarade för detta och 1 att det var en 

kvinna. Bland kvinnorna däremot var fördelningen mer ojämn. Övervägande många valde att 

inte svara på frågan eller ansåg att det var ett delat ansvar. Bland de som uttryckt en mer 

specifik åsikt fanns det en marginell övervikt åt att en kvinna utförde uppgiften.  

Det verkar inte som att arbetslagen på skolan aktivt diskuterar vem som ska ha ansvaret 

för arbetsuppgifter såsom kontakt med rektor, politiker/kommun eller andra skolor. De flesta 

svarar att detta inte har diskuteras (ca 50 % för vardera uppgiften). Det verkar även finnas en 

stor okunskap på detta område då en stor del säger sig inte veta om detta har diskuterats eller 

ej. Endast ett fåtal menar att sådana diskussioner förekommer.   
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Vi ställde i vår undersökning frågan om det lades någon vikt vid lärares könstillhörighet 

vid valet av person för arbetsuppgifterna att ta kontakt med rektorn, kontakt med 

politiker/kommun samt kontakt med andra skolor. På denna fråga svarade alla tillfrågade män 

och 9 av kvinnorna Nej. Endast 1 av kvinnor svarade Ja, medan ytterligare 1 ansåg sig inte 

veta. 

Som svar på frågan varför det lagts vikt vid lärarens könstillhörighet vid valet av person 

för ovanstående arbetsuppgifter så lades åsikter fram att det var på grund av att de 

traditionella könsrollerna fortfarande var aktuella som en man alternativt en kvinna valdes för 

vissa arbetsuppgifter. Bland de som svarat nej på frågan huruvida vikt lagts vid lärarens 

könstillhörighet så blev fyra olika kategorier av åsikter synliga. Majoriteten av respondenterna 

framförde åsikten att arbetsuppgifterna fördelades utifrån personens lämplighet och inte kön. 

Att alla hjälptes åt att ta ansvar för att uppgifterna blir utförda var även det en återkommande 

åsikt samt även det faktum att yttre omständigheter, såsom tidsaspekten, avgjorde vem som 

åtog sig vilken uppgift. Sedan påpekades det även att det vissa av de aktuella 

arbetsuppgifterna ingick i en redan befintlig tjänst. 

 

5.2.2 Kontakt med föräldrar och ordföranderollen vid föräldramöten 

På frågan om det finns någon utsedd person som tar kontakt med föräldrarna, utanför 

mentorsrollen, så anser 10 av respondenterna att detta inte finns. 4 menar att de delvis 

instämmer i påståendet och endast 1 instämmer helt. 

1 av männen som svarade på frågan om en man eller en kvinna i huvudsak hade ansvaret 

för kontakten med föräldrarna svarade att det var en man. 1 man ansåg att ansvaret delades 

lika. Hos de kvinnliga respondenterna var det återigen mer uppdelat. Av de som svarade 

ansåg majoriteten att det var en kvinna som ansvarade för arbetsuppgiften. 

Gällande ordföranderollen vid föräldramöten så instämmer endast 2 i att det finns en 

utsedd person för denna uppgift.  Ytterligare 2 instämmer delvis i påståendet medan hela 10 ej 

instämmer. 1 vet inte om det finns en utsedd person som innehar ordföranderollen vid 

föräldramöten. 

2 av männen i undersökningen anser att ansvaret att vara ordförande vid föräldramöten 

delas lika av såväl män som kvinnor. 1 man valde att inte svara och 1 ansåg sig inte veta. Av 

de kvinnliga respondenterna ansåg 4 stycken att det är en man, medan 3 kryssade för en 

kvinna.  2 kvinnor ansåg att det var delat ansvar. 

Inte heller ansvaret för dessa uppgifter är något som arbetslaget har diskuterat sig fram till. 

En stor majoritet menar att så inte var fallet.  Det är även vanligt att lärarna inte vet om sådana 
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diskussioner har förts vilket antingen kan tolkas som att det inte har ägt rum några sådana 

diskussioner eller att de ägt rum när dessa lärare ej varit närvarande  

Enbart en av respondenterna ansåg att det hade lagts vikt vid könstillhörighet vid val av 

lämplig person för ovanstående arbetsuppgifter. De flesta svarade nej även om det lades fram 

åsikter om att de ibland medvetet använder en man till vissa uppgifter. T.ex. när elever och 

föräldrar inte lyssnade på en kvinnlig lärare så ”manipulerades” det så att en manlig lärare 

fick ta kontakten istället. Här gick det, precis som vad gäller kontakt med rektor, 

politiker/kommun och andra skolor, att se fyra kategorier bland svaren dvs. personens 

lämplighet för uppgiften, tradition, att alla hjälps åt samt att uppgifterna ingick i en viss tjänst. 

Majoriteten angav den sista kategorin, att det ingick i en viss tjänst, som största anledning till 

att det inte lades någon vikt vid könstillhörighet. 

 

5.2.3 Inköp av fikabröd, insamling, inhandling av presenter, organisering av temadagar 

Vid en förfrågan om det har diskuterats aktivt i arbetslagen kring arbetsuppgifter såsom inköp 

av fikabröd så menade 10 personer att sådana diskussioner inte förts. Ingen instämde helt i 

påståendet.  Däremot är det fler som helt eller delvis instämmer i påståendet att det har förts 

aktiva diskussioner kring vem som sköter insamlingar till t.ex. presenter till kollegor och 

inhandling av dessa samt vad gäller organisering av temadagar. Detta tycks vara de uppgifter 

som det har diskuterats mest kring i arbetslaget utav de vi frågat om i vår undersökning.  

