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Abstrakt  

Gymnasieelever spenderar sammanlagt mer tid i skolan än på någon annan plats, detta under 

en episod av livet där utveckling och identitetssökande ofta står i fokus.  Det är således av vikt 

att skolans arbete, värderingar och pedagogiska tillvägagångssätt speglar, lyfter och 

problematiserar det jämställda samhällets värden, normer, förväntningar, strukturer och 

möjligheter - listan kan göras lång.  

Föreliggande studie ämnar genom kvalitativ metod söka svar på gymnasielärares 

syn på och upplevelse av genus och jämställdhet i skolan. Sex gymnasielärare verksamma i en 

mellanstor stad i södra Sverige deltog under höstterminen 2016 i semistrukturerade intervjuer 

med fokus på aktivt- och passivt genus- och jämställdhetsarbete samt bemötande kopplat till 

kön. 

Resultatet visar bland annat en positiv inställning till arbete med genus och 

jämställdhet i skolan, de förfrågade är eniga om att denna typ av arbete ska genomsyra 

undervisningen, men om- eller hur den gjorde det var svårare att sätta fingret på. Studien 

visade att genus- och jämställdhetsarbete av såväl skolor i stort, som av enskilda lärare ofta 

uppfattas som en typ av inställning eller förhållningssätt, snarare än en form utav kunskap.  

 

Nyckelord 
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Introduktion 

Enligt gymnasieförordningen (Riksdagen, 2016) ska gymnasiet bestå av minst 178 skoldagar 

per läsår. Det innebär att en genomsnittlig gymnasieelev bör spendera omkring 534 dagar i 

skolan, det vill säga tusentals timmar bara på gymnasiet. Det medför bland annat att skolans 

och lärarnas syn- och handlingssätt kring genus och jämställdhet reflekterar värden, normer 

och tankar som eleven sedan tar med sig ut i vuxenlivet. Gens menar att: ”Mötet är livets – 

om inte mening – så essens. Utan möten inget liv och ett liv utan möten är dött” (2007, s. 

149). Hösten 2015 gick 323 141 elever i gymnasieskolan samtidigt som 32 700 lärare var i 

tjänst (Skolverket, 2016). Det är svindlande hur många möten som hinns med under 534 

skoldagar på gymnasiet, den här studien ämnar därför söka svar på gymnasielärares syn på 

och upplevelse av genus- och jämställdhet i klassrummet.  

Genusforskningen belyser bland annat felaktiga föreställningar kring kön som 

skapar förväntningar på kvinnor och män, samt synliggör ojämna maktförhållanden och 

strukturer (Lykke, 2009). Vissa menar att grunden till att kvinnor och män har olika intressen 

ligger i att könen från början är olika på ett eller flera, fundamentala och medfödda biologiska 

sätt. Denna ställning kallas för essentialism. Förr förklarades skillnader mellan könen ofta 

genom ”naturligheter”, en sådan syn insinuerar att miljö, uppfostran och skola inte spelar någon 

roll för att naturen i alla fall kommer att få rätt till sist. Rutter menar att det är en förenklad och 

felaktig förståelse av individens utveckling att se till det genetiska ärvandet. Men att historien 

om genetikens territorium ligger som en beläggning över diskussionen kring könsskillnader 

(Rutter 2006, i Ingvar, 2010). 

Föreliggande studie finner istället teoretisk grund i en ställning som ligger i 

motsats till essentialismen, nämligen socialisationen. Socialisationen menar att om kvinnor 

och män ägnar sig åt olika saker i ett samhälle, är inte det på grund av biologiska skillnader 

mellan könen, utan beror istället på samhälleligt tryck och socialisationsmönster (Bohan 

1993). Gens menar (2007, s. 95) att: ”Barn kan bara bli en omgivnings förväntan och de är 

alltid utan skuld” vilket i allra högsta grad betonar det socialt konstruerade könet och barnets 

oskyldighet i vad som blir. Det lägger således ansvaret och konsekvenserna av uppfostran helt 

på de vuxnas axlar. Kimmel (2010) menar fortsättningsvis att det är i skolan som elever 

formar och testar sin könsidentitet. Han framhåller problematiken med föreställningen om av 

vad det innebär att vara ”manlig” och ”kvinnlig” och vad dessa bilder bär med sig. 

Exempelvis, menar Kimmel, är ett bristande engagemang för skolan och utbildning är ett sätt 

för pojkar att manifestera sin manlighet, eftersom att prestera bra i skolan uppfattas som 

feminint och det som är feminint är dåligt (Kimmel, 2010). Likt Gens och Kimmel menar 
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Liberg, Lundgren och Säljö (2014) att könstillhörighet utövar inflytande på beteende och 

behandling i olika former av samspel. Det innebär dessutom att man bara kan begripa vad 

som är “manligt” om man har kunskap om vad som är “kvinnligt”.  

Anthony (1856) hävdar att:”In the schoolroom more than any other place, does 

the difference of sex, if there is any, need to be forgotten” (Thorne, 1993 s. 157). För omkring 

160 år sedan menar således Anthony att om könsskillnader existerar, så måste de glömmas bort 

i klassrummet, mer än på någon annan plats.  

Studiens syfte är att undersöka hur gymnasielärare ser på, arbetar med och 

uppfattar genus och könsskillnader i klassrummet som en del utav mötet med elever. 

Genus som en skillnad i makt 

Mycket utav genusforskningen har tittat på skillnader mellan könen som en skillnad i 

makt, där pojkar och män besitter den största andelen. Genusstrukturer tangerar frågor om hur 

makt blir till, rekonstrueras och tilldelas (Arvidson, 2014). När flickor ges möjlighet till mer 

makt och dessutom förväntas förbruka den, måste den upptas någonstans ifrån. Det blir 

således pojkarnas eller männens andel som den måste tas ifrån (Gens, 2007).  

Bemötande i tidig ålder 

En betydande mängd forskning visar att spädbarnets kön är ett av de förhållanden som 

har en inverkan på samspelet förälder och barn emellan (Pinkerton, 1997). Gens (2007) 

skriver att vi ifrån det allra första ögonblicket kommer att hålla en liten flicka närmare invid 

oss, prata med lägre och ljusare tonart och vända oss till henne med ord som insinuerar 

vanmakt, obetydlighet och utsatthet. När barnen börjar krypa tillåts pojkar krypa iväg längre 

än flickor, vilket är något som kommer att cementeras genom livet. Vidare menar han att 

orden kommer att vara fler och mer känsloinriktade inför flickor jämfört med pojkar där orden 

är färre, lite högre och med en rentav mörkare röst (Gens, 2007). En nyligen genomförd studie 

visar hur föräldrar beskriver att barnets kön influerar deras beteende gentemot dem. I studien 

framkommer det att barnets kön påverkar föräldrarnas beslut i disciplin och är avgörande i 

bedömning av barnets behov. I det stora hela ligger mest fokus speciellt på döttrarna och de 

olika försiktighetsåtgärderna som föräldrarna tyckte sig behöva ta för att beskydda dem 

(Chaviano, McWey, Montgomery & Rayburn 2016). Könsskillnader i självuppfattning 

återfanns bland de yngsta barnen som var 10 år gamla, vilket innebär att barn plockar upp 

dessa stereotypa könsroller och egenskaper från en mycket tidig ålder. Exempelvis har 

pojkarna i studien generellt sett en mer positiv självbild inom ramen för idrott och matte, 

medan flickorna har en positivare syn på sig själv i avseende att läsa och utföra musikaliska 

aktiviteter. Intressant nog verkar klyftan mellan pojkar och flickors självuppfattning inom 
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läsning bara bli större i takt med att barnen blir äldre (Eccles et al., 1993; Jacobs et al., 2002; 

Wigfield et al., 1997). Om det biologiska könet ses som två motsatspoler så skapar det 

föreställningar om att pojkar och flickor är helt olika och även är i behov av olika. Dessa 

förväntningar formar och reducerar barnen, vilket är problematiskt (Gens, 2007). Men det är 

kanske genom att belysa dessa problem som vi kan bli av med dem. 

