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Abstrakt 

Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur lärares genusföreställningar ser ut, samt hur 

deras jämställdhetsarbete yttrar sig utifrån dessa. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där 

totalt sex lärare, alltifrån förskollärare till ämneslärare, deltog. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys kunde fyra teman identifieras: 1) Definition av genus, 2) Genusnormer, 3) 

Orsaker till genusnormer och 4) Metoder för att förändra genusnormer. Resultatet visade att 

genus och jämställdhet associerades med varandra, då båda begreppen syftar på att behandla 

alla som jämlika individer. Trots detta indikerade resultatet att det fortfarande råder olika 

förväntningar på och finns olika normer för killar och tjejer, samt att de bemöts olika. För att 

förändra detta krävs bland annat att som lärare tänka normkritiskt och få elever och kollegor att 

också göra det. Kognitiva scheman togs upp i diskussionsavsnittet som en eventuell förklaring 

till varför traditionella genusnormer lever kvar. En slutsats som drogs var att en medvetenhet 

om genus och jämställdhet är nödvändig för förändring.   
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Introduktion 

Genus är ett växande begrepp i dagens samhälle, speciellt då alltfler vågar leva ut sin 

genusidentitet vilken kanske inte alltid stämmer överens med det biologiska könet. Dessutom 

finns det idag många fler termer än bara man och kvinna som kan beskriva en människas 

genusidentitet (Becker, Ravens-Sieberer, Ottová-Jordan & Schulte-Markwort, 2017, s. 83-84; 

Steensma, Kreukels, de Vries, Annelou & Cohen-Kettenis, 2013, s. 289). Genusforskning sker 

ofta inom den kritiska eller feministiska psykologin (Danziger, 1985, s. 244; Magnusson, 2003, 

s. 30), där den förstnämnda växte fram som en reaktion mot den traditionella psykologin, som 

ofta syftar till att förklara fenomen med hjälp av biologiska och intropsykiska förklaringar 

(Danziger, 1985, s. 244). I den kritiska psykologin är istället samhällets sociala strukturer och 

individers subjektiva tolkningar och avsikter väsentliga (Danziger, 1985, s. 244; Wigginton, 

2017, s. 3), och menar att strukturer så som genus, etnicitet och klass måste förklaras utifrån 

just detta. För att undersöka dessa strukturer och fenomen menar den kritiska psykologin att 

hermeneutik, där syftet är att tolka och förstå, måste föregå naturvetenskapen, med 

motiveringen att forskare aldrig kan vara fullständigt objektiva (Danziger, 1985, s. 244).  

Syftet med nuvarande studie var att få insikt i lärares subjektiva upplevelser och 

därigenom få en ökad förståelse för deras föreställningar om genus, samt hur 

jämställdhetsarbete kan se ut. Undersökningsmetoden var kvalitativ, vilket hermeneutiken 

förutsätter. För att underlätta läsningen kan det vara nödvändigt att veta att begreppet skola i 

denna studie inkluderar förskola, grundskola och gymnasium, och att begreppet lärare 

inkluderar förskollärare, grundskollärare och ämneslärare.   

 

Genus och jämställdhet     

Sverige är ett av de mest könsjämställda länderna i världen (World Economic Forum, 2017), 

där lagstiftning finns för att öka jämställdheten i landet, även inom skolväsendet (Lynch, 2016, 

s. 423). År 1998 kom den första lagen om att arbeta för jämställdhet i skolan, och sedan dess 

har lagstiftningen utvecklats och blivit tydligare med hur arbetet för ökad jämställdhet ska 

utföras, där även eleverna är inkluderade (Skolverket, 2018). Skollagen i Sverige fastslår att 

skolan ska främja lika möjligheter och rättigheter för alla, motarbeta de traditionella 

könsrollerna och ge möjlighet för alla elever att utveckla och utforska sin identitet. Dessutom 

ska ingen utsättas för diskrimineringar eller begränsningar, oberoende av kön, etnicitet, 

religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Skolverket, 2018; Skolverket, 

2011).  
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Genus är något som ofta associeras med jämställdhet (Adolfsson Freij & Keskisärkkä, 

2009, s. 23), men trots att uppfattningar om genus kan påverka jämställdhetsarbetet nämns ordet 

genus sällan i läroplanen (Emilson, Folkesson & Lindberg, 2016, s. 228). I Läroplanen 2011 

(reviderad 2018) nämns ordet genus inte en enda gång, men i en av Skolverkets redovisningar 

av ett uppdrag om jämställdhetsintegrering nämns att Nationella sekretariatet för 

genusforskning varit mycket värdefullt i arbetet med jämställdhetsintegrering (Skolverket, 

2015b, s. 4), vilket således tyder på att genus spelar en stor roll för jämställdhetsarbetet. 

Tidigare forskning indikerar även att lärares föreställningar om genus kan påverka deras 

arbetssätt och bidra till gender inequality, beroende på vilka genusföreställningar som råder (de 

Kraker Pauw, van Wesel, Verwijmeren, Denessen & Krabbendam, 2016, s. 333-334; Gansen, 

2018).  

Gender, som ofta översätts till genus (Magnusson, 2002, s. 24), handlar om de egenskaper 

och beteenden människor associerar med manligt och kvinnligt (Myers & Twenge, 2017, s. 

132), och anses i de flesta fall vara något som är socialt konstruerat (Emilson et al., 2016, s. 

227; Westbrook & Schilt, 2014, s. 53; Wigginton, 2017, s. 2-3). Genusbegreppet kan användas 

och studeras på samhällelig, symbolisk, mellanmänsklig och individpsykologisk nivå, och 

varierar ofta mellan olika kulturer och förändras över tid (Ku, 2012, s. 582-583; Magnusson, 

2002, s. 24-25). Gender är inget endimensionellt begrepp utan omfattar mångfacetterade former 

av maskulinitet respektive femininitet, samt interagerar med social status och etnicitet 

(Gillander-Gådin, Weiner & Ahlgren, 2013, s. 55; Ku, 2012, s. 583). Dessutom har det ofta 

visat sig vara en mycket central del av människors identitet (Sinclair, Carlsson & Björklund, 

2016, s. 427), vilket inte behöver betyda en identitet som man respektive kvinna, utan kan 

innefatta bland annat cisperson, transperson, genderqueer eller gender-fluid person 

(Wigginton, 2017, s. 2). Cisperson är motsatsen till transperson, och syftar på att 

genusidentiteten stämmer överens med det biologiska könet (Westbrook & Schilt, 2014). 

Genderqueer omfattar personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Människor 

vars identitet varierar mellan man, kvinna och andra genusidentiteter beskrivs som gender fluid 

(Losty & O’Connor, 2018, s. 43-44). 

Skiljelinjen mellan genus och kön kan i vissa fall vara diffus. Engelskans ”sex” motsvarar 

ofta svenskans ”kön”, och står för biologiskt kön men inkluderas i genusbegreppet (Magnusson, 

2002, s. 25). Ibland ses både kön och genus som något socialt konstruerat (Eidevald, 2009, s. 

20), men den vanliga uppfattningen är att kön innefattar det som är biologiskt (Magnusson, 

2005, s. 25; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Könstillhörighet syftar på 

uppdelningen i två kategorier; män och kvinnor, men är likt genus socialt konstruerat. Forskare 
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och genusvetare är inte överens om vilka av begreppen som är bäst och använder dem ibland 

på olika sätt (Magnusson, 2002, s. 25-26). Dessutom är det svårt att veta var kön slutar och 

genus börjar (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Wigginton (2017, s. 8) menar 

att många forskare förväxlar genus med kön, och beskriver det som en dikotomi av man och 

kvinna, vilket blir problematiskt då genus är mycket bredare än kön. Att skiljelinjen ibland är 

diffus kan i vissa fall speglas i denna studie, då till exempel deltagare och forskare använder 

kön och genus på olika sätt.  

Trots att män och kvinnor är mycket lika på många sätt både genetiskt, fysiskt och 

psykiskt är det ofta skillnaderna som uppmärksammas (Myers & Twenge, 2017, s. 132; 

Schmitt, Long, McPhearson, O’Brien, Remmert & Shah, 2017, s. 52). Dessa skillnader kan 

bero på både biologiska och kulturella faktorer, samt den universella socialisationsprocessen av 

genusroller (Schmitt et al., 2017, s. 46). Skillnader som tidigare forskning har funnit mellan 

kvinnor och män är till exempel att kvinnor har högre grad av neuroticism, agreeableness, 

consienctiousness och extraversion än vad män har, sett utifrån Big Five-

personlighetsmodellen. Dessutom har det påvisats vad gäller intressen och yrkesval att kvinnor 

är mer intresserade av människor, medan män är mer intresserade av saker och ting. Dessa 

skillnader är ofta större i de länder som har mer jämlika genusroller, genussocialisering och 

sociopolitisk jämställdhet. En studie undersökte vilka genusskillnader som fanns när det gällde 

strävan efter vetenskapliga, matematiska, teknologiska och ingenjörsrelaterade arbeten och 

fann de största skillnaderna i de länder med mest jämställdhet mellan könen/genusen, där 

Sverige var ett av dem. En annan studie fann skillnader mellan kvinnor och mäns personliga 

värderingar, där kvinnorna värderade välvilja och universalism högre medan männen värderade 

makt och prestation högre. Dessa skillnader påstods också vara störst i mer genusjämställda 

länder. Varför det verkar råda större personlighetsskillnader mellan kvinnor och män i de länder 

som är mer jämställda är ännu odefinierat, men en tänkbar förklaring till att det till exempel 

föreligger skillnader i personliga värderingar, intressen och yrkesval kan vara att människor i 

jämställda länder ges större möjligheter att fritt fokusera på det som de bryr sig om. Dessutom 

värderas självuttryck högt i jämställda länder och människor i sådana länder kan ofta få leva ut 

sin genusidentitet (Schmitt et al., 2017, s. 47-48).  

Jämställdhet är trots allt någonting som anses vara eftersträvansvärt i samhälle och skola. 