En manlig respondent kryssade för att han ansåg det i huvudsak var en man som utförde 

inköp av fikabröd och en annan ansåg det var en kvinna. Resten valde att inte kommentera 

frågan. Kvinnorna var även de splittrade även om majoriteten lämnade frågan obesvarad. 

Bland de som svarade på frågan kryssade över hälften för att en kvinna utförde uppgiften. 

3 av de manliga respondenterna ansåg att det i huvudsak var en kvinna som utförde 

insamlingar som exempelvis presenter till kollegor. 7 av kvinnorna höll med om detta medan 

4 kvinnor och 1 lämnade frågan obesvarad.   

Vid inköp av presenter och dylikt ansåg 1 man att en kvinna oftast utförde uppgiften, 2 

män lämnade frågan obesvarad och 1 man ansåg att det var såväl kvinnor som män. 

Majoriteten av kvinnorna däremot kryssade för att det i huvudsak var kvinnor som utförde 

denna typ av arbetsuppgifter och resterande svarade inte på frågan. 

Arbetsuppgiften att organisera temadagar ansåg respondenterna vara relativt jämt 

fördelad. 2 av kvinnorna ansåg det var en man som ansvarade för uppgiften och lika antal att 

det var en kvinna. 4 av kvinnorna ansåg att det kunde vara både en man eller en kvinna. Hos 
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de manliga respondenterna valde 2 att inte svara på frågan och de som svarade var rörande 

överrens om att det kunde vara både en man eller en kvinna. 

Vid förfrågan om det lades vikt vid könstillhörigheten för arbetsuppgifterna som 

presenterats ovan så svarade alla männen och 4 av kvinnorna i undersökningen nej. Som svar 

på frågan varför så framfördes åsikter som att det var personens lämplighet och inte kön samt 

yttre omständigheter som tid som var viktigt, men även att alla hjälptes åt. En av kvinnorna 

svarade att de inte visste om det lades någon vikt vid könstillhörighet och tre stycken svarade 

att det visst lades vikt vid detta. En av dessa kommenterade att kvinnor ofta tar på sig extra 

arbete som ofta är osynligt för män. Att dessa arbetsuppgifter av traditionen är ”kvinnliga” 

arbetsuppgifter och därför ofta utfördes av kvinnor, var ytterligare en åsikt som framkom; 

”när det gäller insamling av pengar och köpa presenter lades nog vikten på könet mer på en 

omedveten nivå än tydligt. (kvinnor ska ju tycka att det är roligt och vet bättre vad man ska 

köpa -enligt våra fördomar)” Det är med andra ord tal om en omedveten uppdelning utifrån 

kön. Kommentaren att ”kvinnor gillar att shoppa” användes även den för att poängtera att vikt 

lades vid könstillhörighet, om än på ett omedvetet sätt.  

 

5.3 Genus 

Vi ställde frågan vad genus innebar för respondenterna. Bland svaren från männen fanns att 

det är könstillhörighet och ”praktiker kopplade till kön”. En av de manliga respondenterna 

menade att ordet genus var uttjatat. Där var fokuset på innebörden av själva ordet tydlig. 

Kvinnorna la fram tankar att genus betyder kön, att olika roller diskuteras, hur kön 

konstrueras, hur en person blir behandlad utifrån kön och även att det är en social 

konstruktion av kön. En tanke om att alla är lika och ska behandlas lika oavsett kön 

framlades. De diskuterade även kring det faktum att det går att vara mer eller mindre 

medveten om könsstrukturer som de i sig är såväl medvetna som omedvetna. En av de 

kvinnliga respondenterna nämnde även heteronormen som en del i hennes uppfattning om vad 

genus innebar.  

Ytterligare en fråga vi ställde var vad respondenterna ansåg att det betyder att arbeta 

genusmedvetet. Här fick vi som svar att det betyder att det inte tas någon hänsyn till genus 

utan att arbetsuppgifterna fördelades utifrån andra premisser. Att arbeta med genus är att 

skapa ett medvetande om skillnader och även ”problematiseringar av värderingen av manligt 

och kvinnligt, inte uppdelningen”. Tanken att alla hjälps åt med arbetsuppgifterna oberoende 

av kön, är framträdande samt att genusarbetet gick ut på att ge alla samma möjligheter oavsett 

kön. Till stor del verkar respondenterna se genusarbete som ett försök att dela arbetsuppgifter 
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lika mellan kvinnor och män. Ord som medveten rättvisa användes. Att göra elever, men även 

kolleger, medvetna om hur kön konstrueras och behandlas, ingår även det i genusarbete. Flera 

av respondenter konstaterade även att det är viktigt att skapa en medvetenhet om upplevd 

könsidentitet och att se bakom kön och inte cementera de existerande fördomarna. Att granska 

litteraturen, såväl med elever som med kollegor, och reflektera över hur genustänkande kan 

omsättas och användas i vardagslivet, var även det viktiga aspekter i genusarbetet. 

Om det fördes aktiva diskussioner i arbetslaget kring begreppet genus, var ännu en fråga 

vi ställde i vår enkät. 7 av respondenterna svarade nej, 4 stycken svarade ja och 2 vet ej. 2 av 

respondenterna valde att inte besvara frågan. Vi kunde inte se någon skillnad i svaren mellan 

män och kvinnor utan svaren var relativt jämt fördelade.  

Vi bad även respondenterna att ge exempel på diskussioner som förts kring begreppet 

genus. Här var det enbart kvinnor som gav exempel. Majoriteten angav att om det 

diskuterades kring begreppet genus så var det spontana diskussioner mellan kollegor och/eller 

pedagogiska diskussioner med eleverna. De diskussioner som förekommit kring begreppet 

genus verkar till stor del varit aktiva, om än spontana. De fångar tillfället när det uppkommer 

en situation där det krävs. En av respondenterna konstaterade att det inte ansågs ”viktigt av 

den äldre stammen”. En av respondenterna nämnde att en lärarstudent tidigare behandlat 

ämnet genus på skolan.  

