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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger i skolverksamheten har för 

tankar kring skolans arbete med jämställdhet och genus. Följande frågeställningar ligger 

till grund för studien: Vad har pedagogerna för erfarenheter av jämställdhetsarbete? Hur 

resonerar pedagogerna kring genus? På vilket sätt arbetar man för att främja ett medvetet 

tankesätt kring jämställdhet och genus bland eleverna? Med hjälp av kvalitativa 

intervjuer fick fyra pedagoger från en liten skola i södra Sverige dela med sig av sina 

tankar och erfarenheter. I resultatet har det framkommit att jämställdhet är ett misstolkat 

begrepp som kopplas samman med likabehandling. Det förekommer inget aktivt arbete 

med varken jämställdhet eller genus i elevgrupperna, och de gånger detta diskuteras är 

vid enstaka tillfällen i undervisningen. Den enda information pedagogerna i studien 

upplever att de får om jämställdhet och genus är vad som står i läroplanerna. Ingen av 

pedagogerna kan påminna sig om att det någonsin förekommit ett arbete med 

jämställdhet i personalgruppen, men är eniga om att ett kontinuerligt jämställdhetsarbete 

behövs för att inte falla tillbaka i gamla rutiner. Pedagogerna är eniga om att det inte 

behövs någon större eftertanke kring genus, då de anser att det efter en lång 

arbetserfarenhet faller sig naturligt att behandla eleverna på individnivå och inte göra 

skillnad på kön. 

 

Nyckelord: jämställdhet, genus, förändring, könsmönster, jämställdhetsarbete. 
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1 INTRODUKTION 
När jag under utbildningens gång haft undervisning om såväl genus som socio- och 

interkulturella perspektiv har det skapats ett stort intresse kring just dessa områden. 

Efter att ha sökt igenom ett stort antal avhandlingar och efterforskningar inom just 

dessa områden blev det klart för mig hur svårt det verkar vara att leva upp till 

läroplanens alla mål och riktlinjer om en skola för alla, och intresset växte sig ännu 

starkare. Jag valde att fokusera på jämställdhet och genus och sökte vidare bland 

tidigare forskning. Det finns mycket forskning kring flickors och pojkars olikheter 

och de skillnader som funnits att iaktta i pedagogernas bemötande mot eleverna. 

Därför ansåg jag det inte nödvändigt att göra ännu en studie om detta.  

 

Trots många veckors verksamhetsförlagd utbildning på flera olika skolor har jag inte 

sett något särskilt som tyder på ett aktivt arbete med jämställdhet och genus. Därför 

tyckte jag att det var intressant att istället få gå ut i skolorna och undersöka hur 

pedagogerna själva ser på skolans arbete för att skapa en jämställd miljö för eleverna, 

om ett sådant arbete förekommer. Genus är ett laddat ord och innebär så mycket mer 

än vilka färger man som förälder väljer att klä sina barn i, eller vilka leksaker man 

låter dem leka med. Jag tycker även att det handlar om hur man genom sitt 

bemötande medvetet eller omedvetet riskerar att leda in barnen i stereotypa 

könsroller, som i slutändan riskerar att sätta gränser för barnets framtid och 

möjligheter. Om vi ska kunna sikta på en mer jämställd framtid där kön, etnisk 

tillhörighet eller sexuell läggning inte spelar någon roll i samhället, anser jag att vi 

behöver fokusera på att ge barnen nya tankemönster och synsätt. Då alla barn i 

Sverige har skolplikt anser jag att skolan är den rätta platsen att börja arbetet på. 

 

Enligt Lgr-11 (Skolverket, 2011) ska alla skolor gestalta och förmedla bland annat 

alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Alla som 

arbetar i skolan ska ha i åtanke att det sätt man bemöter och bedömer flickor och 

pojkar på, samt de krav och förväntningar som man ställer på dem, bidrar till att 

forma elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 

dessutom ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011). 

Det är kommunen och skolnämnden som gemensamt ansvarar för att utbildningen 

genomförs enligt lag, och att den anställda personalen innehar tillräckliga kunskaper 

för att skapa en pedagogik som uppfyller målen i läroplaner och övriga styrdokument 

(SFS 1985:1100). Kommunen ansvarar även för att personalen i skolan får den 

kompetensutveckling som krävs för det pedagogiska arbetet (SFS 2000:842). 

  

Tillsammans med föräldrarna är det skolan som har den viktiga uppgiften att forma 

dagens barn till medvetna individer. Brister kunskapen och kompetensen hos 

personalen i skolverksamheten, blir det därmed också svårt att ge alla barn samma 

möjligheter att tillämpa nya tankemönster. 
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2 BAKGRUND 
Inledningsvis i bakgrundskapitlet, kommer de två centrala begrepp som studien 

grundar sig på, jämställdhet och genus, att utredas och förklaras. Därefter följer 

resultat av tidigare forskning uppdelade i fyra avsnitt: Lärares förväntningar och 

bemötande, Lärares uppfattningar av elever, Krav på skola och lärare samt Behov. 

 

2.1 Jämställdhet och genus 

Begrepp som jämställdhet och genus kan vara förvirrande om det saknas kunskap om 

innebörden. Jämställdhet blandas ofta ihop med det liknande begreppet jämlikhet, 

och genus blandas ofta ihop med begreppet kön. För att kunna förstå bakgrunden till 

denna undersökning behöver dessa begrepp utredas och förklaras. Till en början ges 

en kort förklaring kring de båda begreppen under rubriken Begreppsförklaringar, för 

att följas av en mer djupgående utredning kring begreppet jämställdhet under 

rubriken med samma namn. Där diskuteras bland annat den manliga normen och de 

strävansmål som skolan förväntas arbeta efter. Slutligen utreds begreppet genus och 

genusperspektivet under rubriken Genus. 

 

2.1.1 Begreppsförklaringar 
 

Jämställdhet 

Jämlikhet innebär lika villkor för olika människor. Det ska exempelvis inte ges olika 

villkor beroende på om man är funktionshindrad eller icke-funktionshindrad, om 

man kommer från en trygg social bakgrund eller en otrygg sådan. Jämställdhet 

däremot behandlar enbart sådant som har med kön att göra, om likvärdiga villkor 

mellan män och kvinnor (Hedlin, 2004). Jämställdhet har många dimensioner som 

berör livets alla områden, hör intimt ihop med makt och handlar även om demokrati.  

 

Genus 

Genus och kön är två begrepp som ofta kopplas samman eller blandas ihop, likaså att 

genusperspektiv skulle innebära detsamma som att lägga fokus på kön och 

könsskillnader. Genus innebär de föreställningar vi har om män och kvinnor, manligt 

och kvinnligt (Hedlin, 2004). Berg (2000) beskriver genus som ett begrepp som 

omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Andra beskrivningar som 

förekommit kring begreppet genus är att det är sammankopplat med könsidentitet, 

könssymbol och könsstruktur. Samtliga aspekter har att göra med hur könet 

konstrueras (Berg, 2000).  

 

2.1.2 Jämställdhet 
Feminister har sett begreppet jämställdhet som relativt ointressant ur analyssynpunkt, 

bland annat för att begreppet ofta har en neutraliserande underton där maktfrågor 

vanligtvis har försvunnit ur analysen (Edström, 2010). Hedlin (2004) betonar att 

frågan om jämställdhet inte får minskas ner och formas om till en attitydsfråga. 

Därför måste lärare ha kunskap om de fördomar som är tätt sammankopplade med 

”manligt” och ”kvinnligt” samt hur dessa påverkar i olika sammanhang. Av ren vana 
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förväntar vi oss olika saker av män och kvinnor, och därmed tolkar vi automatiskt 

deras handlingar med hjälp av olika tolkningsramar. Detta i kombination med brist 

på insikt om dessa mekanismer gör att det blir ännu svårare att behandla män och 

kvinnor på samma sätt (Hedlin, 2004). Hedlin (2004) betonar även att likabehandling 

innebär detsamma som en jämställdhetsåtgärd då villkoren för män och kvinnor idag 

inte ser likadana ut. Att sträva efter att behandla alla lika kan snarare ses som ett 

uttryck för ett omedvetet och könsblint förhållningssätt (a.a.). 

 

 

Den manliga normen 
Enligt Hedlin (2004) ses mannen som en norm då han alltjämt beskrivs som den 

allmänna personen. En kvinna beskrivs däremot specifikt eller avvikande. Ett exempel 

som Hedlin (2004) ger är då män och kvinnor skriver böcker. En bok skriven av en man 

kallas kort och gott som litteratur, medan en bok skriven av en kvinna snarare får 

benämningen kvinnolitteratur. Jämställdhetsfrågan handlar i hög grad om kunskap 

(a.a.). Barn lär sig tidigt, bland annat via TV-program och i bilderböcker, att det 

manliga har en högre status. I TV är det fler män/pojkar än kvinnor/flickor som visas 

och i bilderböcker är huvudpersonen ofta en han, oavsett om det är en människa eller 

ett djur. Barnen lär sig på så sätt att det är män som bestämmer, att det är deras 

åsikter, intressen och behov som hamnar i centrum (Hedlin, 2004). Därigenom får de 

en klar syn på vad som anses kvinnligt respektive manligt. Dessa värderingar tar 

barnen till sig genom att se och uppleva hur det manliga värderas högre än det 

kvinnliga i samhället och i kulturen. Barn tar snabbt till sig att det klassas som sämre 

att kallas för flickaktig om man är en pojke, än att kallas pojkaktig om man är en 

flicka (a.a.).  

 

Jämställdhet handlar om lika villkor och därigenom ifrågasätts den manliga normen 

(Hedlin, 2004). Vid arbete med detta behövs en utvecklad medvetenhet om att det 

idag inte råder lika villkor för män och kvinnor. På grund av att våra föreställningar 

om vad som anses manligt och kvinnligt grundläggs väldigt tidigt i barndomen, är 

det allt annat än enkelt att bemöta flickor och pojkar på samma sätt just för att dessa 

värderingar sitter mycket djupt rotade i var och en av oss (Hedlin, 2004). Det faller 

sig inte naturligt att behandla alla lika, tvärtom krävs en medveten analys kring de 

dolda och djupa föreställningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt och 

vad som förväntas av pojkar respektive flickor. Något som är viktigt att komma ihåg, 

är att likabehandling och jämställd behandling inte alltid är samma sak. Det är 

betydligt mer komplicerat än så (a.a.). 

 

Strävansmål 

Grunden för ett jämställt samhälle läggs i skolan och för att kunna sträva efter att 

uppnå målet med jämställdhet i skolverksamheten, behövs en medvetenhet om att 

eleverna i dagens läge ännu inte har möjlighet utvecklas som de individer de är 

(Hedlin, 2004). Detta är något vi behöver ta till oss för att en förändring ska kunna 

ske. Framför allt är det viktigt att komma ihåg att målet med jämställdhetsarbete i 

skolan är att både flickor och pojkar ska få en utökad repertoar och färre 

begränsningar. Syftet är att öppna upp, att ge fler möjligheter (a.a.).  

 

Att flickor ska behöva känna att vissa saker inte lämpar sig för dem eller att pojkar 

inte ska kunna göra vad de vill för att det anses olämpligt, är något som ska 
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motverkas. Även ett arbete med att bryta trenden att flickor ska uppfostras till att 

sätta andras behov före sina egna, samt att pojkar uppmuntras till att leva för stunden 

och leva upp till ett så kallat machoideal, behövs för att nå målen. Med dessa synsätt 

medverkar vi till att ge flickor sämre självkänsla och att pojkarnas livschanser på sikt 

kommer att undermineras (Hedlin, 2004). 

