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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete har jag främst försökt besvara två olika frågeställningar: Vad anser 
lärare på högstadiet om jämställdhet och jämställdhetsarbete i skolan? Och används några 
metoder för att jobba med jämställdhet och i så fall vilka? 
        För att besvara dessa frågor valde jag att skicka ut enkäter till 91 yrkesverksamma 
högstadielärare i Karlstads och Trollhättans kommun. Av dessa 91 enkäter fick jag in 30 svar 
vilka i sin tur utgör grunden för denna undersökning.  Av svaren framkom bland annat att 
83% av pedagogerna ansåg sig dagligen eller flera gånger i veckan jobba medvetet med att 
främja jämställdheten i skolan och att 80% av lärarna har uppfattningen om att pedagoger på 
högstadiet i allmänhet tycker att jämställdhetsarbetet är viktigt. Men det framkom också att 85 
% av pedagogerna tycker att skolan endast delvis uppfyller läroplanernas mål om jämställdhet 
och att 77.7 % anser att de har fått för lite utbildning inom området. 70% av pedagogerna i 
undersökningen kunde ge exempel på olika metoder som de använde sig av för att främja 
jämställdheten i skolan. 
 
Nyckelord: Genuspedagogik, jämställdhet, högstadiet 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract  
 
In this report I have tried to answer two different questions: What do senior level teachers 
think about the ability of schools work to promote equal opportunities between the sexes ?  
Do teachers use any methods to promote equal opportunities between the sexes? And if so, 
which methods do they use?    
         To answer these questions a questionnaire was distributed to 91 senior level teachers in 
Karlstad and Trollhättan.  Of these 91 questionnaires 30 answers came in, and these 30 
answers underlie the results of this report.  The results of the questionnaires showed that 83% 
of the senior level teachers consider themselves to promote equality between the sexes every 
day or several times a week and 80% of the teachers think that senior level teachers in general 
consider the work to promote equality between the sexes important. But the results also 
showed that 85% the senior level teachers think that schools only partly fulfil the schools goal 
to promote equality between the sexes and 77.7% thinks that they have had too little 
education in how to work with this problem. 70% of the senior level teachers could give 
example of method they use to work with equality between the sexes. 
 
Keywords: Equality between the sexes, upper senior level of compulsory school. 
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1.1 Inledning 

 
Att människor i dagens Sverige skall behandlas lika oberoende kön, uppfattas ofta som en 
självklarhet i ett av världens mest jämställda länder. Trots denna vedertagna åsikt visar flera 
undersökningar att vi dagligen får olika bemötande, uppmuntras till olika beteenden och till 
och med har olika lön, beroende på om vi är män eller kvinnor. Sverige är ett jämställt land i 
jämförelse med många andra länder i världen idag men ännu är det en bit kvar innan vi lever 
upp till ett sådant samhälle där människor helt kan slippa att begränsas och påverkas i sina val 
och rättigheter beroende av sitt kön.        

Som blivande lärare har jag funderat mycket angående genus och jämställdhet i skolan 
sedan vi tog upp ämnet i början av utbildningen. Mina funderingar tog ytterligare fart det år 
då jag gjorde uppehåll i mina studier och jobbade som lärarvikarie och besökte många 
förskolor och högstadieskolor i min hemstad. På vissa skolor, vilka främst var förskolor, 
jobbade man mer man uttalat och ganska aktivt med genus och jämställdhet, medan jag på 
andra skolor, flest högstadieskolor, inte kunde se några tydliga spår alls av hur man jobbar 
med jämställdhet. Detta förbryllade mig. Jobbade man verkligen aktivt med jämställdhet på 
alla skolor, och i så fall hur? Kan det vara så att det på de flesta skolor fanns ett medvetet 
jämställdhetsarbete som jag inte såg eller ansåg sig skolan redan så jämställd att inga särskilda 
resurser behövdes?  

Att använda sig av ett jämställt och likabehandlande arbetssätt är en viktig grundpelare  
i den svenska skolan idag. Styrdokument, läroplaner och skollagen för både förskola, grund- 
skola och gymnasiet uttrycker tydligt att jämställdhet är en viktig del och att man i skolan ska 
sträva efter att motverka traditionella könsmönster. Samt att skolan aktivt och medvetet ska 
främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Men hur fungerar det i verkligheten, 
behandlar man eleverna i skolan på ett sätt som överrensstämmer men dessa dokument?  
Många undersökningar har gjorts på området och trots att de flesta upplever att de behandlar 
och blir behandlade lika oberoende kön så har resultaten ofta varit entydiga. Män och kvinnor, 
pojkar och flickor bemöts olika i samhället beroende på vilket kön de har, så även i den 
svenska skolan. Trots att en pedagog själv har uppfattningen om att hon eller han jobbar 
jämställt och trots att eleverna själva kan uppleva att de blir lika behandlade, är fallet i de 
flesta skolor runt om i Sverige idag inte alls så. Elever behandlas olika beroende på vilket kön 
de har, oftast omedvetet, och på så sätt bidrar skolan, trots styrdokument, läroplaner och 
skollagar till att upprätthålla de föreställningar och normer knutna till kön som finns i 
samhället idag. Föreställningar, beteende och normer som är så djup inrotade i vår kultur,  
att vi i de flesta fall inte ens reagerar på att de är ojämlika eller orättvisa. 

Skolan är en viktig institution i samhället och har därför en mycket viktig uppgift i att 
jobba för ett jämställt samhälle där kvinnor, män, pojkar och flickor har lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Som blivande lärare i skolan och som 
förebild för de barn och ungdomar jag kommer undervisa, har jag själv som pedagog därför 
en viktig uppgift i att sätta mig in hur jämställdheten i Sverige ser ut idag, och inte minst i hur 
det ser ut i dagens skola. Men jag har även en uppgift i att sätta mig in i hur jämställdhets-
arbetet som bedrivs i dagens skola ser ut och hur jag som pedagog rent praktiskt och aktivt 
kan jobba med att få skolan till en mer jämställd plats. För att lyckas med detta så är det första 
steget självklart - att själv bli medveten vilka olika strukturer som råder i samhället och om 
hur jag fungerar; bemöter och behandlar pojkar och flickor i mina egna vardagliga möten.  
Det gäller alltså att kunna upptäcka och se mönster i hur jag själv och andra uppträder och 
arbetar med genusperspektiv och jämställdhet i olika pedagogiska situationer.  
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Att skolan är en plats där jämställdhetstänkande och genusperspektiv genomsyrar 
utbildningen, är för de allra flesta en självklarhet. Då jag började skriva detta arbete och efter 
att ha läst flera andra uppsatser, som behandlade genusperspektiv och jämställdhetsarbete i 
skolan, fick jag intrycket av att det var mycket vanligare med ett aktivt jämställdhetsarbete i 
förskolan än inom grundskolan. Detta var något jag ställde mig frågande till, då jag anser att 
ett aktivt jämställdhetsarbete är minst lika viktigt i förskoleålder som i åldrarna efter.  
 
 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är dels att ge mig själv som blivande lärare en större kunskaps- 
bakgrund om jämställdhet och hur jag som pedagog aktivt kan jobba med detta. Men syftet är 
också att undersöka vad yrkesverksamma lärare i skolan idag har för uppfattningar om 
jämställdhet och jämställdhetsarbete i skolan. Upplevs jämställhetsarbetet som viktigt och 
relevant? Anser lärarna att de jobbar medvetet och aktivt med jämställdhet och att skolan 
uppfyller det mål som styrdokument, läroplaner och skollagar tar upp?  Och i så fall vilka 
metoder som används för att nå de resultat som dessa dokument eftersträvar.  
 
Mina frågeställningar är därför 
 
• Vad anser lärare på högstadiet om jämställdhet och jämställdhetsarbete i skolan? 
• Används några metoder för att jobba med jämställdhet och i så fall vilka? 
 

 
 2. Bakgrund 

 
Denna uppsats ska främst handla om hur man som pedagog i grundskolan idag arbetar/kan 
arbeta med jämställdhet och använder sig av ett genuspedagogiskt synsätt. Men för att lyckas 
med det måste först och främst begrepp som genus, genuspedagogik, kön och jämställdhet 
redas ut. 

 
2.1.1 Föds vi olika, eller görs vi olika? 
 
 ”Pojkar föds med intresse för motorer och flickor med ett obotligt intresse för disktrasor”  

(Svaleryd, 2002  s.39) 
 
     Att pojkar och flickor, kvinnor och män är biologiskt olika är ingen nyhet.  Inte heller är 
det någon direkt nyhet att pojkar, män och flickor och kvinnor uppvisar olika beteenden (har 
olika intressen, väljer olika utbildning, klär sig olika m.m.). Den stora frågan som ofta 
diskuterats är istället vad dessa skillnader i beteende kan bero på. I boken Modiga prinsessor 
och ömsinta killar skriver Britta Olofsson att det i denna fråga främst finns två olika 
uppfattningar. Vissa, skriver hon, intar ett socialt/kulturellt perspektiv och menar att 
könsskillnader mellan kvinnor och män främst beror på förväntningar, normer och ett inlärt 
beteende d.v.s. miljö. Medan andra intar ett genetiskt perspektiv och menar att skillnader i 
beteende som finns att hitta mellan könen främst beror på gener och biologiska skillnader 
d.v.s. arv. (Olofsson, 2007). 

Helena Josefson skriver i sin bok Genus hur påverkar det dig? att forskning dock inte 
har kunnat visa att det finns biologiska medfödda skillnader som gör att kvinnor och män 
beter sig på olika sätt utan att dessa skillnader och beteenden därför lika gärna kan vara 
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invanda. (Josefson, 2005). Om det är arv eller genetiska skillnader som påverkar att pojkar 
och flickor reagerar och beter sig olika, är svårt att undersöka, eftersom strukturerna som styr 
vårt beteende är djup rotade i vår samhällsstruktur. Men det är heller inte en nödvändig 
vetskap eller något bra argument för eller emot ett jämställdhetsarbete. Hur det än ligger till 
med arv/eller miljö, skriver Olofsson, motiverar dock inte eventuella genetiska skillnader 
mellan könen skilda villkor för kvinnor och män. Inte heller kan dessa eventuella skillnader 
motivera att kvinnliga och manliga egenskaper värderas olika. (Olofsson 2007) 

 
2.1.2. Forskning om ojämställdhet  
 
Trots att många människor i sina vardagliga liv inte upplever att det råder någon ojämställdhet 
mellan de två könen, så visar tyvärr forskning på området att det inte är så. En undersökning 
visar till exempel att pojkar tenderar att använda en större del av det gemensamma talut- 
rymmet än flickor; i mycket högre grad bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras och oftare 
avbryter den som talar. (Josefson, 2005). I undersökningar som gjorts i skolan har resultatet 
visat liknande tendenser, där läraren tar upp ungefär två tredjedelar av talutrymmet i klassen, 
pojkarna två tredjedelar av det som återstår och flickorna får nöja sig med det som resterar:  
en niondel. (Olofsson, 2007) 
        I  Jan Einarsson och Tor G. Hultmans bok God morgon pojkar och flickor berättar 
författarna om ett annat forskningsresultat som tyder på att ojämställdhet råder i samhället.  
I denna undersökning testades hypotesen att en manlig uppgiftslämnare ansågs mer trovärdig 
än en kvinnlig. För att få svar på detta fick 69 manliga och 40 kvinnliga studenter läsa en text 
som innehöll argument för utvidgning av ett speciellt atomvapensystem. Texterna som 
studenterna fick läsa var identiska, förutom att varannan student fick en version där Ingvar 
stod som författare till texten och varannan en version där Ingvor stod som författare. Förutom 
detta hade ordet han bytts ut på ett ställe till ordet hon. Resultaten av undersökningen visade 
att versionen skriven av Ingvar av både kvinnor och män bedömdes som mer trovärdig än den 
skriven av Ingvor. Trots att det alltså bara handlade om ett antal bokstavsutbyten, a som bytts 
till o i namnet Ingvar, och bytet av han till hon en gång i texten, så tenderade både kvinnor 
och män att värdera åsikterna som kom från en man högre. Vilket ger stöd åt misstanken att 
kvinnor oftare möts med misstro när de uppträder i offentliga sammanhang. ”Om en kvinna 
har en synpunkt kan den ofta nonchaleras. Men om en man kommer med samma synpunkt 
blir den diskuterad med respekt.” ( Einarsson och Hultman, 1984, s.35) 
 
2.2 Genus 

 
I den forskning som finns att läsa om jämställdhet och genusforskning används vissa åter- 
kommande huvudbegrepp som genus, kön, genuspedagogik och jämställdhet. Vissa av dessa 
begrepp kommer även jag att använda mig av i mitt uppsatsskrivande. I detta kapitel kommer 
en redogörelse för vad dessa begrepp innebär. 

 
2.2.1 Vad är genus? 
 
Genus är ett begrepp som används flitigt inom jämställdhetsdiskussionen i vårt samhälle idag. 
Men vad står egentligen ordet?  
 
I Nationalencyklopedin kan man läsa följande förklaring:  
 

”genus (latin, 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 
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används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantagna formar människors sociala kön”.             
                                                               (Nationalencyklopedin. Internet) 

      
Termen genus är en översättning av engelskans gender men har sitt språkliga ursprung i det 
latinska ordet gen-ere som har betydelser som slag, sort, släkte och kön.(Hirdman, 2001) 
Ordet ”gender” står i det engelska språket för det socialt och kulturellt skapade könet. Medan 
engelskans andra ord för kön, ”sex”, står för det biologiska könet.  Ordet ”gender” eller genus 
på svenska infördes inom forskningen i slutet av 1980-talet och har blivit ett mycket viktigt 
begrepp i diskussioner om jämställdhet.  Men vad innebär då genus? 
 