På frågan om respondenterna ansåg att de arbetade genusmedvetet inom arbetslagen så 

svarade 1 av männen nej, 2 svarade ja medan 1 svarade både och. Genus, menade en 

respondent, var inget genomgående tema utan någonting som kunde lyftas fram i vissa 

situationer vilket även andra respondenter tagit upp under den föregående frågan. Hos 2 av 

kvinnorna så blev svaret ja, med samma motivering angående genusdiskussion i enskilda 

situationer, men även att genusfrågor diskuterades utifrån ett elevperspektiv. Speciellt inom 

vissa elevgrupper diskuterades det ofta att alla ska ha samma chans. Att även få med ungefär 

samma andel tjejer som killar vid exempelvis mässor var ett genusarbete som poängterades. 4 

av kvinnorna däremot skrev att det inte förekom något genusarbete i deras arbetslag. Ett fåtal 

ansåg det som en oviktig fråga, då personers övriga egenskaper var viktigare. Sedan 

presenterades även den motsatta åsikten att genus var någonting som definitivt borde 

diskuteras mer, men att intresse inte fanns hos de som ”bäst behövde det”. Ett problem som 

togs upp är att när elever, och även föräldrar, inte lyssnade på en kvinnlig lärare var de ibland 

tvungna att låta en manlig lärare lägga fram saken istället. 

På frågan om det fanns arbetsuppgifter som respondenterna kände var tydligt fördelade 

utifrån kön så gick åsikterna isär relativt mycket. 4 respondenter svarade ett kort nej. Utöver 
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detta så presenterades även tanken att det skulle kunna finnas en fördelning av arbetsuppgifter 

utifrån kön men att ”vi”, arbetslaget, valt att inte arbeta på det sättet. Andra uttryckte åsikter 

som att det inte fanns en förfördelad uppdelning men att kvinnor, i mångt och mycket, tog på 

sig mer omsorgsarbete, såsom elevkontakt, än män samt att kvinnor ofta gjorde ”osynligt 

arbete”. På andra änden av skalan fanns det åsikter som att hela skolan var uppdelad i 

arbetsuppgifter för män respektive för kvinnor. En respondent skrev att det fanns en tydlig 

uppdelning, men att detta berodde på att det bara fanns män att tillgå för vissa arbetsuppgifter 

som enligt tradition är ansedda som ”manliga” arbetsuppgifter. Detta gäller då 

yrkesförberedande program där det krävs lärare med specifik yrkeskompetens. 

Vi gav även respondenterna möjlighet att utveckla sina svar i slutet av enkäten. Tankar 

som framfördes här var bland annat att genus var någonting som de, respondenterna, var 

medvetna om men inte aktivt arbetade med utan mer tog det när situation uppstod. En 

respondent efterlyste ett ökat arbete med genus på skolan. Det räcker, enligt flertalet 

respondenter, inte enbart med att se till enskilda händelser utan genus är någonting som bör 

arbetas med aktivt och kontinuerligt. Åsikten att ”man måste verka bland de attityder som 

gäller samtidigt som man måste hitta vägar att överskrida genusgränserna” lyftes fram. Dock 

påpekades det även att ämnet genus är ett känsligt och minerat område.  
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6. Analys  

På den gymnasieskola vi valt att använda i vår undersökning så är en svag majoritet av lärarna 

män. Trots detta så är det övervägande fler kvinnor än män som har deltagit i enkäten. 11 av 

15 anställda kvinnor på skolan valde att delta i undersökningen. Vi ställde oss då frågan 

huruvida kvinnor visar mer engagemang överlag inom dessa frågor eller om det enbart är en 

tillfällighet. Vår undersökning ger oss tyvärr inget svar på denna fråga, men vi kan se att 

svaren indikerar på detta. 

 

6.1 Fördelning av arbetsuppgifter och lärarroll 

Ordet förändring diskuterar Lundström (2009) som en viktig term i skolans arbete. Vilken 

utveckling vill vi ha inom skolan? Vilka förändringar är viktiga och värda att fokusera på? 

Vilka förändringar leder fram till önskad utveckling? En genomgående tanke som lyfts fram 

av flertalet respondenter är att genus inte är en viktig aspekt och därför behövs det inte någon 

förändring på det området. Dock lyftes även motsatsen fram dvs. att det behövs en förändring 

på området genusarbete och tänkande vid fördelning av arbetsuppgifter, och i skolan överlag, 

och att detta är en viktig förändring inför framtiden. 

Precis som Lundström (2009) konstaterar så är konstant reflektion en nödvändighet för att 

kunna anpassa undervisningen och även övrigt arbete som lärare utför till rådande 

samhällsordning. Vi har sett att respondenterna i vår undersökning i större utsträckning valt 

att svara på kryssfrågorna än de frågor som kräver ett mer utförligt svar. Många av 

respondenterna verkar även inte reflektera över genus utan mer konstatera att 

arbetsfördelningen är någonting som kommer ”uppifrån” alternativt utifrån en persons 

lämplighet. Däremot fanns det flertalet respondenter som efterlyste ett ökat arbete med genus, 

just för att de ser en brist i reflektionen kring genus. 