Genussatsningen i skolan 

År 2001 tog regeringen beslut om ett utbildningsprogram för att utbilda 

genuspedagoger. Intentionerna var att de som deltog i utbildningen sedan skulle vara 

resurspersoner i arbetet mot jämställdhet i både förskolan samt skolan. De tänkta 

genuspedagogerna gick därför en utbildning i genus- och jämställdhetskunskap (Arvidson, 

2014). I enlighet med riksdagens protokoll från interpellationsdebatten har regeringen enligt 

dåvarande utbildningsminister Thomas Östros (2003/04:499) sedan 2002 årligen satsat pengar 

på utbildning av genuspedagoger, ambition var att varje kommun år 2004/2005 skulle ha 

minst en genuspedagog. År 2003 hade 236 genuspedagoger utbildats (Riksdagen, 

2003/04:127) och riksdagen menar att utbildningen har effekt på så vis att ett flertal 

pedagoger som gått utbildningen har fått jämställdhetsarbetet på sina skolor i rörelse. 

Carlsson Wahlgren (2009) har i sin doktorsavhandling undersökt genuspedagogers förståelse 

av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Hon menar att det svårt att hitta en riktig siffra som 

stämmer överens med antalet genuspedagoger som finns och i vilka kommuner de arbetar 

inom. Men i Riksdagens protokoll (2003/04:127) kan vi utläsa att regeringssatsningen där 

målet var att det 2004 skulle förekomma minst en genuspedagog i varenda kommun, inte 

lyckades. Även om satsningen enligt riksdagen har gett effekt, gav den inte det resultat som 

den var tänkt till (Carlsson Wahlgren 2009). 

Riksdagen (2003/04:127) hänvisar i tidigare nämnt protokoll till en delrapport 

av Göteborgs universitet från 2003, som visar att projekt genomförda av utbildade 

genuspedagoger har större framgång i arbete som rör elevers självbilder (Riksdagen, 

2003/04:127). Det här belyser således vikten av kunskap kring ämnet samt den genus- och 

jämställdhetsutbildning som genuspedagogerna haft tillgång till. Men Carlsson Wahlgrens 

studie (2009) pekar på, i motsats till riksdagens protokoll (2003/04:27), att de genusutbildade 

pedagogerna ofta inte finner tid för genusarbete i skolan. Möjligheten till att förena sin 

lärartjänst med det genuspedagogiska uppdraget är liten och de kunskaper de besitter blir 

istället bara till ett diskussionsämne på rasten (Carlsson Wahlgren 2009).  

Arvidson genomförde sin studie (2014) där målet var att beskriva och analysera 

genuspedagogers möjlighet till makt och kontroll i arbetet mot förändring. Den empiriska 
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studien baseras på en serie observationer, seminarium samt semi-strukturerade intervjuer. I 

studien deltog 14 genuspedagoger, utvalda genom subjektivt urval, där deras beskrivningar av 

makt och kontroll berättades och analyserades. Analysen gjordes utifrån följande fem teman; 

Genus i den retoriska och politiska arenan, genusstrukturer, genus i skolorganisationen, genus 

i den symboliska arenan och genus på individuell nivå. Det framgick av studien att det var 

viktigt att i skolorganisationen lägga fokus på att fläta samman detta område med andra 

områden i skolan. Enligt Arvidson (2014) låg vikten i många berättelser på att få in 

genustänket som en naturlig del av skolan. Genuspedagogerna berättade om kunskapen kring 

jämställdhet och genus som ett betydande medel i undervisningen. Men de beskrev också hur 

det funnits ett avstånd mellan kollegor som inte gått utbildningen, vilket försvårat arbetet för 

att knyta ihop olika skolområden. Oförmåga att se behovet av förändring gjorde inverkan på 

förutsättningarna att arbeta utefter. Genuspedagogerna upplevde att de själva utgick ifrån ett 

generellt perspektiv gällande tankar kring genus och hade möjlighet att se samhällsstrukturer 

som återspeglade sig i händelser i skolan efter att ha gått utbildningen (Arvidson, 2014). De 

bedömde även att utbildningen hade givit dem en allomfattande samt teoretisk insikt i ämnet. 

Men pedagoger utan den här kunskapen kopplade ofta ihop genus- och jämställdhet med de 

egna erfarenheterna, vilket gjorde att det blev svårt för dem att se samhällsstrukturer- och 

maktordningars avspegling i skolan, detta gjorde att förändringar eventuellt sågs som 

överflödiga. Det framhåller även Gudrun Schyman i sitt svar på Thomas Östros interpellation 

angående bristande kunskaper beträffande könsmaktsordningen (2003/04: 499). Hon anser att 

problemet är att jämställdhet förekommer som en kunskap eller som avsaknaden av kunskap, 

men att skolor ofta relaterar till jämställdhet som en form utav attityd. Hon anser vidare att 

skolan verkar tro att det handlar om ett förhållningssätt gentemot varandra, istället för att 

förstå att det är en kunskap om en hierarki som bestämmer en relation. Schyman hävdar 

fortsättningsvis att åtskilliga inte har insikt om könsmaktsordningen samt saknar redskapen 

för att ha möjlighet till att göra en analys av sin egen situation (Riksdagen, 2003/04: 127). 

Likt Schyman resonerar Arvidson (2014) att en förklaring till klyftan mellan pedagoger och 

genuspedagoger kan vara de olika förståelserna av genus och syn på jämställdhet. Om de 

kollegor och chefer som genuspedagogerna ska arbeta med inte delar synen på genus som ett 

effektivt medel i skolan eller upplever genus som en viktig del blir jämställdhetsuppdraget 

mycket besvärligare att realisera. 

Genus och könsskillnader i skolmiljön 

Det återfanns även tidigt i den nordiska skolforskningen kring kön ett typiskt 

återkommande mönster som visade att flickor i jämförelse med pojkar, är mer försiktiga i 
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klassrummet. Pojkar tog exempelvis oftare personlig kontakt med lärare när det gällde 

undervisningsrelaterade ting, men fick också mer uppmärksamhet även när de inte gjorde det. 

Pojkar påverkade på så vis undervisningen mer än flickor. Då pojkar vanligtvis inte bara tog 

utan också fick mer uppmärksamhet, kunde det se ut som att de gavs uppmärksamhet av 

lärare på grund av att de i högre grad sökte den (Öhrn, 2002). Men vidare studier pekade 

emellertid på att flickor visades mindre intresse än pojkar, även när de själva vände sig till 

lärare (Ericsson & Rudberg, 1983). I en observationsstudie som genomfördes i sex olika 

svenska skolor år 2014, kom Eliasson, Karlsson och Sørensen (2016) fram till att lärarnas 

fördelning av uppmärksamhet inom naturvetenskap var ojämn. Resultatet visade att lärarna 

oftare talar till pojkar än flickor, även om flickorna tog upp en större del än för drygt trettio år 

sedan.  