Lärare uppmanas vara normkritiska, analysera undervisningen utifrån genusperspektiv och 

motarbeta de traditionella genusrollerna (Lynch, 2016, s. 423), men enligt Skolverket (2015a, 

s. 6) är de sällan förberedda för detta då områdena jämställdhet, sexualitet och relationer sällan 

integreras och fördjupas tillräckligt i lärarutbildningarna. Skolan och förskolan är en plats där 
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elevernas föreställningar om genusnormer och genusroller kan utformas redan från tidig ålder 

(Gillander-Gådin et al., 2013, s. 55). Lärare är mycket viktiga i elevernas formande av 

genusidentiteten. Om lärares genusstereotypiska föreställningar bibehålls kan det leda till 

gender-typed teaching, alltså att lärare behandlar och undervisar elever olika beroende på 

genus, vilket således gör att det ojämställda genussystemet lever vidare, där genusskillnader 

fokuseras (Gansen, 2018). 

 

Processer inom genusbegreppet   

Genusroller konstrueras ofta av kulturen, vilka skapar olika normer för kvinnor och män; olika 

förväntningar och föreställningar om hur män och kvinnor bör bete sig (Myers & Twenge, 2017, 

s. 145). Föreställningar kan definieras som psykologiska uppfattningar om världen som känns 

sanna, men som inte nödvändigtvis är logiskt strukturerade. Genusföreställningar handlar om 

vilka olika egenskaper, beteenden och kvalitéer som associeras med män och kvinnor (de 

Kraker-Pauw et al., 2016, s. 333). Dessa genusföreställningar kan resultera i genusstereotyper, 

alltså generaliserade föreställningar om män respektive kvinnor, vilka kan medföra fördomar 

och attityder (de Kraker-Pauw et al., 2016, s. 333; Myers & Twenge, 2017 s. 262). Det går att 

skilja mellan descriptive gender stereotypes och prescriptive gender stereotypes där det 

förstnämnda innebär föreställningar om vilka egenskaper ett genus har, medan det sistnämnda 

avser föreställningar om vilka egenskaper ett genus bör ha (Bobbitt-Zeher, 2011, s. 766). De 

genusstereotyper som råder adderas till människors gender schemas (Bem, 1981, s. 355). Ett 

schema är som ett kognitivt nätverk fullt med associationer som organiserar och underlättar en 

individs perception, och ett genusschema innehåller kön- och genusassociationer; alltså vilka 

attribut och beteenden som anses lämpliga för kvinnor och män. Genusscheman, precis som 

genusroller, formas bland annat av kulturen och omgivningen, och kan påverka självbilden, då 

en individ assimilerar denna till sitt genusschema. Detta kan senare leda till att människor beter 

sig enligt genusnormen (Wigginton, 2017, s. 8), samt till sex typing, eller gender typing, vilket 

handlar om att människor behandlas olika på grund av kön/genus (Bem, 1981, s. 354-355; Holt 

et al., 2015, s. 551, 666). Detta kan också innebära diskriminering, alltså ojämlik behandling 

mellan könen/genusen (Bobbitt-Zeher, 2011, s. 766).  

Att kategorisera människor i olika ”genusfack”, att bestämma någon annans 

genusidentitet, sker hela tiden i det vardagliga livet och kallas för determining gender 

(Westbrook & Schilt, 2014, s. 33). Detta kan ske både omedvetet och medvetet, beroende på 

om interaktionen är fysisk eller föreställd, men handlar i båda fallen om att den som 

kategoriserar tolkar den information som finns och beroende på vilka sociala attribut som 
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föreligger placeras sedan den människa som tolkas i en av kategorierna. Ofta sker detta utan 

allt för mycket tankekraft, men när det uppstår tvetydighet kring någons genusidentitet kan det 

leda till ångest, oro och ibland ilska (s. 33-36). När genus bestäms kan människor antingen utgå 

från biologiska kriterier eller identitetskriterier, eller en kombination mellan dessa, vilket kan 

variera mellan olika kulturer. Beroende på vilket förhållningssätt som uttrycks kan det finnas 

svårigheter i att bestämma exempelvis transpersoners genusidentitet, och det är framför allt 

svårast i heterogenus-segregerade områden då majoriteten där utgår från biologiska kriterier. 

Dessutom blir transpersoner ofta tilldelade många olika genusklassificeringar beroende på 

kontext, till skillnad från cis-personer, personer som inte är transpersoner, som ofta får samma 

klassificering oavsett social domän (Westbrook & Schilt, 2014, s. 50). Vad som också kan 

tänkas försvåra processen att ”bestämma genus” kan vara att det finns androgyna 

genusidentiteter, vilket innebär att traditionella maskulina och feminina egenskaper blandas hos 

en person (Holt et al., 2015, s. 551).  

 

Genusnormer i skola och samhälle 

Det finns många förväntningar på tjejer respektive killar, både i skolan och i samhället. Överlag 

förväntas tjejer bete sig väl och vara disciplinerade, ansvarstagande, passiva, ambitiösa, tysta 

och hjälpsamma, medan killar förväntas vara det motsatta; dominanta, initiativtagande, 

experimenterande och regelutmanande (Gillander-Gådin et al., 2013, s. 55-56; Lynch, 2016, s. 

243). Om en tjej försöker anskaffa makt är risken stor att hon blir kallad för maskulin 

(Gillander-Gådin et al., 2013, s. 55-56). Studier har påvisat att killar ofta får mer hjälp av lärare 

och tar och får större utrymme i klassrum, både fysiskt och verbalt, i jämförelse med tjejer 

(Lynch, 2016, s. 243). Gansen (2018) undersökte i sin studie, med hjälp av observationer och 

intervjuer, hur amerikanska förskollärares förväntningar på barns beteende samt disciplinära 

metoder bidrog till ojämställdhet mellan genus på förskolor, och hur förskollärare ”do gender” 

genom disciplinära metoder och interaktioner. Hon fann att lärare behandlade flickor och pojkar 

olika och att de flesta fokuserade på genusskillnader istället för genuslikheter. De flesta 

deltagarna nämnde att pojkar var mycket aggressivare än flickor, och att det låg i deras natur 

och DNA att vara aggressiva. Om pojkarna var olydiga blev de ofta tillsagda att gå ut och 

springa av sig, eller gå ut och brottas med varandra på lek för att få ut sin aggression. Lärarna 

uttryckte att flickorna var mer gnälliga och bossiga, och behövde därför, till skillnad från pojkar, 

delas på och leka ensamma, eller få uppgifter som handlade om att ta ansvar, exempelvis städa 

(Gansen, 2018).    
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Tidigare forskning har påvisat att lärarnas genus i vissa fall kan påverka 

genusföreställningar, där män oftare visat sig ha starkare genusstereotypiska föreställningar än 

kvinnor och talat lite mer med pojkar än med flickor (de Kraker-Pauw et al., 2016, s. 334, 337; 

Eidevald, 2009, s. 33). Det råder dock varierande resultat kring detta, där vissa studier funnit 

att lärares kön har liten betydelse (Eidevald, 2009, s. 33). Lärares undervisningsområden är 

något som också kan inverka på genusföreställningar. Män anses ofta ha mer kompetens inom 

ämnen som naturvetenskap, teknik och matematik, medan kvinnor bedöms ha bättre språkliga 

förmågor. Kvinnor är ofta underrepresenterade i de naturvetenskapliga, tekniska och 

matematiska ämnena, och i genusspecifika domäner är det vanligt att genusstereotypiska 

föreställningar blir starkare. Detta kan således leda till att lärare behandlar eleverna olika 

beroende på genus, samt har olika föreställningar om inlärningsförmågor hos eleverna. 

Dessutom kan de lärare som har genusstereotypiska föreställningar ge olika råd angående 

framtida studier beroende på elevernas genus (de Kraker Pauw et al., 2016, s. 333-334). de 

Kraker-Pauw et als. studie visade genom ett IAT (Implicit Association Test) att de manliga 

lärarna som arbetade inom domänen naturvetenskap, teknik och matematik hade högre 

genusstereotypiska värden, medan kvinnor i samma domän hade lägre, vilket således styrker 

tidigare forskning (2016, s. 336).  

Det verkar alltså råda prestationsskillnader mellan tjejer och killar beroende på ämnen. 

Eidevald (2009, s. 30) skriver dock att dessa skillnader inte finns längre, utan att tjejer överlag 

presterar bättre i alla ämnen nuförtiden. Det enda ämne som killar möjligtvis presterar bättre i 

är idrott och hälsa. En anledning till detta anses vara den antipluggkultur som skapats och tillhör 

maskulinitetsnormen, vilken innebär att killar blir mobbade av både killar och tjejer om de är 

ambitiösa i skolan. Andra förklaringar kan vara biologiska och genetiska förutsättningar, där 

bland annat mognadsprocessen ingår. Det kan också bero på lärares, och för den delen andra 

vuxnas, olika förväntningar på tjejer och killar som leder till olika bemötande av dem (Eidevald, 

2009, s. 30-32); till exempel har det visats att lärare och vuxna ofta talar med ett mer utvecklat 

språk till flickor än till pojkar, enligt Zimmerman (Intervjuad av Bonthelius, 2018, maj, s. 10). 

Zimmerman nämner att pojkar inte har tränats lika mycket i sina förmågor som flickor har, 

vilket beror på sociala förväntningar; till exempel förväntas tjejer i tidig ålder visa mer omsorg 

än killar, vilket utvecklar självdisciplinförmågan som senare kan gynna skolresultaten 

(Intervjuad av Bonthelius, 2018, maj, s. 10). Det finns sedermera många saker som både lärare 

och andra vuxna kan och bör förändra för att reformera genusnormer och på så sätt öka 

jämställdheten mellan könen, och ge killar och tjejer samma möjligheter till goda skolresultat.  
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En studie av Gillander-Gådin et al. (2013, s. 56) undersökte, med hjälp av sex 

fokusgrupper med elever från årskurs 1 till 6 i svenska skolor, vilka sociala processer och 

faktorer som skolan bör arbeta med för att öka elevernas hälsa, där bland annat genusaspekten 

stod i fokus. Temaveckor upprättades på skolan, där många aktiviteter förekom; exempelvis 

genusdiskussioner mellan lärare och elever, rollspel, kritiserande av reklamer, egenskapande 

av filmer där genusaspekten skulle stå i centrum och ändrande av kön på ledande karaktärer i 

sagor. Studien använde sig sedan av fokusgruppssamtal, där grundskoleeleverna framförde 

flera funderingar och åsikter de hade kring situationen på skolan i relation till genus. Det 

framkom då exempelvis att många tjejer ofta fick ansvara över killarna för att på så sätt skapa 

en bättre klassrumsmiljö, samt agera assistenter till lärarna. Det visade sig även att vissa killar, 

framför allt de äldre, kunde bete sig våldsamt och ”styra” skolan, och att lärarna hade väldigt 

lite makt att göra någonting åt det, vilket i sin tur påverkade elevernas uppfattning om vad som 

var möjligt att förändra (Gillander-Gådin et al. 2013, s. 61-63). Vidare konstaterar detta att 

lärare är mycket viktiga i arbetet för jämställdhet och förändrade genusnormer. Eleverna 

nämnde också att det kunde råda maktrelationer mellan tjejerna, där popularitet ansågs vara 

viktigt, och för att få högre status kunde ryktesspridning vara en strategi (s. 59).  