 

2.1.3 Genus 
Den ursprungliga tanken med att introducera begreppet genus var att kunna skilja 

mellan det biologiska (kön) och det sociala (genus) (Edström, 2010). Följande två 

principer lägger en grund för genussystemet; Isärhållande (dikotomi) och Hierarki 

(rangordning). Isärhållande innebär att manligt och kvinnligt ses som två åtskilda 

saker och de båda begreppen beskrivs som varandras motsats. Principen om hierarki 

tilldelar istället mannen en högre status än kvinnan och mannen ses som normen 

(Hedlin, 2004). De vardagliga begreppen manligt och kvinnligt innehåller en stark 

influens av myter om kön. Dessa myter har ett långt förflutet och grundar sig i 

dualism (”de två motsatta”) och dikotomin (isärhållande/spänningen mellan dessa 

två). Några vetenskapliga skillnader bortsett från de fysiska har dock aldrig bevisats. 

Den traditionella synen på kvinnligt och manligt har med tiden ändå påverkat oss att 

skilja på människor utifrån kön. Vad som anses lämpligt för pojkar respektive flickor 

klargörs för barn redan i tidig ålder och livsmöjligheterna för såväl kvinnor som män 

begränsas genom detta (Berg, 2000). 

 

Genusperspektiv 

Om en lärare ska kunna föra in ett genusperspektiv i sin undervisning krävs att denne 

tillägnar sig genuskunskap för att därmed lyckas skapa ett genusperspektiv på sin 

omvärld (Hedlin, 2004). För att lärare ska kunna distansera sig till det invanda och 

utifrån det analysera, förstå och bidra till elevernas utveckling, behöver lärarna få en 

annan sorts kunskap än den som tillämpas i vardagen. För att förstå genusbegreppet 

behövs till att börja med en förståelse kring samhällets könsstruktur. Att tillägna sig 

kunskap kring begreppen makt och social överordning/underordning är en god hjälp 

på vägen (Hedlin, 2004). Berg (2000) belyser att ansvaret för såväl undervisningens 

resultat som för det enskilda barnet vilar på läraren. För att kunna vara en god 

förebild behöver varje lärare göra upp med sina egna myter och ha såväl förståelse 

som acceptans för den position man har i förhållande till eleven. Med tanke på att 

barn tar efter vuxnas beteende behövs genusmedvetna lärare som, genom att vara 

goda förebilder, kan bryta trenden och motverka de könsmyter som cirkulerar i 

samhället (a.a.). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som använts till bakgrundskapitlet är hämtad från nio olika 

licentiat- eller doktorsavhandlingar, där samtliga studier i respektive avhandling är 

genomförda i Sverige. I övrigt har sju andra källor från rapporter, samlingsverk, 

hemsidor och annan litteratur använts. Resultaten från forskningen visas nedan 

uppdelade i fyra kategorier som behandlar olika perspektiv kring lärares arbete och 

uppfattningar om genus och jämställdhet. Till att börja med sammanställs 

forskningsresultaten kring lärares bemötande av elever, där de tydligaste skillnaderna 
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redovisas. Därefter följer ett avsnitt som bland annat beskriver hur lärare uppfattar 

elevers beteende olika vid konflikter och uppförande, beroende på om eleven är 

pojke eller flicka. I det tredje avsnittet beskrivs de krav som ställs på skola och lärare 

från omvärlden kring genus och jämställdhet. Den avslutande delen behandlar, med 

hjälp av resultat från tidigare studier, vad som behövs för att öka och stärka arbetet 

med jämställdhet och genus i skolverksamheten.  

 

2.2.1 Lärares förväntningar och bemötande 

 

Förväntningar 

I de undersökningar som gjorts kring fenomenet ”att behandla alla lika”, klargörs att 

vi tillskriver människor olika egenskaper beroende på om man har att göra med en 

flicka/kvinna eller pojke/man (Hedlin, 2004). Vi förväntar oss olika saker av flickor 

och pojkar och vårt bemötande bekräftar detta. Hedlin (2004) har i sin rapport tagit 

upp tre skilda sätt att förstå kön och beskriver dessa som traditionellt 

olikhetstänkande, likhetstänkande samt genustänkande. I ett traditionellt 

olikhetstänkande ses män och kvinnor som två olika väsen och de olikheter som kan 

observeras antas vara naturliga för könet. I ett likhetstänkande däremot betyder 

begreppet kön inte något alls. I likhet med det traditionella olikhetstänkandet, tas 

heller inte här någon hänsyn till att män och kvinnor står inför olika villkor. Istället 

förklaras skillnaderna med att kvinnor helt enkelt inte tar för sig. Det anses att flickor 

bara behöver börja ta för sig av utrymmet i skolan, utan vidare eftertanke på att en 

flicka som tar för sig i samma utsträckning som en pojke förmodligen skulle anses 

som normbrytande och okvinnlig. Vidare beskriver Hedlin (2004) det tredje och sista 

sättet att förstå kön, genustänkandet. Detta innebär att könet sätts in i ett större 

sammanhang där sociala och kulturella föreställningar kopplas samman med det 

biologiska könet. Det som exempelvis anses kvinnligt i ett land, kan skilja sig 

mycket mot vad som anses kvinnligt i ett annat (a.a.). 

 

Anderssons (2011) studie har visat att många lärare anser att de har samma 

förväntningar på både pojkar och flickor. Vid observationer av hur dessa lärare sedan 

ger instruktioner, har det dock framkommit att deras sätt att instruera elever indikerar 

att de har olika förväntningar på de båda könen (a.a.). I studien framgår även att om 

lärare får titta på inspelade videoobservationer av hur de interagerar med sina elever, 

kan de inte se hur de bemöter pojkar och flickor olika. Att lärarens bemötande skulle 

bero på om eleven är pojke eller flicka, är något de flesta förnekar (Andersson, 

2011).  

 

Resultatet av Högdins (2007) studier visar att flickor får mindre stöd från läraren än 

pojkar. Detta är något även Eidevald (2009) pekar på i sin studie där det framkommit 

att lärare ofta behandlar pojkar som mindre mogna än flickor. Därigenom förväntar 

sig lärare att flickor klarar sig bättre än pojkar (Eidevald 2009). 
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Bemötande 

Det har via Eidevalds (2009) studier visat sig att pojkar och flickor överlag bemöts 

olika i samma situationer i skolan. Flickor straffas många gånger för att ha brutit mot 

regler, medan pojkar riskfritt kan bryta mot samma regler utan efterföljder. Pojkar får 

oftare en mer aktiv position i skolan än vad flickor får (Eidevald, 2009). Resultatet 

av flera studier visar att pojkar är de som pratar och stör mest i klassrummet och 

därmed får flest tillsägningar (Wester, 2008; Samuelsson, 2008; Wernersson, 2009). 

Många pojkar upplever dessa tillsägningar som orättvisa och omotiverade (Wester, 

2008). I Eliassons (2007) undersökning framgår att de som utmärker sig mest i 

klassrummet som högljudda, förolämpande, roliga och stökiga ofta ses som populära 

och med en högre rang av de andra eleverna. Pojkars förolämpande sätt förklarades 

ofta som humoristiskt eller med någon annan form av förklaring. Det är alltså mer 

accepterat att pojkar använder sig av förolämpningar och andra påhopp än flickor 

(a.a.).  

 

Olika bemötande av flickor och pojkar sker omedvetet och därför kan det beskrivas 

som att det ojämställda ofta uppfattas som normalt (Eidevald, 2009). Eidevald visar 

att många lärare och förskollärare ofta behandlar barnet som ett kön istället för en 

individ. Genom att både lärare och andra barn behandlar flickor och pojkar olika i 

samma situationer, börjar barnen acceptera och placera sig själva i olika fack 

beroende på kön och vad som anses vara okej. Analysen av studien visar att det 

bemötande som nu anses vara neutralt, snarare agerar maktproducerande och 

diskriminerande (a.a.). 

 

Wernerssons (2009) studier visar att flickor generellt sett trivs bättre i skolan, 

upplever sig bli bättre bemötta av lärare, har lättare att hantera olika arbetssätt samt 

presterar bättre betygsmässigt, än pojkar. En logisk följd av denna 

positionsutjämning mellan könen borde vara att flickornas ställning har stärkts i 

förhållande till pojkarna och att skillnaderna mellan könens värden har minskat. 

Trots detta har den allmänna uppfattningen om mannen som det starka könet 

förstärkts över tid (a.a.).  

 

2.2.2 Lärares uppfattningar av elever 
 

Konflikter med pojkar respektive flickor 

Thornberg (2010) beskriver konflikter och konflikthantering i skolan som en viktig 

del av skolverksamhetens värdepedagogik. Genom att ge elever de verktyg som 

krävs för att lösa en konflikt hjälper man dem även att utveckla social kompetens och 

ett förhållningssätt som gör dem till goda lyssnare och förhandlare i framtida 

konfliktsituationer. Grundläggande byggstenar för det pedagogiska mötet i 

konfliktsituationer är lärarens relationskapital bland eleverna, samt lärarens 

framträdande fostransstil och förmåga till samtal med eleverna (a.a.). 
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Lundström (2008) har gjort en studie om lärare och deras tillvägagångssätt vid 

konflikter. Här framkommer att lärare exempelvis har lättare för att ta fysiskt i pojkar 

på ett bestämt sätt eftersom de anser att pojkar tål lite hårdare tag än flickor. Att 

använda sig av fasthållning vid aggressiva utbrott bland elever sågs som en 

självklarhet för flera av de tillfrågade lärarna men det betonades att ju äldre barnen 

blev desto mer fysiskt motstånd kunde förekomma. Beröring av äldre flickor ansågs 

något svårare för de manliga lärarna då sexuell misstro kunde uppstå. Detta var dock 

inget som de kvinnliga lärarna oroade sig över. Alla de tillfrågade lärarna i 

Lundströms (2008) studie var överens om att det skiljer sig mellan pojkars och 

flickors konflikter, både till innehåll och hur de yttrar sig. Flera av de manliga lärarna 

tyckte att flickors konflikter var mer komplicerade än pojkarnas då flickorna saknar 

den aggressivitet och öppet uttryckta fientlighet som är desto tydligare i pojkars 

konflikter. Elever som begår normbrott uppfattas ofta som i behov av en god relation 

till en vuxen och lärare ser sig själva som omsorgsgivare till de elever som utsätter 

andra för våld (Lundström, 2008). 

 

Resultatet av Westers (2008) studie visar att det pojkar har gemensamt är att delta i 

lekar som bland annat innefattar aktiviteter som att kasta suddgummin, skicka lappar 

och att knuffas. Genom dessa lekar konstrueras en maskulinitet som inkluderar 

självständighet och maktfördelning (a.a.). Bekräftelse är ett av de mest 

grundläggande behoven hos människan (Elvin-Nowak & Thomsson, 2010). Att bli 

sedd, uppskattad och värderad för den man är lägger grunden för ett 

existensberättigande. Att använda omgivningen på ett krävande, burdust och ensidigt 

sätt för att bekräfta sin identitet är gemensamt för många människor. Det handlar då 

om att frånta andra människor möjligheten till att bli bekräftade för att på så vis 

skapa och upprätthålla bilden av sig själv, något som i så fall blir till en härskarteknik 

(a.a.). 