Enligt skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning i 

gymnasieskolan är ett perspektiv att vara medveten om just genus. Skolverket menar att lärare 

och annan skolpersonal måste vara varsamma med att inte karakterisera elever efter kön mer 

än nödvändigt. En granskning som genomfördes av Skolverket år 1999 visade nämligen på att 

en för stor betoning på könsskillnader under sex- och samlevnadsundervisningen gjorde att 

kvaliteten blev dålig. Det kunde således leda till att eleverna inte blev sedda som individer 

och att könsnormer blev svåra att se (Skolverket, 2013). 

Gender Play (Thorne 1993, i Connell 2009) bygger på observationer av hur 

genus verkar i livet hos barn. Studien som boken ligger till grund för är fältstudier Thorne 

genomförde på grundskolan i Nordamerika. I elva månaders tid vistades hon i olika typer av 

skolmiljöer, i allt från klassrum till skolgårdar. Barnens interaktion betraktades i olika 

sammanhang med observation som metod. Thorne agerade inte som en oberoende observatör 

utan deltog således i interaktionen då hon samtalade med både vuxna och barn (Connell, 

2009). I studien betraktar Thorne genusskillnader som situationsbaserade, det vill säga något 

som skapas i olika situationer och negligeras i andra (Connell, 2009). Thorne ställde sig 

frågan vilka situationer genus betonades respektive tonades ner, där det visade sig att det var 

just under de lärarledda aktiviteterna som könsskillnaderna klingade av. Detta gjorde sig 

tydligt när läraren exempelvis stod längst fram vid tavlan och berättade om en fråga eller en 

arbetsuppgift inför alla elever på samma gång. Reflektionen blir att gränsen inte då går mellan 

flickor och pojkar utan mellan elever och lärare (Connell, 2009). På motsvarande sätt visar 

vidare studier att lärares uppfattningar påverkar deras föreställning av och beteende gentemot 

sina elever. De åskådliggör även sina uppfattningar inför barnen, även om de flesta lärare inte 

är medvetna om detta (Babad, Bernieri & Rosenthal, 1991).  
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Synonymt med Gens tankar om förväntningar hos föräldrar genomfördes en 

studie vars syfte var att undersöka sambandet mellan lärares uppfattningar och barns 

läsmotivation, med fokus på könsskillnader. Självuppfattningen, uppgiftsvärdet och 

inställningen till läsning mättes hos 160 stycken mellanstadieelever i femte och sjätte klass. 

Lärare betygsatte varje elevs läsförståelse och resultaten visade att förhållandet mellan 

motivationsfaktorer och lärares uppfattningar var olika för pojkar och flickor. Lärares 

förväntningar på pojkar hade inte någon inverkan på de tre strukturerna av läsning som 

motivationen mättes i, men man fann samband mellan lärarnas förväntningar och 

självuppfattning- samt värdet av läsning hos flickorna (Boerma, Mol & Jolles, 2015).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur gymnasielärare upplever att de arbetar 

med genus- och jämställdhet i skolan samt vad de själva har för syn på genus- och jämställdhet 

i klassrummet. 

- Hur upplever gymnasielärare genus- och jämställdhetsarbetet i skolan? 

- Hur ser gymnasielärare själva på genus och jämställdhet i klassrummet? 

Metod 

I föreliggande studie valdes deltagarna ut med hjälp av bekvämlighetsurval. 

Studien utgångspunkt var sex lärares upplevelser, arbete och tankar kring könsskillnader och 

genus i klassrummet. Då studien utfördes under slutet på höstterminen innebar det en redan 

stor påfrestning på de tillfrågade lärarna. Totalt var åtta intervjuer inplanerade under 

december månad, med samtliga av de lärare som tackat ja till att delta i undersökningen. Två 

deltagare föll bort på grund av tidsbrist för de aktuella lärarna. Studiens krav vid urval 

gällande deltagarna var att de skulle ha gymnasielärarbehörighet och arbeta aktivt i yrket som 

lärare vid deltagandet. Könsfördelningen var jämn och bestod av tre manliga och tre kvinnliga 

lärare.  

Deltagare 

När den första intervjun genomfördes med ”Elin” hade hon arbetat som lärare i omkring 17 

år, varav åtta år inom gymnasieskolan. ”Lasse” hade arbetat som gymnasielärare sedan 1980, 

det vill säga i dryga 36 år. Den tredje deltagaren att bli intervjuad hade arbetat på gymnasiet i 

totalt 20 år, henne kallar vi för ”Maryam”. ”Magnus” tog sin lärarexamen 2015 men hade 

arbetat som lärare på olika skolor i 4 års tid. ”Oskar” hade varit behörig lärare i 6 år, och till 

sist ”Karina” som varit lärare på gymnasiet sedan 3 år tillbaka. Samtliga av intervjuerna ägde 

rum i grupprum på lärarnas egna skolor, alla lokaliserade i södra delen av Sverige. 

Spridningen på deltagarnas ämnen var stor, det rörde sig om engelska, svenska, 
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samhällskunskap, teknik, matematik samt idrott och hälsa. (Fortsättningsvis benämns 

pseudonymen utan citationstecken) 

Instrument 

Efter att observationer, fokusgrupper och enskilda samtal med gymnasieelever 

genomförts stod syftet med studien klarare och en intervjuguide skapades för att basera den 

avsedda intervjustudien på. Intervjuguiden utgick ifrån följande teman för att ta reda på 

studiens syfte och frågeställningar, upplevelsen av genus- och jämställdhetsarbetet i skolan, 

syn på genus- och jämställdhet och bemötande kopplat till kön samt hur könsskillnader tar sig 

uttryck i klassrummet.  

Studien utgår ifrån sex kvalitativa intervjuer om lärares upplevelser, arbete och 

tankar kring könsskillnader och genus i klassrummet. Deltagarna kontaktades via mail och 

tillfrågades att vara med i studien. Intervjun är utformad enligt semistruktur, det vill säga 

varken helt strukturerad eller alltigenom ostrukturerad. Detta för att gynna utvecklingen av 

intervjun i form av exempelvis uppkommande följdfrågor. Som utgångspunkt i intervjun 

användes en intervjuguide, den utökades sedan med nya frågor och följdfrågor allt efter 

intervjuns gång (Langemar, 2008). Tidigare forskning inom några av de berörda områdena 

har gjorts av Fanny Ambjörnsson (2004) och Raewyn Connell (2009), till övrig inspiration för 

utvecklandet av frågeställningar bidrog bland annat Ingmar Gens (2007) och Yvonne 

Hirdman (2003). Utöver studier av tidigare forskning och teori genomfördes förberedelser 

inför intervjuerna genom att delta i klassrumsobservationer och ha fokusgrupper samt 

enskilda samtal med gymnasieelever på olika skolor, i olika klasser. Detta för att kunna rikta 

och så småningom utveckla underlag för den stundande intervjustudien och dess 

frågeställning.  