Det Brante (2008) tar upp angående att individen konstitueras i ett sammanhang samtidigt 

som individen är delaktig i att konstituera det som finns i sammanhanget, relaterar vi till det 

faktum att flertalet av våra respondenter anser att de är medvetna om att det diskuteras för lite 

kring genus och genusarbete inom skolan, men att de tycker det är svårt att ändra på detta. Om 

dessa lärare inte tar ansvar för att skapa en medvetenhet i de här frågorna är de medskapare av 

den könsstereotypa mentalitet som råder. Dock kan vi se en uppgivenhet hos vissa. De känner 

att hela diskussionen är dem övermäktiga i och med att de anser att de inte får gehör hos 

exempelvis de som en respondent uttryckte som den ”äldre stammen”.  

Brante (2008) talar om att lärare är med och skapar sin roll i samhället och på 

arbetsplatsen. Det är därför viktigt för en lärare att reflektera och medvetet arbeta med detta 
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skapande. Detta innebär att inte bara göra ”som man alltid har gjort” utan att verka för 

förändring. Dock är den attityden, att fortsätta som förut, ett vanligt förekommande inslag i 

undersökningen. Det innebär såväl attityden att varför förändra någonting som fungerar, som 

att lärarna gör på ett visst sätt bara för att det alltid varit så. Sistnämnda attityden kunde läggas 

fram som såväl positiv som negativ. Överlag verkar männen som deltagit i undersökningen 

inte reflektera mycket kring genusarbete och inte heller anse det som en viktig faktor, i 

samma utsträckning som kvinnorna.  

Av Rhöse Martinssons (2006) text framgår att lärare har två uppdrag. Det ena är 

undervisningen av eleverna och utanför denna finns även omsorgen av eleverna. Vi kan 

tydligt se tendenser till att kvinnor anser att de tar på sig fler omsorgsuppgifter. Det vi menar 

med omsorgsuppgifter är kontakt med föräldrar utanför mentorrollen, inköp av fikabröd, 

insamlingar till t.ex. presenter, inhandling av presenter och dylikt. Männen anser istället att 

det är de som ansvarar för kontakter av mer ”maktkaraktär” såsom kontakt med rektor och 

ordföranderollen. Detta framkommer tydligt vid frågor som vilka arbetsuppgifter de anser sig 

utföra, men motsägs dock av andra frågor där svaret indikerar att majoriteten av lärarna inte 

anser det finns utsedda personer för denna typ av arbetsuppgifter. Däremot så har flertalet 

respondenter konstaterat att det allt som oftast är en man som utför arbetsuppgifter såsom 

kontakt med rektor, andra skolor samt politiker/kommun, vilket påvisar att även om det inte 

finns en utsedd person för uppgiften så uppfattas det som att ansvaret för dessa uppgifter ofta 

axlas av en man, omedvetet. Detta medför att vi ser en ganska tydlig tendens till 

genuskontrakt på arbetsplatsen vi undersökt. Detta är i överensstämmelse med det Åberg 

(2001) skriver om kvinnor inom mansdominerande yrken, trots att vi undersökt ett yrke som 

överlag är kvinnodominerat och könen är relativt jämt representerade på den arbetsplats vi 

undersökt. 

Rapporten från Skolverket (2006) visar på en ökad arbetsbörda och då av social karaktär. I 

vår undersökning framkommer det att lärarna uppfattar det som att kvinnor tar på sig denna 

typ av arbetsuppgifter mer än männen, dvs. uppgifterna av mer social och omsorgskaraktär. 

Innebär det då att kvinnor fått en ökad arbetsbörda i större utsträckning än män?  

 

6.2 Genusmedvetenhet 

Att betydelsen av kön, och då i sin tur genus, varierar över tid och samhälle innebär att det i 

sin tur inte är någonting absolut. Det vi kan se är däremot att det finns en relativt homogen 

syn på vad genus innebär på skolan. Majoriteten av respondenterna svarade liknande på 

frågan vad genus innebar för dem och deras uppfattning stämmer till största delen med den 
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definition som tagits upp tidigare i detta arbete. Vi tolkar detta som att det finns en 

medvetenhet om genus som begrepp bland respondenterna. Däremot gick attityderna mot att 

arbeta genusmedvetet isär. Det verkar som om kön påverkar lärarnas roller gentemot varandra 

och vem som gör vad, men att det bara är några som är medvetna om detta. Vi har i materialet 

kunnat urskilja tre olika grupper som skiljer sig åt vad gäller attityden till arbetsfördelning 

utifrån genus. De medvetna, de omedvetna och en mellangrupp. De som är ”omedvetna” om 

genus och genusarbete inom skolvärlden anser att det är bra som det är och att ”man borde 

göra som man alltid gjort”. Dessa respondenter har samtidigt haft en benägenhet att inte svara 

på de frågor som kräver ett utförligare svar. Vi tolkar även detta som att de inte tycker att det 

är viktigt att reflektera kring.  

I den medvetna gruppen är tankar om att genus är viktigt starka. Dessa försöker ofta 

reflektera kring genus i sitt arbete och fördela arbetsuppgifter kring detta för att bryta 

traditionella könsmönster. Främsta anledningen till detta verkar vara att fungera som 

förebilder för eleverna. Lundströms (2009) tankar kring att det är viktigt att reflektera kring 

genuspåverkan för att skapa en jämn fördelning av arbetsuppgifter och en arbetsplats med bra 

kommunikation och utan friktion, är funderingar som framkommit även bland svaren från 

respondenterna. Några av respondenterna efterlyste just ett ökat arbete och en ökad 

kommunikation kring genus. Många i denna grupp anser att samtidigt som de själva försöker 

arbeta genusmedvetet är det svårt att göra detta gentemot andra kollegor. Flera av de 

tillfrågade lärarna inom denna grupp påpekar att kön har betydelse för arbetsfördelningen på 

skolan. Det verkar som att det är de som har en djupare kunskap om vad genus står för och 

vad det kan innebära att arbeta genusmedvetet som också tycker att det är något som behövs 

och arbetas för lite med. Kan det då vara så att okunskap är orsaken till att vissa anser det som 

onödigt? Att de inte reflekterar kring att genus kan påverka dem? De vet helt enkelt inte 

varför det skulle vara bra och därför drar de slutsatsen att det är onödigt.  