 

Uppförande i klassrummet 

Tidigare studier som Samuelsson (2008) hänvisar till åskådliggör att lärare inte är 

tillräckligt förberedda på att hantera dåligt uppförande bland elever i klassrummet. 

Resultatet av Samuelssons (2008) studie visar även att lärare upplever att de 

vanligaste formerna av dåligt uppförande, är att tala rätt ut i klassrummet och att 

störa andra barn. Beskrivningar från lärare och elever vad gäller hanteringen av icke 

relevant prat i klassrummet, tyder enligt Westers (2008) studie på att eleverna 

placeras i fack utefter kön, såsom att pojkar och flickor har olika sätt att prata och 

använda sina röster. Detta kan i sin tur bidra till att skapa och återskapa traditionella 

könsmönster (a.a.).  

 

Att tala rätt ut i klassrummet är det som lärare själva blir mest störda av, tätt följt av 

elever som lägger sin uppmärksamhet på egna projekt under lektionstid. Detta ser 

lärarna som störande då projekten anses hindra barnet i dess kunskapsutveckling och 

lärande (Samuelsson, 2008). Både lärare och elever lyfter fram turordnade principer 

för hur läraren bör fördela sin tid till att hjälpa eleverna i klassrummet. Även här kan 

specifika könsmönster urskiljas, bland annat att det är maskulint att antyda en viss 

skolvägran och feminint att vara positiv till sina studier (Wester, 2008).  
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Wernersson (2009) visar genom studier att lärare upplever pojkar som de mest 

störande eleverna, medan flickor ses som de elever som tar ansvar för att ordna saker 

i klassen. Dessa perspektiv tillhör synen på de övergripande traditionella 

könsmönstren som fortfarande står stabila, likaså att flickor fortfarande ses som de 

elever som exempelvis är tysta och hjälpsamma. Wernerssons (2009) studie pekar 

även på en förändring av utvecklingen där utjämnandet av könsskillnaderna är 

relativt stora i olika avseenden. Flickor anses exempelvis idag vara mer högljudda, få 

fler tillsägelser samt tillåts ett större utrymme i klassrummet (Wernersson, 2009). 

 

2.2.3 Krav på skola och lärare 
 

Betungande inslag 

Vad gäller de förändrade kraven i läraryrket anser många lärare att kraven på 

användandet av många olika arbetssätt, flexibilitet i planeringen samt arbete för hela 

skolans utveckling har ökat (Tallberg Broman & Holmberg, 2007). Krav som är 

kopplade till inflytande, demokrati och skolutveckling är enligt lärare de områden 

som ökat mest. Angående området kring betungande inslag pekar studien på att 

lärare i skolor med mindre kulturell och etnisk mångfald upplever föräldrarnas 

förväntningar som mer betungande än just mångfalden (a.a.).  

 

Det genomgående intrycket av lärarnas uppfattning om yrket som betungande är i 

övrigt relativt liten och någon skillnad i relation till verksamheternas mångfald finns 

inte. Föräldrarnas främsta krav och förväntningar på skolan ligger enligt lärarnas 

uppfattning på att skolorna ska erbjuda trygga och trivsamma miljöer för barnen. I 

områden med stor kulturell och etnisk mångfald förväntar sig föräldrarna att lärarna 

ska visa hänsyn till de sociala och kulturella skillnader som finns bland eleverna. 

Även ett aktivt arbete med jämställdhet och barnens lärande är högt prioriterade 

förväntningar bland föräldrarna (Tallberg Broman & Holmberg, 2007). 

 

2.2.4 Behov 
Edström (2010) har i sin studie undersökt statlig förskole- och grundskolepolitik, där 

pedagogerna framställts som både en del av lösningen och en del av 

jämställdhetsproblemet. I de kommuner där studien genomförts har Edström (2010) 

konstaterat att pedagogerna främst är i behov av ökad kunskap och kompetens. I det 

undersökta materialet har jämställdhetsarbetet i både politik och praktik i stora delar 

bedrivits inom ramen för en likhetsdiskurs, där det ofta har handlat om att behandla 

pojkar och flickor mer lika. I resultatet från de förskolor som undersökts i studien har 

det framkommit att det framför allt är flickor som ska jämställas, och att det är högst 

önskvärt att flickor inte ska vara för ”flickaktiga” (Edström, 2010).  

 

I Carlsson-Wahlgrens (2009) studie framgår en önskan om att lärare ska göras 

medvetna kring hur vardagen i skolan påverkar pojkar och flickor, hur lärare bemöter 

de båda könen samt att göra pojkar mer delaktiga i utbildningen.  Carlsson-Wahlgren 

(2009) pekar även på att skolans personal ofta är omedveten om den stora skillnaden 

i uppfostran mellan pojkar och flickor och de konsekvenser som kommer med detta. 
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Trots att skolan fostrar pojkar och flickor till att bete sig på två olika sätt, är det bara 

ett av sätten som premieras i skolan (Carlsson-Wahlgren, 2009). 

 

I Anderssons (2011) studieresultat beskrivs genusmedvetenhet som en förmåga att 

kunna problematisera genus. Genusmedvetenhet kan kopplas till arbete med 

jämställdhet där en aspekt är att vara uppmärksam på ojämställdheter i klassrummet. 

Lärare behöver då ha verktyg för att kunna förändra situationen. Att vara 

genusmedveten innebär dessutom att ha en förmåga att uppmärksamma sitt eget 

agerande och de egna tankegångarna vad gäller genus och kön (Andersson, 2011). 
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3 SYFTE 
I tidigare studier har det forskats en hel del kring pedagogers bemötande av elever 

samt om skillnader mellan pojkar och flickor i skolan. I de artiklar som lästs inför 

formandet av bakgrundskapitlet, har det dock inte funnits mycket forskning kring 

pedagogers tankar och syn på arbetet kring jämställdhet och genus, med såväl elever 

som i personalgruppen. Detta är något som ligger till grund för denna studie.  

 

Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger har för tankar kring arbetet med 

jämställdhet och genus i skolan. Utifrån detta har följande frågeställning formulerats: 

 Vad har pedagoger för erfarenheter av jämställdhetsarbete? 

 Hur resonerar pedagoger kring genus? 

 På vilket sätt arbetar man för att främja ett medvetet tankesätt kring 

jämställdhet och genus bland eleverna? 
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4 METOD 
Metodkapitlet är uppdelat i sex delar där varje moment beskrivs ingående var för sig. 

Till att börja med kommer en beskrivning av den metod som ligger till grund för 

studien följt av en vidare beskrivning av det undersökningsinstrument som användes. 

Därefter följer sammanfattande avsnitt om urval och bortfall samt genomförande. 

Avslutningsvis kommer en beskrivning av de etiska förhållningssätt som tagits i 

beaktande genom arbetet med studien och de kritiska tankar som uppkommit kring 

metoddelen under studiens gång. 

 

4.1 Metodval 

Den här studien utfördes med ett kvalitativt perspektiv, då det med hjälp av detta är 

lättare att bland annat jämföra och hitta mönster i respondentens tankar (Trost, 1997). 

Ett kvalitativt perspektiv är även att föredra om studien syftar till att förstå och tolka 

subjektiva upplevelser snarare än att söka förklaringar. Likaså skapar den kvalitativa 

undersökningen ett större utrymme för respondenten att med egna ord uttrycka sin 

mening (Patel & Davidsson, 2003; Trost, 1997). Det kvalitativa perspektivet ansågs 

passande för studien då syftet var att låta respondenterna med egna ord beskriva 

tankar och erfarenheter kring arbetet med jämställdhet och genus i skolan. Att 

genomföra en kvalitativ studie skulle således medverka till att resultaten blev lättare 

att jämföra mot varandra, för att på så vis hitta eventuella mönster i respondenternas 

tankar. 

 

4.2 Val av undersökningsinstrument 

I studien användes kvalitativa intervjuer med ett mindre antal pedagoger, då den 

typen av intervjuer ger en djupare kunskap kring undersökningsområdet (Patel & 

Davidsson, 2003). Då frågorna ställdes i samma ordning till var och en av 

respondenterna, beskrivs intervjun ha en hög standardisering. Denna typ av intervju 

används i regel för att lättare kunna jämföra resultaten (Patel & Davidsson, 2003). 

Patel och Davidsson (2003) gör även skillnad på intervjuer med låg kontra hög 

strukturering. En intervju med låg strukturering innebär att det inte finns några 

gränser för vilka svar som ges på frågorna, medan respondentens möjligheter till fria 

svar är mycket begränsade vid en intervju med hög strukturering (a.a.). I och med 

studiens utformning valdes låg strukturering som lämpligast, då tanken med 

intervjuerna var att få personliga svar. Att begränsa respondenternas svarsmöjligheter 

hade inte gett ett väsentligt och betydelsefullt underlag. 

  

4.3 Urval och bortfall 

Av förfrågningar till sammanlagt åtta pedagoger, två män och sex kvinnor, stannade 

slutligen antalet intervjurespondenter på fyra, tre kvinnor och en man, från en och 

samma skola. Övriga fyra pedagoger tackade nej på grund av tidsbrist. Studien skulle 

således fokusera på två grundskollärare, en lärare i förskoleklass samt en 

fritidspedagog från en liten skola med ca 60 elever i åk F-2. Samtliga pedagoger 

hade en yrkeserfarenhet på mellan 16 och 36 år. Då respondenternas utbildning 
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skiljer sig åt, kommer den fortsatta benämningen på samtliga att vara pedagoger. 

Respondenterna numreras i resultatkapitlet från 1-4 och benämns som man eller 

kvinna. Tanken är att läsaren ska kunna se att samtliga respondenter har fått utrymme 

i resultatet, även om utrymmet varierar mellan respondenterna. Läsaren ska även få 

en chans att koppla samman de citerade svaren med respondenten, för att på så sätt 

kunna stifta en smärre bekantskap med var och en av deltagarna. Genom att belysa 

vilket kön var och en av respondenterna har, ges en möjlighet till att kunna se 

eventuella könsmönster i pedagogernas tankar. 

 

Ett mycket litet antal intervjuer medför att mängden datainsamling förblir hanterbar 

(Trost, 1997). Med detta i åtanke lades fokus på att genomföra ett fåtal, djupgående 

intervjuer istället för den större mängd som var tänkt från första början. Valet av de 

pedagoger som blev tillfrågade föll på huruvida en tidigare kontakt fanns etablerad 

eller ej. Den första kontakten togs via mail (Bilaga 1) och i första hand kontaktades 

de pedagoger som agerat handledare under intervjuarens verksamhetsförlagda 

perioder, då det ansågs positivt om den intervjuade pedagogen kände trygghet i 

mötet. Detta föreställdes kunna skapa ett mer avslappnat samtal. En av tre tillfrågade 

handledare ville ställa upp på en intervju, och ombads att bidra med mailadresser till 

sina kollegor då dessa uppgifter inte fanns tillgängliga för intervjuaren. Genom 

förfrågningar till dennes kollegor adderades ytterligare tre pedagoger till urvalet. 

Även dessa pedagoger hade en tidigare bekantskap med intervjuaren, dock ej som 

handledare. 