 

Procedur 

Intervjudeltagarna kontaktades via mail där vi kom överens om passande tid, plats 

och rum för intervju. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av Iphones röstmemon och 

genomfördes i enskilda grupprum på deltagarnas olika arbetsplatser. Avsikten med 

ljudinspelning var att ha möjlighet till att registrera all data precist samt att inte tappa fokus 

eller bli distraherad under intervjuns gång, något som kan tänkas ske om anteckningar istället 

hade förts. Intervjuerna transkriberades och analyserades genom tematisk analys där 

meningsbärande enheter plockades ut, gjordes om till kondenserade meningsenheter, som i sin 

tur blev till koder och till underkategorier för att sedan hamna under en huvudkategori. Den 

kvalitativa innehållsanalysen utgick ifrån Burnards (1991) 14-stegsprocess med undantag för 
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steg 6 samt 11. Steg 1 innebar att efter intervjun skriva ner ämnen och idéer som diskuterats 

under intervjuns gång, detta för att memorera och kategorisera data. Under steg 2 fortsatte 

analysen av det transkriberade intervjumaterialet på så vis att noteringar och lästes igenom för 

att få en helhetsbild av intervjupersonens referensram. Transkriberingen lästes igenom 

ytterligare under steg 3 och huvudkategorier skrevs ner för att för att beskriva alla delar av 

innehållet. Här uteslöts de delar som inte var av värde för intervjuns egentliga syfte samtidigt 

som underkategorierna började ta form. Under steg 4 och 5 sorterades under- och 

huvudkategorierna, några togs bort och andra sammanfogades med varandra. Steg 6 uteblev, 

dels på grund av egen tidsbrist men också klasskamraters redan befintliga arbetsbörda vid 

tillfället. Transkriberingarna lästes igenom med listan av under- och huvudkategorier helt enligt 

steg 7, för att se till att de valda kategorierna stämde överens och täckte alla aspekter av 

intervjuinnehållet. Ännu en gång lästes transkriberingarna igenom under steg 8 för att urskilja 

underkategorier, huvudkategorier och koder, den här gången i olika typsnitt för att skapa en 

tydlig struktur. Efter det klipptes de meningsbärande enheterna med noggrannhet ur 

transkriberingen för att tas ur sitt sammanhang, enligt steg 9. Steg 10 innebar att strukturera 

upp meningsbärande enheterna genom att sätta in dem under passande kategorier. Steg 11 

uteblev likt steg 6, de lärare som deltagit i studien tillfrågades av respekt aldrig om att 

genomföra någon kontroll av de valda meningsbärande enheterna, då samtliga lärares 

arbetssituation redan var pressad. Steg 12 och 13 var ständigt genomgående steg under 

processens gång, på så vis att texten och kategorierna hela tiden justerades för att fylla sitt syfte 

och tillbakablickar till de första transkriberingarna gjordes för att inte förlora innehållet. 

Analysen av resultatets innehåll genomfördes separat i efterhand och inte jämsides med 

sorteringen av information, enligt det första alternativet i steg 14. Utifrån de transkriberade 

intervjuerna söktes genomgående teman inom studiens teoretiska referensram, så som passivt 

jämställdhetsarbete och upplevelsen av genus och jämställdhet bemötande kopplat till kön i 

klassrummet, detta för att övergripande dela in de meningsbärande enheterna. Meningsbärande 

enheter avgränsades således till kondenserade meningsenheter för att beskriva innehållet. 

Vidare tilldelades de kondenserade meningsenheterna koder, för att sammanfatta dem kort. 

Efter det sorterades dem in underkategorier: Skolans värdegrunder, genusarbetets syfte, 

personal och jämställdhet, individanpassad undervisning, försiktigare bemötande, olika uttryck 

för känslor, pojkar i klassrummet och flickor i klassrummet. Underkategorierna är i sin tur 

indelade i sex olika huvudkategorier: Passivt jämställdhetsarbete, aktivt jämställdhetsarbete, 

känslomässigt bemötande samt aktivitet i klassrummet. Analysen har fördjupats genom att titta 

på förenade teman som går att finna i deltagarnas svar för att kunna binda dem samman samt 
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hitta skillnader. Ytterligare en utgångpunkt för hur data analyseras har varit de faktorer som 

Graneheim (2004) talar om angående metoden för kvalitativ analys där det viktiga är subjektet 

och sammanhanget tillsammans med likheter och olikheter i koder samt kategorier. I den 

följande tabell framgår studiens tre teman med exempel på tillhörande under- och 

huvudkategorier. 

 

Tabell 1.  

Beskrivning av teman och huvudkategorier samt exempel på underkategorier som framgick i 

intervjuerna. 

 

Tema Huvudkategori Underkategori 

   

Aktivt- och passivt  

jämställdhetsarbete 

Aktivt 

jämställdhetsarbete 

Individanpassad 

undervisning 

 Passivt 

jämställdhetsarbete 

Skolans 

värdegrund 

Upplevelsen av genus och jämställdhet i 

klassrummet 

Känslomässigt 

bemötande 

Olika uttryck för 

känslor 

 Aktivitet under 

lektionstid 

Pojkar i 

klassrummet 

   

   

   

 

Etik 

För att säkra att intervjuerna skulle genomföras på ett så genomgående korrekt sätt 

som möjligt förberedde forskaren sig genom att läsa regeldokumentet ”Etiska riktlinjerna för 

självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom FHSAB” (2012). 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2016) informerades deltagarna om studiens syfte samt att 

alla uppgifter om de medverkande skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga att bara 

forskaren vet vilka som deltagit i studien och att dessa uppgifter inte lämnas till någon 

utomstående. Detta helt enligt Patel och Davidsson (2003). Frågorna i intervjuguiden 

utformades med noggrannhet och vördnad, detta för att inte inkräkta på deltagarnas privatliv 

och på alla sätt minska möjliga känslor av obehag. Vidare blev deltagarna informerade om 

möjligheten till att avbryta, ställa motfrågor och avsluta intervjun. Information om alternativet 

att senare ta del av resultatet, om deltagaren så önskade, framgick också tydligt. För att säkra 
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att ingen empirisk data skulle kunna deduceras tillbaka till deltagarna tilldelades de varsin 

pseudonym som följde dem under hela förloppet, från transkribering till citering. Då samtliga 

av deltagarna i studien var över 15 år krävdes ingen tillåtelse från målsman för att delta i 

varken förberedelsen inför intervjustudien eller i intervjustudien. Referera gärna till 

vetenskapsrådet och beskriv tydligt hur du förhåller dig till deras fyra etiska krav. Lärarna 

som deltog i studien deltog av egen fri vilja och valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval. 

Eftersom att samtliga utav lärarna var aktiva i yrket och frivilligt deltog i studien kan vi 

fastslå att den information som lämnades vid intervjuerna ökade undersökningens 

trovärdighet då väsentlig information delgavs och engagemanget i samtliga intervjuer var 

stort. Frågorna i intervjuguiden var utformade för att skapa hög validitet och söka svar på 

studiens frågeställningar.  

Resultat 

Som tidigare nämnt syftar studien till att undersöka hur gymnasielärare ser på och upplever 

genus- och jämställdhet samt om eller hur de arbetar med det i skolan. Nedan följer en 

beskrivning av resultatet, tema för tema där samtliga huvudkategorier med dess 

underkategorier är representerade. 