Gillander-Gådin et al.s studie redogör för att våld och sexuella trakasserier ofta blir 

normaliserat, och förklaras inte sällan som ett mognadsproblem, till exempel att ”boys are like 

that in that age” (2013, s. 64). Detta stöds även av kuratorn Mira Fielding på Bregårdsskolan, 

som tror att orsaken till att skolor inte åtgärdar dessa problem beror på ”gamla cementerade 

könsroller, på uppfattningen att killar är killar och tjejer är tjejer” (Intervjuad av Palm, 2018, 

februari, s. 21). Trots att det står i skollagen att skolan så fort som möjligt ska klarlägga och 

ingripa i sexuella trakasserier, är det många skolor som inte vidtar åtgärder för detta (Palm, 

2018, februari, s. 21).  

 

Lärares jämställdhetsarbete    

Ett sätt att arbeta för ökad jämställdhet och förändrade genusnormer inom skolan kan vara 

genom litteraturen. Det är stor sannolikhet att barn formas genom litteraturen, då denna kan 

uttrycka föreställningar inom genusaspekten och påverka barnens kognitiva genusscheman, och 

därigenom också öka förståelse för den egna genusidentiteten. Det har till exempel visats att 

barns genusperspektiv blir bredare efter läsning av icke-stereotypisk litteratur. Mycket 

barnlitteratur har emellertid sedan lång tid tillbaka ofta porträtterat män och kvinnor olika, där 

män är aktiva utanför hemmet och interagerar mer med världen, medan kvinnor ofta har en 

passiv roll som begränsas till hemmet. Kvinnors utseende och sårbarhet är inte sällan en centralt 
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beskrivande del, medan männens styrka och makt betonas. Genom litteraturen kan barn få en 

inblick i samhällets attityder, normer och värderingar, vilket kan påverka dem, likväl som att 

karaktärernas sysselsättning kan inverka på barnens framtida yrkesval (Lynch, 2016, s. 424).  

Män är överlag överrepresenterade i barnlitteratur, vad gäller huvudroller och 

titelkaraktärer, men också vad gäller högläsning på förskolan (Lynch, 2016, s. 428). Både lärare 

och barn väljer oftare böcker där män är huvudperson, snarare än där kvinnor är det. Att lärare 

väljer mansdominerad litteratur kan bero på att de själva blivit socialiserade in i ett 

könssegregerat samhälle och således inte är medvetna om partiskheten mot kön och sexism (s. 

429). Lynch diskuterade även att barn bör vara med i diskussionen gällande genusaspekten vid 

varje högläsning, men noterade aldrig att detta skedde i sin studie. Än en gång påvisas 

betydelsen av lärare i arbetet för jämställdhet, då de i högsta grad ansvarar för både val av 

litteratur samt diskussion vid högläsning (Lynch, 2016, s. 429).   

Lärare måste utmana de traditionella genusnormerna (Gillander-Gådin et al., 2013, s. 56). 

Om detta inte förverkligas kommer genussegregationen förstärkas och påverka samhället, vilket 

gör skolan till en väsentlig plats för att förändra genusnormer och genusrelationer, både 

individuellt mellan killar och tjejer men också mellan olika genusgrupper. Detta kan till 

exempel ske genom att låta varje elevs fulla potential utvecklas utan några genushinder 

(Gillander-Gådin et al., 2013, s. 56, 66). Fredrik Zimmerman, forskare i barn- och 

ungdomsvetenskap, uppmanar också lärare att ”utmana normerna kring maskulinitet, för det 

gynnar både pojkar och flickor. När majoriteten pojkar utför handlingar som traditionellt anses 

som feminina så slutar handlingarna anses vara feminina. Det visar att förändringar av 

könsnormer är möjliga.” (Intervjuad av Bonthelius, 2018, maj, s. 10). Att som lärare lyfta frågor 

kring könsroller kan emellertid vara känsligt och leda till impopularitet, vilket kan leda till 

merarbete, enligt kuratorn Mira Fielding på Bregårdsskolan (Intervjuad av Palm, 2018, februari, 

s. 21). Detta kan således tänkas försvåra jämställdhetsarbetet i skolor.  

Andra metoder som lärare kan använda i undervisning för att arbeta för att förändra 

genusnormer och genusstereotyper kan vara att visa filmer, låttexter, musikvideor, reklamer 

och dylikt som blivit socialt accepterade och normaliserade, trots att materialet är sexistiskt och 

framställer män och kvinnor olika; aktiva respektive passiva, maktingivande respektive 

undergivna. Att markera att detta sker och tillåts i vardagen, precis som högstadieläraren Peter 

Andersson på Bregårdsskolan gör (Intervjuad av Palm, 2018, februari, s. 18-21), kan minska 

normaliseringen kring ämnet. För att öka kunskap om rättigheter och bredda elevernas 

perspektiv kan temadagar kring sexism, jämställdhet och liknande vara ett alternativ, där 

gästföreläsare bjuds in (s. 22).   
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Syfte och frågeställningar  

Det går att konstatera att genus är ett komplext begrepp. Människor har olika föreställningar 

om genus, genusnormer och genuskonstruktioner, vilka kan variera mellan kulturer och över 

tid (Magnusson, 2002, s. 25). Lärares genusföreställningar har visat sig inverka på hur de 

bemöter olika elever och sättet de bedriver sin undervisning på, vilket kan främja eller 

missgynna jämställdhetsarbetet och genuskonstruktionerna (de Kraker-Pauw et al., 2016, s. 

333; Gansen, 2018). Att lärare ska arbeta för ökad jämställdhet och motarbeta de traditionella 

könsnormerna är fastställt i läroplanen (Skolverket, 2018), men begreppet genus, som så ofta 

associeras med och påverkar jämställdhetsarbetet, nämns sällan. Dessutom har tidigare 

forskning indikerat att lärare inte arbetar för att förändra köns-/genusroller och öka 

jämställdheten, utan snarare tvärtom (Gansen, 2018; Lynch, 2016). Det kan till följd av detta 

vara intressant att undersöka hur lärares genusföreställningar ser ut, samt hur deras 

jämställdhetsarbete yttrar sig.  

Trots att det finns tidigare forskning som undersökt hur lärares genusföreställningar 

inverkar på olika beteenden (tex. Gansen, 2018), är det ändå nödvändigt att undersöka i andra 

kulturer, då genuskonstruktioner ofta varierar mellan kulturer och över tid (Magnusson, 2002, 

s. 25). Gansen (2018) utförde sin studie i amerikanska förskolor, och fokuserade mestadels på 

hur olika disciplinära metoder uttryckte sig i förhållande till lärarnas genusföreställningar. 

Denna studie kommer inte att avgränsa sig till disciplinära metoder, och dessutom kommer inte 

bara förskollärare intervjuas utan även grundskolelärare och ämneslärare, eftersom 

jämställdhetsarbetet är viktigt i alla skolor och i alla åldrar. Studien kommer även att utföras i 

Sverige.  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för lärares föreställningar om 

genusbegreppet, samt hur deras jämställdhetsarbete ser ut. Frågeställningarna är således:  

• Hur ser lärares föreställningar om begreppet genus ut? 

• Hur kan dessa föreställningar yttra sig i lärares jämställdhetsarbete?   
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Metod 

Deltagare 

Det var totalt sex personer som intervjuades; tre kvinnor och tre män. Deltagarna var mellan 25 

och 66 år (M = 35,4), och alla arbetade på olika skolor och förskolor runtom i sydöstra Sverige. 

Två av informanterna var förskollärare, en var låg- och mellanstadielärare, två var ämneslärare 

men en av dem arbetade på en mellan- och högstadieskola och den sjätte var högstadielärare. 

Några av deltagarna hade speciella uppdrag inom jämställdhetsutveckling och andra hade inte 

några erfarenheter inom detta.  

 

Instrument 

Semistrukturerade intervjuer användes för att få svar på frågeställningarna. Intervjuguiden 

utformades på så sätt att bakgrundsfrågorna inledde intervjun. Därefter följde relativt breda 

frågor angående genus och genusnormer, för att låta deltagarna prata fritt och ge dem utrymme 

att själva välja riktning. Efter den breda öppningen ställdes mer specifika frågor kring genus i 

klassrummet och i samhället, där dels lärarnas föreställningar trädde fram, dels hur de arbetade 

med genus och jämställdhet (se Bilaga 2). Någonstans i mitten av intervjun visades tre bilder 

upp, en i taget och i samma ordningsföljd för alla (se Bilaga 3, 4 och 5). Detta gjordes bland 

annat för att studera lärarnas genusmedvetenhet samt öppna för fler diskussioner utifrån lärarnas 

perspektiv. För att binda samman allting avslutades intervjuguiden med en fråga där lärarna 

skulle definiera begreppet genus, för att delvis se hur väl det de tidigare sagt stämde överens 

med definitionen, samt synliggöra deras genusföreställningar.  

 

Procedur  

Innan intervjuerna genomfördes granskades intervjuguiden av en klasskamrat för att bedöma 

tydlighet och lämplig ordningsföljd. Intervjuguiden accepterades även av handledare. För att få 

tag på deltagare skickades e-post ut till lärare på olika skolor i sydöstra Sverige (se Bilaga 1). 