I Helena Josefsons bok Genus –Hur påverkar det dig? förklaras begreppet såhär: 
 

”Genus är det begrepp som används för att förstå och urskilja de 
sociala och kulturella faktorerna som gör att tjejer och killar förväntas 
vara på ett visst sätt.”  (Josefson, 2005, s.5) 

 
Genus, fortsätter Josefson innebär också att människor ”görs till sitt kön” efter de olika 
förväntningar som samhälle och miljö har på män och kvinnor och som ger människor en 
uppfattning hur man som tjej respektive kille ”bör” uppträda. De uppfattningar vi har om vad 
som är manligt och kvinnligt, genus, kan också kallas för sociala och kulturella mönster eller 
strukturer och är ofta så djup rotade i oss och i vårt samhälle att de uppfattas som självklara 
och naturliga (Josefson, 2005). Exempel på sådana mönster och strukturer skriver Eva 
Gannerud i sin bok En lärares liv och arbete i ett genusperspektiv kan vara alltifrån vilka 
färger vi vill ha på våra kläder, vilka leksaker vi köper till våra barn, till vad vi väljer att 
utbilda oss till.  Ett annat tydligt exempel på könsanknutna mönster och strukturer i samhället 
är arbetsmarknaden där män och kvinnor jobbar i olika yrkesområden och har olika 
arbetsuppgifter.(Gannerud, 2001)  
 
 
2.2.2 Genussystem 
 
I varje samhälle finns olika uppfattningar, föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt och hur män och kvinnor ”bör” vara.  Men innehållet i dessa könsrelaterade 
föreställningar, skriver Gannerud, är inte bestämda en gång för alltid och överallt, utan kan 
både förändras över tid och variera i olika sociala och kulturella sammanhang.(Gannerud, 
2001).  Ett exempel på detta är hur synen på kvinnan i politiken och hennes rösträtt har 
förändrats. Idag är det en självklarhet att kvinnor i Sverige får vara med och rösta, men vid 
sekelskiftet ansågs det okvinnligt att delta i det politiska livet och att låta kvinnor rösta ansågs 
oförenligt med den kvinnliga naturen.(Sundquist, 1998) Samtidigt kan uppfattningarna om 
manligt och kvinnligt även variera beroende var man befinner dig i världen. I Sverige anses 
t.ex. kjol vara ett feminint kodat plagg medan den ”kjolliknande” kilten i Skottland är ett 
manligt kodat plagg.  
  De uppfattningar som innebär att man uppdelar samhällen efter kön kallas inom 
genusforskningen för genussystem eller genusordning. I boken flickor och pojkar i samma 
skola (1997) använder sig författaren Ann Steenberg av forskaren Yvonne Hirdmans begrepp 
genuskontraktet, för att förklara samma fenomen. Detta genuskontrakt, skriver Steenberg, kan 
uppdelas i tre olika nivåer:  
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• Kulturell nivå - där genuskontraktet kan yttra sig i uppfattningar om att kvinnlighet 
innebär ett inåtvänt och passivt förhållningssätt medan manlighet innebär ett utåtvänt och 
aktivt förhållningssätt.  

 
• Samhällelig nivå - där genuskontraktet kan visa sig i lagstiftning, praxis och sedvänjor, 

som t.ex. att alla män kallas till mönstring innan de fyllt arton, eller att mödrar i det flesta 
vårdnadstvister får vårdnaden om barnet eller barnen. 

 
• Socialiserings nivå – där det kan handla om hur viktig könsidentiteten är för den egna 

personligheten, men också hur pojkar och flickor beter sig, vad som passar sig och vad 
man som pojke respektive flicka ska/bör göra.  

 
Dessa genuskontrakt och invanda könsmönster omfattar hela vår samhällsuppbyggnad och är 
inte omöjliga att förändra men har trots detta ändå visat sig tämligen svåra att bryta. 

Ett viktigt namn inom genusvetenskapen är ovannämnda Yvonne Hirdman vars teorier 
om genussystemet har fått stor genomslagskraft inom genusvetenskapen. Enligt Hirdmans tes 
finns det två principer man håller sig till i samhället när det gäller kön, nämligen isärhållande 
och hierarki.  Den ishärhållande principen står för att manligt och kvinnligt är varandras 
motsatser och bör hållas isär. Medan principen om hierarki står för att mannen generellt sett är 
överordnad kvinnan och att de manliga egenskaperna betraktas som norm. Även Hirdman 
talar om genuskontraktet och förklarar det som en tyst överenskommelse mellan könen om 
hur man som man respektive kvinna bör agera. Det är också genuskontraktet som gör att 
principerna om isärhållande och hierarki bevaras och överförs från generation till generation. 
(Olofsson, 2005)  
 
 
 
2.2.3 Hur hänger kön och genus ihop? 
 
På detta område finns en rad olika uppfattningar beroende på vem man frågar, men en vanlig 
tolkning av begreppen är att ordet ”kön” står för de biologiska och fysiska skillnaderna mellan 
män och kvinnor, medan ”genus” står för de socialt konstruerade. (Sida. Styrelsen för 
internationellt samarbetsarbete. Internet) Dock, skriver Yvonne Hirdman i sin bok Genus- om 
det stabilas föränderliga former (2001) kan en sådan förståelse och tydlig uppdelning av 
begreppen innebära missförstånd, eftersom begreppen då lätt kan skiljas från varandra och ses 
som två olika fenomen, istället för att ses som den komplicerade samverkan som kön och 
genus innebär för en människa. Vilken terminologi som används skriver Ulla Forsbergs i sin 
bok Finns det någon ”könsordning” i skolan? beror mycket på vilken vetenskaplig bakgrund 
användaren av begreppen har. Vissa håller med om ovanstående tydliga uppdelning och 
förklaring av begreppen genus och kön, medan andra menar att det socialt konstruerade 
”genus” inryms i begreppet kön, vilket medför att anhängarna till denna uppfattning endast 
använder sig av ”kön” som term. Medan andra menar att ”genus” är det begrepp som både 
inrymmer de socialtkonstruerade och de biologiska skillnaderna och därför bara använder sig 
av begreppet genus.  (Forsberg, 2002) 
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2.2.4 Sammanfattning Genus 
 
Kön och genus är båda saker som bestämmer och påverkar våra identiteter som människor. 
Hur kön och genus förhåller sig till varandra finns olika uppfattningar om men en vanlig och 
vedertagen uppfattning är att kön står för de biologiska och fysiska skillnaderna mellan könen 
medan genus står för de socialt konstruerade skillnaderna. Dock bör man vara medveten om 
att en människa ”är sitt kön” vilket innebär att uppdelningen i kön och genus i praktiken inte 
kan göras så enkelt som den görs med teoretiska begrepp. De strukturer som styr våra uppfatt-
ningar om kvinnligt och manligt kallas för genusordning, genussystem eller genuskontrakt 
och är ofta djupt rotade i samhällen och människor, vilket gör att orättvisor och ojämställdhet 
kan vara svårt att upptäcka. Dock är dessa genusordningar och genuskontrakt inte bestämda 
utan kan förändras över tid och se olika ut i olika sociala sammanhang.  
 
Genus som begrepp kan därför användas för att upptäcka och beskriva olika mönster och 
strukturer knutna till kön i samhället. 
 
 
2.3 Jämställdhet   
 
 2.3.1 Vad betyder ordet jämställdhet? 
 
Jämställdhet är ett ord som brukar definieras som lika rättigheter, möjligheter och skyldig-
heter för män och kvinnor på alla områden i livet.  För att jämställdhet ska råda innebär det  
att män och kvinnor ska åtnjuta detta när det gäller 
 

• makt och inflytande 
• ekonomiskt oberoende 
• företagande, arbete och arbetsvillkor 
• ansvar för hem och barn 
• frihet från könsrelaterat våld 
 

Det talas även om två olika dimensioner av jämställdhet, den kvalitativa och den kvantitativa 
dimensionen. Med den kvantitativa dimensionen menas en strävan efter jämn könsfördelning 
och med den kvalitativa menas lika villkor för kvinnor och män. 
 
2.3.2 Jämlikhet 
 
Begreppet jämlikhet är ett annat ord som är nära besläktat med begreppet jämställdhet, men 
som inte har samma betydelse. Medan jämställdhet är inriktad på lika rättigheter i maktför-
hållanden och relationer mellan män och kvinnor, så innebär jämlikhet en strävan efter att 
rätta till maktobalanser mellan olika grupper i samhället med utgång från t.ex. ålder, etnicitet, 
klass, sexuell läggning, funktionshinder m.m. (Jämställdhet i skola och förskola. Internet).  
 
2.3.3 Svensk jämställdhetspolitik  
 
På regeringskansliets hemsida kan man läsa följande om svensk jämställdhetspolitik:  
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”Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som 
konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till 
att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin 
livssituation.” (Regeringskansliet. Internet). 
 
Regeringen skriver dessutom att jämställdhet mellan kvinnor och män bidrar till ett mer 
demokratiskt och rättvist samhälle och att jämställdhet bidar till ekonomisk tillväxt. 
(Regeringskansliets hemsida. Internet). I regeringens Delegation för jämställdhet i skolan , 
(Dir.2008:75) finns att läsa, att regeringen har uttalat att värdegrunden i skolan måste stärkas 
så att jämställdheten främjas och att regeringens utgångspunkt för jämställdhetsarbetet i 
skolan är att eleverna ska kunna få utveckla sina intressen och förmågor utan att hindras av 
traditionella könsmönster. Vidare noteras att ytterligare insatser måste göras för att bryta 
traditionella könsmönster och strukturer, som bland annat visar sig i könsuppdelningen inom 
utbildningsväsendet.  
 
  
2.3.4 Skolans jämställdhetsuppgift 
 
Att arbeta med jämställdhet och likabehandling är något som är väl förankrat i bestämmel-
serna för dagens svenska skola och det finns även en rad dokument som understryker detta.  
 
Vad säger egentligen skollagen om jämställdhet och likabehandling? 
 
Den skollagen som gäller för svenska skolan idag inkluderar sedan 1998 både förskola och 
skola. Skollagen omfattar alla som jobbar i skolan d.v.s. pedagogisk personal, måltidsper-
sonal, vaktmästare, skolsköterska med flera. Jämställdhet är en viktig punkt i skollagen och 
återfinns redan i skollagens kapitel 1 paragraf 2. 
 

§ 2 Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande  
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning  
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 
den som verkar inom skolan 
 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden. Lag (1999:886). (Jämställdhet i skola och förskola från 
Internet) 

 
Även i barn och elevskyddslagen kan man läsa om hur skolan ska motverka diskriminerande 
behandling: 
  

1 § ”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål 
att motverka annan kränkande behandling.” (Lag (2006:67) Riksdagen Internet) 

 
Förutom skollagen gäller sedan år 2006 ”Lag om förbud mot diskriminering eller annan 
kränkande behandling av barn och elever” vilken ytterligare skärper skollagen och ger elever 
och barn ett ökat skydd. Att bli diskriminerad på grund av kön omfattas också av denna lag, 
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vilket också gör det möjligt för elever eller föräldrar att anmäla en skola eller en förskola i fall 
de anser att de har utsatts för någon form av kränkning eller diskriminerande behandling. 
 Denna lag säger dessutom att varje skola och förskola måste ha en likabehandlingsplan och 
krav finns på att fall där elever blivit kränkta direkt ska utredas och åtgärdas.(Jämställd 
förskola och skola Internet). 
 
 
2.3.5 Likabehandlingsplan 
 
Att varje skola och förskola ska har en likabehandlingsplan innebär att det ska finnas en 
kartläggning av vilka förhållanden som råder på skolan och tydliga mål och åtgärder, som 
årligen ska följas upp och utvärderas. Syftet med planen är att den ska verka förebyggande 
och att den ska utformas tillsammans med barn och eleverna på skolan. Ett aktivt arbete med 
genus och jämställdhet hos pedagoger, personal och elever kan vara exempel på en åtgärd 
som tas upp i likabehandlingsplanen, eftersom det kan bidra till att minska sexuella 
trakasserier, och könsdiskriminering och trakasserier på grund av kön.  
 
2.3.6 Läroplaner 
 
Även i skolans läroplaner Lpo 94 för grundskolan och Lpf 94 för gymnasieskolan finns 
följande texter att läsa om jämställdhet: 
 

Läroplan för grundskolan 
 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 
förmåga och intressen oberoende könstillhörighet.” (Lpo 94) 

 
Läroplan gör gymnasieskolan 

 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
manligt och kvinnligt. (Lpf 94) 

 
 
2.3.7 Sammanfattning jämställdhet, skolans uppgift 
 
Begreppet jämställdhet innebär att man ska sträva efter att kvinnor och män har lika möjlig-
heter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Detta är ett mycket viktigt mål 
som tas upp både i den svenska politiken och i skollagar och läroplaner i skolan. För att 
komma närmare ett mer jämställt samhälle är skolan en viktig institution och det är också 
därför viktigt att skolan bedriver ett tydligt och genomtänkt jämställdhetsarbete. Skolans 
uppgift i detta arbete är dels att personal i skolan har ett arbetssätt och bemötande som 
motverkar traditionella könsmönster. Dels att skolan ska uppmuntra elever att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, men också att jobba aktivt för 
att vidga de manliga och kvinnliga könsbegreppen. 
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2.4 Genuspedagogik 
  
I diskussionen om den pedagogik som ska sträva efter likabehandling och jämställdhet i 
skolan framkommer tre olika begrepp i litteratur och forskning, nämligen genuspedagogik, 
jämställdhetspedagogik och genusmedvetenpedagogik. Men vad är egentligen likheterna och 
skillnaderna.   
   
2.4.1 Jämställdhetspedagogik 
 
I Delegationen för jämställdhet inom förskolans rapport Den könade förskolan talar man om 
jämställdhetspedagogiken som en metod där man ska nå öka jämställdheten och hjälpa barn 
att bli ”hela människor” genom att skapa särskilda aktiviteter som ska bryta de traditionella 
könsmönstren. Bland de som jobbar med jämställdhetspedagogiken finns även, enligt 
delegationen för jämställdhet i förskolan, en grundtanke i att det ligger en skillnad i flickor 
och pojkars biologiska eller medfödda egenskaper, som man genom pedagogiskt arbete ska 
hjälpa till att kompensera. (Statens offentliga utredningar. Internet). 
 
2.4.2 Genuspedagogik  
 
Är ytterligare ett begrepp som används inom skolvärlden. Genusforskaren Kajsa Svaleryd 
skriver i sin bok Genuspedagogik följande om begreppet ” genus i arbete som pedagog 
handlar om medvetenhet kring föreställningar och omedvetna förväntningar på de bägge 
könen. Det handlar också om ett förhållningssätt och en medvetenhet om den makt den egna 
yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att omskapa dem.” (Svaleryd, 
2002 s. 30). Grundtanken inom genuspedagogiken innebär att man ser könstypiska 
egenskaper och beteenden som sociala konstruktioner skapade av vuxenvärlden, och att det är 
vuxenvärlden som skapar de stereotypa föreställningarna vi förväntar oss av de olika könen. I 
det genuspedagogiska arbetet är pedagogerna inriktade på att i det vardagliga arbete som 
förekommer på skolor och förskolor försöka bemöta pojkar och flickor på ett likartat sätt för 
att försöka undvika att förstärka eller återskapa de stereotypa könsmönster som finns i 
samhället. 
 