 

4.4 Genomförande 

 

Förberedelser 

En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och frågeställning (Bilaga 2). Till 

att börja med delades frågorna i intervjuguiden in i kategorier utifrån 

frågeställningarna, för att på sätt försäkra att frågorna var tillräckligt relevanta för 

undersökningen. När svaren på frågorna ska syfta till att spegla respondenternas 

åsikter är svarsalternativen ja/nej generellt olämpliga, då svaren sällan är så 

definitiva (Ejlertsson, 2005). Därför utformades frågorna till öppna frågor där 

respondenten istället uppmuntrades till att ge utvecklade svar. Frelin (2008) tar upp 

risken med att just genusfrågor lätt kan få lärare att känna sig anklagade. Med detta i 

åtanke låg stor vikt vid att försöka undvika provocerande eller anklagande 

antydningar i frågorna, både i de skriftliga och i de muntligt ställda. Ingen av 

respondenterna gav heller sken av att känna sig anklagade eller provocerade under 

intervjuerna. 

 

Efter att ha fått det första utskickade mailet besvarat från samtliga tillfrågade 

pedagoger, skickades ytterligare ett mail ut till de som visat intresse för att ställa upp 

i undersökningen (Bilaga 3). Mailet innehöll information om tillvägagångssätt samt 

de intervjufrågor som beslutats att agera underlag för samtalet. I mailet ombads 

pedagogerna att komma med förslag på en tid som skulle passa för att genomföra en 

intervju. En av fyra pedagoger svarade på informationsmailet. De övriga tre som inte 
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besvarat mailet inom några dagar blev istället uppringda och kunde därigenom ge 

besked. 

 

Intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum under en tredagarsintervall på den skola där samtliga 

pedagoger arbetade. Ingen av respondenterna nekade till att bli inspelade och en 

mobiltelefon fick därmed agera inspelningsanordning. Mobiltelefonen låg synlig 

framme på bordet framför de närvarande för att på bästa sätt kunna ta upp ljudet ifrån 

samtalet. Enligt Trost (1997) bör man dölja de delar av diktafonen som kan påminna 

respondenterna om att en inspelning äger rum. En klocka som visar inspelningens 

gång är i och med detta inte bra för att ha möjlighet att skapa ett ohämmat 

samtalsklimat. Med detta i åtanke släcktes displayen på mobiltelefonen ner så att 

endast en svart skärm visades. På så vis kunde samtalet spelas in utan att tydligt visa 

att en inspelning ägde rum. Anonymitetens betydelse betonas för att få så ärliga svar 

som möjligt under en intervju (Ejlertsson, 2005; Trost & Hultåker, 2007). Därför 

gavs ytterligare påminnelser före intervjustarten att både respondenten själv, 

arbetsplatsen och kommunen skulle komma att vara anonym.  

 

För att försöka skapa en tryggare och mer frispråkig miljö i rummet påtalades att det 

endast var respondentens tankar och erfarenheter kring de berörda områdena som 

skulle vara av betydelse för studien. Därmed betonades att det inte fanns några 

felaktiga svar på de frågor som skulle komma att ställas under intervjun. Alla 

intervjuer genomfördes den sista veckan före jullovet och en av pedagogerna hade 

svårt att hitta luckor i sitt schema. Därför genomfördes en av intervjuerna i form av 

en gruppintervju med två av pedagogerna. En gruppintervju är enligt Denscombe 

(2009) när fler än en person intervjuas samtidigt och anses värdefullt då lärarna kan 

komplettera varandras kunskaper. En inspelad gruppintervju kan dock innebära vissa 

svårigheter om antalet deltagare under intervjun är för många (a.a.). Det kan då vara 

svårt att i en inspelning urskilja vem av respondenterna som sagt vad, men då det 

aktuella antalet respondenter var begränsat till två ansågs inte detta orsaka några 

bekymmer. Båda respondenterna gavs utrymme att komma till tals vid varje fråga 

som ställdes. 

 

Trost och Hultåker (2007) lyfter ett problem som kan uppstå vid intervjuer; risken att 

man missar något. För att se till att få med all den informationen som krävdes för ett 

tillräckligt underlag fanns de noga utformade intervjufrågorna till hands vid 

intervjutillfällena då både intervjuaren och respondenten hade varsitt exemplar 

tillgängligt framför sig. Otydliga eller svävande svar och tankar fördjupades med 

hjälp av följdfrågor.  

 

Databearbetning 

Samtliga inspelningar transkriberades över till dator för att få en tydlig och 

lätthanterad översikt av vad som sagts under respektive intervju och därefter 

raderades inspelningarna. För att få struktur på all insamlad data från intervjuerna, 

delades svaren in i kategorier utifrån studiens frågeställningar, för att skilja på vad 
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som ansågs relevant att ta med i resultatet och inte. Svaren lästes sedan igenom flera 

gånger för att på så sätt urskilja om det fanns några återkommande tankar och åsikter 

bland pedagogernas uttalanden. Det visade sig finnas många likheter i pedagogernas 

svar, och dessa delades in i ett antal underkategorier. Efter vidare bearbetning och 

urgallring av ej relevanta svarsdelar, stannade antalet kategorier på fem. Dessa 

rubricerades därefter utifrån det centrala innehållet i vardera kategori, och utgör 

grundstommen i resultatkapitlet: Tolkningar av begreppen jämställdhet och genus, 

Jämställdhet bland personalen, Arbete med jämställdhet och genus, Förändringar och 

Likheter/skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

4.5 Etiska överväganden 

För att skydda de individer som ingår i en studie finns fyra etiska huvudkrav att ta 

hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att deltagarna 

ska delges information om studiens syfte och det ska i enlighet med samtyckeskravet 

vara helt frivilligt att delta i studien. I det första mailet som sändes ut till 

pedagogerna fanns studiens syfte att tillgå, varav informationskravet uppfyllts. I 

informationsmailet som skickades ut efter att en första kontakt tagits med 

pedagogerna påtalades att deltagandet var frivilligt och att det när som helst var 

tillåtet att dra sig ur. Även en förfrågan om att använda inspelning vid intervjuerna 

skickades med ett löfte om att inspelningarna endast skulle komma att användas i 

transkriberingssyfte och därefter raderas utan vidare spridning.  

 

Inspelningarna föreslogs för att korta ner intervjutiden och för att kunna fokusera på 

samtalet istället för att skriva, och det betonades att detta var en frivillig del som 

respondenten när som helst kunde välja att avsluta. Denna information återgavs även 

före varje intervju för att på så sätt försäkra att respondenten inte skulle besväras av 

inspelningen. Därigenom anses det andra huvudkravet för god forskningsetik, 

samtyckeskravet, vara uppfyllt. Konfidentialitetskravet framhåller sekretessen som 

säkerställer att deltagarna i studien är skyddade på så sätt att utlämnade uppgifter inte 

kommer ut till obehöriga, och nyttjandekravet innebär slutligen att all data som 

samlats in under studiens gång endast ska användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Allt insamlat material har hanterats varsamt och inte låtits 

komma i kontakt med någon obehörig. Materialet har endast använts för att skapa ett 

underlag till denna studie, vilket innebär att även det tredje och fjärde huvudkravet är 

uppfyllda. 

 

4.6 Kritiskt förhållningssätt 

Ursprungligen var tanken att kombinera enkäter med intervjuer, något som 

Denscombe (2009) lyfter med motiveringen att en metodkombination kan ge en mer 

fullständig bild av det undersökta fältet. Med hjälp av enkäter blir det dessutom 

möjligt att samla in ett stort underlag som i sin tur bidrar med att ge en större 

tillförlitlighet till resultatet (Trost & Hultåker, 2007). Det är dock osäkert om enkäter 

hade tillfört mer värdefull information till studien än vad som åstadkommits i 

intervjuerna. För att bredda studien och ha någon nytta av en enkätundersökning 
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hade syftet kunnat formas om och kunnat omfatta tankar och erfarenheter hos såväl 

lärare som elever. Detta var något som även uppkom i tankarna för studiens 

startskede. En längre tidsperiod för studien hade dock varit att föredra, för att kunna 

samla ihop och bearbeta den mängden data som omfattats via ett kombinerat 

metodval.  

 

Enligt Trost (1997) bör urvalet för en kvalitativ studie söka variation, varav studien 

inledningsvis tänktes omfatta pedagoger i såväl förskola, förskoleklass, skola och 

fritidshem, samt både män och kvinnor för att bilda en mer omfattande helhetsbild. 

Variationen på respondenterna blev dock inte så stor som planerat, då endast hälften 

av de tillfrågade pedagogerna valde att delta i studien. Med en större mängd 

intervjurespondenter i olika årskurser och från flera olika skolor, hade studien kunnat 

ge en större helhetssyn på tankar och arbetssätt med genus och jämställdhet i 

skolorna. Tanken med studien var till en början att intervjua pedagoger från olika 

skolor i kommunen för att bredda undersökningsfältet. Pedagoger på tre olika skolor 

samt en förskola i en närliggande kommun blev tillfrågade men tackade nej på grund 

av tidsbrist. Bortfall som dessa går inte att kontrollera men hade eventuellt kunnat 

motverkas genom att betydligt tidigare ta en första kontakt. 

 

En pilotstudie rekommenderas för att kontrollera om respondenterna tolkar frågorna 

som förväntat (Ejlertsson, 2005). Detta valdes bort i denna studie då det för 

respondenterna fanns möjlighet att ställa frågor under själva intervjutillfället. En 

sådan studie skulle dock med fördel kunnat användas före intervjutillfällena för att 

säkerställa att inga frågor var svårtolkade för respondenten, och därigenom spara tid 

som gick till att förklara och utveckla frågorna under samtalen. Mängden frågor 

visade sig även vara något större än nödvändigt och hade kunnat minskas ner ännu 

mer för att istället användas som eventuella följdfrågor. 

 

Vid ett intervjutillfälle gjordes en gruppintervju med två pedagoger, då en av 

pedagogerna hade svårt att hitta tid för en enskild intervju. Detta tillvägagångssätt är 

positivt för att respondenterna ska kunna komplettera varandras kunskaper 

(Denscombe, 2009), men då studiens syfte var att undersöka tankar och erfarenheter 

istället för kunskaper, hade enskilda intervjuer varit att föredra. Alternativet hade 

dock varit att antalet respondenter eventuellt minskats ner ytterligare och därför 

valdes en gruppintervju som metod. Det lades stor vikt vid att båda pedagogerna vid 

denna gruppintervju skulle få komma till tals och uttrycka sig vid varje fråga för att 

inte undersökningen skulle gå miste om några värdefulla tankar och erfarenheter. 

Risken att respondenterna inte gav helt ärliga svar på frågorna av rädsla för att dömas 

av varandra, fanns givetvis där men upplevdes inte som särskilt stor i det här fallet, 

då pedagogerna arbetat tillsammans under en lång tid och förhoppningsvis kände sig 

trygga med eventuella olikheter i tankar och åsikter. 

 

Vid intervjuer finns en risk att man missar något (Trost & Hultåker, 2007). Då det 

endast var respondentens tankar och erfarenheter som efterfrågades vid intervjuerna 

ansågs inte risken att missa något vara särskilt stor då respondenten själv styrde över 

vad denne ville dela med sig av.  



16 

 

 

5 RESULTAT 

I detta kapitel redogörs för de intervjuade pedagogernas resonemang och tolkningar 

kring begreppen jämställdhet och genus, vilka erfarenheter som fanns samt 

uppfattningar om hur man arbetade för att utveckla elevernas medvetenhet och 

tankesätt kring de berörda ämnena. Citaten är kopplade till respondenten och återges 

med dennes kön och siffran 1-4. Tanken med detta beskrivs i Metodkapitlet under 

avsnitt 4.3. Kapitlet är indelat i fem kategorier som behandlar intervjuernas mest 

intressanta och relevanta delar, för att ge en tydligare översikt av resultaten. 