 

Aktivt- och passivt jämställdhetsarbete 

I temat Aktivt- och passivt jämställdhetsarbete ingår huvudkategorierna, inte helt oväntat, 

Aktivt jämställdhetsarbete samt Passivt jämställdhetsarbete. Under huvudkategorin Aktivt 

jämställdhetsarbete faller i sin tur underkategorierna Personliga värderingar och 

Individanpassad undervisning, vilka ämnar belysa huruvida lärarna upplever 

jämställdhetsarbetet som aktivt. Den andra huvudkategorin inom temat, det vill säga Passivt 

jämställdhetsarbete, inkluderar underkategorierna Skolans värdegrund, Genusarbetets syfte, 

Personal och jämställdhet, vilka istället avser att beskriva hur lärarnas jämställdhetsarbete på 

olika sätt kan beskrivas som passivt. Dessa två huvudkategorier avsåg följaktligen att i 

föreliggande studie skaffa kännedom om hur deltagande lärare upplevde att genus- och 

jämställdhetsarbetet såg ut på respektive skola- och arbetsplats. Frågorna behandlade alltså 

berörda lärares erfarenheter av hur skolorna arbetade aktivt med jämställdhet samt om 

upplevelsen av ett passivt jämställdhetsarbete. 

Aktivt jämställdhetsarbete. Föreliggande huvudkategori, där 

underkategorierna Personliga värderingar och Individanpassad undervisning är inkluderade, 

ämnade ta reda på hur det lärarna upplevde det aktiva jämställdhetsarbetet på respektive 
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skola. Nedan följer en skildring av hur upplevelsen av att det aktiva jämställdhetsabetet ofta 

gick hand i hand med personliga synsätt och arbetssätt. 

Personliga värderingar. Som lärare kan det vara svårt att på flera plan inte färga 

sin undervisning med personliga värderingar och preferenser. Nedan visar två transkriberade 

citat hur läraren i fråga ser sig själv som ”väldigt medveten” och är ”nästan halvfeminist på ett 

positivt sätt”, men att det inte får bli löjligt hur vi arbetar med jämställdhet. Citat som 

indikerar på att det kan bli löjligt hur vi arbetar med jämställdhet och att det är möjligt att vara 

feminist på ett negativt sätt. Se nedan. 

 

”Men sen får det ju, som vi nämnde innan du satte på bandspelaren, det får ju inte bli fånigt.” och 

”…Men jag skulle väl ändå vilja… Se mig själv som en ganska såhär… Förkämpe kan man väl inte 

säga men jag är ju väldigt medveten. Och jag har ju ett klart nästan halv-feminist på ett positivt sätt…”.  

Lasse 

 

Samma lärare som klart och tydligt förespråkar jämställdhet och likabehandling baserat på 

andra uttalanden menar att jämställdhetsarbetet inte får blir fånigt och vidare att: ”…Det inte 

får bli larvigt i hur vi beter oss och vad vi kämpar för”. Samtidigt som han själv tycker att han 

är en väldigt jämställdhetsmedveten person. Det går således att urskilja hur de personliga 

värderingarna kan komma att påverka sättet att se på jämställdhet och att olika typer av 

jämställdhetsarbete kan upplevas som aktivt. 

Individanpassad undervisning. Nämnd underkategori ämnar spegla hur lärarnas 

syn på- och förståelse för eleverna påverkar undervisningen, både på ett medvetet men kanske 

också på ett omedvetet plan. Karina menar nedan att för mycket fokus inte ska läggas vid 

elevers kön, utan att det är andra faktorer som spelar en större roll i fråga om jämställdhet. 

 

”Av alla personers olikheter är könet inte det som sticker ut mest. De kan ha etniska skillnader, 

kulturella skillnader, en kan ha diagnos och näste inte. Varje elev är unik och kräver sitt eget 

bemötande.” 

  

Det går följaktligen att utläsa hur jämställdhet, kopplat till kön, inte är den faktor som 

alltid särskiljer och-/eller påverkar elever och dess förutsättningar mest, utan att det krävs 

en förståelse för intersektionalitet i den bemärkelsen att andra faktorer än just kön kan ha 

en större inverkan på en elev och dess villkor. Detta för att uppnå en så jämställd och 

individanpassad undervisning som möjligt. 
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Passivt jämställdhetsarbete. Under huvudkategorin Passivt 

jämställdhetsarbete ingår underkategorierna Skolans värdegrund, Personal och 

jämställdhet och Genusarbetets syfte. Alla tre faller således under temat Aktivt- och 

passivt jämställdhetsarbete. Föreliggande studie berörde bland annat gymnasielärares 

arbete med genus- och jämställdhetsarbete i skolan och de intervjuade lärarna ombads 

därför att berätta hur de upplevde att deras respektive skola arbetade med dessa frågor, 

nedan följer en beskrivning av hur jämställdhetsarbetet ofta upplevdes som passivt. 

Skolans värdegrund. Majoriteten av de intervjuade lärarna upplevde inget 

aktivt genus- och jämställdhetsarbete alls, men hänvisade till skolans värdegrund och 

kursplan. Någon upplevde en förbättring av jämställdhetsarbetet på senare år och andra 

hade svårt att besvara frågan angående aktivt genus- och jämställdhetsarbete. Lasse 

menade att: ”Man försöker ju tänka på att det ska vara jämställt men sen om vi aktivt… 

Det finns ju med bland våra värdegrundsprinciper och värdegrundsfrågor…” Ett uttalande 

som tyder på att jämställdhetsarbetet är någonting som hela tiden finns med i tankarna, 

men som inte arbetas med aktivt. 

Personal och jämställdhet. Magnus uttryckte likt Lasse att genus- och 

jämställdhetsarbetet var något som skulle genomsyra undervisningen, men svarade nej på 

frågan om huruvida hans arbetsplats arbetar aktivt med jämställdhetsarbete. Med en viss 

osäkerhet uttryckte han: "…. Nej det upplever jag inte att vi gör just nu. Jag tror att, jag 

tror att man förutsätter när man anställer människor här att det är så man jobbar". Vidare 

presenterade han uppfattningen om att den egna undervisningen präglades av genus- och 

jämställdhetsmedvetenhet, men det var ingenting han kunde säga berodde på skolan, utan 

mer på sitt egna synsätt. Det är en återkommande företeelse bland de intervjudeltagarna, 

många upplevde jämställdheten som självklar men kunde inte ofta ge exempel på hur det 

tog sig uttryck. Oskar menar vidare att han har fått intrycket av att elevernas efterfrågan 

gällande genus- och jämställdhetsfrågor har ökat med tiden. Bland andra menar Oskar att 

efterfrågan är större än utbudet: ”... Alltså genustänket är någonting som har kommit på 

senaste... Det känns inte riktigt som att skolan svarar upp mot den efterfrågan som finns 

hos eleverna gentemot vad som faktiskt sker i skolan.”.  

Genusarbetets syfte. Det framkom tydligt enligt tidigare nämna underkategorier 

hur lärarna upplevde jämställdhetsarbetet som något som fanns i bakhuvudet hela tiden, men 

som var svårt att sätta ord på. Lasse menade följaktligen att:  

 



  

14 

 

”Som enhet så pratar man ju mycket om jämställdhet och försöker jobba aktivt va. Om det inte är spel 

för gallerierna, det vet jag ju inte, men man uppmärksammar det ändå va… Sen hur man jobbar med det, 

det är ju en annan femma."  

 

Ett uttalande som tyder på att jämställhet är något som skolan pratar mycket om och försöker 

arbeta aktivt med, men för vems skull? Lasse verkar således ifrågasätta huruvida syftet med 

arbetet alltid är genuint och uttrycker tvivel om huruvida arbetet verkligen utförs. 