2.4.3 Genusmedveten pedagogik 
 
Begreppet genusmedveten pedagogik är ett begrepp som förekommer i delegationen för 
jämställdhet i förskolans slutbetänkande Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av genus i 
förskolans pedagogiska arbete som kom ut år 2006. I detta slutbetänkande anses det att den 
genusmedvetna pedagogiken innebär att man som personal på en förskola har kunskaper om 
hur genusstrukturer och genusmönster ser ut i samhället. Men också att personalen ska kunna 
se vilka strukturer och genusmönster som råder på den egna förskolan. Först då kan, enligt 
delegationen för jämställdhet i förskolan, ett riktigt jämställdhetsarbete börja. Detta genom att 
personalen använder sig av ett genusmedvetet perspektiv för att kunna motverka traditionella 
könsroller och könsmönster, vilket i sin tur ger pojkar och flickor samma möjligheter och lika 
stort inflytande på verksamheten. (Utbildningsdepartementet. Internet). 
     Genuspedagogik har länge varit ett av rådande begreppet när man pratar om pedagogik och 
jämställdhet. Idag har dock begreppet genuspedagogik till viss del av vissa, bytts ut mot 
begreppet genusmedveten pedagogik. En av anledningarna till detta är, enligt delegationen för 
jämställdhet i förskolan, att begreppet genuspedagogik kan misstolkas då det kan uppfattas 
som att man försöker skapa en ny pedagogisk riktning. Detta skulle i sin tur kunna uppfattas 



 14 

som att genuspedagogik kan vara en ”profil” och ett arbetssätt, som kan sättas vid sidan av 
eller ”läggas på” skolan eller förskolan, istället för att vara något som hela tiden integreras i 
skolan och förskolans verksamhet. Delegationen för jämställdhet inom förskolan ansåg därför 
begreppet en genusmedveten pedagogik, som står för ett förhållningssätt som alltid strävar 
efter en ökad jämställdhet, bättre överensstämmer med de läroplaner som finns för förskolan 
idag. 
 
 
2.4.4 Metoder för en genusmedveten pedagogik. 
 
Genusmedveten pedagogik i praktiken 
För att nå målet att skapa en genusmedveten och jämställd skola finns inga enkla metoder 
eller lösningar. Dock finns en del litteratur på området som ger förslag på olika metoder som 
kan användas. Britta Olofsson skriver i boken Modiga prinsessor och ömsinta killar. 
Genusmedveten pedagogik i praktiken (2007) om fyra viktiga pedagogiska grundprinciper 
som även bidrar till goda resultat i jämställdhetsarbete. 
 

1. Att tillföra och inte ta ifrån.  
Vilket innebär att man inte ska ta ifrån barn könstereotypa saker och aktiviteter som  
barnen själva valt utan istället låta dom behålla dessa och samtidigt tillföra saker och 
aktiviteter som de kanske inte själva utifrån sitt kön hade valt.  
 
2. Att möta barnen där de befinner sig. 
Vilket innebär att man som lärare ska utgå ifrån barnets intressen och erfarenheter för att 
därifrån knyta an till ett mer jämställt förhållningssätt hos barnen. 
 
3. Att fokusera på det positiva. 
Vilket står för att man som lärare istället för att kritisera ett barn som uppträder enligt 
stereotypa könsmönster, istället ska positivt förstärka när ett barn vågar överskrida 
gränserna. 
 
4. Leken som metod   
Vilket står för att man på ett lekfullt sätt ska försöka få in jämställdhetsarbetet i skola och 
förskola. 

  
 
2.4.5 Genuspedagogik enligt Kajsa Svaleryd 
  
Svaleryd ger ytterligare och mer handfasta metoder för hur ett jämställdhetsarbete kan gå till. 
En av dessa metoder är den pedagogiska dokumentation. Dokumentation innebär att man 
lyfter fram och belyser hur något görs och med den pedagogiska dokumentationen menas att 
man även försöker förstå hur och varför det görs. Ett sätt att jobba med pedagogisk 
dokumentation är att man som pedagog med hjälpa av videokamera spelar in sig själv i en 
lärande situation, för att ha för att sedan utifrån ett observerande perspektiv kunna upptäcka 
handlingsmönster och beteende som man själv praktiserar i den specifika situationen.  Den 
sortens pedagogiska dokumentation går dels ut att man själv ska bli medveten om vilket 
förhållningssätt man har till pojkar och flickor och vilken roll man har i det dagliga 
återskapandet av de stereotypa könsrollerna. Men också hur man som pedagog kan ändra sin 
undervisning till en mer genusmedveten sådan.  
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Viktigt, skriver Svaleryd, är också att man som pedagog förstår att man dagligen är delaktig i 
barns och ungdomars identitetsskapande process. Vilket gör att man som pedagog har en stor 
möjlighet i att kunna skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska skapa sina identi-
teter bortom stereotypa könsföreställningar. Innan man börjar jobba med barnen måste en 
pedagog jobba med sig själv och sina egna föreställningar, dessutom måste det hos pedagogen 
finnas en vilja att förändras och samtidigt se sin roll i ett nytt perspektiv. Förutom detta är, 
enligt Svaleryd, arbete med värdegrund och elevers självkänsla en viktig nyckel till att göra 
skolan till en mer jämställd plats (Svaleryd, 2002) 
            
2.4.6 Elfte steget 
 
Skriften Elfte steget- Vägen dit skriven av författarna Charlotta John och Pamela von Sabljar 
(2004) är annan litteratur som tar upp praktiska metoder för hur man i skolan kan jobba med 
jämställdhet. Arbetet för att få förskolor och skolor till mer jämställda platser kan enligt 
författarna delas upp i tre steg. Det första steget handlar, precis som även Svaleryd (2002) tar 
upp i sin bok, att bli medveten och kunna se vilka könsmönster och strukturer som råder på 
skolan. Detta genom att läsa litteratur om genus och jämställdhet, samt jobba med att förstå 
hur man själv som pedagog agerar genom observationer och pedagogisk dokumentation.  Det 
andra steget går ut på att skaffa sig metoder och strategier för att bryta de mönster som 
begränsar elever och det tredje steget handlar om hur man ska sprida kunskapen till hela 
verksamheten.      
       
 För att lyckas med att bryta de strukturer och mönster som råder på skolan presenteras i 
boken en rad olika metoder och praktiska övningar. En av dessa är att använda sig av en 
handlingsplan. I denna handlingsplan gör pedagogerna först en kartläggning/analys av hur 
läget ser ut i det egna klassrum. Därefter formuleras konkreta åtgärder, vad ska göras? Hur 
ska det göras? När ska det göras? Och av vem ska det göras?  Efter det formuleras mätbara 
åtgärder, så pedagogerna tydligt kan se om deras arbete fått resultat och sist men inte minst 
görs en utvärdering. En annan metod är att jobba med kompensatorisk träning, vilken går ut 
på att pojkar och flickor i ska få utveckla de egenskaper och färdigheter som normalt inte 
uppmuntras till att utveckla, vilket oftast innebär arbete i könsuppdelade grupper. En annan 
viktig del är att jobba med olika tillitsövningar, samarbetsövningar, värderingsövningar och 
drama för att öka tryggheten i grupperna man jobbar med. Förutom arbetet i det egna 
klassrummet är det också viktigt att bli medveten om vilka strukturer och mönster som råder 
bland personalen och att personalen har diskuterat och är överens om vart de vill nå med sitt 
arbete. (John, 2004). 
 
2.4.7 Könsmedveten pedagogik för universitetslärare 
 
I boken Könsmedveten pedagogik för universitetslärare- en introduktion och bibliografi 
skriver författaren till boken, Fredrik Bondestam om olika strategier och metoder man kan 
använda sig av för att undervisa könsmedvetet och ger exempel på hur man både under 
planeringsarbete och i lärande situationer kan jobba könsmedvetet. En viktig del i det 
könsmedvetna arbetet skriver Bondestam, är den planering och de mål som man som pedagog 
ställer innan en kurs har börjat. Men det är även viktigt att inventera könsmedvetenhet hos sig 
själv och börja se sitt eget undervisningsämne ur ett könsperspektiv. Detta kan man 
exempelvis göra genom att som pedagog ställa sig frågor som: vad vet jag om mitt eget ämne 
ur ett könsperspektiv, vad behöver jag som pedagog veta om kön för att lyckas med min 
undervisning och vad kan jag som pedagog uppnå med sin lärargärning i könshänseende. 
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          En annan strategi, skriver Bondestam, är att undersöka om den litteratur man använder 
sig av inom ämnet representerar både män och kvinnor, har både kvinnliga och manliga 
författare och om det finns någon sorts köns, genus eller feministisk teori i litteraturen. Men 
förutom i dessa förberedande steg har även pedagogen ett stort ansvar att i försöka jobba 
könsmedvetet även i den lärande situationer. En strategi för detta skriver, Bondestam, är att 
”fokusera på kön här och nu och försöka frysa könsögonblicken” (Bondestam, 2003, s. 55). 
Vilket innebär att man omvandlar moment och situationer som inträffar under lektionen och 
gemensamt reflekterar över dessa utifrån kön. Ett exempel på detta kan vara att man 
undersöka om kvinnor och män har tagit lika stor plats och tala lika mycket under lektionen.       
         Ett annat sätt att arbeta kan vara att man som pedagog delar in eleverna i enkönade 
grupper och tydligt förklarar att det handlar om att pröva vilka resultat detta kan få. För att 
sedan genom reflektion synliggöra vilka förväntningar som finns på elever och kön. Viktig, 
enligt Bondestam, är också att man i slutet av en kurs låter eleverna få utvärdera kursen eller 
ämnet utifrån ett könsperspektiv.  
 
 
2.4.8 Sammanfattning genuspedagogik 
 
Gällande det pedagogiska arbetet som anknyter till jämställdhet, florera ett antal olika begrepp  
som alla används mer eller mindre. Alla begrepp strävar efter att skapa en mer jämställd skola 
men vissa skillnader finns i betydelsen av de olika begreppen. Jämställdhetspedagogiken 
utgår från ett förhållningssätt där man tror att de skillnader som finns kan vara medfödda eller 
biologiska och att man utifrån detta ska ”öva” de egenskaper som inte är könstypiska för 
könen. Genuspedagogiken utgår istället från att skillnader som finns mellan könen är social 
konstruerade av vuxenvärlden och att en mer jämställd skola ska skapas genom att man i det 
vardagliga arbetet bemöter de olika könen lika och på så sätt undviker att förstärka de 
uppfattningar om manligt och kvinnligt som råder. Den genusmedvetna pedagogiken har till 
viss del tagit över begreppet genuspedagogik och går ut på att man som personal på en skola 
dels ska ha kunskap om genus och hur genus återskapas i samhället. Men också vilka 
strukturer som råder på den egna skolan och förskolan, för att utifrån det kunna jobba för att 
motverka de traditionella könstereotyperna.    

För att få skolan till en mer jämställd plats finns en del litteratur med praktiska 
metoder. Gemensamma drag för de flesta praktiska tillvägagångssätt är att först och främst 
själv bli medveten om vilka strukturer och mönster som råder på den egna arbetsplatsen. Det 
handlar också om att jobba med gruppdynamik för att skapa tryggare grupper och att göra 
övningar för att individuellt stärka elevernas självförtroende och utveckla färdigheter de inte 
vanligtvis skulle utveckla.  Men också om att ur ett genusperspektiv inventera och granska sitt 
läromaterial och att genom värderingsövningar och diskussioner göra sina elever medvetna 
om vilka strukturer som råder.  

 
 
3. Metod 
 
  
3.1. Avgränsningar 
 
Avgränsningar kan delas upp i två olika områden, objektiva avgränsningar och tid - och 
kostnadsavgränsningar.  De objektiva avgränsningarna görs huvudsakligen för att en del 
områden ligger utanför arbetets och undersökningens intentioner. För att koncentrera 
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arbetsinsatsen och för att få det bästa tänkbara resultatet görs även en tids - och  kostnads-
avgränsning. Ofta är det nämligen svårt att göra en undersökning på en hel population.  
Vilket innebär att man måste undersöka endast delar av populationen och utifrån detta  
hitta en slutsats som gäller för hela. (Lekvall, P, Wahlbin, C, 2001) 
 
 
3.1.1 Objektiva avgränsningar. 
 
Eftersom skolan är en väldigt stor institution som finns på alla orter i Sverige, så finns det 
otroligt många människor som jobbar som lärare i skolan idag. Att skicka ut enkäter och 
sammanställa en undersökning om vad lärare anser om jämställdhet och jämställdhetsarbete i 
skolan i den storleken är inte möjligt. Därför har jag beslutat mig för att endast inrikta mig på 
lärare i ett stadie, nämligen högstadiet. Men att undersöka alla högstadielärares uppfattningar i 
hela Sverige är inte heller möjligt, vilket innebär att jag endast har skicka ut enkäter till ett 
antal yrkesverksamma lärare som jobbar på olika skolor idag och utifrån deras uppfattningar 
diskutera och analyserat resultaten.  
 
3.1.2 Tids och kostnads avgränsningar 
 
Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng vilket innebär att jag måste avgränsa mig till 
motsvarande 10 veckors arbete.  
 