Kategorierna är: Tolkningar av begreppen jämställdhet och genus, Jämställdhet 

bland personalen, Arbete med jämställdhet och genus, Förändringar samt 

Likheter/skillnader mellan pojkar och flickor. Som en avslutning på kapitlet följer en 

sammanfattning av resultaten. 

 

5.1 Tolkningar av begreppen jämställdhet och genus 

När de fyra pedagogerna blev ombedda att beskriva begreppet jämställdhet återkom 

uppfattningen om att behandla alla lika. En annan uppfattning var att jämställdhet 

innebär en strävan efter att skapa trygga barn. 

 

Man ska inte skrika åt killarna och prata väl med flickorna om man säger… 

man ska prata väl med alla, det är det viktigaste med jämställdhet (Man 1). 

 

Med detta menade pedagogen att röstläge och ordval har stor betydelse för att få 

eleverna att känna sig rättvist bemötta, och betonade att man även som pedagog 

förmodligen mår bättre av att bemöta eleverna på ett bra sätt. Två av pedagogerna 

ansåg att man ska bruka rättvisa, att ge samma skyldigheter och rättigheter oavsett 

kön eller etnicitet. En av dessa pedagoger drog även en koppling mellan jämställdhet 

och likabehandlingsplanen.  En annan förklaring av begreppet jämställdhet var att 

man ska möta barnens intellektuella situation oavsett vart de befinner sig, då alla 

barn är olika. 

 

Vid frågan hur pedagogerna tolkade begreppet genus berättade en av dem att hans 

uppfattning var att det är föräldrarna som med sitt sätt att se barnet, sitt bemötande 

och sin uppfostran av barnet, skapar genus. De övriga pedagogerna gav en 

övergripande uppfattning om att genus innebär det som anses flickigt respektive 

pojkigt. 

 

5.2 Jämställdhet bland personalen 

Samtliga pedagoger upplevde en avsaknad av ett särskilt strategiskt och medvetet 

jämställdhetsarbete i de personalgrupper de haft erfarenhet av. En av dem tillade att 

det enda hon kunde komma att tänka på, var att skolan ibland skrev ut om man 

önskade en manlig eller kvinnlig sökande då man annonserade efter ny personal. 
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Oftast upplevde hon att man söker manlig personal, antagligen just för att kunna 

skapa en större variation mellan könen bland lärarna på skolan. 

 

En annan pedagog berättade om innehåll från ett fåtal kurser de genomgått, med 

fokus på att skapa en större medvetenhet kring jämställdhet bland personalen. I 

övrigt tyckte hon inte att man arbetar med detta bland personalen. Vid förfrågan om 

hur personalen erhöll information om jämställdhetsarbete, var två av pedagogerna 

eniga om att mycket av den informationen främst ges på högskolan. En av dessa 

pedagoger tillade att hon håller sig uppdaterad genom de lärarstudenter som kommer 

ut i skolorna och har i uppdrag att genomföra observationer. 

 

När det är någon som kommer och gör observation i ens klass eller så… 

kanske framförallt från högskolor och så… när lärarstudenterna är ute som 

man mer får det. För att ni (lärarstudenter, förf. anm.) har fått det, att ni ska 

titta på sådana saker (Kvinna 3). 

 

Med detta syftade hon på att hon får information om genus och jämställdhet via de 

studenter som har för avsikt att observera hennes arbete utifrån ett genus- eller 

jämställdhetsperspektiv. Ett par av pedagogerna talade om de krav som finns i 

läroplanerna och det framgick att det finns svårigheter med att tolka vad som står 

skrivet där. En av pedagogerna erkände att hon rentav inte var särskilt bekant med 

vad som egentligen står skrivet. 

 

De allmänna råden och där ingår det ju hur man ska… i textform, två-tre 

rader… men se är det ju hur man ska tolka det här då, det är ju… lite luddigt 

(Man 1). 

 

Pedagogen menade att trots att det står skrivet vad man ska sträva efter att arbeta 

med i skolan, saknas konkreta förslag på hur arbetet kan gå tillväga. En av 

pedagogerna ansåg inte att hon behövde någon hjälp med att bli mer medveten om ett 

jämlikt bemötande mot personal och elever. De andra tillfrågade var dock eniga om 

att det behövs uppfräschning och kontinuerligt arbete med jämställdhet för att inte 

riskera att falla tillbaka i gamla rutiner. Vad som menades med gamla rutiner 

beskrevs dock inte närmre och kan därför inte utredas. 

 

5.3 Arbete med jämställdhet och genus 

Samtliga pedagoger tyckte att det föll sig naturligt för dem att behandla alla elever 

lika. Detta förklarades med att det efter många år i verksamheten hade blivit en del 

av arbetet och att man inte längre kategoriserade eleverna. Två av pedagogerna 

försökte behandla eleverna på individnivå och bortse ifrån könstillhörighet medan en 

tredje försökte tänka på att inte ryta mer åt pojkar än åt flickor, utan att tala på 

samma sätt med båda könen i alla lägen. 
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Äh, nu är jag så gammal i det här alltså så för mig faller det sig liksom bara 

naturligt (Kvinna 4). 

 

Med detta menades att det inte behövdes någon större eftertanke kring ett 

genusperspektiv vid bemötandet av eleverna, då det efter en lång arbetserfarenhet 

sågs som en automatik att bemöta alla barn på individnivå. Ett par av pedagogerna 

var eniga om att arbete med jämställdhet och genus bland elever oftast blev aktuellt 

när det uppstod något som krävde en diskussion eller särskilda övningar. En av dessa 

pedagoger talade om konflikter i elevgrupperna. 

 

Blir det då konflikter i gruppen så man måste börja ta tag i det så finns det ju 

rätt mycket… samarbetsövningar och sådant där som går ut på att man ska bli 

tankeneutrala och kunna göra… att killar som tjejer ska kunna blanda sig och 

så, utan att det ska bli några konflikter (Man 1). 

 

Pedagogen berättade att man vid konflikter brukade använda sig av exempelvis 

samarbetsövningar av olika slag för att få igång tankar och handlingar. Han upplevde 

inte arbetet som något kontinuerligt men tyckte att jämställdhet var ett bra tema att 

föra in för att hålla ihop grupperna. En pedagog tyckte att man lät eleverna komma i 

kontakt med jämställdhet och genus genom innehållet i undervisningen. Hon tog upp 

ett exempel på en diskussion i klassen kring veckopeng, där det framgick att alla 

elever i stort sett fick hjälpa till med samma sorts sysslor hemma och att där inte 

fanns någon uttalad skillnad i vad flickorna respektive pojkarna fick hjälpa till med. 

 

Två av de övriga pedagogerna delade samma uppfattning om att man genom 

undervisningen gav eleverna information om vad jämställdhet innebar. En av dessa 

pedagoger tyckte att diskussioner om jämställdhet uppkom när något inträffade i 

elevgruppen. Den andra pedagogen arbetar på fritidshem och upplevde inte att man 

arbetade med jämställdhet på riktigt samma sätt där som i skolan. Istället lade man 

mest fokus på att inte låta någon lämnas utanför. 

 

Tankarna hos en av pedagogerna skiljde sig något från de övrigas då hon lade vikt 

vid att man genom självreflektion och en medvetenhet om det egna beteendet kunde 

föra över ett bra synsätt till eleverna. När pedagogerna blev tillfrågade om hur de 

tyckte att man borde arbeta med jämställdhet och genus i skolverksamheten, 

framkom åsikter om att man bör dra nytta av varandra i kollegiet.  

 

Och är de nyutbildade så har de ju alltid haft någonting sådant där med sig, 

och då… då är det… det är nyttigt att utnyttja dem (Man 1). 

 

Pedagogen tyckte att det var viktigt att utnyttja idéer och tankar hos nya medarbetare, 

då var och en har sin ryggsäck med erfarenheter att bidra med. När någon ur 

personalgruppen haft möjlighet att få åka iväg på en kurs eller liknande och samlat 

på sig nya tankar och idéer, var det ett gyllene tillfälle att utnyttja dessa och föra in 
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något nytt i arbetet med jämställdhet och genus. Samtidigt lades vikt vid att det 

behövde vara bra lösningar som fungerade lika bra i praktiken som i tankarna.  En av 

pedagogerna betonade vikten av att ha ett öppet förhållningssätt och att man som 

lärare måste föregå med gott exempel och acceptera alla människor. 

 

Nej, det är bättre med förändring än att gå och tralla. Förändring ger alltid 

kraft åt alla. Man slutar ju aldrig lära sig va (Man 1). 

 

Med detta menade pedagogen att man inte får vara rädd för förändringar i 

verksamheten, då dessa kan bidra till ett bättre arbete och en starkare 

sammanhållning i såväl personal- som elevgruppen. Ingen av de fyra pedagogerna 

upplevde att diskussionerna kring jämställdhet och genus gick särskilt heta bland 

eleverna på skolan. Det var snarare mindre diskussionsämnen som dök upp med 

jämna mellanrum, såsom när pojkar och flickor skulle samsas om utrymmet kring 

exempelvis datorer. Då upplevdes pojkarna ta för sig betydligt mer än flickorna och 

detta skapade konflikter i elevgruppen. 

 

Två av pedagogerna gav diskussioner om yrken som ett exempel på när det möjligen 

uppkom jämställdhets- och genusfrågor i klassen. Det var där de upplevde att det 

tydligast framgick vad som förväntades av en flicka eller en pojke. En annan 

pedagog, förskolläraren, upplevde däremot inte att eleverna i förskoleklassen 

diskuterade kring dessa områden överhuvudtaget.  

 

5.4 Förändringar  

Samtliga pedagoger kunde se förändringar i arbetet kring jämställdhet och genus. En 

av dem tyckte att det krävdes att man arbetade mer med det förr än vad som behövs 

idag. Hon lyfte även den förändrade situationen kring föräldrarna, där hon förklarade 

att det numera är lika många pappor som mammor som hämtar barnen efter skolan, 

till skillnad från i början av hennes yrkeskarriär då andelen ”hemmamammor” var 

betydligt större än i dagens läge. Hon upplevde att man lever mycket mer jämställt 

idag. En av de andra pedagogerna delade samma tankar och pratade om att andelen 

elever som har delat boende har ökat med tiden.  

 

Där ser ju jag på de som delar varannan vecka, där är det ju jämställdhet på 

ett helt annat sätt… men det är ju kanske framtvingad jämställdhet (Kvinna 

3). 

 

I och med detta tänkte sig pedagogen att barnen fick en mer jämställd bild av vad 

som anses manligt respektive kvinnligt, i och med att både mammor och pappor 

sköter sina respektive hushåll med matlagning och liknande. En av pedagogerna 

tyckte att diskussionerna kring begreppet genus hade kommit mer och mer de senaste 

4-5 åren, att det dessförinnan knappt nämndes. En annan pedagog ansåg däremot att 

diskussionerna kring jämställdhet och genus kom och gick med jämna mellanrum. 
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Det känns som att det går lite i cykler, eller det kommer och går lite. Och så 

är det lite lugnt ett tag och så plötsligt blommar det upp igen och så ska vi 

prata jättemycket om det här med genus. Lite så tycker jag att det är (Kvinna 

4). 