Ett antal samtal till skolors rektorer och expeditioner utfördes, för att därigenom komma i 

kontakt med annan personal. Plats och tid bokades sedan in i samråd med de som hörde av sig 

och ville medverka. Det var av stor vikt att informanterna skulle känna sig bekväma med den 

plats som valdes. Totalt sex intervjuer genomfördes på olika platser, och tog alltifrån 32 minuter 

till 76 minuter. Alla intervjuer spelades in, med deltagarnas godkännande. Deltagarna fick innan 

inspelning en kort beskrivning av ämnet. De fick också veta att de skulle förbli anonyma i 

studien, att deras svar inte skulle kunna kopplas till dem samt att det var fullt acceptabelt att 
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avbryta intervjun när som helst. Efter intervjun ombads deltagarna höra av sig om eventuella 

frågor eller kommentarer skulle tillkomma.  

 

Analys 

En tematisk innehållsanalys utfördes med stöd av Burnard (1991) och Graneheim och Lundman 

(2004). Det främsta fokuset var det manifesta innehållet, men även det latenta fanns med under 

analysprocessen. I enlighet med Burnards första steg av 14 gjordes noteringar efter varje 

intervju som eventuellt kunde vara viktiga för analysarbetet. Samtliga intervjuer transkriberades 

noggrant, där eventuella namn anonymiserades. Transkripten lästes igenom flera gånger och 

meningsbärande enheter markerades och kommentarer adderades i form av öppen kodning. De 

meningsbärande enheterna valdes ut med noggrannhet, så att de varken skulle bli för omfattande 

eller för korta, utan så koncentrerade som möjligt, vilket enligt Graneheim och Lundman är 

viktigt (2004, s. 110). De meningsbärande enheterna och koderna kunde sedan placeras i olika 

underkategorier, kategorier och teman. För exempel på analysprocessen, se Tabell 1. Två 

klasskamrater bjöds in till att läsa en intervju var, vilka valdes ut slumpmässigt. Därefter skulle 

de självständigt och utan vetskap om de redan framtagna kategorierna sammanställa en lista 

med lämpliga kategorier. De två listorna med kategorier diskuterades och jämfördes med 

forskarens egna, vilka överensstämde relativt bra. Genom att låta opartiska personer ha insikt i 

arbetet ökar validiteten och minskar risken för researcher bias (Burnard, 1991, s. 463). Efter 

samarbetet med de två klasskamraterna lästes transkripten igenom igen och de markerade 

delarna klipptes ut och lades i ett nytt dokument. Steg 11 i Burnards modell (1991, s. 464) som 

handlar om att öka trovärdigheten genom att ta kontakt med informanterna och fråga om de 

anser att deras svar passar in i de existerande kategorierna och teman utfördes inte, mestadels 

på grund av merarbete för båda parter.  

Skrivarbetet påbörjades där varje del behandlades för sig, och där de fullständiga 

transkriberingarna och ljudinspelningarna alltid fanns till hands, ifall någonting verkade oklart 

och för att hela tiden vara så nära originaltexterna som möjligt. Därefter följde 

diskussionsarbetet, där tidigare forskning och teorier kopplades till fynd i resultatet, i enlighet 

med det andra alternativet i det fjortonde och sista steget av Burnards modell (1991, s. 464).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

 
 
Meningsbärande enhet       Kondensering          Kod                 Underkategori          Kategori             Tema 

 
 
Ju mer jag har funderat      Genus är ett             Komplexitet    Mångsidighet           Människosyn      Definition 

över de här frågorna,          komplext         av genus 

desto mer flytande blir       begrepp  

mina gränser för vad  

som är vad och varför. 

 

Generellt sett har jag           Tjejer hög-                Skillnader        Prestation                  Upplevda           Genusnormer 

nog mer högpresterande     presterande,              i prestation                                       skillnader   

tjejer än killar, de är           lugna, studie-  

generellt sett lugnare.         motiverade   

Mer studiemotiverade,  

fokuserade. 

 

Jag menar traditionellt       Tidigare har               Olika              Samhällets               Tidiga mönster   Orsaker till  

så är det ju stora                 det varit svår-            möjligheter     historia                                                 genusnormer 

skillnader på tjejers            are för tjejer  

och killars möjligheter,      att lyckas i   

det har det ju varit vad       karriären   

det gäller jobb och  

allting. 

 

Så jag tror mycket på vad   Föräldrars                 Normer           Påverkan hemifrån    Uppväxt            Orsaker till 

de får hemifrån, vi har         attityder och              förs vidare                                                                      genusnormer 

ju haft, jättetråkigt nog,      värderingar               i hemmet 

föräldrar som vill att vi       påverkar                    

ska ställa in pride när vi      barnen 

har pridefiranden, för  

de tycker det är fel. 

 

Det är mitt sätt att jobba      Försöker att              Tala köns-      Könsneutralitet         Lärarnas            Metoder för  

med det, att säga hejdå        könsneutralisera        neutraliserat                                    genus- och         att förändra  

gänget, eller så nånting        sitt tal, istället                                                                   jämställdhets-    genusnormer 

med gänget, eller gruppen   för att säga hejdå                                                              arbete 

eller klassen kan man           tjejer eller hejdå 

också säga.                           killar. 
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Etik  

I enlighet med informationskravet fick deltagarna reda på intervjuns huvudsakliga ämne, 

information om att de när som helst kunde avbryta intervjun, samt välja att inte svara på någon 

fråga utan att delge förklaring (Vetenskapsrådet, 2018b). Samtyckeskravet tillgodosågs genom 

att informanterna muntligt godkände sitt deltagande i studien. Avidentifiering vid 

transkribering skedde och ljudinspelningarna raderades när arbetet var färdigt, vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet. Informanterna fick även information om att de var helt anonyma. 

Deltagarnas uppgifter och svar användes enbart i forskningssyfte, vilket även framgick i mailet, 

och motsvarar nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018b). Känsliga frågor valdes med omsorg 

och försökte ställas ungefär i mitten av intervjun, dels för att informanterna inte skulle känna 

sig påhoppade direkt vid intervjustart, dels för att de inte skulle lämna intervjun med en 

obehagskänsla. Det var av stor vikt att inte utsätta deltagarna för fysisk eller psykisk skada, 

vilket också är ett kriterium i individskyddskravet. Efter intervjuerna ställdes frågor om 

informanternas mående, och möjligheten att höra av sig med ytterligare information eller 

synpunkter gavs.    

Utöver ovan nämnda kriterier eftersträvades även principerna för integritet, vilka är 

tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet (Vetenskapsrådet, 2018a). Tillförlitligheten 

syns i studiens design, metod, analys och utnyttjande av resurser, där det ständigt togs hänsyn 

till att utföra dessa utifrån vetenskapliga grunder. Det var av stor vikt att hela tiden förhålla sig 

ärlig och objektiv till både tidigare forskning och informanterna och deras svar, bland annat 

genom att återberätta detta så rättvist som möjligt. Respekt gentemot kollegor, deltagare och 

samhället är och har varit en självklarhet genom hela arbetet, likaså ansvarighet för forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2018a).  
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Resultat 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för lärares föreställningar om genusbegreppet, 

samt hur deras jämställdhetsarbete ser ut. Frågeställningarna var: ”Hur ser lärares 

genusföreställningar ut?” och ”Hur kan dessa föreställningar yttra sig i lärares 

jämställdhetsarbete?”. En omfattande bild av lärarnas genus- och jämställdhetsföreställningar 

och arbete har kunnat framkomma tack vare de sex deltagande lärarna, vilket kommer redovisas 

utifrån fyra teman. Dessa teman är självständiga, men ändå anknutna till varandra och kommer 

i logisk följd. De teman som identifierades var: 1) Definition av genus, 2) Genusnormer, 3) 

Orsaker till genusnormer och 4) Metoder för att förändra genusnormer. I tabell 2 visas en 

sammanfattning av de teman och kategorier som hittades.    

 

Tabell 2. Identifierade teman och kategorier med syftet att få en förståelse för lärares 

genusföreställningar och jämställdhetsarbete.  

 
 
Tema    Kategori     Underkategori 
 
 
Definition av genus  Människosyn      Socialt kön 

        Mångsidighet 

   Jämställdhet     Öppenhet  

 
Genusnormer   Upplevda skillnader     Prestation 

        Beteende 

        Utseende  

Samhällets förväntningar  –  

 
Orsaker till genusnormer  Tidiga mönster          Bagaget 

         Svårighet att förändra 

         Samhällets historia 

         Omedvetenhet  

   Olikbehandling          Bemötande  

   Uppväxt      Påverkan hemifrån 

 
Metoder för att förändra genusnormer Lärarnas genus-      Normkritik/utmaning 

och jämställdhetsarbete     Likabehandling 

            Diskussion/ifrågasättande     

         Medvetenhet 

           Könsneutralitet  

Föreställd lösning     Samhällets roll 

      Föräldrarnas roll 
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1) Definition av genus  

Lärarnas bild och definition av genus varierade, men det var tydligt att jämställdhet associerades 

med genus, vilket är något som syns genom hela studien. En informant uttryckte det så här: 

”jag tänker att det är ett och samma, driver man en genusfråga driver man väl ändå en 

jämställdhetsfråga”. Informanterna menade att genus handlar om att inkludera alla, att förstå 

varandras olikheter och att acceptera dessa. Män och kvinnor ska båda bli vinnare och leva på 

samma nivå. Alla ska behandlas likadant och med respekt, vilket en lärare beskrev så här: 

”tänker man genus ska man försöka tänka att man inte ser könet utan att man ser personen, det 

ska inte göras nån skillnad i aa… vad man är för sorts kön”. Det framgick även att lärarna 

ansåg att genus är något som är konstruerat av samhället; det sociala könet, där det inte behöver 

vara svart eller vitt, utan att det mer är som en skala. En av deltagarna sade: ”hur ser vi på 

människor på ett sätt där du inte könskodar dem, där du inte bestämmer att de är på ett visst 

sätt för att de utåt sett ser ut som en man och kvinna, att man inte bestämmer sig för att 

livmodersbärare ska vara kvinnor eller för att snoppbärare är män”. Skiljelinjerna för vad som 

klassas som manligt och kvinnligt är inte alltid så tydliga, vilket är viktigt att ha i åtanke enligt 

informanterna.  

 

2) Genusnormer   

Temat ”Genusnormer” representerar lärarnas föreställningar om de skillnader som finns mellan 

tjejer och killar, samt vilka förväntningar som existerar. Vissa informanter talade om att det 

finns väldigt tydliga genusnormer i samhället och i skolan. En lärare nämnde till exempel att 

det förekommer snäva normer för både killar och tjejer att passa in i men att det är svårare för 

killar att bryta dessa. Andra menade att dessa genusnormer inte är lika tydliga längre; att det 

sker en ständigt positiv utveckling av samhället.  