3.2 Enkäten  
 
För att få svar på mina frågeställningar om vad högstadielärare anser om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete i skolan, samt vilka metoder de använder sig av, så valde jag att använda 
mig av enkät som metod.  Enkäten som skickades ut bestod av 17 frågor, där 14 av dem var 
slutna frågor d.v.s. frågor med fasta svarsalternativ och 3 av dem öppna frågor d.v.s., frågor 
där pedagogerna fritt fick skriva sina svar. I 4 av de fasta frågorna fanns även utrymme för 
pedagogerna att motivera sina val av svarsalternativ eller ge exempel.  
       De slutna frågorna använde jag mig främst av för att undersöka parametrar, som hur ofta 
pedagogerna jobbade med jämställdhet i skolan, hur mycket de ansåg sig kunna påverka 
skolans gemensamma jämställdhetsarbete eller i hur hög grad de ansåg sig kunna göra 
eleverna mer jämställdhetsmedvetna. De öppna svarsalternativen användes främst då jag ville 
undersöka vilka metoder pedagogerna använde för att främja jämställdheten i skolan samt 
vilken förståelse de hade för olika begrepp förknippade med jämställdhet. Anledningen till att 
dessa frågor just var öppna var för att de svarande i så hög grad som möjligt själva skulle få 
definiera de metoder de använde sig av och vad de olika begreppen stod för. 
         I utformningen av enkäten har jag dels använt mig av Johansson/Svedners bok 
Examensarbetet i lärarutbildningen, samt diskuterat frågorna och utformningen med min 
handledare. För att undersöka enkätens duglighet har jag även genomför två förförsök. En där 
jag testade enkäten på en klasskamrat och en där jag testade enkäten på en yrkesverksam 
lärare på högstadiet som båda fick kommentera enkäten. Efter dessa två försök ändrade jag 
utformningen på vissa av frågeställningarna på enkäten, tog bort vissa frågor som jag inte 
längre ansåg relevanta samt lade till vissa frågor. 
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3.2.1 Fördelar och nackdelar 
 
Att använda sig av enkät när man genomför sitt examensarbete har både fördelar och 
nackdelar. Fördelarna med att använda mig av en e-postenkät med både fasta och öppna 
svarsalternativ var dels att lärarna hade en chans att besvara enkäten när de själva hade tid och 
lust (inom ett visst tidsintervall) och att de inte behövde avsätta någon längre tid för att 
personligen träffa mig. En annan fördel var att lärarna inte påverkades i sina svar pågrund av 
min närvaro, vilket kan vara fallet då man genomför intervjuer. Dock påverkas självklart 
lärarnas svar av mina frågors utformning. 
       Ytterligare en fördel med e-postenkäten som metod är den tidsmässiga och den praktiska 
fördelen, då dessa lätt kan skickas ut till pedagoger i olika städer i Sverige och sedan tillbaka 
till mig utan att det behöver innebära mycket arbete varken för de som valde att medverka i 
undersökningen eller för mig.   
       Men det finns också nackdelar med att använda sig av enkäter, Johansson/Svedner tar till 
exempel upp svårigheterna med att konstruera bra enkätfrågor och problematiken med 
överanvändningen av enkät som metod vid examensarbeten vilket kan bidra till enkättrötthet 
hos undersökningsguppen. Andra nackdelar med enkäten som metod är att de som medverkar 
i undersökningen inte lika lätt har chans att ställa frågor direkt till mig om vissa frågor skulle 
vara oklara, vilket kan leda till missförstånd och lägre svarsfrekvens på vissa frågor.  
         Dessutom kan bortfallet vara stor nackdel när man använder sig av enkät som metod, 
och särskilt stort kan bortfallet bli när man använder sig av e-postenkät eftersom en elek-
tronisk enkät kan vara lättare att glömma bort än en enkät som delas ut för hand eller med 
post. Bortfallet kan förstås även orsakas av att man av någon anledning inte vill svara. 
 
3.2.2 Urval och procedur 
 
För att undersöka hur högstadielärare uppfattar jämställdhetsarbetet i skolan skickades först 
ett e-brev ut till 100 st yrkesverksamma högstadielärare i Trollhättan och Karlstads kommun 
med en presentation av mig själv, samt förfrågan om de ville medverka i en 
enkätundersökning som skulle användas till mitt examensarbete. Anledningen till att jag  
valde att endast skicka ut förfrågningar till pedagoger i dessa två kommuner beror dels och 
främst på att det var praktiskt enklast att avgränsa mig till två kommuner, och dels på att jag 
har en personlig anknytning till båda städerna. Pedagogerna som fick förfrågningen per e-post 
valdes ut på måfå efter de e-postadresser jag hittade på kommunerna och skolornas hemsidor. 
(Följebrevets och enkätens utformning – se Bilaga 1 och 2) 
 
       Av de 100 förfrågningar som skickades ut, svarade 30 personer att de skulle kunna tänka 
sig att delta i enkätundersökningen. Endast 3 personer skrev att de avstod, 8 stycken av de 
utskickade e-posten kom inte fram, 1 e-post kom fram till en lärare som inte var yrkesverksam 
på högstadiet och resterande 59 svarade inte på min förfrågan. Därefter bifogade jag enkäten 
som ett Word-dokument och skickad ut till de 30 pedagoger som ville delta i undersökningen, 
samt ett nytt e-post till de 59 som inte svarat där jag presenterade mig ytterliggare en gång och 
bifogade enkäten. Efter en och en halv veckas tid hade jag fått in 15 st besvarade enkäter. 
       För att försöka höja svarsfrekvensen skickades ännu ett e-brev, efter en och en halv vecka 
ut, där jag bifogade enkäten igen, presenterade mig kort samt satte ett sista inlämningsdatum 
för enkäten till den 27 februari. Efter denna påminnelse kom ytterligare 14 enkäter in. Den 26 
februari skickade jag en påminnelse om sista inlämningsdag samt bifogade enkäten ännu en 
gång. Efter sista inlämnings datum hade 30 enkäter kommit in, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 32% (30 av 91)  Av de 30 som svarat jakande på mitt första e-brev med 
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frågan angående om de ville delta i undersökningen kom 22 av 30 svar in, förutom dessa 
tillkom 8 st svar från gruppen av pedagoger som inte svarade på mitt första e-brev. 
 
3.2.3 Bortfall 
 
Bortfallet i enkätundersökning är stort då endast 30 pedagoger av 91 valde att svara. 
Anledningen till detta stora bortfall kan bero på en rad olika faktorer. Det kan dels vara så att 
det e-brev jag skickade ut med information om mig själv och enkäten inte var formulerat 
tillräckligt bra för att väcka pedagogernas intresserade samt få dem att vilja svara. 
        En annan anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att enkäten i sig, som var 
bifogad som ett Word-dokument med uppmaningen till lärarna att de enkelt kunde fylla i 
enkäten på datorn, spara och sedan skicka tillbaka till mig, inte alls uppfattades som enkelt. 
Vissa svar jag fått från lärarna har indikerat att det skulle kunna vara just så, då kommentarer 
som ”Det var ju inte bara så enkelt att kryssa i och skicka tillbaka” finns som svar i ett fall, då 
en lärare förklarade att han misslyckats med att skicka tillbaka enkäten. Även andra fall där 
pedagoger misslyckats med att bifoga enkäten har förekommit, vilket också tyder på att e-
brevsenkäten kan ha ansetts ganska besvärlig att genomföra. Dessutom kan en annan 
anledning till den låga svarsfrekvensen vara att e-brev med en elektronisk enkät, kan vara 
lättare att glömma bort i jämförelse med postenkäter eller enkäter man delar ut för hand. 
         Ytterliggare en förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara att enkäten skickades ut 
i fel tidsperiod då pedagogerna kanske hade mycket att göra, var stressade och inte ansåg sig 
ha tid att svara på e-brev med förfrågan om medverkan i enkätundersökning eller själva 
enkäten. Att denna omständighet har spelat in finns omvittnat, då jag fått vissa indikationer av 
de pedagoger som tackade nej, där dessa påpekade att de inte hade tid att genomföra en 
enkätundersökning. I några fall finns det uppgifter om att man tyckte sig ha för lite kunskap 
om jämställdhetsområdet och kände dåligt samvete över detta, vilket möjligen också kan ha 
bidragit till visst bortfall. 
         För att undersöka anledningar till den låga svarsfrekvensen valde jag att skicka ut 
ytterligare ett e-brev till de lärare som inte valt att svara på min undersökning. I detta e-brev 
bad jag dem, för statistiken till mitt arbete, välja ett av svarsalternativen a) hade inte tid, b) 
glömde bort, c) var inte intresserad, d) annan anledning, till varför de inte valde att svara. Av 
de 18 pedagoger som valde att svara på detta e-brev gav 66%  (12 av 18) alternativ a) som 
anledning, och de resterande  40% (6 av 15) angav c)  och b) och d) alternativ. För de 
pedagoger som valde annan anledning till att de inte svarade ansåg 1 person att det finns 
viktigare saker än jämställdhet att jobba med i skolan. 1 person ansåg att enkäten var för 
omfattande och 1 hade dåligt samvete för att personen inte var så insatt i jämställdhetsarbete 
som man borde. 
 
3.2.4 Tolkning av resultaten 
 
Vid analyserandet av enkäterna har jag valt att vid vissa frågor dela in informanterna i 
undergrupper som jag själv konstruerat, vilket skulle kunna ge en missvisande bild av 
resultatet.  
 
Ett exempel på en sådan grupp är den då informanterna blivit indelade i grupper efter hur 
många av begreppen fråga 1 som förklarats på ett ”korrekt” sätt. Dels kan denna uppdelning 
ifrågasättas eftersom pedagogerna fick besvara frågan hur de uppfattar följande begrepp och 
blev uppdelade efter hur ”korrekt” de kunde redogöra för begreppen. En mer rättvis blid 
kanske skulle ha varit att låta pedagogerna istället besvara frågan ”vad den rätta förklaringen 
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av följande begrepp är” och bli uppdelade utifrån det, då möjligheten finns att pedagogerna 
har en annan ”uppfattning” än vad den egentliga och ”korrekta” betydelsen av begreppen.  
 
En annan faktor som gör att just denna gruppindelning kan ifrågasättas är att 66% av 
pedagogerna som hade förklarat 2 av 3 begrepp rätt hade missat att förklara begreppet 
jämlikhet rätt vilket egentligen inte används specifikt inom jämställdhetsdiskussionen och 
dessutom står ganska nära jämställdhetsbegreppet och går därför lätt kan förväxlas.  
 
Trots detta har jag ändå valt att använda mig av denna gruppindelning i min undersökning. 
Detta på grund av att jag ändå upplevde mig se skillnader i svar hos de som kunnat redogöra 
för alla begrepp, 2 av 3 eller endast 1 eller inget i fråga 1. De lärare som svarat ”korrekt” på 
alla begrepp skrev mycket utförliga förklaringar på hur de uppfattade begreppen och verkade 
också utifrån dessa svar och utifrån svar på senare frågor vara väl insatta i jämställdhetsdis-
kussionen, medan de med 2 eller färre svar verkade mindre insatta.  
 
 
 
4. Resultat 
 
Under detta avsnitt redovisas de resultat som enkätundersökningen givit. Här redovisas alla 
frågor utom fråga 14, vilken jag har valt att ta bort eftersom den var formulerad på ett 
felaktigt sätt och att innebörden av frågan därför kunde uppfattas på flera olika sätt av 
pedagogerna. (se bilaga) 
 
4.1 Pedagogernas bakgrund 
 
Av de pedagoger som valde att svara på undersökningen var 8 män och resterande 22 kvinnor. 
Enkäten skickades ut till 91 verksamma högstadielärare. Andelen tillfrågade kvinnor och män 
samt hur många av varje kön som svarade visas i följande diagram.  
 
 
Diagram 1. 
 

 
 Kommentar: Andelen kvinnliga pedagoger som tillfrågades att delta i undersökningen var 
55 st, vilket motsvarar 60.4 % av det totala antalet pedagoger (91 st). Andelen tillfrågade 
manliga pedagoger som var 36 st vilket motsvarar 39.6% av det totala antalet pedagoger (91 
st). Hos kvinnorna svarade 22 av de 55 tillfrågade vilket ger en svarsfrekvens på 40% (22 av 
55) . Hos männen svarade 8 av 36 tillfrågade vilket ger en svarsfrekvens på 22% (8 av36).  
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Av dessa siffror kan man utläsa att kvinnorna nästan hade dubbelt så stor svarsfrekvens på 
enkätutskicket som männen. 
 
 
Diagram 2. 
  Diagram 2 visar fördelningen i yrkesverksamma år bland svarande informanter. 

 
 
Diagram 2. 0- 5 år 6-14 år 15 år och uppåt 
Svarande, 30 st 5 (16.7%) 12 (40%) 13 ( 43.3%) 
 
 
Kommentar: Av de lärare som svarade hade 16.7% (5 av 30) av dem jobbat i 0-5 år.  
40 % (12 av 30) av dem hade jobbat i 6-14 år och 43.3% (13 av 30) hade jobbat i 15 år eller 
mer. Av diagrammet kan man utläsa att de flesta lärarna som svarade på enkäten har jobbat i 6 
år eller mer, vilket tyder på att svarsfrekvensen ökar med antal år i yrket. 
 
 
4.1.1 Undervisningsämne 
 
 Följande diagram visar fördelningen i undervisningsämnen hos de svarande pedagogerna 
(diagram 3) samt den procentuella fördelningen av kvinnor och män i de olika undervisnings-
ämnena (diagram 4.) Ämnena har delats in i grupperna språk/SO, Matematik/No, estetiska 
ämnen/idrott, samt special pedagogik. Då de flesta svarande inte endast undervisar i ett ämne 
har jag räknat alla förekommande ämnen vilket resulterar i att det i diagrammet förekommer 
fler ämnen (37 st) än pedagoger som deltagit i undersökningen.  
 
 
Diagram 3.   Diagram 4. 
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Diagram 3.  Språk /So Ma/  No Est/Id Spec. ped. 
Svarande 38 st 15 (39.5%) 12 (31.5%) 8 (21%) 3 (7.8%) 
 
Kommentar (diagram 3): 39.5% (15av 38) av pedagogerna som svarade på enkät- 
undersökningen undervisade i ämnena språk eller SO, 31.5% (12 av 38) undervisade i 
matematik eller NO, 21% (8 av 38) undervisade i estetiska ämnen eller idrott och 7.8% (3 av 
8) undervisade i specialpedagogik (se diagram 3).   
 
Diagram 4. Språk/So Ma/No Est/Id Spec. ped. 
Kvinnor, 29 st 13 (44%) 8 (27,5%) 6 (20.6%) 2 (6.8%) 
Män, 9 st 2 (22%) 4 (44%) 2 (22%) 1 (11%) 
 
Kommentar (diagram 4): När det gäller könsfördelningen på de olika ämnena, så 
undervisade 44% (13 av 29) av kvinnorna och 22% (2 av 9) av männen i språk eller SO 
ämnen. 27.5% (8 av 29) av kvinnorna och 44% (4av 9) av männen i matematik eller NO. 
20.6% (6 av 29) av kvinnorna och 22% (2/9) av männen i estetiska ämnen eller idrott och 
6.8% (2av 29)  av kvinnorna och 11% (1av 9) av männen i specialpedagogik. Trots att 
gruppen av män egentligen är så pass liten att man inte kan räkna den som representativ 
gentemot kvinnorna pekar resultaten på att fler kvinnor undervisar i språk och SO medan 
männen främst undervisar i matematik och NO. 
 