 

Det var därmed inget pedagogen tyckte hade ökat med åren, utan påpekade istället att 

de diskussioner som cirkulerar i samhället idag snarare motsvarade de diskussioner 

som cirkulerade på 1970-talet. Det var då det som först lyftes att man skulle låta 

barnen leka med vad de ville, oberoende av vilket kön de tillhörde. En pedagog 

upplevde att barnen hade blivit mer medvetna om lärares bemötande och eventuella 

särbehandling. Hon sade att det framkommit genom enkätundersökningar att pojkar 

ofta känner sig orättvist behandlade då de anser att flickorna får fördelar trots att de 

gör minst lika mycket bus som pojkarna. I dagens läge ansåg hon att flickorna tar för 

sig mer av utrymmet i klassrummet och att jämställdhet, jämfört när hon började sin 

yrkeskarriär, idag handlar mer om att lyfta upp de tysta eleverna istället för att skapa 

jämställdhet mellan pojkarna och flickorna.  

 

När pedagogerna blev tillfrågade om de kunde urskilja några särskilda förändringar 

bland eleverna sedan de började arbeta i skolan, påpekade en av dem att hårspännen 

var något som numera även förekom bland pojkar. En annan pedagog kom in på 

samma område och menade att det idag var betydligt vanligare att man såg pojkar 

med nagellack än vad det var förr. Hon berättade vidare om en diskussion hon haft 

med sina elever angående favoritfärger.  

 

Av alla mina flickor så var det rosa, lila, turkost. Pojkarna är ju… faktiskt 

mer… blått eller gult var det någon som svarade… men så var det faktiskt 

någon pojke som sa ”rosa är fint”. ”Ja” sa andra pojkar då också som redan 

sagt någon annan. Men det gäller ju att någon vågar säga ”jag tycker också 

att det är fint” (Kvinna 3). 

 

Pedagogen menade att inte många pojkar hade vågat välja rosa som favoritfärg för 

tio år sedan. Även gällande nagellack kunde hon se att variationen i färgerna hade 

blivit större, då hon berättade att det inte längre endast var ”tuffa” färger som 

målades på pojkarnas naglar. Hon hänvisade till att hon under intervjudagen hade 

sett en pojke med ljusrosa nagellack. 

 

5.5 Likheter/ skillnader mellan pojkar och flickor 

En av pedagogerna ansåg att de största skillnaderna mellan pojkar och flickor var 

livligheten och vad de valde att sysselsätta sig med. Pojkar skulle se till att det hände 

saker hela tiden medan flickor gärna stod vid sidan av. Även tillvägagångssättet vid 

konflikter tyckte pedagogen var olika beroende på om det var flickor eller pojkar 

som var inblandade. Pojkar var destruktiva och blev gärna lite hårdhänta mot 

varandra medan flickor uttryckte sig verbalt och hellre stod och tisslade och tasslade. 

Särskilt flickornas konflikter tyckte han var svåra att bemöta, även om bemötandet 

av pojkarnas konflikter inte heller var helt problemfritt. En annan pedagog trodde att 

det ansågs mer okej att vara ”killtjej” än att vara en pojke som var lite ”tjejig”.  
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Att en tjej är lite grabbig det kan vara tufft och det är lite tag i en sådan tjej, 

men en kille som är väldigt tjejig, det är inte så… inne (Kvinna 2). 

 

Pedagogen trodde inte att pojkar uppmuntrades lika mycket hemifrån om de var lite 

feminina. En tredje pedagog tyckte att det var mer likheter än skillnader mellan 

könen i de yngre åldrarna och att de kanske ökade i takt med att barnen blev äldre, 

medan en fjärde ansåg att pojkar hade lättare för att leka i grupp. Hon sade att flickor 

ofta hade stora problem med att leka fler än två åt gången. Intressena hos pojkar 

respektive flickor skiljde sig även åt, något som ett par av pedagogerna hade märkt 

av.  

 

Det finns ju killar som pysslar också och det finns tjejer som vill bygga. Men 

om man nu ska försöka… så är det väl kanske mer pysseltjejer och mer 

byggkillar (Kvinna 4). 

 

Pyssel var något pedagogen upplevde som typiskt ”flickigt” medan pojkarna gärna 

ägnade sig åt att bygga och spela dator, även om det fanns de barn som skiljde sig 

från det generella. Flickor hade lättare för att engagera sig i pojkars lekar än tvärtom. 

Pojkar verkade dock ha lättare för att leka med flickorna, och på deras villkor, i de 

yngre åldrarna än när de blev äldre. Detta var något som en av de tillfrågade 

pedagogerna hade erfarit under sina år i skolverksamheten. Likaså upplevde 

pedagogen att flickor ofta var mer intresserade av bokstäver och läsning än pojkarna, 

men påtalade även att de som låg längst fram kunskapsmässigt i sin nuvarande klass 

var mestadels pojkar. Vid diskussioner om vad eleverna ville bli när de blev stora 

hade hon kunnat urskilja något traditionella könsmönster i elevernas val av yrke.  

 

Jag har två pojkar, de vill bli konstnärer. Det kanske inte är… Det har jag 

aldrig haft någon innan som vill bli, och en flicka ska bli bagare. Men annars 

så är det ju hårfrisörska och popstjärna. Jobba med datorer för pojkar (Kvinna 

3). 

 

Pedagogen påpekade även att elevernas föräldrar hade relativt traditionella mans- 

och kvinnojobb, något som eventuellt kunde påverka elevernas syn på vad som 

ansågs passande för flickor respektive pojkar att arbeta med. En av de andra 

pedagogerna talade om olikheter i utvecklingen hos pojkar respektive flickor, och 

upplevde bland annat att flickor har lättare än pojkar för att samarbeta i tidig ålder. 

De prestationskrav som rådde bland eleverna ansåg pedagogen också ha med kön att 

göra, där flickor ofta ställde höga krav på sig själva medan pojkar hellre sparade på 

krafterna och inte engagerade sig lika mycket. Hon tillade att pojkarna var glada om 

de ”gled igenom”. 

 

Ett par pedagoger var eniga om att man bör ta hänsyn till att det fanns olikheter 

mellan könen och ett syfte med att vi var pojkar och flickor. En av dem betonade lika 

lön för lika arbete, samma rättigheter och skyldigheter, och att däremellan få vara 

”tjejig” eller en ”grabbtjej” om man så önskade. Detta var något pedagogen såg som 

självklart. 
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5.6 Sammanfattning 

Resultatsammanfattningen utgår ifrån frågeställningarna för att på så sätt knyta 

samman studiens syfte med resultaten. 

 

Vad har pedagogerna för erfarenheter av jämställdhetsarbete? 

En övergripande tolkning av begreppet jämställdhet var att behandla alla lika. Även 

brukande av rättvisa, att ge samma skyldigheter och rättigheter oavsett kön eller 

etnicitet och att bemöta barnet på dess intellektuella nivå oavsett vart det befinner 

sig, var pedagogernas förklaringar på jämställdhetsbegreppet.  

 

Samtliga pedagoger var eniga om att det saknades jämställdhetsarbete i 

personalgruppen och att den enda information som personalen i skolan fick kring 

arbete med jämställdhet var vad som stod skrivet i läroplanerna. Pedagogerna hade 

även en önskan om ett kontinuerligt arbete med jämställdhet för att inte riskera att 

falla tillbaka i så kallade gamla rutiner, och ansåg att man i arbetet med jämställdhet 

och genus borde dra nytta av varandras kunskaper i kollegiet. 

 

En av pedagogerna upplevde att det krävdes ett mer aktivt arbete med jämställdhet i 

skolan förr än vad det gjorde i dagens läge. Hennes förklaring var att föräldrarna var 

mer jämställda idag än vad de var förr och att det inte längre bara var mammorna 

som hämtar barnen efter skolan. En annan pedagog nämnde det ökade antalet barn 

som levde i separerade familjer, och förklarade den utbredda jämställdheten med att 

både mammor och pappor därigenom ansvarar för respektive hushåll. 

 

Hur resonerar pedagogerna kring genus? 

Begreppet genus beskrevs innebära vad som anses pojkigt respektive flickigt. Det 

fanns skilda meningar i hur aktuellt begreppet genus var och har varit genom tiderna. 

En av pedagogerna kunde inte påminna sig om att begreppet nämnts överhuvudtaget 

fram till för 4-5 år sedan, medan en annan såg ett mönster i begreppet genus som ett 

återkommande diskussionstema som cirkulerat i samhället sedan 1970-talet. Alla 

pedagoger tyckte att det föll sig naturligt att behandla alla elever lika, vilket 

motiverades med att det efter många år i skolverksamheten hade blivit en del av 

arbetet och inte längre behövde någon närmare eftertanke. Pedagogerna strävade 

efter att behandla alla elever på individnivå och försökte tänka på att exempelvis inte 

ryta mer åt en pojke än åt en flicka.  

 

Flera av pedagogerna ansåg att man skulle ta hänsyn till att eleverna var pojkar eller 

flickor och inte försöka att släta över det faktum att alla människor faktiskt är 

indelade i kön av en anledning. Tankar som uppkom kring olikheter hos de båda 

könen var bland annat att pojkar hade lättare för att leka i grupp medan flickor hade 

stora problem med att leka fler än två på samma gång. Vid konflikter blev pojkar 

gärna lite hårdhänta mot sina kamrater jämfört med flickor som blev verbala. Även 

intressena skiljde sig åt då flickor gärna pysslade medan pojkar hellre byggde och 

spelade dator.  
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Flickor satte oftare lite högre krav på sig själva jämfört med pojkar som gärna 

sparade lite på krafterna och inte engagerade sig lika mycket i skolan. 

Samarbetsförmågan skiljde sig också åt då flickor påstods ha en tidigare utvecklad 

förmåga i att kunna samarbeta. En övergripande uppfattning om de båda könen var 

att flickor blev mer uppmuntrade till att vara lite pojkiga, medan en pojke som var 

lite flickig inte verkade få samma stöd hemifrån. Även elevernas medvetenhet kring 

lärares eventuella orättvisor i bemötandet sades ha ökat med åren. Ett exempel var att 

det numera ofta framkom via enkätundersökningar att många pojkar kände sig 

orättvist behandlade, och ansåg att flickor fick fördelar i situationer då pojkar istället 

blev tillrättavisade. 

 

På vilket sätt arbetar man för att främja ett medvetet tankesätt kring jämställdhet 

och genus bland eleverna? 

Det ansågs inte pågå ett kontinuerligt arbete med jämställdhet och genus med 

eleverna, utan förklarades istället som något som dök upp när det inträffade något 

särskilt i elevgruppen. En övergripande uppfattning var att eleverna kom i kontakt 

med begreppen genom undervisningen och då främst i mindre diskussionsämnen 

som slumpvis uppkom med jämna mellanrum. I förskoleklassen upplevdes varken 

jämställdhet eller genus vara något som diskuterades överhuvudtaget. 

 

En av pedagogerna betonade vikten av självreflektion, att som lärare själv försöka 

vara en god förebild och att ha ett öppet förhållningssätt för att på så sätt kunna föra 

över ett bra synsätt till eleverna. Även om ett arbete med jämställdhet inte upplevdes 

som något som skedde kontinuerligt i undervisningen, ansågs det vara ett bra tema 

för att hålla ihop elevgrupperna. Med samarbetsövningar kunde man hjälpa eleverna 

att aktivera tankar och handlingar och på så vis kunna främja ett medvetet tankesätt. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionen är uppstrukturerad utifrån resultatkapitlets fem kategorier där de mest 

intressanta delarna diskuteras i förhållande till den tidigare forskning som 

redovisades i bakgrunden. De viktiga delarna i texten har kursiverats för att på så sätt 

lyftas fram. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier utifrån de intressen och 

tankar som väckts under arbetet med föreliggande studie. 