Vad som trots allt gick att tyda utifrån informanternas svar är att det generellt sett råder 

skillnader mellan killar och tjejer, men att det finns undantag. Många av dem uttryckte att killar 

ofta är mer våldsamma och stökiga, att de har en hårdare jargong mot varandra och att de är 

mer dominanta än tjejer. Killar vågar många gånger ta mer plats än tjejer; till exempel när det 

gäller talutrymme i klassrummen och förskolan, och dominans på fotbollsplanen och i 

idrottssalarna. De flesta informanter påstod att det oftast är mer accepterat för killar att synas 

och höras, och att tjejer förväntas vara lugna, tysta och snälla. Om en tjej tar för mycket 

uppmärksamhet är det ofta någonting som blir väldigt utmärkande. Några menade dock att detta 

håller på att förändras, att det finns många tjejer som vill ta plats och synas och som vågar säga 

emot. Generellt sett verkar det ändå vara fler tjejer som leker mer stillsamt, diskuterar med 
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varandra och tänker mer, medan killar ofta befinner sig på fotbollsplanen eller springer runt och 

jagar varandra. Detta menade någon ger konsekvenser: ”ju mer man diskuterar ju klokare blir 

man, och ju mer man springer efter en boll ju mindre klok blir man”. Samma person uttryckte 

även att tjejerna ofta tänker några steg längre och är mer fokuserade, medan killarna lever mer 

i nuet, vilket även en annan informant styrkte. Utöver att tjejer ofta funderar mer verkade en 

del uppleva att de också är mer öppensinnade än killar, vilket följande citat stärker: ”Det är 

oftast pojkarna mer som pratar om hur de upplever att en pojke ska va. Det är oftast pojkarna 

som säger att en pojke ska va på ett visst sätt, eller att två pojkar kan inte vara kära i varandra. 

Det är mer pojkar som lyfter fram sånt som vad jag tror de har fått hemifrån, flickorna är inte 

lika mycket det. De kan mer fråga, ’men ** är det så här? Ska jag… jaha… varför då?’ medan 

pojkarna upplever jag mycket mer ’det är inte så, nu ljuger du för mig’ och det kan jag reagera 

på, varför just de säger så”.   

De flesta lärarna upplevde att tjejer presterar bättre än killar i skolan, att killar är mer 

ointresserade av studierna, samt att tjejer är mer självkritiska än killar. Dessutom verkade 

förväntningarna gällande prestation vara lägre på killar och högre på tjejer. Några menade dock 

att killar presterar bättre i vissa ämnen, så som idrott och matematik. Ett antal deltagare hävdade 

att maskulinitetsnormen inte ger killar något utrymme att studera, för att det inte anses 

tillräckligt tufft för en kille att vara ambitiös. En av lärarna uttryckte sig så här om det: ”pojkar 

underpresterar ibland medvetet för att de tycker att det är så jävla coolt så, jag klarar mig 

ändå”. Vad som däremot gick att se utifrån informanternas svar är att killar ofta vill prestera i 

områden som innefattar fysiska förmågor, exempelvis fotboll, och som gärna märks utåt sett. 

De är också väldigt tävlingsinriktade i sådana domäner. Några av informanterna menade att det 

finns förväntningar på killar att vara starka och inte visa känslor; att ”machokulturen” 

fortfarande lever kvar hos vissa. 

Vad gäller utseende ansåg en del lärare att det oftare är tjejer som bär finare kläder, har 

långt hår och är rädda för att smutsa ner sig. En förskollärare menade till exempel att det alltid 

är flickor som kommer uppklädda i spetsklänningar exempelvis, och att det motsatta aldrig har 

hänt. En annan förskollärare uttryckte dock att det händer att både flickor och pojkar bär 

klänningar på förskolan. En av informanterna sade så här angående kläder: ”det är ganska djupt 

cementerat att killar och tjejer måste ha olika kläder, och vi måste kategorisera killar i liksom 

klädval, eller nån annan kommer att kategorisera oss ifall nån annan bestämmer kläder åt oss”. 

Vad som gick att tyda är att färgen rosa ofta förknippades med tjejer, vilket syntes i 

informanternas tolkning av bild nummer två (se Bilaga 4), där de flesta nämnde att det är en tjej 

som spelar fotboll med killarna. Ganska många blev dock medvetna om sina fördomar och 
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menade att personen i rosa kan vara en kille, men att stereotypen säger att det ska vara en tjej. 

En av lärarna tänkte också ur ett annat perspektiv: ”som sagt, nu går jag också utefter fördomar 

att jag tänker att de är pojkar, de kanske inte alls identifierar sig med killar”. Även i den första 

bilden (se Bilaga 3) märktes det att många kategoriserade tjejer utefter kläder med nyanser av 

rosa, och killar utefter kläder med nyanser av blå-grå. Dessutom uppmärksammades att de flesta 

förknippade långt hår med tjejer och kort hår med killar.   

 

3) Orsaker till genusnormer  

Varför så pass tydliga genusnormer som ändå verkar finnas, lever kvar i samhället och i skolan 

hade lärarna olika svar på. Framför allt tycktes det handla om ”bagaget”; tidiga erfarenheter 

och mönster som sitter djupt rotat i människor. En informant beskrev det så här: ”ingen är ju 

fördomsfri, det finns ingen människa på jorden som är helt fördomsfri, man kan ju säga det hur 

mycket man vill men det är man inte”. Att tänka nytt och förändra beteenden sker inte alltid 

enkelt, enligt informanterna. Mycket sker omedvetet och oreflekterat, både i skolan och i 

samhället. Till exempel kategoriserar människor varandra hela tiden, utan att egentligen 

reflektera över varför. Det tycktes även vara sällan genus och jämställdhet diskuterades under 

lärarutbildningarna, vilket verkade gälla även vissa skolor och i kollegiet. Även om lärarna 

själva försökte bryta gamla vanor och använde nya metoder var det inte alltid de fick gensvar 

av de andra kollegorna. Några tog upp självupplevda exempel som att användningen av ordet 

hen inte alltid resulterat i trevliga diskussioner. Det verkade framför allt vara den äldre 

generationen som har svårast att förändra beteenden och tankar, enligt några deltagare. Varför 

det är så svårt att förändra trodde många berodde på att människor lever efter gamla vanor. En 

person trodde att det berodde på kravet att förhålla sig kritisk till sig själv, och uttryckte det så 

här: ”det krävs ju att man ifrågasätter sig själv då, och att man, ja att man vill ha de 

diskussionerna och det är inte alltid att det är så. Ganska mycket kan det va så att ’jag har 

jobbat så länge, jag vet’ och så va, det kan bli lite att man inte vill ta det på allvar riktigt”.  

Vissa menade att samhällets tidiga synsätt och historia där männen värderades högre och 

var mer framträdande än kvinnorna och överrepresenterade i det mesta, fortfarande kan leva 

kvar alternativt påverka och vara en förklaring till att genusnormer lever vidare. Till exempel 

förklarade någon att killar förmodligen inte vågar bryta normer på grund av risken att förlora 

värde; ”att man steppar ner sig själv i hierarkin”. Någon annan trodde att orsaken till att killar 

inte presterar i skolan beror på att de vet att det ordnar sig när de väl kommer ut i arbetslivet, 

på grund av att de är män. De traditionella skillnaderna som funnits gällande förutsättningar 

och möjligheter i exempelvis arbete kan också förklara, förutom underprestation, varför tjejer 
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ofta är mer självkritiska och killar mer självsäkra. Några informanter framhöll utöver detta att 

det kan vara svårt att hitta material, exempelvis litteratur, som framhäver båda könen lika 

mycket, vilket också kan påverka att genusnormer lever kvar.  

Hur lärare, andra vuxna och elever bemöter och behandlar varandra är en viktig aspekt i 

hur genusnormer formas påpekade informanterna, vilket också grundas i vilka förväntningar 

som finns på tjejer och killar. Ofta behandlas tjejer och killar olika, menade informanterna, 

bland annat när det gäller tillrättavisning. Vissa hävdade att de är snabbare med att säga till 

tjejer när de gör någonting och att det råder en större tolerans mot killar, medan andra agerade 

eller såg andra agera tvärtemot och var tuffare mot killarna. En lärare upplevde att det i 

samhället finns ”pojkstreck” men inte ”flickstreck”, vilket innebär att olämpliga beteenden som 

utförs av killar lättare urskuldas av samhället gentemot om en tjej hade betett sig på liknande 

sätt. 

På förskolan verkade det vara vanligt att efter ett barn slagit sig uppmuntra pojkar att ta 

nya tag igen, medan flickor omhändertogs på ett omsorgsfullt sätt. Att bemöta tjejer och killar 

på olika sätt medför konsekvenser samt synliggör samhällets normer, menade en informant och 

sade så här: ”Barnen kommer ju inte med ett starter-kit; så här är en pojke och så här är en 

flicka, det gör de ju inte. Om man bemöter en pojke på ett kallt och hårt sätt och ger de mer 

öppna tyglar att det är okej att springa och stöka, och till flickorna ’nä du ska va stram, du ska 

va så, du ska sitta ner, du ska inte göra det här’, då kommer de ju göra det. För dem är det ju 

liksom ’det här får vi okej för’, medan pojkarna får okej med att springa omkring och stöka, så 

man öppnar ju ramen för vad som är okej och för vad som inte är okej”. Tjejer och killar ges 

också olika möjligheter redan från tidig ålder, exempelvis gällande möjligheter att öva på vissa 

saker, vilket dels kan medföra olika förmågor, dels skapa genusnormer, uttryckte några.   

Hur barns uppväxt ser ut och hur de uppfostras hemma verkade också ligga till grund för 

genusnormers formande. En del lärare upplevde att barn vars föräldrar har väldigt stereotypa 

synsätt och som lever efter traditionella normer, har ett mer slutet tankesätt och är svårare att 

resonera med. Några informanter menade att de nästan får arbeta mer med att påverka 

föräldrarna, för att barnen ofta är ”snabba på tåget”. Vilka bestämmelser som sätts upp hemma, 

exempelvis gällande våld, förs sedan ofta vidare till förskolan och skolan, vilket kan medföra 

att de barn som får spela våldsamma TV–spel eller leka ”hårda” lekar hemma, också visar upp 

en våldsammare bild i skolan, och oftast gäller detta killar. En del lärare framhöll även att det 

pratas och diskuteras mer med flickor medan pojkar många gånger uppfostras på ett hårdare 

sätt, vilket i sin tur får konsekvenser.  