4.2 Enkätfrågor 
 

1. Förklara kort hur du uppfattar begreppen:  
 

a) jämställdhet? 
b) jämlikhet? 
c) genus? 
 
På fråga 1 ombads lärarna att kort beskriva hur de uppfattar begreppen jämställdhet, jämlikhet 
och genus. Utifrån dessa svar kunde sedan de svarande delas in i tre grupper. De som visste 
vad alla tre begreppen betydde, de som på ett riktigt sätt kunde förklara två av tre begrepp och 
de som kunde förklara endast ett av begreppen eller inte svarade alls. 
 
 
Diagram 5. 

 
Diagram 5. 3 rätt 2 rätt 1 rätt eller inget svar 
Svarande, 30 st 11 (36%) 15 (50%) 4 (13%) 
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Kommentar: Hälften av pedagogerna 50% (15 av 30) kunde på ett riktigt sätt redogöra för 
två av tre begrepp. 36% (11 av 30) kunde redogöra för alla tre begrepp och 13% ( 4 av 30) 
kunde endast redogöra för ett av begreppen eller svarade inte alls. 
Av diagrammet kan utläsas att de allra flesta av pedagogerna är ganska väl (2 av 3 rätt) eller 
väl insatta (3 av 3 rätt) i jämställdhetsdiskussionen. För pedagoger med 2 rätt av 3 möjliga var 
det i 66% fall (10 av 15) begreppet jämlikhet som pedagogerna tog miste på då de förklarade 
att även det begreppet stod för endast för rättvisa mellan könen. I  20% (3 av 15) av fallen var 
det begreppet jämställdhet som pedagogerna inte kunde förklara på ett korrekt sätt och i 
endast 13 % av fallen (2 av 15) var det ordet genus.   
     I flera följande frågor kommer jag att använda mig av ovanstående gruppindelning. Dock 
har jag i fortsatt gruppindelning slagit ihop gruppen ”2 rätt” med grupp ”1 eller inget rätt” till 
gruppen ”resterande”. Anledningen till detta är att grupp ”1 eller inget rätt” är så pass liten att 
det är svårt att använda den som ensamstående undersökningsgrupp.  
 
2. Anser du att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden främst är medfödda 
eller inlärda? 
 
 
 
Diagram 6.                Diagram 7. 

 
Diagram 6. Huvudsakligen 

Medfödda 
Mer medfödda 
än inlärda 

Mer inlärda än 
medfödda 

Huvudsakligen 
inlärda 

Svarande, 29 st 1 (3.4%) 11 (37.9%) 15 (51.7%) 3 (10.3%) 
 
Diagram 7. Medfödda Inlärda 
Alla rätt, 10 st 1 (10%) 9 (90%) 
Resterande, 19 st 10 (52.6%) 9 (47.3%) 
 
 
 
Kommentar:  Ur diagram 6  kan man utläsa att de flesta informanterna ansåg att kvinnliga 
och manliga egenskaper var mer inlärda än medfödda (15 av 29) eller mer medfödda än 
inlärda (11 av 29). Endast 1 pedagog ansåg att egenskaperna huvudsakligen är medfödda och 
3 att egenskaper huvudsakligen är inlärda.   
       Ett intressant faktum som kan utläsas ur diagram 7 då pedagogerna indelats i mindre 
grupper beroende på hur de svarade på fråga 1 (se kommentar till fråga 1), visade att i 
gruppen som kunnat redogöra för alla begrepp på ett korrekt sätt, så ansåg hela 90 % (9 av 10) 
att kvinnliga och manliga egenskaper främst är inlärda medan det i gruppen med resterande 
pedagoger (19) var lika vanligt att man tyckte att egenskaper var medfödda, 52.6% (10av 19)  
som inlärda 47.3% (9 av 19) .  
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      När man läser diagram 7 bör man dock vara medveten om att grupperna ”alla rätt” (10) 
och ”resterande” (19) är olika stora i antal vilket kan ge en missvisande bild av verkligheten. 
Man bör också vara medveten om risken att dela in pedagoger i grupper utifrån hur ”korrekt” 
de svarat på en fråga (läs avsnittet tolkning av resultaten) också kan ge en missvisande bild av 
pedagogernas svar. 
 
          I diagram 7 har svarsalternativen ”I huvudsakligen medfödda” och ”Mer medfödda än 
inlärda” slagits ihop till endast ”Medfödda” medan svarsalternativen ”Huvudsakligen inlärda” 
och ”Mer inlärda än medfödda” till endast ”Inlärda” detta för att jag enklare ska kunna utläsa 
mönster. 
 
3. Hur ofta jobbar högstadielärare medvetet med att främja jämställdheten i skolan? 
Presenteras i samma diagram som nästa fråga.  
4. a) Hur ofta jobbar du medvetet med att främja jämställdheten i skolan? 
 
Diagram 8.   
 
I följande diagram kan utläsas vad lärarna svarade både på fråga 3 ”Hur ofta jobbar 
högstadielärare medvetet med att främja jämställdheten i skolan?” (vänster stapel, kallad 
allmänt) och fråga 4 ” Hur ofta jobbar du med att främja jämställdheten i skolan (höger stapel, 
kallad ”svarande”).   
 

Allmänt  
Diagram 8. Dagligen Flera ggr i 

veckan 
Någon gång i 
månaden 

Nästan Aldrig 

Svarande, 30 st 14 (46%) 8 (26%) 6 (20%) 2 (6,7%) 
 

Svarande 
Diagram 8. Dagligen  Flera ggr i 

veckan 
Någon gång i 
månaden 

Nästan aldrig 

Svarande, 30 st 17 (56,6 %) 8 (26,6%) 4 (13%) 1 (3%) 
 
Kommentar:  
Av diagrammet kan utläsas att de allra flesta av informanterna har uppfattningen om att 
högstadielärare i allmänhet jobbar dagligen med att främja jämställdheten i skolan och att de 
allra flesta pedagogerna ansåg sig själva dagligen jobba medvetet med att främja 
jämställdheten i skolan. Av diagrammet kan också utläsas en skillnad i svar då läraren skulle 
svara gällande högstadielärare i allmänhet (fråga 3) och då frågan riktades rakt till den 
svarande själv (fråga 4). När pedagogerna skulle svara på hur ofta de själva jobbade medvetet 
med att främja jämställdheten i skolan ökade den andel som svarat dagligen med 10% i 



 25 

jämförelse med när frågan gällde högstadielärare i allmänhet, vilket skulle kunna innebära att 
lärarna uppfattar att de själva jobbar oftare med jämställdhet än sina kollegor och lärare i 
allmänhet.  
 
 
5. Hur lätt eller svårt upplever du att det är att jobba med jämställdhet i din egen 
ämnesundervisning? 
 
Diagram 9 visar vad lärarna svarade på fråga 5. I diagram 10 är lärarnas svar indelade efter 
vilka ämnen de undervisar i. 
 
 
Diagram 9. 

Diagram 10.  
 

 7. 
 
Diagram 9 Mycket lätt Ganska lätt  Inte så lätt  Inte alls lätt 
Svarande 29 st 6 (20,6%) 18 (62%) 4 (13,7%) 1 (3,4 %) 
 
Diagram 10. Mycket lätt Ganska lätt Inte så lätt  Svårt 
Sp/So, 15, st 4  (26.6%) 8 (53.3%) 3 (20%) 0 (0%) 
Ma/No, 11 st 1 (9%) 8 (72%) 1 (9%) 1 (9%) 
Est/Id/Spec, 11 st 3 (27%) 5 (45%) 2 (18%) 1 (9%) 
 
 
Kommentar (diagram 9): Av diagrammet kan utläsas att majoriteten av de svarande 82.6 % 
(24 av 29) tyckte det var ganska lätt att jobba med jämställdhet i sitt eget ämne, och att väldigt 
få, 3.4% (1 av 29) tyckte att det var svårt. 
 
Kommentar (diagram 10): Då informanterna blev uppdelade efter ämnen tyckte största 
andelen pedagoger i både språk/So, Ma/No, Est/Id/Spec. att det var ganska lätt att jobba med 
jämställdhet i sitt ämne. I Ma/No ämnet tyckte fler procent av lärarna i jämförelse med de 
andra ämnena att det var ganska lätt att jobba med jämställdhet i sitt ämne. Medan Språk/So 
och Est/Id/Spec. också hade störst antal på svarsalternativet ganska lätt men en större 
spridning på de andra svarsalternativen i jämförelse med Ma/No ämnet.  
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6. Hur mycket kan du som lärare påverka skolans gemensamma 

jämställdhetsarbete? 
 
Diagram 11. 

 
Diagram 11. Mycket Ganska mycket Inte så mycket  Inte alls mycket 
Svarande, 28 st 4 (14.2%) 18 (64.2%) 5 (17,8 %) 1 (3,5%) 

 
 
Kommentar: Större andelen av informanterna som medverkade i undersökningen tyckte 
att de kunde påverka skolans gemensamma arbete ganska mycket. 
 

 
 

5. I hur hög grad är din arbetsplats vad gäller lärarnas situation jämställd? 
 
Diagram 12. 

 
Diagram 12. Hög grad Ganska hög Inte så hög Låg 
Svarande, 28 st 4 (14.3%) 17 (60.7%) 6 (21.4%) 1 (3.5%) 
 
Kommentar: De flesta pedagoger, 60.7% (17av 28) ansåg att deras egen arbetssituation i 
ganska hög grad är jämställd.  
På fråga 7 hade pedagogerna möjlighet att motivera sitt svarsalternativ. Av 28 st svarande 
valde 53.5% (15 av 28) att motivera sitt val. 66% av dessa (10 av 15) ansåg att deras 
arbetsplats i hög grad eller ganska hög grad var jämställd medan 26% (4 av 15) ansåg att 
deras arbetsplats inte i så hög grad var jämställd. 1 pedagog ansåg att lärarnas situation både 
ganska hög grad och i inte så hög grad var jämställd. Några av motiveringarna de svarande 
gav kan läsas nedan. 
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Motiveringar: 
 
Ganska hög grad 
 
”Tyvärr är det så att männen har bättre lön, fast att vi har exakt samma utbildning o 
förutsättningar” (3 st.) 
 
”Angående anställda: vi har en relativ jämn fördelning manliga – kvinnliga lärare från år  
f –9” 
 
”Formella delar mkt hög, ex tydlig förväntan på manliga kollegor att ta ut pappaledighet, det 
som ”drar ner” omdömet är en känsla av att kvinnliga kollegor tar på sig fler kollektiva 
sysslor utan att alltid få credit för det.” 
 
”Individuell lönesättning. Lika villkor för alla. Inga förutfattade meningar vad en kvinna eller 
man ska göra eller hur han/hon är. Både kvinnliga och manliga chefer. 
Många olika åldrar på lärare, alla lyssnas det på oavsett ung eller gammal. Respekt och 
hjälpsamhet..” (2 st) 
 
”De flesta av oss pratar och fungerar som ett eget kön – lärare – utan att vi tänker så mycket 
på kvinnliga eller manliga sådana.” (2 st) 
 
Inte så hög 
 
” Traditionell könsfördelning råder tyvärr ännu, No-lärarna är män, språkfröknarna är – 
fröknar!” 
 
”Jag anar att de manliga lärarnas lön ligger högre i genomsnitt än kvinnornas. Ibland kan 
man som kvinnlig lärare uppfattas som tjatig eller gnällig om man har mycket åsikter. 
Särskilt om åsikterna bryter mot den allmänna uppfattningen”. 
 
”Vårt yrke är kvinnodominerat, men vi män som jobbar, tar ofta stor plats i gemensamma 
diskussioner, utvecklingsarbete, mm. Däremot är inte lönerna vad jag vet, högre för manliga 
lärare än de kvinnliga.” (2 st.) 
 
Kommentar:  
De informanter som hade valt svarsalternativet ”Inte så hög grad” motiverade sitt val med 
kommentarer om olika lön för män och kvinnor, att män ofta tar större plats i det 
gemensamma arbetet och att traditionell könsfördelning råder. Bland de informanter som valt 
svarsalternativen i ”Hög grad” eller ganska hög grad förekom kommentarer som handlar om 
att könet inte hade någon betydelse för pedagogerna själva, att könsfördelningen är jämn och 
att lönerna är lika. Men det förekommer också kommentarer om att lönerna är olika och att  
jämställdhet råder på ”formella områden” (pappaledighet) men att ojämställdhet råder på 
mindre formella områden (kollektiva sysslor i arbetslaget).  
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6. I hur hög grad upplever du att du kan göra elever mer jämställdhetsmedvetna? 
 
 
I diagram 13 kan utläsas i hur hög grad pedagogerna ansåg sig kunna göra eleverna mer 
jämställdhetsmedvetna. I diagram 14 kan samma svar utläsas men utifrån två grupper. 
Den vänstra gruppen uppdelade efter antal rätt på fråga 1 och den andra uppdelad efter 
vad pedagogerna svarade på fråga två, då de fick ta ställning till om de tyckte kvinnliga 
och manliga egenskaper var främst medfödda eller inlärda. För att tydligare se mönster 
har även svarsalternativen på denna fråga slagits ihop där ”I mycket hög grad” och ”I hög 
grad” blivit ”Hög grad”, och ”I någon mån” och ”Inte alls” blivit ”Låg grad”. 
 
 
Diagram 13.   Diagram 14. 

 
Diagram 13. I mycket hög 

grad 
I hög grad I någon mån Inte alls 

Svarande, 30st 3 (10%) 21 (70%) 6 (20%) 0 (0%) 
 
Diagram 14. I mycket hög 

grad 
I hög grad I någon mån Inte alls 

Alla rätt, 11 st 3 (27%) 5 (45%) 3(27%) 0 (0%) 
Resterande, 19st 0 (0%) 16 (84%) 3 (15.7%) 0 (0%) 
Medfödda,  11st 0 (0%) 9 (81%) 2 (18%) 0 (0%) 
Inlärda, 18 st 2 (11%) 12 (66%) 4 (22%) 0 (0%) 
 
 
Kommentar: I diagram 13 kan utläsas att de flesta lärarna tycker att de i hög grad kan göra 
elever med jämställdhetsmedvetna. En intressant aspekt som kan utläsas ur diagram 14 när 
lärarna indelats i grupper, är att fler i gruppen som hade alla rätt på fråga 1 endast i låg grad 
ansåg sig kunna göra sina elever mer jämställdhetsmedvetna än i gruppen resterande. Samma 
förhållande gäller i grupperna inlärda och medfödda där fler lärare som ansåg att egenskaper 
främst var inlärda i låg grad ansåg sig kunna påverka eleverna än i gruppen medfödda. 
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9. Hur viktigt/relevant upplever lärare på högstadiet i allmänhet att 
jämställdhetsarbetet är? 