Sedan finns det som tidigare nämnts, en gråzon, en mellangrupp, som är av åsikten att kön 

inte är viktigt om ens relevant i valet av person för en arbetsuppgift. De lärare som finns i 

denna mellangrupp har ett tankesätt kring genusmedvetenhet som relaterar till Ganneruds 

(1999;2001) tankar kring könets betydelse för val av person för en viss arbetsuppgift. Vi kan 

dra en parallell mellan den studie som Gannerud gjort och vår. Gannerud kom fram till att de 

kvinnliga klasslärarna som hon undersökte inte pratade om genus utan istället fokuserade på 

andra anledningar till fördelningen av arbetsuppgifter. De lade istället fokus på personliga 

egenskaper och lämplighet. Det ansågs inte politiskt korrekt att se till könsskillnader utan det 

var mer ”rätt” att se till individen. Detta skulle även kunna vara anledningen till att många av 
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respondenterna i vår studie säger sig se till lämpligaste person för arbetsuppgifter. Speciellt 

tydligt syntes detta i mellangruppen där den åsikten är i majoritet bland respondenterna. Vi 

håller med Gannerud (2001) att, utifrån resultatet av vår undersökning, genusordningen är så 

befäst och självklart att den blir osynlig för gemene man. Gannerud (2001) ser detta som ett 

tecken på genusordningens dominans och även här är vi beredda att hålla med.  

Flertalet av respondenterna ansåg med andra ord att det var tidigare erfarenheter och 

personlig lämplighet som påverkade vem som utförde vilken uppgift. En åsikt som förekom 

relativt frekvent i undersökningen var att det inte fanns en uppdelning av arbetsuppgifter 

utifrån genus, utan att alla istället hjälptes åt och arbetade mer som ett lag. Detta går att 

koppla till Rhöse Martinssons (2006) tankar kring att läraryrket har blivit mer och mer ett 

lagarbete än det individualistiska arbete som det var tidigare. Om det finns en arbetskultur att 

arbeta i lag så är det heller inte så konstigt att de tankar som presenteras i undersökningen 

kring just att alla hjälps åt återfinns.  

Ovanstående stycke är i linje med Perssons (2008) tankar kring att yrkesrollen är beroende 

av egenskaper och erfarenheter. Dock ingår det i detta erfarenheter och egenskaper baserat på 

kön. Socialt konstruerat kön genomsyrar oss så till den grad att det anses naturligt och därför 

inte ”viktigt”. Även Bourdieu (1998) uppmärksammar detta. Överlag verkar många av 

respondenterna inte ha uppmärksammat genus vid fördelningen av arbetsuppgifter utan det är 

istället en oundviklig och självklar om än omedveten påverkan. Respondenterna i 

mellangruppen verkar se det som så pass självklart att se till personlig lämplighet att 

reflektionen kring personens kön saknar betydelse. De reflekterar då inte kring att just en 

persons kön kan ha betydelse för om en person uppfattas som mer lämpad eller inte för en 

uppgift.  

Går det att se en relation mellan lång tid i yrket och litet intresse för dessa frågor? Detta är 

en fråga vi ställt oss när vi analyserat materialet. En enkel slutsats skulle kunna vara att det är 

den generationsklyfta som vi kunnat se i arbetstid som är orsaken till skolan är uppdelad i två 

läger gällande om genusarbete är viktigt och nödvändigt inom skolan eller ej. Vi har sett att 

det finns tendenser till att de lärare som arbetat inom yrket en längre period, över 10 år, inte 

svarat lika aktivt på de frågor där det krävs ett mer utförligt svar. En möjlig tolkning kring 

detta är att de inte finner ämnet angeläget att reflektera över, då de i enlighet med Brantes 

(2008) tankar kring ökad stress inom läraryrket, kan känna att det finns annat som är 

viktigare. Däremot motsägs detta av det faktum att en av dem som svarat utförligast på de mer 

självständiga frågorna en lärare som arbetat 25 år i yrket. Denna lärare ansåg det som mycket 

viktigt att belysa genusfrågor, men menade att skolan var mycket dålig på detta.  En ovillighet 
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till att reflektera över genus är något som gick att se hos både de yngre och de äldre lärarna 

trots att det utrycktes av en respondent att det var just de äldre som var ovilliga på det området 

och som skulle behöva reflektera kring genus i än större utsträckning. Vi kan här se ett 

samband mellan vår studie och den tidigare forskningen som finns på området genusarbete 

inom skolväsendet. Tidigare forskning har till största del inriktats på genusarbete mot 

eleverna och inte mellan lärare, vilket kan ha påverkat synen som våra respondenter har på 

genusarbete.  
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7. Sammanfattande slutsatser 

7.1 Att skapa arbetsfördelning – tendenser till skillnader mellan könen 

Vilka tendenser kan vi då utläsa ur vår enkätundersökning kring huruvida arbetsuppgifter 

tilldelas alternativt axlas självmant av kvinnor och/eller män? En slutsats vi drar är att många 

kvinnor omedvetet styrs in på omsorgsuppgifter. Vi anser oss se en omedveten uppdelning i 

typiska kvinnliga och manliga arbetsuppgifter. Kvinnor tar på sig omvårdande uppgifter i 

högre grad vilket märktes på svaren på frågan om vad de själva hade ansvar för. Dessa 

uppgifter var det ingen man som sade sig ta ansvar för.  