 

Upplevelsen av genus och jämställdhet i klassrummet 

Resultatets andra tema syftar till att beskriva lärarnas syn på och upplevelse av genus och 

jämställdhet, med fokus på könsskillnader. De ombads därför att berätta om när de upplevde 

att genusskillnader blev tydliga och som tydligast i klassrummet. Temat innefattar två olika 

huvudkategorier, med två underkategorier i respektive huvudkategori. Den första 

huvudkategorin att presenteras nedan är Känslomässigt bemötande, i den ingår 

underkategorierna Olika uttryck för känslor samt Försiktigare bemötande. Den andra 

huvudkategorin benämns som Aktivitet i klassrummet och består i sin tur utav 

underkategorierna Pojkar i klassrummet och Flickor i klassrummet. Nedan följer citat vilka 

synliggör gymnasielärares syn på och upplevelse av genus och jämställdhet i klassrummet. 

Känslomässigt bemötande. Den första huvudkategorin som faller under temat Bemötande 

kopplat till kön är således Känslomässigt bemötande. I vederbörande huvudkategori ingår som 

tidigare nämnt underkategorierna Olika uttryck för känslor samt Försiktigare bemötande. 

Dessa belyser således hur lärarna upplevde att bemötande gentemot flickor av olika 

anledningar ofta var mer känslomässigt och mjukt i jämförelse med bemötandet av pojkar. 

Olika uttryck för känslor. I följande citat blir det tydligt att elever reagerar på 

olika sätt när de upplever jobbiga känslor samt hur bemötandet gentemot flickor ofta är mer 

känslomässigt än mot pojkar. Nedan beskriver Maryam att hennes upplevelse är att det finns 

en skillnad i hur elever som har det jobbigt i skolan bemöts, kopplat till vilket kön de har. 

Citatet tyder också på att uppfattningen är att pojkar och flickor regerar olika på liknande 

situationer, där tyngdpunkten läggs vid att flickor regerar mer känslomässigt. 

 

"… Jag tror att man, att man beskriver en jobbig elev olika utifrån om det kanske är en kille eller en tjej 

och jag tror också att en tjej som har… Alltså kanske tycker att saker är jobbiga och kanske får 

panikångestattacker och sådana här saker, henne… Henne är det på något sätt lättare att hantera än en 

kille som har det jobbigt på precis samma sätt men kanske mer blir bemött som att han är bara jobbig. 

Det är väl lite mer känsla… Att en tjej får mer ett omhändertagande bemötande…"  
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Citatet ovan tydliggör hur bemötande gentemot en flicka som har problem i skolan är mer 

omhändertagande än det mot en pojke. Vidare ges exempel på hur flickan kanske drabbas av 

panikångest när saker är jobbiga, medan pojken som har precis samma problem just bara är 

jobbig. Maryams uppfattning är således att pojkar och flickor bemöts olika i olika situationer. 

Upplevelsen är att bemötandet utav flickor av olika anledningar ofta är mjukare. Nedan följer 

ett citat som lyfter upplevelsen av att flickor reagerar mer känslomässigt än pojkar: "Men de 

här orden, när de riktas mot en tjej så kan den här tjejen ta det mycket hårdare än vad en 

motsvarande kille hade gjort då." Oskar. Den gemensamma uppfattningen blir således att 

flickor upplevs som mer känslosamma och regerar med mer känslor än pojkar. 

Aktivitet i klassrummet. Föreliggande huvudkategori ämnar belysa citat ur lärarintervjuerna 

vilka tyder på en upplevelse genus och jämställdhet i klassrummet, främst när det kommer till 

behovet av rörelse och utrymme. Huvudkategorin innefattar underkategorierna Pojkar i 

klassrummet och Flickor i klassrummet, vilka lyfter lärarnas upplevelse av beteende hos 

pojkar och flickor i olika typer av lärandesituationer.  

Pojkar i klassrummet. På samma sätt som det finns en uppfattning om att flickor är 

känsligare, framkommer det i citatet nedan, och liknande med det, att pojkar och flickor tycks 

ha olika behov i klassrummet och på lektionen. Längre ner följer ett exempel på hur Lasse 

beskriver att pojkar ibland måste göra av med sin energi och spela lite hård basket, något som 

inte tycks vara möjligt i samspel med flickor: "Men skicka ut de här grabbarna så att de kör 

basket ute på asfalten så det blir lite märken på dem och sen så kan ni komma in och då har ni 

fått springa av er lite grann". Det framgår av ovanstående citat att pojkar är enklare att 

handskas med och har lättare att koncentrera sig om de bara får utlopp för sin energi. Lasse 

beskriver hur pojkarna kan komma tillbaka till resten av klassen, med andra ord flickorna, när 

de fått spela lite tuff bollsport och gjort sig av med sitt överskott av energi. Ovanstående citat 

speglar följaktligen upplevelsen av att pojkar och flickor är i behov av olika. Samtliga lärare 

kunde vittna om att pojkar på ett eller annat sätt tar mer plats i klassrummet. Exempelvis 

menar Elin att: 

 
”Nej men det är ju det att killarna hörs ju mer, killarna tar oftast mer plats. Killar är yvigare i sina 

rörelser. Dem är… Alltså det finns ju inte att tjejer tar pekpinnen, börjar vifta med den, vandrar 

omkring, rör sig i klassrummet. Det händer aldrig…”  
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Vidare berättar Karina om att talutrymmet oftare tas upp av pojkar än flickor. Citatet speglar 

inte bara upplevelsen av hur pojkar tar större plats i klassrummet utan också har en större 

frihet och visar mindre hänsyn: "Talutrymmet tas oftare upp av pojkar än flickor. Pojkarna har 

en större tolerans och frihet att skrika rakt ut medan många flickor väntar på sin tur och räcker 

upp handen.". Det är en återkommande upplevelse bland lärarna att utrymmet i klassrummet 

är snedfördelat, till pojkarnas fördel. Exempelcitatet nedan beskriver hur det bildliga 

utrymmet i klassrummet oftare upptas av pojkar än flickor. 

 
”Det är ganska vanligt att under lektion så är det någon kille som har behov av att röra sig på något sätt, 

vandra omkring lite, alltså man tar gärna pekpinnen och börjar vifta lite med den… Man har ett annat 

fysiskt språk än tjejerna, som är helt ihopsamlade i sina kroppar, hahaha…” Elin 

 

Elin beskriver sin upplevelse av skillnaden mellan pojkars och flickors beteende och 

fysiska språk i klassrummet, där vi följaktligen kan utläsa att killarna upplevs ha en större 

frihet att störa, röra på sig i klassrummet och ta en mer naturlig plats än flickorna som är 

mer samlade.  

 

Flickor i klassrummet. Vidare upplever Oskar, bland andra, att flickor har ett 

större fokus och lugn på lektionstid samt arbetar bättre med fria arbetsuppgifter. Pojkar 

upplevs i motsats vara ganska splittrade och högljudda vid sådana tillfällen, se citat nedan. 

 
"… När man har fria arbetsuppgifter så är tjejer bra på att sitta lugnt och tyst och fokusera och jobba 

med det dem ska. Medan killar kan vara ganska så yviga och ta för sig och de slänger till höger och 

vänster och dem är högljudda."  