 
 
 
Diagram 15. 
 

 
Diagram 15. Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt 
Svarande, 29 st 9 (31%) 15 (51.7%) 4 (13.7%) 1 (3.4%) 

 
 
Kommentar:   
Angående hur viktigt lärare på högstadiet uppfattar jämställdhetsarbetet visar diagrammet 
att de allra flesta svarande trodde att lärare tycker jämställdhetsarbetet är ganska viktigt 
eller mycket viktigt. Få av de svarande tror att pedagoger inte tycker det är viktigt 
 
 

10. Hur många lärare tror du arbetar medvetet med jämställdhet på högstadiet? 
 
Diagram 16 visar vad pedagogerna svarat på fråga 10 och diagram 17 visar vad pedagogerna 
svarat utifrån gruppindelningar beroende på hur bra de kunde förklara de olika begreppen i 
fråga 1. 
 
 
Diagram 16.               Diagram 17. 
                   

 
 
Diagram 16. Alla Nästan alla Hälften Några få 
Svarande, 27 st 3 (11%) 14 (51,8 %) 6 (22%) 4 (14,8%) 
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Diagram 17. Alla Nästan alla Hälften Några få 
Alla rätt, 10 st. 2 (20%) 5 (50%) 1 (10%) 2 (20 %) 
Resterande, 17st 1 (5,8%) 9 (52,9%) 5 (29,9%) 2 (11.7%) 
 
Kommentar: Diagram 16 visar att den största andelen pedagoger 51.8 % (14 av 27) trodde 
att nästan alla lärare på högstadiet jobbar medvetet med jämställdhet. 22 % (6 av 27) trodde 
hälften. 14.8% (4 av 27) trodde att några få gjorde det och 11% (3 av 27) trodde att alla gjorde 
det. När lärarna delades in i grupper utifrån hur de hade svarat på fråga 1 så var lärare med 
fler korrekta svar på fråga 1. mer benägna att tro att fler högstadielärare jobbade medvetet 
med jämställdhet än de pedagoger som inte hade lika många korrekta svar. 
 
11.a) Har du fått någon utbildning i hur man praktiskt kan jobba med jämställdhet i 
skolan? 
b) Anser du att detta är 
 
I diagram 18 kan utläsas pedagogernas svar på fråga 11 a), och i diagram 19 kan utläsas 
pedagogernas svar på fråga 11 b). 
 
Diagram 18.   Diagram 19. 

 
Diagram 18. En heldag En halvdag Några timmar  Inget alls 
Svarande, 26 st 1 (3.8%) 4 (15.4%) 6 (23%) 15 (57.7%) 
Mer: 4 st 
 
Diagram 19. För mycket Lagom  För lite 
Svarande, 27 st 1 (3.7%) 5 (18.5%) 21 (77.7%) 
 
Kommentar: Av diagrammet kan det utläsas att lite mindre än hälften av informanterna har 
fått alltifrån några timmar till en heldagsutbildning i hur man praktiskt kan jobba med 
jämställdhet i skolan. Den resterande delen har inte fått någon utbildning. Större delen av 
informanterna tycker att de har fått för lite utbildning. För 4 av lärarna så stämde inget av 
svarsalternativet in då de fått mer än en heldagsutbildning på området. 
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13. Finns material på din skola att använda sig av för den pedagog som praktiskt vill 
jobba med jämställdhet i skolan? 
 
 
Diagram 20. 
 

 
 Diagram 20. Ja  Nej Vet ej 
Svarande, 29 st 12 (41%) 11 (37.9%) 6 (20,6%) 
 
 
Kommentar: 41% av pedagogerna svarade att det fanns material att använda sig av på deras 
skola, 37,9% svarade att det inte fanns det och 20,6 % visste inte.  
 
15. Anser du att skolan idag uppfyller läroplanernas mål att 

a) främja flickor och pojkars lika rätt och möjligheter? 
b) motverka traditionella könsmönster 

 
Diagram 21. Visar pedagogernas svar på fråga 15 a) och b). Resultaten från svar a) syns i 
högra kollumen och resultatet av pedagogernas svar på 15 b) i den vänstra. 
    

 
  

a) främja flickor och pojkars lika rätt och möjligheter? 
Diagram 21. Helt Delvis I liten grad Inte alls 
Svarande, 28 st 3 (10.7% 23 (82%) 2 (7.1%) 0 (0%) 
 

b) motverka traditionella könsmönster 
 
Diagram 21. Helt  Delvis I liten grad Inte alls 
Svarande, 28 st 1 (3.5%) 25 (89.2%) 2 (7.1%) 0 (0%) 
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Kommentar: Majoriteten av lärarna ansåg att skolan delvis uppfyller läroplanernas mål att 
främja pojkar och flickors lika rätt och möjligheter och att motverka traditionella 
könsmönster. En liten skillnad kan utläsas i diagrammet då några lärare anser att skolan är 
bättre på att främja flickor och pojkars lika rätt och möjligheter än att motverka traditionella 
könsmönster.  
 
17. Upplever du själv att du har samma rättigheter och skyldigheter som det motsatta 
könet? 
 
Diagram 22.          Diagram 23.  
    

   
 
 
 
Diagram 22. Ja i hög grad I ganska hög 

grad 
I liten grad I mycket liten 

grad 
Svarande, 28 st 11 (39.3%) 12 (42.8%) 5 (17.8%) 0 (0%) 
  
Diagram 23. Ja i hög grad I ganska hög 

grad 
I liten grad I mycket liten 

grad 
Kvinnor, 19 st 7 (22,2%) 11 (57,9%) 1 (5,3%) 0 (0%) 
Män, 8st 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 
 
 
Kommentar: 42.8%  (12 av 28) av de svarande ansåg att de i ganska hög grad upplever att de 
har samma rättigheter och skyldigheter som det motsatta könet. 39.2 % svarade att de i hög 
grad upplevde att de hade det, 27 % (5 av 28). Ingen av pedagogerna upplevde att de i mycket 
liten grad hade samma skyldigheter och rättigheter som det motsatta könet. 
 
När pedagogerna delades in i grupper beroende på kön ansåg de flesta kvinnorna och männen 
att de i hög grad eller i ganska hög grad upplevde att de hade samma rättigheter och skyldig-
heter som det motsatta könet. En intressant aspekt i denna undersökning visar att fler män än 
kvinnor tycker att de i hög grad har samma rättigheter och skyldigheter som det motsatta 
könet medan kvinnorna istället anser att de i ganska hög grad har samma skyldigheter och 
rättigheter som det motsatta könet. Dock bör påpekas att gruppen män är förhållandevis liten 
(8 st) jämfört med gruppen kvinnor (22 st). På denna fråga valde 8 av pedagogerna att 
motivera sina svarsalternativ, utan uppmaning från mig. Bland dessa svar kunder man läsa 
svar som följande: 
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”Jag skulle inte acceptera något annat. Sådan är min personlighet.” (2 st) 
 
”Jag tror att skolan är förhållandevis jämställd vad gäller manliga och kvinnliga lärare”. 
 
”Ja, allra oftast. Det har hänt att jag mötts av underliga förväntningar på hur en kvinna ska 
vara, men i stort sett har de inte styrt mitt liv.jag har tagit ut mer föräldraledighet än min 
make, men inte så mycket mer att det påverkat min position på jobbet, eller liknande.” (2st) 
 
”Av mig som manlig lärare (i väldig minoritet) krävs mer arbete i form av att backa upp, 
trösta, stävja, tillrättavisa och hålla ordning på stökiga respektlösa elever (åt mina kvinnliga 
kollegor). 
Detta är inte alltid uppskattat från alla håll…Det grundskolan i Sverige behöver är inte en 
massa tjafs om jämnställdhet, utan FLER MANLIGA LÄRARE så vi i praktiskt arbete mer kan 
förverkliga målen.” 
 
4 av de frivilliga motiveringarna till svaren handlade om att informanterna inte alltid kände att 
de hade samma rättigheter och skyldigheter som det motsatta könet. De resterande 4 beskrev 
dels att skolan var förhållandevis jämställd gällande kvinnliga och manliga lärare, att 
pedagogerna ”hade sett till” att de hade samma rättigheter och skyldigheter som det motsatta 
könet och att skolan inte behöver mer tjafs om jämställdhet utan fler manliga lärare. 
 
 
Frågställning 2 
Används några metoder för att jobba med jämställdhet och i så fall vilka? 
 
Metoder 
 
4. b) Om du svarat Dagligen eller Flera gånger i veckan kan du ge exempel på hur du 
medvetet jobbar med jämställdhet i skolan? 
 
De lärare som svarade att de jobbade dagligen och flera gånger i veckan med att medvetet 
främja jämställdhet i skolan (fråga 4) fick möjligheten att på nästa fråga (4 b) ge exempel på 
hur dom gjorde detta. Antalet pedagoger som svarade att de dagligen eller flera ggr  i veckan 
jobbade med jämställdhet  var 25 st. och av dessa gav 88% (22 av 25) exempel på hur det 
medvetet jobbade med jämställdhet i skolan. Exemplena kan delas in i följande grupper: 
 
Uppmärksamma alla elever: 6st 
Diskussioner om jämställdhet och värdegrund: 6 st 
Fördela talutrymmet i klassrummet lika mellan könen: 5st 
Nolltolerans mot kränkningar: 3st 
Medvetenhet gällande litteratur och filmval: 3 st 
Att ha samma förväntningar på flickor och pojkar: 2 st 
Jobba med jämställdhet i temaarbeten:1st 
Ej använda flickor som barriärer mellan stökiga pojkar: 1st 
I sitt talspråk och undervisningssätt vända på stereotypa förväntningar: 1 st 
Vara medveten om sitt eget förhållningssätt: 1 st 
Låta eleverna jobba i könsblandade grupper: 1 st 
Alla elever ska göra allt :1st 
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Det sker automatiskt: 1 st 
Stötta och uppmuntra flickor att ta för sig: 1 st 
 
 
 
12. Kan du nämna någon eller några metoder för att öka jämställdheten i skolan? 
 
Fråga 12 var en öppen fråga i enkäten där pedagogerna ombads nämna en eller flera metoder 
för att öka jämställdheten valde 70 % (21 av 30) att svara. Exempel på metoder som nämndes 
kan delas in i följande grupper. 
 
Diskussioner och värdegrundsarbete bland elever: 10 st 
Medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt gentemot könen: 5st 
Påvisa rådande förhållande för eleverna : 3st 
Uppmärksamma alla elever: 2st 
Diskussioner bland lärarna:1 st 
Alla elever ska göra allt: 1st 
Jobba med uppgifter som berör jämställdhet: 2 st 
Variera undervisningssätten: 1 st 
Nolltolerans mot kränkningar: 1 st 
Kill- och tjejprat: 1 st 
Medvetet dela in eleverna vid grupparbeten: 1 st 
Stärka elevernas självförtroende och självbild: 1 st 
SET- material: 1 st 
   
 
13. Finns material på din skola att använda sig av för den pedagog som praktiskt vill 
jobba med jämställdhet i skolan? 
 
Om ja kan du ge något exempel? 
 
På fråga 13 kunde de informanter som svarat Ja även få ge exempel på vad det fanns för olika 
material på deras skola. På fråga 13 svarade 41 % (12 av 29) att det fanns material att använda 
sig av. Av dessa 12 svarade 10 st vilket motsvarar en svarsfrekvens på 83%. Följande förslag 
på material kom fram. 
 
”SET- material” (3 st) 
 
”Inte på rak arm, det finns litteratur och givetvis kan man söka information via Internet.” 
(2st) 
 
”Vi har en handlingsplan, med olika övningar o idéer om hur man jobba med dessa frågor.” 
(2st) 
 
”Ja = eleverna och oss vuxna” (1st) 
 
Kommentar: Endast 12 pedagoger (41 %) kunde ge exempel på arbetsmaterial som fanns på 
deras skola. I exemplena som kommer fram talas dels lite ”luddigt” om olika övningar och 
arbetsmaterial, samt litteratur och Internet men också mer konkreta exempel på SET-
materialet som förekommer som exempel även i tidigare frågor. 
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16. Anser du att Sverige är ett jämställt land? Hur tycker du det ligger till med 
jämställdheten i Sverige?  
 
På denna fråga har jag valt att redovisa svarsresultaten ur tre olika gruppindelningar. Dels 
diagram 20 där alla pedagogers svar redovisas rakt av, dels diagram 21 där svaren 
pedagogerna är indelade efter kön och även diagram 22 där pedagogerna är uppdelade efter 
hur väl de kunde redogöra för begreppen på fråga 1. 
 
 Diagram 24.   Diagram 25. 
 

 
 

  Diagram 26.   

                                       
 
Diagram 24. Ja Nej  Kan bli bättre 
Samtliga, 28 st 5 (17,8%) 8 (28.5%) 15 (53,5%) 
 
 
Diagram 25. Ja Nej Kan bli bättre 
Kvinnor ,15 st 2 (10%) 6 (30%) 12 (60%) 
Män, 8 st 2 (25%) 1 (12.5%) 5 (62.5%) 
 
 
Diagram 26. Ja Nej Kan bli bättre 
Alla rätt, 10 st 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 
Resterande, 18 st 3 (16%) 4 (18%) 11 (61%) 
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På fråga 16 valde 93 % (28 av 30) av pedagogerna att svara på frågan. 17,8% (5 av 28) ansåg 
att Sverige är ett jämställt land. Några fler, 28.5% (8 av 23) ansåg att Sverige inte är ett 
jämställt land och resterande 53.5% ansåg att Sverige är ett relativt jämställt land men det 
skulle kunna bli mycket bättre. I diagram 25 kan utläsas att fler män än kvinnor svarade ja, 
och att fler kvinnor än män svarade nej på frågan om Sverige är ett jämställt land.. Dock 
tyckte den allra största delen av männen och kvinnorna att Sverige är ett relativt jämställt land 
men att det kan bli bättre. I diagram 26 kan utläsas att ingen av informanterna som på ett 
korrekt sätt kunde redogöra för alla tre begrepp i fråga 1, svarade ja. 30% svarade nej och 
resterande tyckte att det var relativt jämställt men att det kunde bli bättre. Fråga 16 var en 
öppen fråga där pedagogerna fick motivera sig. Några av motiveringarna som pedagogerna 
följer här nedan. 
 