20 
 

Väldigt sällan under intervjuerna förklarades orsaker till genusnormer eller skillnader 

mellan tjejer och killar med biologi och gener. En lärare gav flera alternativ; att det antingen 

kunde bero på biologi och gener eller uppväxten. En annan hävdade att de människor som inte 

vill förändra och alltid vill ge enkla svar förklarar skillnader utifrån biologiska perspektiv 

genom att betona mognadsprocessen exempelvis. Samtliga betonade vikten av sociala 

strukturer.          

 

4) Metoder för att förändra genusnormer  

Temat ”Metoder för att förändra genusnormer” handlar om vad lärarna tror är lösningen till 

förändrade genusnormer, vilket dels syntes i deras arbete, dels i deras föreställningar om vad 

som krävs. Många av de lärare som deltog i studien menade att de försökte arbeta med en 

medvetenhet för att motverka de traditionella genusnormerna. Inte sällan nämndes medvetenhet 

och reflektion som några av de viktigaste redskapen, och att det är där de första stegen måste 

tas för att ändra riktning. Att bli medveten om sina fördomar och om sina misstag var centralt. 

Ibland gjordes undersökningar på skolorna för att på så sätt synliggöra eventuella problem som 

kunde rättas till. Att hela tiden diskutera med kollegor, men kanske framför allt med elever, 

upplevdes av lärarna vara en betydande faktor för förändring. Vad många lärare betonade var 

att diskutera utifrån barnens och elevernas nivå, utefter vad de undrar över och som de kan 

relatera till. En person sade till exempel så här: ”det måste va utifrån den värld de är i, inte så 

mycket att vi uppifrån ur ett vuxenperspektiv ska informera dem, utan det är när de hamnar i 

frågor så ska ju vi svara på det”.      

De flesta lärarna försökte utmana elevernas tankesätt och ifrågasätta dem när de beter sig 

eller tänker stereotypiskt, och likadant om det är en kollega eller förälder som gör det. Det är 

nödvändigt att ständigt vara normkritisk och även lyfta fram sådant som är normkritiskt, 

exempelvis genom litteratur och film, menade dem. Något som dock uppmärksammades var att 

de titlar som återgavs många gånger beskrev manliga huvudkaraktärer. Andra sätt att arbeta 

normkritiskt på kunde vara att lärare berättade för eleverna om egenupplevda historier där tjejer 

och killar behandlas olika, belyste hur kvinnor och män framställs olika i media eller visade 

upp icke-stereotypiska bilder, för att på så sätt bredda elevernas perspektiv och få dem att bli 

medvetna om vilka stereotyper som finns i samhället samt lära dem att tänka normkritiskt. 

Några skolor arbetade även ämnesövergripande med olika teman, som kunde beröra genus och 

jämställdhet.  

Att uttrycka sig på rätt sätt upplevde några av informanterna hjälpte i arbetet att motverka 

genusroller; till exempel genom att könsneutralisera ord, så som hen. Att använda begrepp som 
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cis-personer och transpersoner, istället för ”det normala versus nåt annat”, kunde vara en 

lösning, eftersom det annars kunde resultera i att prata om ”vi och dom (…), typ som att de 

[transsexuella] är aliens”. Några av informanterna försökte även att tala med eleverna och 

barnen så könsneutralt som möjligt genom att ha en ”icke-kodad konversation med dem”. 

Informanterna menade att det är viktigt att se individen och inte genus, och strävade ständigt 

efter att göra detta.  

För att erbjuda alla samma möjligheter var det aktiva valet väsentligt. I klassrummet eller 

under samlingar försökte en del att ge alla samma talmöjligheter genom att antingen slumpa, 

eller tänka varannan. Ibland kunde lösningen finnas i att ta bort vissa moment eller leksaker, 

men framför allt handlade det om att som lärare vara öppensinnad och erbjuda allt, vilket bland 

annat en person uttryckte så här: ”bara för att man hade ett specifikt kön så liksom kan man ju 

inte bara ta bort den möjligheten för den eleven tänker jag”. Om alla erbjuds lika möjligheter 

eller bemöts på samma sätt är sannolikheten större att fler personer kommer att hitta sin rätta 

identitet, menade några, vilket i sin tur medför att genusnormerna blir mindre strama.  

En av förskollärarna upplevde att förskolan inte är den största aktören för att förändra 

genusnormer, utan att det främst måste ske en förändring i samhället. De partriakala synsätten 

måste försvinna, kvinnan måste upp till mannens nivå, bland annat gällande lön, och de 

stereotypiska uppfattningarna att se på människors identiteter bör förändras. Män och kvinnor 

måste sluta porträtteras på olika sätt i media, där ofta mannen framlyfts som självsäker och 

verksam och kvinnan som underlägsen och inaktiv. Det bör råda lika möjligheter för alla ansåg 

lärarna. Några informanter lyfte även lärarutbildningarnas inverkan på studenter och menade 

att ämnet genus och jämställdhet borde beröras mer där.  

Många av informanterna trodde att förändringen startar hemma, i uppfostringen av 

barnen. Att prata och diskutera mycket hemma och att låta barnen få ha på sig vilka kläder som 

helst är en god start. Om föräldrar uppfostrar sina döttrar och söner på mer lika sätt och har 

samma förväntningar på båda, kommer genusnormer att förändras menade några, där en av dem 

uttryckte det så här: ”se till att uppfostra pojkarna, alltså på riktigt. Inte bara den här tjata tre 

gånger och sen liksom ’aah vad dålig du är’, utan sitt ner och prata med dem och fundera på 

vad det är som de uttrycker, på samma sätt som man gör med flickor, man sätter sig ner och så 

frågar man litegrann ’vad är det som händer?’”. Några informanter upplevde att om 

föräldrarna var stöttande och uppmuntrande i sin uppfostran, fick barnen ofta ett mer öppet 

sinne och agerade mindre fördomsfullt mot sig själva och andra i sin omgivning.   
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Diskussion 

Studiens syfte var att få en ökad förståelse för lärares genusföreställningar samt få insikt i hur 

lärares jämställdhetsarbete ser ut. Vad som tydligt gick att finna i intervjuerna var en röd tråd, 

där genus ofta associerades med jämställdhet, vilket bekräftar tidigare studier (Adolfsson Freij 

& Keskisärkkä, 2009, s. 23). Det tyder även på att frågeställningarna var logiskt ställda och att 

begreppen hör ihop. Lärarnas genusföreställningar varierade, men överlag var många medvetna 

om vilka genusnormer som finns eller har funnits i samhället och att kvinnor och män, tjejer 

och killar, ofta behandlas olika. De arbetade av den orsaken mycket med att försöka bemöta 

alla elever som individer, och inte utefter genus. De flesta var även medvetna om deras 

omedvetenhet i många situationer, och att det således är otroligt viktigt med just självreflektion 

för att förändra beteende och tankesätt.    

Trots att några deltagare menar att de traditionella genusnormerna inte längre existerar, 

är det ganska uppenbart att dessa i vissa domäner fortfarande gör det, utifrån informanternas 

svar. Det finns ännu förväntningar på tjejer att vara tysta, lugna och ambitiösa i skolan, medan 

killar förväntas vara och är mer dominanta, regelutmanande och våldsamma, vilket härstammar 

från långt tillbaka och stämmer överens med tidigare forskning (t.ex. Gillander-Gådin et al., 

2013, s. 55-56; Lynch, 2016, s. 243). Informanterna upplever att tjejer ofta presterar bättre i 

samtliga ämnen, förutom i möjligtvis idrott, vilket kan jämföras med vad Eidevald hävdade i 

sin avhandling (2009, s. 30). Någon nämner att killar kan vara bättre i matematik, vilket kan 

kopplas till de Kraker-Pauws studie (2016, s. 333). Precis som tidigare forskning indikerat (t.ex. 

Eidevald, 2009, s. 31) verkar det även enligt informanterna råda en antipluggkultur i den 

maskulina normen som hindrar killar från att vara ambitiösa och duktiga i skolan, vilket kan 

förklara prestationsskillnaderna mellan killar och tjejer. Något som dock är intressant är att 

informanterna verkar mena att killar är mer prestationsinriktade när det gäller fysiska förmågor 

och sådant som syns utåt, vilket skulle kunna förklara varför Schmitt et al. (2017, s. 48) menar 

att killar värderar achievement, prestation, högre än tjejer.  

  Till skillnad från några deltagare i Gansens studie (2018) som förklarade skillnaderna 

med hjälp av biologi, förklarar deltagarna i nuvarande studie att skillnaderna troligtvis beror på 

hur människor agerar mot varandra och vilka normer som finns; den sociala omgivningen. 

Enligt schema-teorin konstrueras perceptionen av inkommande information, stimuli, samt de 

redan existerande kognitiva scheman (Bem, 1981, s. 355), vilket förklarar att den sociala 

omgivningen har mycket stor påverkan på människors föreställningar, precis som lärarna 

uttrycker. 
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Kognitiva scheman är som en inlärningsprocess, och när scheman väl formats och lärts 

in utförs beteenden och uppfattas världen utifrån de scheman som redan finns, vilket i sin tur 

kan medföra sex typing (Bem, 1981, s. 355) eller gender-typed teaching (Gansen, 2018). Detta 

kan således vara en förklaring till varför lärare upplever dels sig själva, dels omgivningen 

behandla tjejer och killar olika utifrån vad de har för kön. Människors ”bagage” som många 

informanter klarlägger som en orsak till varför genusnormer finns, handlar om just detta; 

kognitiva scheman och förförståelsen. Kognitiva scheman kan utvecklas och förändras, men 

det sker oftare och lättare i barndomen enligt Piaget, då två processer aktivt arbetar; assimilation 

och ackommodation (Holt et al., 2015, s. 515). Assimilation handlar om att nya erfarenheter 

adderas i redan existerande scheman, medan ackommodation innebär att nya erfarenheter 

förändrar scheman och adderar nya. Den senare processen kräver mycket mer tankekraft än den 

första, samt kräver också en vilja att förstå nya erfarenheter (Holt et al., 2015, s. 515-516). Om 

kognitiva genusscheman inte utvecklas tillräckligt mycket, alltså om assimilation och 

ackommodation sker för sällan, kan det förklara varför människor har stereotypa genustankar 

och varför dessa också fortlever. Att vissa lärare upplever att föräldrarnas synsätt på genus förs 

vidare till barnen är också förklarligt då barns inlärningsprocesser sker med hjälp av 

omgivningen, och ofta föräldrar.   