 

Citat ovan beskriver således upplevelsen av att tjejerna fokuserar bättre och gör det dem 

ska, men att pojkarna har svårare för att koncentrera sig och vara tysta. Elin berättar om 

upplevelsen av en redovisning de haft i halvklass, där klassen delats in efter kön: ”Där 

kände jag verkligen att tjejerna blommade ut, de var otroligt seriösa och gjorde den bästa 

prestationen jag någonsin har varit med om! Och jag upplevde att dem tyckte att det var 

jätteskönt”. Elin gör reflektionen att flickorna tycktes kunna slappna av mer, kände mindre 

press och släppte hämningarna under redovisningen i halvklass där endast flickor var 

närvarade, men såg enligt vidare diskussion inte det här resultatet lika tydligt hos pojkarna 

när de redovisade inför varandra.  
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Det framgår en tydlig samstämmighet lärarna emellan, skildringen är att pojkar på ett eller 

annat sätt upplevs ta mer plats i klassrummet. Oskar upplever således att flickor är mer 

känsliga än pojkar medan Lasse beskriver hur pojkar ibland behöver ”springa av sig” och 

få ”lite märken” på idrottslektionerna, vilket inte framgår att flickorna har behov utav. 

Magnus menar vidare att: ”Alltså det är ju… Killar i den här åldern är stökigare. Det är 

stor skillnad.” och att: ”Jag tror att det handlar mest om att vara bufflig, visa att man syns, 

brottas. Skrika efter varandra… Klassiska killsaker, om man nu får säga så i fråga om 

genus.”  Citat vilka samtliga beskriver upplevelsen av skillnader i beteende mellan flickor 

och pojkar på gymnasiet. Det framkom inte sällan en reflektion bland lärarna, där många 

är medvetna om vad som är ”rätt” och ”fel”, vad som är tillåtet att tycka, tänka och säga. 

Magnus menar således att det finns saker man ”får” och inte får säga i fråga om genus. 

Samtidigt visar samtliga av ovanstående citat på hur flickor och pojkar beskrivs med olika 

egenskaper kopplat till kön, upplevelsen är att pojkarna är hårdare och stökigare medan 

flickorna uppfattas som är känsligare och har inte lika mycket spring i benen.  

 

Diskussion 

Nedan presenteras resultatet av föreliggande studie i relation till ovan nämnd tidigare 

forskning. Diskussionen är uppbyggd till det sätt att den behandlar varje tema enskilt för att 

sedan avslutas med ett antal slutsatser som berör det sammantagliga resultatet. De teman som 

diskussionen roterar runt är således aktivt- och passivt jämställdhetsarbete, bemötande 

kopplat till kön samt hur könsskillnader tar sig uttryck i klassrummet. Diskussionen innefattar 

även en metodologisk diskussion, praktiska implikationer och tankar kring en eventuell 

framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att finna svar på gymnasielärares syn på och upplevelse av 

genus och jämställdhet i skolan. Nedan följer en presentation av det återfunna resultatet tema 

för tema, vilket till stor del överensstämmer med den tidigare forskningen. 

Aktivt- och passivt jämställdhetsarbete. Arvidsons studie (2014) åskådliggör 

genuspedagogers upplevelser av hur oförmågan att se behovet av förändring försvårar arbetet 

och påverkar förutsättningar för jämställdhetsarbetet. Hon menar vidare att om lärare utgår 

ifrån sig själva i arbetet kring jämställdhet kan det bli svårt att se de samhällsstrukturer som 

reflekteras i skolmiljön. Lasse uttrycker att jämställdhetsarbetet inte får bli ”fånigt” eller 
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”larvigt” i den mening att det går för långt. Men kan jämställdhetsarbetet gå för långt? Det är 

kanske först när det blir larvigt och dras till sin spets som skillnaderna kan bli synliga och 

lösas upp. När han vidare yttrar att han är ”halv-feminist på ett positivt sätt” går det att tolka 

som att feminist också är möjligt att vara ur en negativ aspekt. Enligt studien som Arvidsons 

(2014) genomfört framgick det i många berättelser att det var av stor betydelse att få in 

genustänket på ett naturligt sätt i undervisningen och flera pedagoger relaterade genus- och 

jämställdhetskunskap som en framstående faktor i kunskapsförmedlingen. Det här är en 

förståelse som delas med lärarna i föreliggande studie, men det finns samtidigt ingen utav de 

intervjuade lärarna som kan säga att de arbetar aktivt med jämställdhet utan en viss tvekan. 

Dessutom kan det tyckas bekvämt att referera till värdegrunden och kursplanen, för den ska ju 

som vi alla vet alltid finnas med och så länge den är utgångspunkten kan ingenting bli fel. Det 

är svårt att kritisera en undervisning som bygger på värdegrund och kursplan, men det går att 

ifrågasätta tolkningen av den.  

Enligt Skolverket (2016) ska eleverna vara delaktiga i planeringen av 

undervisningen samt vara aktiva i vidareutvecklingen utav den. Det framkommer i tidigare 

nämnt citat inom underkategorin Personal och jämställdhet att det finns ett intresse för genus- 

och jämställdhet bland elever som inte möts upp av skolorna. Det bör möjligen ses som ett 

tillfälle att inkorporera kunskap och perspektiv till undervisningen. Hur och vad lärare väljer 

att lyfta i sin undervisning blir således det som för eleven framstår som viktigt. Under 

intervjuernas gång blir det på många sätt påtagligt att genus- och jämställdhet fortfarande är 

ett laddat ämne och känslan blir att lärarna är rädda för att kliva snett eller säga fel. Genus- 

och jämställdhetsfrågor är svåra och jobbiga för alla inblandade, det ska vara det, för det är 

inte bekvämt att inse sina brister eller skapa förändring. Även om det ibland är vad som krävs 

för att utvecklas. Precis som både Lasse och Magnus visar exempel på ovan när de menar att 

jämställdhet ska genomsyra undervisningen och finnas med i bakhuvudet vittnar Arvidsons 

(2014) tidigare nämnda studie om vikten i att knyta samman genus- och jämställdhetsområdet 

med andra områden och på så sätt få in det som en naturlig del av skolan. Men samtidigt 

uttrycker de båda att genus- och jämställdhetstänket är någonting som bara finns och 

förutsätts och med ett sådant synsätt kan det kanske vara lätt att ingenting aktivt egentligen 

blir gjort, för att allting ju bara är. Det verkar således som att lärarna ofta relaterar 

jämställdhet till någon typ av inställning snarare än som en form utav kunskap. Med en 

bredare insikt i ämnet blir således, likt genuspedagogerna i Arvidsons studie (2014) också 

lyfter, förmågan att se behovet av jämställdhetsarbetet större och perspektivet vidare. Vilket 

gör det möjligt för lärare att se hur samhällsstrukturer eventuellt avspeglar sig i skolmiljön, 
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hur olika maktordningar faktiskt ser ut och hur de tar sig uttryck även i miljöer där vi tror oss 

vara jämställda.  

Bemötande kopplat till kön. Enligt Gens (2007) bemöts flickor mer 

känslomässigt, något som också framgår i fem av sex lärarintervjuer. Detta gör att lärares 

bemötande påverkar hur könsskillnader sedan tar sig uttryck i klassrummet. Det finns en 

genomgående insikt om social konstruktion och samhälleliga normer men ändå tycks 

traditionella könsroller gång på gång cementeras. Föreställningen om att pojkar behöver 

”springa av sig” mer än flickor, att de bara ”är stökigare” och acceptansen som återfinns i det, 

reproduceras genom att inte problematiseras mer. Gens menar att om flickor och pojkar, sett 

till biologiskt kön, ses som två antonymer så frambringar det idéer om att dem är helt olika 

och är i behov av olika. Dessa förväntningarna formar och förenklar i sin tur eleverna, vilket 

ur många aspekter är problematiskt (Gens, 2007). Babad, Bernieri och Rosenthal (1991) 

menar att lärares perceptioner och föreställningar har verkan på hur de beter sig mot eleverna 

och de exemplifierar dessutom sina föreställningar inför dem. Om föreställningar om 

egenskaper som är kopplade till kön synliggörs inför eleverna, kan det i sin tur påverka hur 

flickor och pojkar ser på sig själva och på varandra. Detta kan således göra att olika 

egenskaper tillskrivs könen, traditionella könsmönster cementeras och kan till och med verka 

som en självuppfyllande profetia. Det bidrar i sin tur till att skapa begränsningar för 

utveckling och på sikt också hämma samhällsframåtskridandet.  