Ja 
 
”Ja, väldigt jämställt !När vi ser oss omkring i världen och vågar jämföra med ”de nya 
svenskarna” så kan det t o m bli integrationssvårigheter…” 
 
”hög medvetenhet och ökande, så måste man svara ja eller nej, så blir det absolut ja. Sedan 
finns det mycket kvar, och alla områden går inte åt ”rätt” håll ex utseendefixering, 
objektifiering, som nu snarare drabbar även pojkar.” 
 
”Relativt jämställt, men jag tror att vi har en felaktig uppfattning att vi är jämställda i väldigt 
hög grad.” 
 
Nej 
 
”Nej, det är långt kvar till full jämställdhet. Däremot är Sverige ett land där medvetenheten 
om bristen på jämställdhet borgar för att utvecklingen mot större, kanske rent av fullständig, 
jämställdhet går framåt och vidare. MEN, vilka kriterier arbetar vi utifrån? Vem bestämmer 
när vi är i mål, eller att vi inte är det?” 
 
”Nej! Arbetet har delvis avstannat. Det är idag fult att säga att man är feminist eller tala om 
jämställdhet. Flickor hävdar sin rätt att vara vackra och därmed försvåras 
jämställdhetsarbetet. Många är rädda för att bli sedda som bakåtsträvare. För mig finns det 
ingen motsättning mellan att vara jämställd och vacker. Jag förstår inte varifrån den 
inställningen har kommit. Det är en oroväckande utveckling att jämställdhetsarbete har en 
negativ stämpel för jämställdhetsarbetat är och måste vara en ständigt pågående process. 
Dock är fler medvetna om vikten av att dela på arbetsuppgifter och ansvar vad gäller barn 
och hem. Det är positivt. Däremot tycks det fortfarande vara svårt att få mandat och tillit när 
man är kvinna. Allt för ofta möts man som kvinna (trots att man är gammal) av attityden att 
kvinnor inte kan eller inte förväntas kunna. Det är lätt att man får en klapp på huvudet; lilla 
gumman; en ren och skär sexistisk inställning.” 
 
Kan bli bättre 
 
”Vi är fortfarande inte jämställda. Det råder t ex stora löneskillnader mellan män och 
kvinnor. Kvinnor på ledande poster får ofta utstå mer kritik än vad män behöver göra.” 
 
”Sverige har en vilja till att arbeta för ett jämställt land men det finns mer att göra. Ex mäns 
och kvinnors olika löneutvecklingar. ” 



 37 

 
”Jämförelsevis med andra länder sägs Sverige vara ett jämställt land, men fortfarande finns 
en hel del skillnader. T.ex. när det gäller lika lön för lika arbete, föräldraledighet. Attityden 
när man möter människor i olika sammanhang kan av gammal tradition vara könsrelaterat, i 
en bilaffär/verkstad vänder man sig till mig, i andra mer ”kvinnliga sammanhang” vänder 
man sig till min fru, en del kan bli förvånade när det framkommer att det oftast är jag som 
står i köket osv.” 
 
Kommentar: De flesta lärarna tycker att Sverige är mycket jämställt i jämförelse med andra 
länder, men påpekar också att det finns mycket kvar att göra innan Sverige är helt jämställt. 
Ojämställdheten som tas upp är i de allra flesta fall löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Man tar också i vissa fall upp ojämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet då kvinnor ofta 
förväntas ta mer ansvar i hemarbetet och att traditionell könsfördelning bland olika yrken 
fortfarande råder i samhället. 
 
 
 5. Diskussion 
 
I denna diskussionsdel kommer jag att diskutera bedömningen och hållbarheten i de resultat 
jag har fått fram under rubrikerna generalisering, reliabilitet, validitet och bortfall. Jag 
kommer därefter att ta upp och diskutera de resultat som jag funnit mest intressanta i 
undersökningen. 
 
5.1. Hållbarhet och bedömning av resultat 
 
5.1.1 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarheten av de resultat som framkommit är begränsad. Av 91 enkäter kom endast 
30 svar in, vilket betyder att undersökningen har ett väldigt stort bortfall. Det kan också vara 
så att det stora bortfallet är systematiskt d.v.s. att de pedagoger som valde att inte svara 
kanske har en annan uppfattning än de pedagoger som valt att svara.  
      Resultatet av undersökningen gav i stora drag en uppfattning om att lärare tycker att 
jämställdhetsarbetet är viktigt och att de tycker sig kunna påverka eleverna att bli mer 
jämställdhetsmedvetna. Men det kan lika gärna vara så att de pedagoger som valt att svara på 
enkäten mest består av pedagoger som representerar en särskild grupp som har ett personligt 
intresse av jämställdhetsfrågor och tycker att jämställdhet är viktigt. De lärare som skulle 
kunna representera en annan uppfattning om jämställdhet och jämställdhetsarbete i skolan 
kanske valde att inte svara på enkäten. Detta är i så fall är en väldigt stor grupp.           
       49% av de pedagoger som svarade på enkäten var kvinnor medan männen med sina 22 % 
inte alls hade lika stor svarsfrekvens. Vad detta beror på är omöjligt att veta säkert, men 
skulle kunna peka på att män är mindre intresserade av jämställdhetsfrågor än kvinnor – eller 
i varje fall mindre benägna att svara på en enkät liknande min. I de fall då jag har delat upp 
informanterna efter kön får man komma ihåg att gruppen av män är väldigt liten vilket 
innebär att gruppen inte kan vara representativ för manliga pedagoger i allmänhet. På grund 
av låg svarsfrekvens kan undersökningens resultat inte generaliseras eller tas som 
representativa för hela gruppen av högstadielärare. 
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5.1.2 Reliabilitet 
 
Gällande undersökningens reliabilitet (mätnoggrannhet och tillförlitlighet), så kan det även 
här finnas aspekter som påverkar. Alla informanter har fått svara på samma frågor och 
enkäten har samlats in på samma sätt, då de svarande fick spara sin enkät på datorn och sedan 
skicka in till mig. Visserligen kom enkäterna in på olika tidpunkter då hälften (15st) av 
enkäterna kom in efter första utskick och hälften (15 st) kom in efter senare påminnelser. 
Dock har jag inte funnit några tecken på att faktumet att enkäterna inkom vid lite olika 
tidpunkter, skulle ha haft någon påverkan på undersökningens tillförlitlighet. En faktor som 
dock kan ha påverkat pålitligheten är att all sammanställning av enkätresultaten gjordes av 
mig för hand, utan hjälp av särskild datateknik, vilket skulle kunna innebära att vissa svar inte 
räknats, eller kanske räknats dubbelt.  
 
 
5.1.3 Validitet 
 
Om resultatet ger en korrekt bild av det som undersökts och täcker hela det område som mitt 
syfte var att undersöka kan diskuteras. Saker som talar emot detta är som tidigare berörts det 
stora bortfallet i och med att 2/3 av de utskickade enkäterna inte besvarades/återsändes. 
      Men även komplexiteten i att formulera enkätfrågor kan inverka på validiteten. Då ord 
och meningar kan tolkas på flera olika sätt finns risken att pedagogerna inte har lagt in 
samma betydelser i orden och meningar som jag, vilket innebär att pedagogerna kanske inte 
har svarat på de frågor som jag egentligen har ställt. Ett exempel på det är ordet medvetet som 
jag använder bland annat i fråga 5.  ”Hur ofta jobbar du medvetet med att främja 
jämställdheten i skolan?” En av de svarande förstod inte vilken betydelse jag lade in i ordet 
medvetet och kunde således inte svara på frågan. Ett annat exempel på en formulering som 
kan ha påverka undersökningens validitet är formuleringen i enkätens fråga 14, vilken kan 
uppfattas som tvetydig då formuleringen ”har flickor och pojkar samma skyldigheter och 
rättigheter i skolan” för pedagogerna dels skulle kunna betyda att pojkar och flickor har 
samma rättigheter och skyldigheter eller att de borde ha det vilket i sin tur innebär att jag som 
forskare inte heller kan vara säker på vad pedagogerna egentligen har svarat på. På grund av 
detta har jag dock valt att inte redovisa denna fråga i resultatavsnittet.   
     En annan faktor som skulle kunna ha påverkat undersökningens validitet är om 
informanterna istället för att ge sina egna åsikter i undersökningen, svarat som man borde, 
vilket i så fall skulle ge undersökningen låg validitet. Även om jag inte har funnit några 
indikationer på ”politiskt korrekta” svar, så kan man förstås aldrig bortse från den 
risken/möjligheten. 
          Att säga att undersökningen ger en fullständigt sann bild av verkligheten går alltså inte. 
Att å andra sidan hävda att den ger en osann bild av verkligheten är förstås lika osäkert. Det 
som kan anses som ”säkert” är att de svar jag fått, är ett antal yrkesverksamma högstadie-
lärares svar på mina frågor kring ett aktuellt och angeläget ämnesfält i vårt nutida samhälle. 
 
 
 
5.1.4 Bortfall 
 
Det största problemet med undersökningen är det stora bortfallet. Dock är det möjligt att 
detta stora bortfall skulle kunna ha undvikits om enkätundersökningen genomförts på ett 
annorlunda sätt. Dels kanske jag skulle behöva omformulera mitt presentationsbrev så 
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pedagogerna ännu tydligare såg syftet med undersökningen. Enkäten skulle kanske behöva 
kortas ned så den tog mindre tid i anspråk av pedagogerna. Då några lärare tycktes ha 
problem med att fylla i enkäten, spara den på datorn och sedan bifoga i ett nytt e-brev till 
mig, skulle även detta kunna ha förenklats. Detta genom att använda sig av ett annat 
datorprogram (som jag fick vetskap om efter enkätens utskick) kunde ha gjort det möjligt för 
pedagogerna att kryssa direkt i enkäten och skicka tillbaka till mig utan att behöva spara och 
bifoga.       
       Möjligtvis skulle jag också kunna ringa upp skolor innan enkätutskicket och fråga 
lärarna om de ville delta i undersökningen då det troligen är lättare att strunta i/glömma bort 
ett e-brev än ett telefonsamtal. Möjligtvis kan också ämnet i sig själv ha bidragit till det stora 
bortfallet, då jämställdhetsdiskussionen i samhället och skolan idag kan kännas uttjatad. 
 
5.2 Pedagogernas uppfattning om jämställdhetsarbetet i skolan 
 
Det sammantagna resultatet om pedagogernas uppfattning om jämställdhet och jämställdhets-
arbete i skolan ger flera svar.  Ett av svaren är att det hos de svarande pedagogerna verkar 
finnas en vilja att jobba med jämställdhet i skolan. Detta dels på grund av att så många som 
86% (26 av 30) av lärarna har en relativt god uppfattning om vad olika begrepp inom 
jämställdhetsdiskussionen står för. Dels på grund av att så många som, 83%, (25 av 30) av 
pedagogerna anser sig jobba dagligen eller flera gånger i veckan med att medvetet främja 
jämställdheten i skolan. Men också på grund av att 80% (24 av 30) av lärarna svarar att 
högstadielärare i allmänhet tycker att jämställdhetsarbete är viktigt. Det verkar också som att 
pedagogerna känner sig relativt delaktiga i arbetet då stor del av pedagogerna, 75% (22 av 29) 
känner att de ganska mycket kan påverka skolans gemensamma jämställdhetsarbete. 
      Men undersökningen ger också en annan bild, som kan visa på att de svarande upplever 
att det finns mycket att jobba med gällande jämställdhetsarbetet i skolan. Ett exempel på det 
är att en majoritet av de svarande, 82% (23 av 28) anser att skolan endast delvis uppfyller 
läroplanens mål om att främja pojkar och flickors lika rätt och möjligheter och 89.2% (25 av 
28) att skolan endast delvis uppfyller målen att motverka traditionella könsmönster.  Ett annat 
exempel är att 50% (15 av 30) svarade att de inte hade fått någon utbildning alls i hur man 
praktiskt kan jobba med jämställdhet och att hela 77% (21 av 27) ansåg att den utbildning de 
hade fått var otillräcklig. 
    Så vad säger dessa resultat om pedagogernas uppfattning jämställdhetsarbetet i skolan. Det 
är svårt att se entydig bild då svaren alltid kan diskuteras och ställas emot varandra.  82.7 % 
av de svarande pedagogerna tror att lärare i allmänhet tycker jämställdhet är viktigt, men 
endast 30% av de pedagoger jag skickade ut enkäten till valde att svara på en enkät om 
samma ämne. 83%  av pedagogerna anser sig själva jobbar medvetet med att främja 
jämställdheten i skolan flera ggr i veckan men endast 50% av pedagogerna har fått någon 
utbildning i hur man praktiskt kan jobba med ämnesområdet. 
 
 
5.3 Används några metoder för att jobba med jämställdhet och i så fall vilka? 
 
I enkätundersökningen har pedagogerna även fått beskriva om de använder sig av några 
särskilda metoder för att jobba med jämställdhet i skolan samt ge exempel på vad detta skulle 
kunna vara för metoder. Ur undersökningsmaterialet framkommer olika svar, 41% (12 av 29) 
pedagoger använder sig av metoder för att främja jämställdheten i skolan men endast 34.% 
(10 av 29) kan ge exempel på vilka metoder detta skulle kunna vara. Så många som 58.6% av 
pedagogerna använde sig inte några metoder för att främja jämställdheten i skolan men 83% 
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av pedagogerna anser sig dagligen eller flera ggr i veckan jobba medvetet med att främja 
jämställdheten i skolan. 
       Gällande exempel på metoder kommer ett konkret arbetsmaterial på tal hos flera av 
informanterna nämligen SET (social och emotionell träning).  Förutom detta är vanligaste 
metoderna som pedagogerna använder sig av att exempelvis uppmärksamma alla elever, 
jobba med värdegrundsfrågor och diskutera jämställdhet. Men det pratas också om 
nolltolerans mot kränkningar, att fördela talutrymmet i klassen lika mellan pojkar och flickor 
och att jobba med ämnen som berör jämställdhet, samt att välja arbetsmaterial som främjar 
jämställdheten och låta eleverna jobba i både könsuppdelade grupper och i blandade grupper 
vid grupparbete. 
    Förutom detta förekommer också vissa metoder som handlar om att bli medveten om sitt 
eget förhållningssätt. Samtidigt som det hos bland annat två informanter uttrycks att 
jämställdhetsarbetet ”sker automatiskt” och hos tre att man som lärare inte ser eleverna som 
kön utan individer. Endast en pedagog anger att diskussion bland lärarna förekommer som en 
metod för att öka jämställdheten i skolan. 