Några informanter talar om att det finns ett behov av att hela tiden kategorisera människor 

i olika genus/kön, och att det kan uppstå förvirring när en människa är svårplacerad. Detta 

stämmer överens med vad Westbrook och Schilt (2014, s. 33-36) påstod i sin studie, och 

benämnde processen som determining gender (s. 33). Vissa ifrågasatte behovet av detta; om 

det faktiskt är nödvändigt att veta. Trots detta var det många av lärarna som räknade antal killar 

och tjejer på bilderna, vilket ändå indikerar att behovet är ständigt närvarande och en naturlig 

process, som antingen kan ske omedvetet eller medvetet, precis som Westbrook och Schilt 

(2014, s. 33) menar. Schema-teorin kan också förklara varför detta sker, då människor 

kategoriserar personer i olika fack; scheman (Bem, 1981, s. 355). Att det ständigt finns ett 

behov av att kategorisera människor i fack kan tänkas försvåra processen att förändra 

genusnormer, då de fack och scheman som finns är svårföränderliga. Det är också problematiskt 

då Wigginton (2017, s. 4) menar att människor ofta förbiser genusidentiteter som inte tillhör de 

två binära kategorierna; man och kvinna.   

Killar i skolan verkar generellt sett ha tydligare stereotypa genustankar än tjejer i skolan, 

enligt ett antal deltagare. Att manliga kollegor skulle uppvisa detta är inget som framgår. I 

kollegiet verkar det snarare handla om att de äldre har svårt att tänka normkritiskt och lever 

kvar i gamla genusnormer. Några informanter upplever svårigheter att diskutera genusfrågor 
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med kollegor, vilket bekräftar kuratorn Mira Fielding som menar att det kan medföra negativa 

konsekvenser för den lärare som lyfter sådana ämnen (Intervjuad av Palm, 2018, februari, s. 

21). Huruvida män och kvinnor skiljer sig åt i genusföreställningar gick inte att utläsa utifrån 

informanterna själva, då männen i studien inte uppvisade mer genusstereotypiska åsikter än 

kvinnorna, vilket motsäger de Kraker-Pauw et al.s studie (2016, s. 334) men bekräftar Eidevalds 

avhandling som menar att det råder olika resultat angående lärares genus och dess betydelse 

(2009, s. 33). Detta är dock problematiskt att uttala sig om då det enbart var tre deltagande män 

respektive kvinnor i studien.  

Media och litteratur porträtterar ofta kvinnor som underlägsna och passiva, och män som 

självsäkra och aktiva enligt informanterna, vilket Palms artikel (2018, februari, s. 18-21) och 

Lynchs studie (2016) också klargör. Om samhället ger en bild av hur män och kvinnor är kan 

detta speglas i hur individer upplever sig själva (Ku, 2012, s. 583; Lynch, 2016, s. 424); något 

som till exempel kan förklara varför tjejer ofta upplevs vara mer självkritiska, vilket några 

informanter påstår. En positiv förändring är dock att flertalet av informanterna menar att de 

försöker välja litteratur och film som lyfter alla möjliga olika identiteter och 

familjekonstellationer, samt visa icke-stereotypiska bilder från media, för att på så sätt bredda 

barnens perspektiv och världsbild. Något som emellertid noterades är att de böcker som togs 

upp ofta handlade om killar, vilket skulle kunna betyda att män fortfarande är 

överrepresenterade i litteratur samt val av litteratur; något som Lynchs studie visade (2016, s. 

428). Utifrån vad som visas i media och vad som lyfts i litteratur kan människor lära sig 

samhällets genusscheman och normer (Lynch, 2016, s. 424).  

När barn lär sig samhällets genusscheman och samhällsstrukturer lär de sig också vilka 

attribut som förknippas med deras kön, vilket kan leda till att de beter sig så som stereotypen 

säger (Bem, 1981, s. 355; Wigginton, 2017, s. 8); något som skulle kunna vara orsaken till killar 

och tjejers olika beteenden som lärarna beskriver. Deltagarna betonar därav vikten av att utmana 

tankesätt och beteende genom att exempelvis få både barn och kollegor att tänka mer 

normkritiskt, vilket i psykologiska termer innebär att försöka förändra och utveckla 

genusscheman genom assimilation och ackommodation. Att utmana tankesätt har tidigare 

nämnts som en viktig aspekt i att förändra genusnormer (t.ex. Gillander-Gådin et al., 2013, s. 

56). Dessutom menar lärarna att det är viktigt att försöka behandla och bemöta alla likadant. 

Detta kan vara ett adekvat sätt för att förändra genusnormer, då människor ofta lever upp till 

upplevda förväntningar från omgivningen, vilket självuppfyllande profetia handlar om (Holt et 

al., 2015, s. 574). Om lärare exempelvis förväntar sig att killar ska ta plats och vara dominanta 

och att tjejer ska vara tysta och lugna, kan det bli som en självuppfyllande profetia där killar tar 
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mer plats och där tjejer blir tysta. Om lärare, andra vuxna, elever och samhället överlag istället 

behandlar och porträtterar alla likadant, skulle det förmodligen resultera i en mer jämlik balans 

mellan genusen.       

Något som kan liknas vid en paradox är att det sägs råda större skillnader mellan könen i 

de länder som är mest jämställda, enligt Schmitt et al. (2017, s. 48-49), vilket således skulle 

kunna vara en annan förklaring till de skillnader som vissa lärare påstår finns mellan killar och 

tjejer, speciellt eftersom Sverige är ett av världens mest könsjämställda länder. Det kan utifrån 

detta vara rimligt att ställa sig frågan om det finns någon mening med att överhuvudtaget arbeta 

med jämställdhet om skillnaderna mellan könen bara blir större? Något som kan vara relevant 

att tänka på vid besvarandet av den frågan är att det viktigaste kanske inte är att minska 

skillnaderna mellan könen, utan att det snarare handlar om att alla ska accepteras som de är. 

Många informanter talar om att det är viktigt att alla ska ha möjligheten att utveckla sin identitet 

utan några hinder på grund av genus eller något annat, och att alla ska ha möjligheten att få bli 

det de vill. Alla ska behandlas med respekt. Dessutom menar några av lärarna att genus bör 

liknas vid en skala, snarare än två motpoler; manligt respektive kvinnligt, vilket även Wigginton 

styrker (2017, s. 1, 3). Att ständigt tala om genus som om det vore dikotomt blir problematiskt, 

då det ofta är mycket bredare än så (Wigginton, 2017, s. 10).  

Något som talar för att jämställdhet bör arbetas med är bland annat att Schmitt et al.s 

studie (2017, s. 47-48) påvisade att både män och kvinnor har ett högre subjektivt välmående 

samt högre självkänsla i genusjämställda länder. En annan studie redogjorde även för att 

ungdomar i relativt genusjämställda länder påvisade en högre grad av livstillfredsställelse än 

ungdomar i mindre genusjämställda länder (de Looze, Huijts, Stevens, Torsheim & Vollebergh, 

2018, s. 1081). Studien understryker vikten av att arbeta för ökad jämställdhet, framför allt då 

det gynnar både män och kvinnor (de Looze et al., 2018, s. 1083).  

 

Praktiska implikationer  

Majoriteten av deltagarna är överens om att det finns mycket kvar att göra för att förändra 

traditionella genusnormer och öka jämställdheten. Temat ”Metoder för att förändra 

genusnormer” svarar ganska mycket för vad som kan göras inom skolväsendet, där både lärare 

och utbildning inkluderas, men också vad samhället och föräldrar kan göra. Enligt 

informanterna bör lärare försöka vara mer medvetna i sitt tankesätt och i sina val och beteenden, 

behandla alla lika samt tänka normkritiskt och få både kollegor och elever att också göra det. 

Lärarutbildningar bör implementera fler kurser inom genus, sexualitet och jämställdhet för att 
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därigenom göra lärarstudenter mer kunniga inom ämnet, vilket kan hjälpa dem att förmedla 

kunskap till deras framtida elever, samt öka medvetenheten.  

Föräldrar eller andra vårdnadshavare är ofta viktiga för barnens utveckling och formande 

av genusscheman. Det kan vara mycket betydande att föräldrar uppmuntrar barnen att få vara 

den de vill vara, för att på så sätt ge dem chansen att kunna utforska sin genusidentitet. 

Samhället i stort, däribland media, har också ett stort ansvar att förmedla verkligheten och till 

exempel inte framställa män som maktingivande och kvinnor som undergivna. Medieforskare 

har dock funnit att media ofta skildrar en konstruerad verklighet, vilket i sin tur formar 

åskådarens perspektiv och uppfattning om världen, speciellt om kunskap saknas inom ämnet 

(Westbrook & Schilt, 2014, s. 38). Ofta har yngre barn inte lika mycket kunskap som vuxna, 

vilket gör det extra viktigt att föräldrar, lärare och andra vuxna diskuterar med barnen om vad 

som visas upp i media och berättar att detta kan vara förvrängt. Några informanter gör redan 

detta, men menar också att det krävs att fler gör det.     

Den rådande antipluggkulturen måste upphöra för att resultatet hos killar och tjejer i 

skolan ska jämnas ut, detta enligt både informanter och tidigare forskning (t.ex. Eidevald, 2009, 

s. 31). Lärare bör förmedla både kroppsligt och verbalt att det finns samma förväntningar på 

alla elever, vilket fallet inte verkar vara idag enligt deltagarna. Om det finns lägre förväntningar 

på killar än på tjejer lär detta ge konsekvenser. Några informanter menar att tjejer ofta tänker 

några steg längre på grund av att de har fått öva på att vara självständiga och ansvarstagande, 

vilket skulle kunna påverka resultaten i skolan. Detta stöds även av Zimmerman som påstår att 

flickor tränas i självdisciplinförmåga redan från tidig ålder (Intervjuad av Bothelius, 2018, maj, 

s. 10). Gansens studie (2018) konstaterade dessutom att flickorna på förskolorna ofta blev 

tillsagda att städa upp efter sig medan pojkarna blev tillsagda att göra armhävningar eller 

springa ut och leka, vilket förmodligen påverkar flickor att tänka steget längre och se vad som 

behövs göras. Lösningen verkar således finnas i att behandla alla individuellt, och inte göra 

skillnad utefter genus.  