Magnus begrundar vidare pojkarnas sätt att vara, i tidigare nämna citat, ”Jag tror 

att det handlar mest om att vara bufflig, visa att man syns, brottas. Skrika efter varandra… 

Klassiska killsaker, om man nu får säga så i fråga om genus.”, där han syftar på att det kanske 

finns saker som inte får sägas i fråga om genus. Att se på genus- och jämställdhetsdebatten 

som ett minfält där något kan gå sönder om vi säger fel är farligt i den bemärkelsen att vi 

aldrig kommer framåt. För att vara tyst, i rädsla för att säga fel, skapar inte rum för samtal, 

kunskap eller förändring. Det är inte farligt att resonera kring saker vi vet lite om, så länge vi 

är ödmjuka inför vart samtalet leder, ingenting har någonsin gått sönder av det. 

Mina egna reflektioner kring studiens resultat leder till ett försök att definiera 

olika skikt av jämställdhet som påverkar bemötandet av elever. Om vi tänker oss att genus- 

och jämställdhet består av tre steg, låt säga inställning, medvetenhet och kunskap, så kanske vi 

kan få en tydligare bild av olika nivåer av förståelse för genus- och jämställdhet. Det skulle i 

så fall kunna innebära att inställning berör det allra mest grundläggande attityderna, medan en 

medvetenhet kräver tankar kring och förståelse för ämnet. Den sista samt mest önskvärda 

nivån skulle motsvara en djupare kunskap och verktyg att förändra. För att uppnå nivån av 



  

20 

 

kunskap krävs således först både inställning och medvetenhet. Med detta, förvisso alltigenom 

egenkonstruerade, tankesätt kan vi kanske på ett tydligare sätt identifiera och särskilja olika 

nivåer av jämställdhet, samt förstå vikten av att analysera och problematisera bemötande 

kopplat till kön.  

Låt säga att vi skulle acceptera att pojkar är stökigare som en sanning eftersom 

att upplevelsen är sådan, utan att problematisera det mer kan det bli bekymmersamt då det 

bland annat försätter flickorna i en position där de inte har samma möjlighet att vara stökiga, 

springa av sig eller skrika rakt ut och trots det uppmanas till att ta för sig. De egenskaperna 

som anses som kvinnliga är således inte lika mycket värda och nedvärderas därefter. Det blir 

sålunda en dubbelbestraffning som flickorna måste förhålla sig till, i den bemärkelsen att de 

kvinnliga egenskaperna nedvärderas men att bryta mot de sociala normerna är inte heller det 

önskvärt. 

Trots att samtliga deltagare i intervjustudien kunde skriva under på värdet av 

genus- och jämställdhetmedvetenhet samt delade uppfattningen om att det på flera sätt skulle 

genomsyra skolan och undervisningen, så återfanns det bland lärarna en brist på verktyg och i 

vissa fall kunskap, förståelse eller vilja att förverkliga det. I några fall förekom det en insikt 

om att just kunskap och verktyg saknades, i andra inte. Vidare kunde lärarna på flera olika sätt 

beskriva hur de upplevde att frågor rörande genus- och jämställdhet tog sig uttryck i 

klassrummet. För att göra skillnad krävs en djupare kunskap, vilja att förändra samt större 

övergripande förståelse för följderna av sitt eget och andras beteende. Om skolan har en 

självbild vars verksamhet fullständigt uppfylles av genus- och jämställdhet, men i realiteten 

saknar väsentliga delar för att göra just det, så tyder det på både dissonans och ignorans, som 

skolan är skyldig eleverna och samhället i stort att ta ansvar för. 

Metodologisk diskussion 

Metoden som använts i föreliggande studie är en semistrukturerad intervju, detta 

med avsikt om att skapa en öppen dialog, inte långt ifrån diskussion och med hopp om 

följdfrågor. Utifrån studiens tre frågeställningar målas en övergripande bild på hur 

intervjudeltagarnas upplevelser av hur genus- och jämställdhet upplevs, verkar och ser ut i 

klassrummet upp. Samtliga utav intervjuerna genomfördes enskilt på lärarnas egna arbetsplats. 

Om kritik ska riktas mot använd metod hade kanske intervjuguiden gynnats av att kortas ner 

något samt omformulerat ett fåtal frågor mer precist och inte så lika, detta för att få tydliga svar 

och undvika upprepning. Deltagarna jag intervjuat var allihop mycket verbala och hade mycket 

egna tankar kring ämnet, det ledde till att materialet blev rikligt och det var en utmaning att 

plocka ut det allra mest väsentliga. Data analyserades utefter Burnard (1991) och Graneheim 
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(2004), där Graneheims faktorer gällande metod för kvalitativ analys var centrala. Studien 

avsåg från början att använda sig av observation som metod men på grund utav den komplexa 

frågeställningen var det svårt att få en subjektiv bild av det som studerades. Därför valde jag 

således att övergå till intervju som undersökningsmetod, det passade bättre i förhållande till 

frågeställning och syfte. Att tyda det intervjudeltagarna gav uttryck för och samtidigt vara så 

objektiv som möjligt är en svår uppgift beträffande den kvalitativa metod och analys som 

använts. Enligt Graneheim (2004) innebär detta att det inte bara är det verbala talet som ska 

transkriberas utan även allt annat som deltagaren uttrycker, eftersom att det är viktigt för 

tolkningen av betydelse.  

Praktiska implikationer 

Föreliggande studie kan få betydelse för verksamma lärare i den mån att den kan skapa 

eftertänksamhet och vara inspirerande i utformningen av den egna undervisningen. Den kan 

följaktligen också bidra till nyfikenhet kring ämnet, skapa engagemang och frågor. Studiens 

resultat skulle kunna medföra att jakten på kunskap rörande genus- och jämställdhet i skolan 

blir större och utöver det öka förståelsen för relevansen av just den kunskapen. Den kan också 

bidra till att skolledningar och rektorer i större utsträckning finner intresse i att utbilda 

genuspedagoger. 

Framtida forskning. Utifrån föreliggande studie skulle det vara intressant att 

forska vidare på vad som motiverar lärare till att agera med genus- och jämställdhet i åtanke. 

Många lärare tycks sitta på kunskapen om hur vi bäst blir av med och förhindrar förlegade 

könsnormer att reproduceras men ändå så verkar det vara svårt att aktivt arbeta med att 

förhindra. Det vore fortsättningsvis intressant att veta hur eleverna själva upplever och förstår 

genus- och jämställdhetsarbetet i skolan, samt hur de önskar att man arbetade med ämnet. Ett 

förslag skulle vara att arbeta aktivt med ämnet under en lång tid för att se om insikter rörande 

genus- och jämställdhet hos eleverna gör klassrumsmiljön annorlunda, och om det i sådana 

fall är till det bättre eller till det sämre. Hur det påverkar elever och lärares trivsel och kanske 

om det gör inverkan på studieresultaten. 
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