Generellt tyder svaren på att lärarna till största delen anser att det inte tas någon hänsyn 

till personers könstillhörighet. Majoriteten av våra respondenter ansåg att den inte fanns en 

sådan traditionell arbetsrollsfördelning på skolan. Istället lades fokus på personlighet och 

andra omständigheter vid valet av person för uppgiften. ”Vi arbetar inte så” var en av 

kommentarerna i enkäten. Trots det fanns det svar som tyder på att det finns just en sådan 

uppdelning. Det är kvinnor som tar ansvar för vissa arbetsuppgifter och män för andra. Dock 

tolkar vi undersökningsmaterialet som att det är just kvinnor som ansvarar för sådant som 

männen inte gör. Det vi benämner omsorgsuppgifter är det ingen man som säger sig ta ansvar 

för medan de uppgifter som männen säger sig ta ansvar för också blev ikryssade av en del 

kvinnor. Kan detta tyda på att det är lättare att som kvinna ta på sig extraarbete? Antas det 

vara något naturligt att kvinnor ska göra dessa saker? Kommentarer som ”kvinnor gillar att 

shoppa” och ”det är ofta kvinnor som gör osynligt arbete (för männen).” visar på detta. Det 

verkar vara så att genus har en stor, om än omedveten, inverkan på arbetsplatsen.  

Vi har i vår studie inte undersökt några uppgifter som kräver att de utförs av en man eller 

en kvinna, om några sådana uppgifter nu överhuvudtaget existerar. Alla personer i 

undersökningen har den fysiska förmågan att utföra alla uppgifter som beskrivs och ändå så 

finns där en skillnad i fördelningen mellan könen. Vi kan efter vår undersökning instämma 

med Gunilla Molloy (1998) när hon säger att skolan inte är den könsneutrala plats som den 

skulle kunna vara. Underlaget är dock för litet för att vi ska kunna dra några slutsatser om de 

faktiska förhållandena på arbetsplatsen. 

 

7.2 Medveten eller omedveten skillnad? 

Uppfattar då lärarna att en eventuell uppdelning är medveten eller omedveten? Vi kan, som 

beskrivits tidigare, se den könssegregering som Åberg (2001) beskriver, även i vår 

undersökning. Det handlar dock i mångt och mycket om en omedveten könssegregering i 
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lärarnas uppfattningar kring arbetsuppgiftsfördelningen. De som anser sig vara medvetna om 

att det råder en könssegregering på arbetsplatsen menar att det är många på arbetsplatsen som 

inte är medvetna om detta. I detta fall verkar dessa lärares föreställningar stämma överrens 

med det vi kan utläsa av svaren i vår undersökning. Dock ställer vi oss tveksamma till om det 

verkligen är de äldre lärarna som är omedvetna och ej reflekterar kring detta, vilket är en åsikt 

som presenterats i undersökningen. Att det skulle finnas några sådana tendenser till en sådan 

uppdelning är inget som vi kan se i det material vi förfogar över.  

I vår studie har det framkommit att genus inte en aspekt som majoriteten reflekterar kring 

inom lärararbetet. Dock framstår det som att traditionella föreställningar om manligt och 

kvinnligt är djupt rotade i attityderna hos dessa lärare. Att manligt och kvinnligt lärs in tidigt i 

uppväxten och därför faller sig naturligt till den grad att många inte reflekterar kring det, är 

någonting som vi anser att vår undersökning tenderar att styrka. Vi ser detta som en av de 

viktigaste anledningarna till lärarna uppfattar att de inte behöver reflektera över genus. Skolan 

synes vara den ”socialiseringsagent för traditionella och stereotypiska könsroller” som 

Petterson (2000 s.17) menar att den är. Det är enbart vissa lärare som är medvetna om detta 

och det verkar som att det är just dessa som vill arbeta medvetet med genus. Ju mer medveten 

en person är om genus och hur kön konstrueras desto mer anser de att detta är viktigt och vill 

göra någonting för att motarbeta de invanda föreställningarna om kön. Dock kan vi se en 

uppgivenhet och mentalitet som tyder på att det är som det är och det är svårt att göra något 

åt. Istället försöker dessa lärare arbeta genusmedvetet mot eleverna. Det som sker utanför 

undervisningssituationen, i relationerna mellan lärare, verkar inte ha prioritet.  

Attityden att det är som det är känns igen även hos de som är omedvetna om genus och 

menar att det inte är något som behöver arbetas med. Denna grupp lärare har den dock en 

annan utgångspunkt för just denna inställning, än de som är mer medvetna om genus. De 

verkar till större del kritiska till en förändring på området av den enkla anledningen att de inte 

ser någon mening till detta. De anser att det fungerar bra som det är på skolan och något som 

fungerar ska inte diskuteras och förändras. Det är helt enkelt inte relevant så länge det inte är 

ett allvarligt problem. Vilket dessa lärare inte anser att det är. Alla lärare är på så sätt med och 

påverkar att det inte sker någon förändring gällande arbetsfördelning utifrån kön, oavsett om 

de egentligen tycker att det skulle behövas arbetas med eller ej. Är det ingen som tar upp 

ämnet och försöker påverka händer inget. Ingenting ändrar sig utav sig självt, det krävs en 

påverkan och lärarna har en stor del i att skapa dessa påverkningar. Vi menar att det är en 

sådan mentalitet som leder till att de stereotypa könsrollerna konserveras. 
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8. Eftertankar 