 

Tolkningar av begreppen jämställdhet och genus 

Det framkom av resultatet en övergripande uppfattning om att jämställdhet innebär 

likabehandling, att ge samma skyldigheter och rättigheter oavsett kön eller etnicitet. I 

tidigare studier har det framgått att begreppet jämställdhet ofta blandas ihop med det 

liknande begreppet jämlikhet (Hedlin, 2004). Skillnaderna mellan de båda begreppen 

är dock tydliga då jämlikhet innebär lika villkor för olika människor, vilket berör 

både kön, etnicitet, sexualitet, tro eller andra förekommande olikheter mellan 

människor. Jämställdhet fokuserar däremot enbart på skillnader mellan män och 

kvinnor och har därmed inte med några övriga olikheter att göra (a.a.). Om man ser 

till de tillfrågade pedagogernas tolkningar av begreppet kunde en viss förvirring 

urskiljas. En av pedagogerna ansåg även att jämställdhet har med 

likabehandlingsplanen att göra, något som enligt Hedlin (2004) inte alltid stämmer. 

Hedlin (2004) påtalar att det är viktigt att komma ihåg att jämställdhet är betydligt 

mer komplicerat än så. 

 

Tre av fyra tillfrågade pedagoger kopplade samman begreppet genus med vad som 

anses pojkigt respektive flickigt, något som även Hedlin (2004) understryker. Hedlin 

förklarar att genus innebär de föreställningar vi har om män/manligt och 

kvinnor/kvinnligt. Därmed ser det ut som att pedagogerna hade en något tydligare 

bild av vad begreppet genus innebär, till skillnad från jämställdhetsbegreppet som 

verkade oklart. För att kunna bidra till elevernas utveckling samt för att kunna 

uppfylla de krav som skollagen och läroplanerna ställer på skolans verkan för 

jämställdhet, krävs att personalen har både kunskap och kompetens inom dessa 

områden (Hedlin, 2004; Berg, 2000). 

 

Jämställdhet bland personalen 

Alla fyra pedagoger i studien var eniga om att jämställdhetsarbete i personalgruppen 

inte förekommer. Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna önskade dock ett 

kontinuerligt arbete med jämställdhet för att inte falla tillbaka i gamla rutiner. Vad 

som menades med gamla rutiner förklarades dock inte. Den information som 

pedagogerna fått kring jämställdhet och genus upplevdes endast ges på högskolorna 

samt i läroplanerna. Flera av pedagogerna lyfte de svårigheter som finns med att 

tolka vad som står skrivet i läroplanerna, och en av dessa pedagoger tillkännagav till 

och med att hon inte var särskilt bekant med vad som står skrivet. Kommunen och 

skolnämnden bär det gemensamma ansvaret att se till att personalen har tillräckliga 

kunskaper samt får den kompetensutveckling som krävs för det pedagogiska arbetet 

(SFS 1985:1100; SFS 2000:842). Då samtliga pedagoger påtalade en avsaknad av 

både jämställdhetsarbete och information kring jämställdhet och genus, kan effekten 
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av eventuella kommunala insatser för att stärka personalens kunskap och kompetens 

ifrågasättas. Det kan tänkas främja elevernas medvetenhet kring jämställdhet och 

genus genom att låta dem se att även personalen arbetar med detta. Det finns ett 

talesätt som med fördel kan användas i denna situation; barn gör inte som vuxna 

säger, barn gör som vuxna gör. Om personalen arbetar aktivt med jämställdhet och 

genus kan engagemanget till viss del tänkas överföras på eleverna. 

 

Arbete med jämställdhet och genus 

Enligt Tallberg Broman och Holmberg (2007) ställer elevernas föräldrar höga krav 

och har förväntningar på ett aktivt arbete med jämställdhet, något som enligt 

pedagogerna i studien inte var särskilt vanligt förekommande. Arbete med 

jämställdhet och genus förekom i undervisningen men då endast vid behov. Ingen av 

de tillfrågade pedagogerna tyckte att det var något man aktivt arbetade med eller att 

det diskuterades kring de berörda områdena bland eleverna. Mindre 

diskussionsämnen uppkom däremot mellan elever med jämna mellanrum och då 

vanligtvis vid en konflikt. Då studien inte ämnat undersöka föräldrars förväntningar 

på den medverkande skolan och dess arbete med jämställdhet och genus, kan inga 

slutsatser dras. Dock kan frågan lyftas kring hur väl personalen på skolan kände till 

föräldrarnas krav och förväntningar kring arbetet med jämställdhet och genus. 

 

Alla pedagogerna tyckte att det var självklart att behandla alla elever lika och 

förklarade detta med att det efter många år i skolverksamheten faller sig naturligt att 

inte längre göra skillnad på eleverna. Eidevald (2009) lyfter i sin studie problemet 

med att många lärare och förskollärare faktiskt behandlar barnet som ett kön istället 

för en individ. Detta sker ofta omedvetet med uppfattningen om att man har ett 

medvetet och neutralt synsätt på eleverna, det ojämställda uppfattas ofta som normalt 

(Eidevald, 2009). Hedlin (2004) betonar även att en strävan efter att behandla alla 

lika kan tyda på ett omedvetet och könsblint förhållningssätt, med hänvisning till att 

villkoren faktiskt ser olika ut för män och kvinnor. Det går inte att bedöma 

pedagogernas medvetenhet utifrån deras uttalanden i och med att inga observationer, 

kopplade till intervjuerna, gjorts i studien. Däremot kan man ta både Hedlins 

uttalande samt Eidevalds studieresultat i beaktande och ifrågasätta om pedagogernas 

påstådda medvetenhet verkligen stämde överens med verkligheten.  

 

Det ansågs, av pedagogerna, viktigt att som lärare med hjälp av självreflektion och 

en medvetenhet om det egna beteendet, föregå med gott exempel för att på så sätt 

föra över ett bra synsätt till eleverna. Detta är något som även Berg (2000) belyser 

med motiveringen att lärare på så sätt kan bidra till att motverka de könsmyter som 

cirkulerar i samhället. Enligt Hedlin (2004) faller det sig inte naturligt att bemöta 

alla lika, då värderingar och föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt, 

grundläggs tidigt och därmed sitter djupt rotade i oss. Att agera god förebild kräver 

en viss kunskap och kompetens kring vad som anses vara viktigt att förmedla. Med 

tanke på den rådande förvirringen kring begreppet jämställdhet bland pedagogerna, 

kan kompetensen i att förmedla ett jämställt tankesätt starkt ifrågasättas.  
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Förändringar 

En pedagog upplevde att barnen har blivit mer medvetna om lärares bemötande och 

lättare lägger märke till eventuell särbehandling. Hon påpekade att det har 

framkommit att pojkar ofta känner sig orättvist behandlade av läraren. Detta påtalas 

även i flera studier, där det framgår att pojkar pratar mer och högre än flickor under 

lektioner, vilket läraren uppmärksammar genom tillsägningar (Wester, 2008; 

Samuelsson, 2008; Wernersson, 2009). Detta upplever pojkarna som orättvisa. En av 

pedagogerna i studien lyfte vikten av att tänka på språk och röstläge i samtal med 

elever därför att eleverna direkt uppmärksammar eventuella skillnader. Andersson 

(2011) visar i sin studie att många lärare anser att de har samma förväntningar på alla 

elever, och starkt förnekar att bemötandet skulle skilja sig åt beroende om eleven är 

pojke eller flicka. Detta är något även Eidevalds (2009) studie behandlar, med 

betoning på att ett olikt bemötande ofta sker omedvetet och att barn lätt börjar placera 

sig själva i fack utefter kön, detta till följd av att lärare och andra elever bemöter 

flickor och pojkar olika i samma situationer. Därför kan det anses viktigt att, precis 

som pedagogen uttryckte sig, vara medveten om sitt språk och röstläge vid samtal 

med elever. På så sätt kan kategorisering av elever utifrån kön, motverkas och 

förebyggas. 

 

Likheter/skillnader mellan pojkar och flickor 

En av pedagogerna påpekade att det verkade vara mer okej att vara ”killtjej” än att 

vara lite flickig om man är pojke. Hennes tankar gick till att pojkar kanske inte 

uppmuntras lika mycket hemifrån om de är lite feminina. Flera studier visar att den 

allmänna uppfattningen om mannen som det starka könet, trots ett relativt stort 

utjämnande av könsskillnaderna, har förstärkts över tid och barn tar snabbt till sig att 

det står sämre i kurs att bli klassad som flickaktig om man är pojke, än att bli kallad 

pojkaktig om man är flicka (Wernersson, 2009; Hedlin, 2004). Berg (2000) belyser 

att vad som anses lämpligt för pojkar respektive flickor klargörs redan när barn är 

små och begränsar barnens möjligheter att utvecklas som jämställda individer. En 

pedagog i studien tyckte att det ska ges lika lön för lika arbete, samma rättigheter och 

skyldigheter och att däremellan kunna ha fri tillgång till att vara feminin eller 

maskulin om man vill. Målet med jämställdhetsarbete i skolan är att både pojkar och 

flickor ska erbjudas fler möjligheter och färre begränsningar (Hedlin, 2004). 

 

En av de intervjuade pedagogerna betonade skillnaderna i pojkars och flickors 

konflikter, där pojkar blir destruktiva medan flickor blir verbala. Han uttryckte en 

svårighet i att bemöta de olika konflikterna och då särskilt flickornas. Lundström 

(2008) har i sin studie om lärare och deras tillvägagångssätt vid konflikter lyft hur 

pojkars och flickors konflikter skiljer sig åt. Flickors konflikter anses mer 

komplicerade än pojkarnas då flickorna saknar den aggressivitet och öppet uttryckta 

fientlighet som synliggörs i pojkars konflikter. Särskilt de manliga lärarna i studien 

upplevde just flickornas konflikter som mer komplicerade än pojkarnas (Lundström, 

2008). Att det föreföll sig så att pedagogen med dessa åsikter var en man kan 

visserligen vara en slump, men med tanke på att det även framkommit i Lundströms 

(2008) studie att de manliga lärarna ofta har svårt att bemöta flickors konflikter, kan 

vissa funderingar uppkomma. Det är inte helt omöjligt att synen på flickors 

konflikter grundar sig i att den bemötande pedagogen var av annat kön och därmed 
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inte innehade de personliga erfarenheter som underlättar vid bemötandet av en 

konflikt mellan flickor. Å andra sidan hade ingen av de kvinnliga pedagogerna som 

deltog i studien yttrat sig kring konflikter. För att kunna göra jämförelser och dra en 

slutsats, hade tankar och upplevelser från en betydligt större och varierad målgrupp 

behövts. Några större skillnader mellan den manliga och de kvinnliga pedagogernas 

tankar har i övrigt inte kunnat urskiljas i resultatet, bortsett från de berörda tankarna 

kring konflikter. 

 

Thornberg (2010) belyser att konflikter och konflikthantering i skolan är viktigt för 

skolans värdepedagogik. Det är bland annat lärarens relationskapital till eleverna 

samt lärarens förmåga att samtala med eleverna som avgör hur väl de blir hjälpa till 

att lösa en konflikt (a.a.). Om personalen i skolan då gör skillnad mellan pojkars och 

flickors konflikter samt bemöter dem därefter, är risken stor att eleverna tar fasta på 

dessa skillnader och utvecklar olikartade, könskodade metoder för att lösa framtida 

konflikter. 