 

Metodologisk diskussion 

De sex deltagarna är centrala för studiens resultat, då deras individuella och subjektiva svar 

utgör det. Om det hade varit sex andra deltagare hade resultatet kunnat bli helt annorlunda. 

Något som är positivt för trovärdigheten och ger en nyanserad bild av ämnet är ifall deltagarna 

har olika erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2003, s. 109), vilket är fallet i nuvarande studie. 

Åldern på deltagarna varierar mellan 25 och 66, alla arbetar på olika skolor och förskolor, några 

arbetar med speciella uppdrag inom jämställdhet och andra inte. Det kan däremot ha varit så att 
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de personer som hörde av sig var väldigt engagerade i genus- och jämställdhetsfrågor och därför 

ville medverka, vilket kan ha påverkat svaren i intervjuerna. Om syftet inte hade framkommit 

lika tydligt i mailet hade det istället blivit oetiskt. Oavsett finns det alltid en risk att deltagarna 

svarar så som de tror att forskaren vill att de ska svara, eller utifrån vad som anses socialt 

önskvärt, vilket kallas för demand characteristics (Wilson & MacLean, 2011, s. 109).  

Det finns en sannolikhet att en mer riktig bild av hur lärares jämställdhetsarbete ser ut 

hade framkommit om elever istället hade intervjuats, med frågeställningen ”Hur upplever elever 

att lärare arbetar för jämställdhet?”. Lärarna i nuvarande studie kan ha framhävt sig själva på 

ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Risken med att intervjua elever angående 

lärares arbete, hade varit att de kanske inte alltid reflekterar över eller är medvetna om hur lärare 

arbetar med jämställdhet, då detta kanske sker mycket naturligt i undervisningen. Lärarnas 

subjektiva erfarenheter och tankesätt var av största intresse i denna studie, varför de valdes till 

deltagare.   

Om observationer i klassrummen hade skett hade resultatet förmodligen blivit tydligare i 

hur och om lärare arbetar för jämställdhet, vilket även några informanter uttryckte. 

Observationer hade kunnat kompletteras med intervjuer, likt Gansens studie (2018). 

Sannolikheten för att lärarna hade varit ärligare skulle kunna vara högre, eftersom de hade haft 

vetskapen om att de blivit observerade. Ibland speglas inte det som uttrycks i det som utförs, 

vilket visades hos en av de nio deltagarna i Gansens undersökning. De andra åtta uppvisade 

oftast samstämmighet i det de uttryckte i intervjuerna och hur de behandlade barnen på 

förskolan (Gansen, 2018), vilket således talar för att observationer och intervjuer fungerar som 

ett bra komplement och kan leda till en sannare bild av verkligheten.   

Forskarens egen förförståelse och subjektivitet kan ha påverkat resultatet, vilket minskar 

validiteten (Burnard, 1991, s. 464). Innehållsanalysen skedde utifrån tolkning av intervjuerna, 

vilket kan ha inneburit att tolkningen blivit missuppfattad (Graneheim & Lundman, 2003, s. 

106). En lösning till detta hade varit att kontakta några informanter igen och fråga om 

kategorierna stämde överens med vad de sa (Burnard, 1991, s. 465), vilket inte utfördes på 

grund av merarbete för båda parter. Något som däremot gjordes var att två klasskamrater bjöds 

in för att läsa igenom två av transkripten, för att sedan lista kategorier. Detta ökar på så sätt trots 

allt ökar validiteten (s. 465). Genom att lyfta fram betydande citat från intervjuerna, vilket 

gjordes, kan validiteten också öka då läsarna kan tolka och se huruvida kategorier och teman 

stämmer överens och vilka likheter och skillnader som finns däremellan (Graneheim & 

Lundman, 2003, s. 110).  
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Intervjuerna skedde under två veckors tid vilket ökar pålitligheten (Graneheim & 

Lundman, 2003, s. 110). Risken med att undersöka något under en längre tid är att beteenden 

kan bli inkonsekventa. Frågorna som ställs till deltagarna kan förändras och påverkas av tidigare 

intervjuer, vilket dock alltid är en risk, även i denna studie. Huvudsaken är att frågorna omfattar 

samma område (Graneheim & Lundman, 2003, s. 110), vilket försökte göras med stor 

noggrannhet i nuvarande studie.   

Studien kunde ha avgränsats mer inom genusämnet och förslagsvis fokuserat enbart på 

talutrymme och prestation. Frågeställningarna var väldigt breda, men avgränsades å andra sidan 

i vilka frågor som fanns i intervjuguiden. Tanken var att få en så omfattande bild som möjligt 

kring lärares genusföreställningar och arbete. Urvalet av deltagare var också väldigt brett då 

alltifrån förskollärare till ämneslärare medverkade. Det kunde ha underlättat språkbruket i 

studien, samt givit en mer koncentrerad bild av hur en viss typ av lärare arbetar, om enbart 

förskollärare eller enbart ämneslärare hade intervjuats, då dessa yrkesgrupper arbetar utefter 

olika läroplaner. Samtidigt ska det inte spela någon roll då alla förskollärare och lärare ska 

arbeta för ökad jämställdhet och förändrande traditionella könsnormer (Skolverket, 2011; 

Skolverket, 2018).      

 

Framtida studier  

Det framkom i intervjuerna att lärarna hade vissa uppfattningar om vilka förväntningar och 

normer som fanns mellan eleverna, och nämnde att dessa kan påverka elevernas attityder och 

beteenden. Det hade därav varit väldigt intressant att genom intervjuer och observationer 

undersöka vilka genusföreställningar elever har och hur de beter sig mot varandra i 

klassrummen och på skolan. Något som också visade sig vara utmärkande i studien var hur 

deltagarna kopplade hemmets principer till barnens beteenden och föreställningar, vilket kräver 

vidare forskning. Hur stor inverkan har föräldrar eller andra vårdnadshavare på barns 

föreställningar och attityder om genus egentligen? För att kunna se eventuella samband mellan 

föräldrars genusföreställningar och deras barns, hade undersökningar kunnat utföras där 

föräldrars genusföreställningar först synliggjorts och därefter barnens. En jämförelse mellan 

respektive part hade sedan krävts.  

 

Avslutande reflektioner  

Deltagarna i studien uppvisade inte sällan en medvetenhet om vilka genusnormer som råder i 

samhället och i skolan, och att dessa måste förändras på något sätt. Under intervjuerna insåg 

några av lärarna sina brister och kom underfund med vad som behövdes förbättras inom genus- 
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och jämställdhetsområdet. Förhoppningen med studien var att de medverkande lärarna skulle 

bli mer medvetna om hur deras genusföreställningar såg ut och hur de arbetade utifrån dessa. 

Till följd av detta sattes eventuellt en tankeprocess igång som i framtiden kan komma att 

åstadkomma förändringar. Förändringar som kan leda till ett mer jämställt samhälle, där ingen 

diskrimineras på grund av genus.  
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Bilagor 

Bilaga I  

Inbjudan till deltagande  

Hej!  

 

Jag heter Emma Tegnhammar och läser till ämneslärare med ingångsämne psykologi på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag skriver just nu en C-uppsats med syftet att öka förståelsen för 

hur lärare arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor i skolan. För att ta reda på detta behöver 

jag lärare som vill delta i en intervju som kommer ta cirka 1 timme. Det är av denna anledning 

jag hör av mig och undrar om du vill delta. Det är helt frivilligt och du kan när som helst välja 

att avbryta intervjun. Du kommer att vara anonym, och det du säger kommer enbart att 

användas i vetenskapligt syfte. Intervjun kommer med din tillåtelse spelas in för att på så sätt 

underlätta transkribering och analys. Jag ser gärna att intervjun sker någon gång under vecka 

47 eller 48.  

 

Om detta låter intressant och du känner för att delta i studien är du varmt välkommen att höra 

av dig till mig så att tid och plats för intervjun kan bokas in i samråd. Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Tegnhammar, Kalmar  

XXXXXXX@student.lnu.se   
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Bilaga II 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare/förskollärare?  

3. Hur länge har du arbetat på den skola/förskola du arbetar på nu? 

4. Vad har du för utbildning?  

5. Vilka ämnen undervisar du i? (Ställdes inte till förskollärare) 

6. Hur gamla är barnen/eleverna du undervisar?  

 

Frågor om genusbegreppet och jämställdhetsarbetet 

7. Vad har du för tankar kring genus?  

8. Hur har dina tankar kring genus utvecklats genom åren? 

9. Hur upplever du att genusroller/genusnormer yttrar sig i ditt klassrum/på förskolan?  

10. – i samhället?  

11. Hur tänker du kring din undervisning/arbetsmetod utifrån dessa genusnormer? 

12. – Litteratur? Filmer? Hur tänker du när du väljer det? 

13. Märker du några skillnader mellan tjejer och killars beteende och egenskaper? Både i 

klassrummet/förskolan och i samhället. Om ja, vilka?   

14. Vad tror du att dessa skillnader beror på? 

15. Vad tror du krävs för att människor ska ändra sitt tankesätt/sina fördomar kring genus 

och genusskillnader?  

16. Upplever du någon skillnad i tillsägning mellan tjejer och killar?  

17. Reflekterar du ibland över hur du tilltalar killar och tjejer? I så fall, vad kom du fram 

till?  

- ”PAUS”: Visa de tre bilderna, en i taget. Vad tänker du när du ser den här bilden?   

18. Tycker du att det är svårt eller lätt att arbeta utifrån ett genusjämställt perspektiv? 

19. Vad upplever du är svårast med det?   

20. Hur upplever du att genus diskuterades under din utbildning? 

21. Hur upplever du att kollegor emellan talar om genus? Och skolan/förskolan?  

22. Hur tänker du angående att diskutera genus med barnen/eleverna? 

23. – hur omsätter du detta i praktiken?   

24. Hur skulle du vilja definiera begreppet genus?  
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Bilaga III 

Bild I 
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Bilaga IV 

Bild II 
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Bilaga V 

Bild III 

 