8.1 Metodologiska reflektioner  

Ett problem med vår empiriska studie var att antalet lärare som svarade på enkäten var lågt i 

förhållande till antalet lärare på skolan. Av runt 30 lärare svarade enbart 15 på enkäten och av 

dessa var 11 kvinnor. Männen var med andra ord i klar minoritet trots att de är relativt jämnt 

representerade på själva skolan. Detta har medfört att vår undersökning brister i validitet på 

grund av den låga svarsfrekvensen. Vid en högre svarsfrekvens skulle, som nämnts tidigare i 

uppsatsen, vi kunna dra mer definitiva slutsatser och även ge uppsatsen en högre validitet. De 

svar vi fått in har dock varit mycket relevanta och givande. Därför anser vi att vårt metodval 

varit tillfredställande för att besvara vår frågeställning även om antalet respondenter i 

undersökningen var få. Kombinationen av fasta svarsalternativ och öppna frågor fungerade 

bra för att kontrollera att de svar vi fick in gav en korrekt bild av uppfattningarna på den 

undersökta skolan. Intervjuer skulle kunna gett ett liknande resultat, men då ambitionen var 

att undersöka hela kollegiet på skolan var detta inte en möjlighet för oss inom den tidsram vi 

hade att röra oss med.  

Vi kan se att vår studie är ett, om än litet, relevant tillskott till den ganska magra 

forskningen på området. De slutsatser som vi dragit stämmer, till stor del, överrens med den 

tidigare forskning vi tagit del av och presenterat i denna uppsats och bygger vidare på den på 

ett relevant sätt. Detta anser vi visar på en hög reliabilitet. Dels för att respondenterna svarat 

på likvärdiga sätt på frågorna i enkätundersökningen och dels för att våra slutsatser är i linje 

med tidigare forskning.  

 

8.2 Fortsatt forskning 

I vårt sökande efter forskning på området lärares arbetsuppgifter utifrån ett genusperspektiv så 

fann vi att mycket av forskningen riktar in sig mot lärares relation till eleverna. Vi fann att det 

inte fanns något större utbud av forskning kring just lärares relationer till kollegor utifrån ett 

genusperspektiv. Ganneruds (2001) studie om kvinnliga klasslärare är en av de få studier vi 

funnit som fokuserat på just relationen mellan lärare. Här anser vi att det finns, precis som vi 

nämnt tidigare i vår uppsats, ett utrymme för komplettering. Det vore även intressant att se 

studier kring manliga lärares liv och arbete. 

En utveckling av vår egen studie skulle kunna vara att inkludera en värdering av de olika 

arbetsuppgifterna i själva undersökningen. Ganneruds (2001) slutsats att manliga egenskaper 

värderas högre än kvinnliga och att det manliga är det eftersträvansvärda är ytterligare en 

dimension på vår undersökning. Som framkommit i vår studie så finns det tendenser till en 
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könssegregering på den gymnasieskola vi valde att undersöka. Kvinnor och män tar på sig 

alternativt axlar olika arbetsuppgifter och det vore intressant att se huruvida de själva anser att 

”männens arbetsuppgifter” värderas högre än ”kvinnornas”.  
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Bilaga 1: Enkät 
 

 

Till alla gymnasielärare i ****** Kommun. 

 

Vi är två lärarstudenter från Örebro Universitet som skriver en C-uppsats på området Lärarens 

arbete. Vår fokus ligger på de arbetsuppgifter som lärare har utanför undervisningen och de 

relationer som finns mellan lärare. Eftersom vi är intresserade av de uppfattningar och 

föreställningar lärare har om dessa arbetsuppgifter skickar vi nu ut denna enkät till alla 

gymnasielärare i ****** Kommun. Vi uppskattar att ni tar er tid att med besvara vår enkät. 

Era svar är ovärderliga för oss.  

 

Enkäten består av både kryssfrågor och frågor som kräver mer utförliga svar. Om inte raderna 

räcker till för ert svar finns det möjlighet att utveckla svaren i slutet på enkäten. Skriv då 

numret på frågan och sedan ert svar. 

Det bör ta ungefär 10-15 min att svara på frågorna.  

 

Enkäten läggs sedan i medföljande mapp och hämtas av oss på bestämt datum. 

 

Om ni besvarar enkäten via mail skriver ni ert svar direkt i dokumentet i anslutning till frågan. 

För att besvara kryssfrågor sätter ni ett X i anslutning till den lilla rutan. Sedan skickas 

dokumentet tillbaka till oss på madelene.stengarn@telia.com 

 

Enkäten är självklart helt anonym. Inget om varken respondenternas, skolans eller 

kommunens namn kommer nämnas i den färdiga uppsatsen. 

 

Tack för er medverkan! 

 

/Sandra och Madelene  
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1. Grundläggande frågor 

 

1.1 Är du man eller kvinna?  

□ Man  

□ Kvinna 

 

1. 2 Hur mycket arbetar du i procent? 

....................................................................................................................................................... 

 

1.3 Hur länge har du varit aktiv inom läraryrket? 

....................................................................................................................................................... 

 

1.4 Vilken typ av anställning har du? 

□ Tillsvidareanställning 

□ Vikariat  

□ Annat: .................................................................................................................. 

 

1.5 Vilket program undervisar du på för tillfället? 

....................................................................................................................................................... 

 

1.6 Hur många lärare/pedagoger arbetar i ditt arbetslag? 

....................................................................................................................................................... 

 

1.7 Hur många av dessa lärare/pedagoger är män? Om du är man inkludera dig själv i antalet. 

....................................................................................................................................................... 
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2. Arbetsuppgifter 

Gradera hur pass väl dessa påståenden stämmer överrens med din uppfattning om 

arbetsfördelningen inom ditt arbetslag. 