 

Två av pedagogerna delade samma tankar kring att man borde ta hänsyn till de 

olikheter som finns mellan könen och att det finns ett syfte med att vi är födda till 

pojkar och flickor. Enligt Hedlin (2004) ingår dessa tankar i ett traditionellt 

olikhetstänkande där man ser på män och kvinnor som två olika väsen, och de 

olikheter man ser anses naturliga för könet. Under en intervju framkom åsikter om 

att flickor tar för sig betydligt mer i dagsläget, och att fokus flyttats från att lyfta de 

tysta flickorna i klassrummet till att lyfta de tysta eleverna. Detta är något 

Wernersson (2009) styrker genom sin studie som styrker bilden av att flickorna tar 

för sig mer. De anses mer högljudda, får fler tillsägningar och tillåts generellt ett 

större utrymme i klassrummet (Wernersson, 2009). Detta kan möjligen relateras till 

att vårt samhälle har förändrats och att kvinnor idag har en mer aktiv och 

framträdande roll jämfört med tidigare. Samhället och skolan hör nära samman och i 

takt med att samhället förändras, förändras även skolmiljön. 

 

En av pedagogerna förklarade att hon upplevde att flickor oftare har höga 

förväntningar och krav på sig själva medan pojkar inte engagerar sig i skolan lika 

mycket. Westers (2008) studie belyser detta med betoning på att skolvägran anses 

vara maskulint medan ett engagemang i skolan snarare anses feminint. Pedagogen 

förde inte ämnet längre än så och därför framkom heller inte några tankar kring hur 

hon ansåg att man bör arbeta för att bryta dessa synsätt, och därmed sträva mot att 

göra pojkar medvetna om vikten att engagera sig i sina studier. Carlsson-Wahlgren 

(2009) belyser i sin studie att det anses önskvärt att göra lärare medvetna kring hur 

vardagen i skolan påverkar pojkar och flickor, samt att pojkar ska göras mer 

delaktiga i utbildningen. Resultatet av studien visar dessutom att personalen på 

skolan ofta är omedveten om skillnaden i pojkars och flickors uppfostran och därmed 

inte heller känner till de konsekvenser som detta för med sig (Carlsson-Wahlgren, 

2009). En intressant fråga som väcks i och med detta är då, hur det kan komma sig 

att det är mestadels pojkar som längre fram i livet tilldelas de högst betalda 

statusjobben, om det främst är flickor som lägger störst engagemang i sin utbildning. 
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Westers (2008) studie visar att en självständig och maktfördelande maskulinitet 

konstrueras i samband med pojkars lekar. Det framkom under intervjuerna att pojkar 

har lättare för att leka med flickor i de yngre åldrarna, samt att samarbetsövningar 

brukade användas för att stärka elevgrupperna och få igång tankeverksamheten hos 

eleverna. Det finns på så vis till synes goda möjligheter att arbeta mot att försöka 

minska maskulinitetsskapande aktiviteter bland pojkar, genom att exempelvis föra in 

fler samarbetsövningar för att stärka pojkars och flickors relation, samt att ge nya 

idéer till lekar som inte konstruerar en traditionell maskulinitet bland pojkar. 

 

Vidare studier 

Denna studie har endast omfattat pedagogerna i skolverksamheten, men för att få en 

bredare syn på arbetet med jämställdhet och genus skulle även elevernas tankar och 

erfarenheter kunna inkluderas i en framtida studie. Genom att kombinera enkäter och 

intervjuer skulle resultatområdet kunna breddas ytterligare och eventuellt även kunna 

omfatta elevernas föräldrar. En intressant studie hade även kunnat inkludera 

kommunens syn på jämställdhetsarbete i skolan, där kommunens teori och 

skolverksamhetens praktik kunnat jämföras och utredas. 

 

Denna studie har omfattat tre kvinnliga pedagoger och en manlig. En intressant 

studie skulle vara att engagera fler pedagoger med en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män, för att på så vis kunna jämföra tankar och erfarenheter samt 

försöka urskilja eventuella könsmönster. 



29 

 

 

7 REFERENSLISTA 

Andersson, K. (2011). Lärare för förändring – att synliggöra och utmana                    

föreställningar om naturvetenskap och genus (Doktorsavhandling). 

Norrköping: Linköpings universitet. 

Berg, B. (2000). Genuspraktika för lärare. Stockholm: Lärarförbundet. 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/004176D2/$FILE/genu

spraktika.pdf Hämtad 2012-12-29. 

Carlsson-Wahlgren, V. (2009).  Den långa vägen till en jämställd  

gymnasieskola. Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans 

jämställdhetsarbete (Doktorsavhandling). Jönköping: Högskolan i Jönköping. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

 inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Edström, C. (2010). Samma, lika, alla är unika. En analys av jämställdhet i  

 förskolepolitik och praktik (Doktorsavhandling). Umeå: Umeå universitet. 

Eidevald, C. (2009) Det finns inga tjejbestämmare: att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek (Doktorsavhandling). Jönköping: 

Jönköpings universitet. 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 2.  

[omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Eliasson, M. (2007). Verbal abuse in school: constructing gender and age in social  

interaction (Doktorsavhandling). Stockholm: Karolinska Institutet. 

Elvin-Nowak, Y. och Thomsson, H. (2010). Ska du låta dig tystas? Ur Palm,  

M. (2010). Låt oss tvista igen! Om konflikthantering i förskola och skola. 

Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Frelin, A. (2008). Professionell närhet och distans – en dimension av lärares  

arbete ur ett genusperspektiv. s. 177-188. Ur Ahlstrand, E., Aili, C., Blossing, 

U. & Tornberg, U. (2008). Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på 

lärares liv och arbete. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Hedlin, M. (2004). Lilla genushäftet. Om genus och skolans jämställdhetsmål  

(Rapport från Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap). Kalmar: 

Högskolan i Kalmar. 

Högdin, S. (2007).  Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk bakgrund i 

grundskolan (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet. 

Lundström, A. (2008). Lärare och konflikthantering: en undersökande studie ur ett  

könsperspektiv (Licentiatavhandling). Umeå: Umeå universitet. 

Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera,  

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Samuelsson, M. (2008). Störande elever och korrigerande lärare: om regler,    

förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i 

klassrummet (Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings universitet. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket.  

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/004176D2/$FILE/genuspraktika.pdf
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/004176D2/$FILE/genuspraktika.pdf


30 

 

 

Tallberg Broman, I. och Holmberg, L. (2007). Läraryrke i förändring: Lärare i  

förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och mångfald (Rapport, 

ingår i forskningsprojektet ”Förändrade köns-/genusordningar i skola och 

utbildning – policy, perspektiv och praktik”). Malmö: Malmö högskola. 

Thornberg, R. (2010). Vilken fostransstil har jag som lärare? s. 71-78. Ur Palm,  

M. (2010). Låt oss tvista igen! Om konflikthantering i förskola och skola. 

Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund:  

Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet (1985). Skollag (1985:1100) Svensk författningssamling  

(SFS) Utfärdad: 1985-12-12. Omtryck: SFS 1997:1212 Ändrad: t.o.m. SFS 

2009:671 

Utbildningsdepartementet. (2000). Lag om ändring i skollagen (1985:1100).  

(2000:842) Svensk författningssamling (SFS) 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk  

samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

Hämtad 2013-01-02.   

Wernersson, I. (red.). (2009). Genus i förskola och skola: Förändringar i policy, 

perspektiv och praktik (Samlingsverk, redaktörskap). Göteborg: Göteborgs 

universitet.  

Wester, M. (2008). Hålla ordning, men inte överordning: Köns- och maktperspektiv  

på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer (Doktorsavhandling). 

Umeå: Umeå universitet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


31 

 

 

Bilaga 1 

En första kontakt med pedagogerna 

 

Hej X!  

Jag är mitt uppe i sista utmaningen på lärarutbildningen, examensarbetet, och skriver 

om jämställdhet och genus i skolan. Jag har tänkt göra intervjuer med ett antal lärare 

för att ta reda på lite om deras tankar och erfarenheter av just dessa områden.  

 

Min fråga är då om du möjligtvis skulle kunna tänka dig att vara en av dessa lärare? 

 

Jag har inte arbetat fram de intervjufrågor jag har tänkt använda mig av än, men 

kommer att skicka ut dessa till de som vill ställa upp, för att ni ska kunna läsa 

igenom dem och vara förberedda innan vårt eventuella möte. 

 

Jag vet ju nu att det inte är långt kvar i skolan innan jullovet och har full förståelse 

för om det inte finns mycket tid över för en intervju, men jag skulle vara otroligt 

tacksam om du ville ställa upp! 

 

Fråga gärna runt om det är någon av dina kollegor som skulle kunna tänka sig att 

ställa upp och bli intervjuad då jag tyvärr inte har deras mejladresser i min 

kontaktlista. 

 

Svara gärna så fort som möjligt, då det redan är lite ont om tid. 

Stort tack! 

Med vänliga hälsningar/Cecilia Brötte 

Telefonnr: XXX-XX XX XXX 

Mejladress: XXXXXX@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Biologiskt kön: 

Lärarexamen togs år: 

 

Jämställdhet: 

1. Berätta om din tolkning av begreppet jämställdhet. 

2. På vilket sätt arbetar din skola med jämställdhet? 

3. På vilket sätt informerar man eleverna om vad jämställdhet innebär? 

4. Hur arbetar man med jämställdhet bland personalen? 

5. På vilket sätt erhåller personalen på skolan information om hur man ska 

arbeta med jämställdhet i skolan? 

6. Vad behövs för att man ska bli mer medveten om ett jämlikt bemötande mot 

såväl personal som elever? 

7. Om du arbetat länge i skolan, på vilket sätt tycker du att arbetet kring 

jämställdhet har förändrats över tid?  

 

Genus: 

8. Berätta om din tolkning av begreppet genus. 

9. Vad har du för tankar kring likheter/skillnader mellan pojkar och flickor i 

skolan?  

10. Hur tänker du kring genusperspektivet i ditt arbete med eleverna? 

11. Vilka svårigheter kan finnas med att tänka könsneutralt i sitt bemötande mot 

eleverna?  

12. På vilket sätt har medvetenheten kring genus förändrats sedan du började 

arbeta i skolan? 

 

Arbete för att främja ett medvetet tankesätt kring genus och jämställdhet bland 

eleverna: 

13. På vilka sätt låter man eleverna komma i kontakt med frågor som rör 

jämställdhet och genus i undervisningen?  

14. Hur tycker du att man bör arbeta med jämställdhet och genus bland eleverna i 

skolan? 

15. Vad har du för erfarenheter kring diskussioner rörande jämställdhet och 

genus med eleverna? 
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Bilaga 3 

Informationsmail till pedagogerna 

 

Hej igen X! 

Här kommer ännu ett mejl med lite information om intervjun. 
Jag beräknar som sagt att den ska ta mellan 30-45 minuter, och om du godkänner så 

kommer jag att spela in intervjun för att kunna skriva ut vad som sagts? Inspelningen 

kommer jag att radera så fort jag är klar med utskrifterna. 

Du kommer vara anonym i intervjun, de enda uppgifter om dig jag kommer att ta är 

om du är kvinna eller man och vilket år du tog din examen. Känns det okej? 

 

 

Jag bifogar ett dokument med de frågor vi kommer att prata om så att du kan läsa 

igenom och vara förberedd inför vår träff. 

 

 

När skulle det passa dig att träffa mig? Jag är flexibel och anpassar mig helt och 

hållet efter när du har möjlighet. 

 

 

Hälsningar Cecilia Brötte 