 

2.1 Finns det en utsedd person inom arbetslaget som utför dessa arbetsuppgifter? 

 

Kontakt med rektor   □ Instämmer 

  □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej 

□ Vet ej 

 

Kontakt med politiker/kommun  □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

Kontakt med andra skolor   □ Instämmer 

(flyttning av elever, samarbeten osv.) □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej 

□ Vet ej 

 

2.2 Kryssa för om du anser det i huvudsak vara en man eller kvinna som utför dessa mer 

formella arbetsuppgifter: 

 

Kontakt med rektor  □ Man  

□ Kvinna 

 

Kontakt med politiker/kommun □ Man  

□ Kvinna 

 

Kontakt med andra skolor   □ Man  

(flyttning av elever, samarbeten osv.) □ Kvinna 

 



 

 

39 

2.3 Kryssa för om du anser att ni i arbetslaget aktivt har diskuterat er fram till vem/vilka som 

gör vilka arbetsuppgifter (utöver de mer formella kontakter som rektorn ansvarar för): 

 

Kontakt med rektor   □ Instämmer 

  □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej 

□ Vet ej 

 

Kontakt med politiker/kommun  □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

Kontakt med andra skolor   □ Instämmer 

(flyttning av elever, samarbeten osv.) □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej 

□ Vet ej 

 

2.4 Lades det någon vikt vid lärarens könstillhörighet vid valet av person för ovan nämnda 

arbetsuppgifter?   □ Ja  

□ Nej 

 

Om ja: Varför? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Om nej: Varför? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 



 

 

40 

2.5 Finns det en utsedd person inom arbetslaget som utför nedanstående arbetsuppgifter? 

 

Kontakt med föräldrarna    □ Instämmer 

(utanför klasslärarrollen)    □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

Ordföranderollen vid föräldramöten        □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

2.6 Kryssa för om du anser det i huvudsak vara en man eller kvinna som utför dessa mer 

arbetsuppgifter: 

 

Kontakt med föräldrarna   □ Man 

(utanför mentorrollen)  □ Kvinna 

  

Ordföranderollen vid föräldramöten  □ Man 

   □ Kvinna 

 

2.7 Kryssa för om du anser att ni i arbetslaget aktivt har diskuterat er fram till vem/vilka som 

gör vilka arbetsuppgifter: 

 

Kontakt med föräldrarna    □ Instämmer 

(utanför mentorrollen)    □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

Ordföranderollen vid föräldramöten        □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 
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2.8 Lades det någon vikt vid lärarens könstillhörighet vid valet av person för ovan nämnda 

arbetsuppgifter?   □ Ja  

□ Nej 

 

Om ja: Vilka/Varför? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Om nej: Varför? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

2.9 Kryssa för om du anser att ni i arbetslaget aktivt har diskuterat er fram till vem som gör 

vilka arbetsuppgifter: 

 

Inköp av fikabröd   □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

Insamlingar    □ Instämmer 

(till ex. presenter till kollegor) □ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

Inhandling av presenter och dylikt  □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 
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Organisering av temadagar  □ Instämmer 

□ Instämmer delvis 

□ Instämmer ej  

□ Vet ej 

 

2.10 Kryssa för om du anser det i huvudsak vara en man eller kvinna som utför dessa mer 

informella arbetsuppgifter: 

 

Inköp av fikabröd   □ Man  

   □ Kvinna 

 

Insamlingar   □ Man 

(till ex. presenter till kollegor) □ Kvinna 

 

Inhandling av presenter och dylikt □ Man 

   □ Kvinna 

 

Organisering av temadagar  □ Man 

   □ Kvinna 

 

2.11 Lades det någon vikt vid lärarens könstillhörighet vid valet av person för ovan nämnda 

arbetsuppgifter?   □ Ja  

□ Nej 

Om ja: Varför? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Om nej: Varför? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

 

43 

2.12 Känner du att det finns en medveten tanke bakom utdelningen av arbetsuppgifter utanför 

undervisningen?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

2.13 Vem anser du har det yttersta ansvaret för fördelningen av arbetsuppgifter inom ett 

arbetslag, men utanför undervisningsarbetsuppgifterna?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

2.14 Vad anser du oftast påverkar en uppdelning av arbetsuppgifter? 

 

□ Tidigare erfarenheter  

   □ Kön 

   □ Andra arbetsuppgifter 

   □ Personlighet 

   □ Annat: ...................................................................... 

 

2.15 Anser du att du i ditt arbetslag tar ansvar för någon av dessa uppgifter? 

    

□ Kontakt med rektor 

   □ Kontakt med politiker/kommun 

   □ Kontakt med andra skolor  

    (Flyttning av elever, samarbeten osv.) 

   □ Kontakt med föräldrar utanför mentorrollen 

   □ Ordföranderollen vid föräldramöten 

   □ Inköp av fikabröd 

   □ Insamlingar till ex. presenter till kollegor 

   □ Inhandling av presenter och dylikt 

   □ Organisering av temadagar 
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3. Genus 

 

3.1 Vad betyder genus för dig? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3.2 Vad anser du att det betyder att arbeta genusmedvetet? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3.3 Förs det aktiva diskussioner i arbetslaget kring innebörden av begreppet genus? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Kan du ge exempel på dessa diskussioner: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

 

45 

3.4 Anser du att ni arbetar genusmedvetet inom ert arbetslag? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om ja, hur arbetar ni med genus i ert arbetslag? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Om nej, varför inte? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

 

3.5 Finns det några arbetsuppgifter som du känner är tydligt fördelade utifrån kön? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Om du vill utveckla dina svar så skriv det här: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

 