         
5.4 Medvetna pedagoger?  

 
Ett intressant svar gällande pedagogers metoder som framkommer ur undersökningen är att de 
flesta pedagogerna anser att det är ganska lätt att jobba med jämställdhet i sin egen undervis-
ning, men detta är något vilket jag kan ställa mig frågande till. Är det verkligen ”ganska lätt” 
att jobba med jämställdhet i sin egen ämnesundervisning och vad är det egentligen som 
pedagogerna gör som är ”ganska lätt”? Något svar på detta ger inte enkätundersökningen, 
vilket är en av svagheterna med enkät som metod. Vid en intervju kunde troligen några 
följdfrågor har gett större klarhet. 
 
Endast ett fåtal av lärarna har tagit upp eget förhållningssätt och medvetenhet som metod för 
att främja jämställdheten, vilket enligt både Svaleryd (2002) och John och von Sabljar (2004) 
är det första steget för att kunna jobba med jämställdhet i skolan. Men hur gör då pedagoger 
för att bli medvetna om det egna förhållningssättet? Oftast är ju förhållningssätten så djupt 
rotade i oss att vi inte själva kan se hur vi agerar. Endast en pedagog har tagit upp förslag som 
att man borde föra statistik över hur talutrymmet fördelas i klassrummet för att bli mer 
medveten om vilka förhållanden som råder. Men ingen har tagit upp den pedagogiska 
dokumentationen som Svaleryd (2002) beskriver eller några andra metoder för att själv bli 
medveten.  Vissa av informanterna i undersökningen verkar istället tycka att de redan ”ser 
eleverna som individer och inte kön”. Detta kan dock bli till en ”bromskloss” i jämställdhets-
arbetet då pedagogerna inte inser att risken att pojkar och flickor uppenbarligen behandlas 
olika i skolan, om man får tro ganska omfattande forskning. Att man som pedagog behandlar 
elever olika beroende på vilket kön de har, är troligen ingen angenäm insikt, utan snarare en 
möjlig anledning till dåligt samvete och skuld som gör jämställdhetsarbetet ännu svårare. 
Vilket är en stor risk om inte pedagogerna har så stor kunskap inom jämställdhetsämnet och 
inte inser att strukturerna i samhället får oss att agera som vi gör.  
 
För att en skola skall kunna bli jämställd på riktigt krävs stort engagemang och vilja, vilket 
kanske inte heller finns hos alla pedagoger. Tycker man att man behandlar alla elever lika 
oberoende av kön, eller att flickor och pojkar i grunden är olika kan det vara svårt att bli 
motiverad att rannsaka sig själv och påbörja ett arbetskrävande jämställdhetsarbete.  
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5.5 Män och kvinnor 
  
Ur undersökningsmaterialet framkommer också andra intressanta resultat. Ett av det mest 
intressanta är svarsdeltagandet bland män och kvinnor där kvinnorna med sina 40% har en 
nästan dubbelt så hög svarsfrekvens som männen, med sina 22%. Anledningen till att endast 
så få män valde att svara på undersökningen är svårt att svara på. En anledning till detta kan 
vara att männen som tillfrågades helt enkelt inte anser att jämställdhetsarbetet är lika viktigt 
som kvinnorna tycker, vilket kan tyda på en viktig meningsskiljaktighet mellan könen som 
man bör ha med sig när man diskuterar jämställdhet. Men ur undersökningen finns också att 
utläsa andra meningsskiljaktigheter mellan män och kvinnor och detta främst i frågor som 
handlar om jämställdhet i lärarnas egen situation eller situationen i samhället i stort.  
 
Ett exempel på det är att det procentuellt var fler män än kvinnorna svarade att de i ”hög 
grad” upplevde sig ha samma rättigheter och skyldigheter som det andra könet. Ett annat 
exempel är att fler kvinnor, 30%, jämfört med männens  12.5% svarade nej på frågan om de 
ansåg att  Sverige är ett jämställt land. Det verkar helt enkelt som om kvinnorna upplever en 
mer ojämnställd situation än männen. Bland motiveringarna till frågan om Sveriges 
jämställdhet framkommer också främst exempel som tyder på att det skulle vara så. Då de 
flesta handlar om kvinnors rättigheter gentemot männen och inte lika ofta det omvända 
förhållandet, vilket skulle kunna spegla en uppfattning som finns i samhället i övrigt. Att 
kvinnorna känner sig mer ojämställt behandlade och att jämställdhet är en ”kvinnosaksfråga”.  
 
Anledningen till varför kvinnorna som grupp verkar vara mer intresserade av jämställd-
hetsfrågor än männen som grupp är svårt att med säkerhet säga. Men en anledning skulle 
kunna vara att männen inte i lika stor grad som kvinnorna ser nyttan med det. Men det kan 
också vara så att samhället idag präglas av en syn att männen ”gör fel” och kvinnorna måste 
”få sin rätt”, vilket skapar skuld främst hos männen och får konsekvensen att fler kvinnor än 
män engagerar sig i jämställdhetsfrågor. Denna inställning om ”ena könets rättigheter” 
försvårar jämställdhetsarbetet och är inte heller hela sanningen om vad jämställdhetsarbete 
skall handla om. Självklart handlar det om att kvinnor ska få samma skyldigheter och 
rättigheter som männen. Men det handlar också om det omvända förhållandet, att män ska få 
samma skyldigheter och rättigheter som kvinnor, en rättighet som män i allmänhet inte ännu 
åberopar. Medan kvinnorna hävdar sin rätt gentemot männen så glömmer männen bort/ser 
inte sin egen rätt, vinningen i ett jämställdhetsarbete. Vilket tyder på precis som Josefson 
skriver i sin bok Genus- hur påverkar det dig? (2005) att föreställningar och normer sitter så 
djupt rotat att de anses som självklara och att man kanske inte ens ser de möjligheter och den 
vinning för båda könen som ett förändringsarbete skulle kunna innebära. 
 
 5.6 Skolans jämställdhetsmål 
 
Både från politisk nivå och i skollagen och i läroplanerna kan man läsa om mål som strävar 
för att öka jämställdheten i skolan. Målen är viktiga men enligt min undersökning tycker 
majoriteten av pedagogerna att dessa mål endast delvis uppfylls av skolan. Vilket tyder på att 
det krävs mer arbete för att uppfylla målen. Detta tas även upp i Delegationen för jämställdhet 
i skolan slutbetänkande (Dir.2008:75 ), där det finns att läsa att fler insatser måste göras för 
att motverka de traditionella könsmönster som exempelvis visar sig i utbildningsväsendet.  
Men vilka konkreta åtgärder har detta slutbetänkande lett till? Staten vill att pedagogerna ska 
jobba med jämställdhet men har de fått rätt verktyg? Min undersökning pekar på att de inte 
har det. Ca hälften av informanterna som medverkade undersökningen har inte fått någon 
utbildning alls i hur man praktiskt kan jobba med jämställdhet i skola och så många som 77% 
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av pedagogerna anser att den utbildning de har eller inte har fått är för liten. Ett arbete för att 
få skolan jämställd kan inte hänga på en pedagogs eget intresse för jämställdhetsfrågor utan 
på ett gott ledarskap från rektorn och hela lärararbetslagets vilja att förändra, vilket knappast 
kan ske utan att pedagogerna får vägledning i hur de ska arbeta. Men jobbar då pedagogerna 
tillsammans? Enligt undersökningen ansåg ca 78% att de ganska mycket kunde påverka 
skolans gemensamma arbete. Men metoden ”diskussion bland lärarna” för att öka 
jämställdheten i skolan tas endast upp av en enda pedagog i enkätundersökningen vilket blir 
lite motsägelsefullt. Lärarna känner att det kan påverka skolans gemensamma 
jämställdhetsarbete men metoderna som används handlar främst om det egna arbetet. Vilket 
tyder på att pedagogerna ser arbetet med jämställdhet i skolan som något de själva endast kan 
göra istället för att se det som en kollektiv insats från hela skolan, vilket är en förutsättning för 
att ett jämställdhetsarbete alls ska kunna genomföras. 
     Viljan att skolan ska behandla pojkar och flickor, lärarkollegor och personal lika tror jag 
finns hos de allra flesta pedagoger idag, men både ett enat gemensamt arbete och handfasta 
metoder för att det ska lyckas verkar saknas. Dock är viktigt att inse att det finns ett stort 
arbete i att förstå och upptäcka de föreställningar och normer som styr både samhälle och 
skola och som pedagog att våga rannsaka sig själv. 
 
 
5.7 Analyserade resultat utifrån gruppindelningar. 
 
För att finna mer nyanser i undersökningen valde jag att även analysera resultaten utifrån 
olika gruppindelningar. En av dessa gruppindelningar var då jag valde att dela in pedagogerna 
utifrån hur väl de kunde förklara begreppen på fråga 1, vilket resulterade i två grupper, de 
som hade korrekta svar på alla begreppen och resterande. I gruppen med pedagoger som väl 
kunde redogöra för begrepp inom jämställdhetsdiskussionen ansåg så många som 90 % att 
egenskaper var inlärda. Medan de resterande pedagogerna i nästan lika många fall ansåg att 
egenskaper var inlärda, (47.3%) som medfödda, (52.6%), vilket visar på en ganska stor 
procentuell skillnad.  
          En annan gruppindelning som gav intressanta resultat var att dela in informanterna 
utifrån om de ansåg att kvinnliga och manliga egenskaper främst är medfödda eller inlärda 
och undersöka om det mellan grupperna fanns någon skillnad i hur man upplevde 
jämställdhetsarbetet i skolan.  En tanke jag hade med mig innan analysen av resultatet var att 
pedagoger som svarade att egenskaper främst är medfödda skulle kunna anse att 
jämställdhetsarbetet inte har så stor funktion och att eleverna i ganska låg grad kan göras mer 
jämställdhetsmedvetna eftersom medfödda egenskaper inte går att ändra på. Dock pekar inga 
av de resultat jag har fått fram i min undersökning på att förespråkarna för att egenskaper är 
medfödda skulle tycka så.  Snarare visar viss statistik att förhållandet är det motsatta, att 
pedagoger som anser att egenskaper är inlärda i vissa fall uttalade sig mindre positivt om 
jämställdhetsarbetets funktion.    
         Trots att de allra flesta lärarna ansåg sig kunna påverka eleverna fann jag små 
procentuella skillnader när informanterna delades in i olika grupper.  I gruppen där pedagoger 
svarat att egenskaper främst är inlärda, har fler procent svarat att de upplever att de endast i 
låg grad kan påverka eleverna att bli mer jämställdhetsmedvetna än i gruppen som ansett att 
egenskaper är främst medfödda. Likadant förhållande råder när pedagogerna delas in i 
grupperna ”alla rätt” och ”resterande”. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att gruppen 
”alla rätt” som möjligtvis har ”större kunskap” än ”resterande gruppen” hade färre pedagoger 
som endast i låg grad anser sig kunna göra eleverna mer jämställdhetsmedvetna, men 
procentuellt har de fler.  Orsaker till detta kan självklart ligga i att grupperna som jämfördes 
inte var lika stora eller att den låga svarsfrekvensen ger en skev bild av verkligheten. Men det 
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kan också vara så att lärare som är mer intresserade av jämställdhet inte känner att de kan 
påverka eleverna. Eller är det möjligtvis så att lärarna är så väl insatta i 
jämställdhetsdiskussionen att de precis som Steenberg (1997) skriver, vet att de könsmönster 
och normer som finns är så djupt rotade i vårt samhälle att krävs mycket tid och arbete för att 
motverka dem och ändra på dem och att denna tid inte är något de orkar/hinner lägga ned.    
         Dock känns det mycket positivt att de allra flesta lärare oberoende på huruvida de anser 
att egenskaper främst är medfödda eller inlärda svarat att de dagligen jobbar med att medvetet 
främja jämställdheten och att de anser att de kan göra eleverna mer jämställdhetsmedvetna. 
Vilket kan tyda på att lärarna gör precis som Olofsson förespråkar, inte låter inställningen 
huruvida egenskaper är medfödda eller inte bli ett argument för eller emot 
jämställdhetsarbete. Men det skulle också kunna vara så att lärarna svarat att de dagligen 
arbetar med jämställdhet för att man ”bör” göra det. 
 
 
 
5.8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då denna undersökning endast skrapat på ytan på vilka uppfattningar och åsikter som finns 
hos lärare som är yrkesverksamma på högstadiet gällande skolans jämställdhet och jämställd-
hetsarbete skulle det vara intressant med en fördjupad forskning inom området. Det skulle 
också vara intressant att undersöka om uppfattningarna skiljer sig mellan pedagoger som 
jobbar på olika stadier (låg, mellan, högstadie- och gymnasieskolan) och hur pedagogerna 
uppfattar sin egen roll i uppfyllande av jämställdhetsmålen. Då min undersökning har visar att 
ca. 83% (25 av 30) av de tillfrågade pedagogerna anser sig dagligen eller flera gånger i 
veckan jobba medvetet med att främja jämställdheten skulle en intressant fortsatt forskning 
också vara att genom observationer undersöka hur lärarna faktiskt går till väga för att uppfylla 
målen. 
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7. Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Följebrev 
 
Hej! 
  
Mitt namn är Rebecka Josefsson och jag är en 23 årig musiklärarstudent som studerar vid Ingesunds 
Musikhögskola i Arvika. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som behandlar jämställdhet i 
skolan, och vilka uppfattningar yrkesverksamma högstadielärare har angående jämställdhetsarbetet i 
grundskolan. 
  
Anledningen till att jag skriver till Dig är för att fråga om Du skulle vilja medverka i en enkätundersökning som 
handlar om just detta. 

Denna enkät har ca. 15 frågor, tar förhoppningsvis också relativt kort tid, och kommer i så fall skickas som 
ett word dokument till dig via epost så du lätt kan fylla i svaren direkt på datorn och skicka tillbaka till mig. 

 Är detta en undersökning Du skulle kunna tänka att medverka i? 

 Tacksam för svar! 

 Med Vänliga Hälsningar.  

Rebecka Josefsson 0703564449 . 

Ingesunds Musikhögskola Arvika 
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Bilaga 2 
 
Enkäten 
 
För att svara på de fasta alternativen gör du detta enklast genom att sätta ett X bakom det 
alternativ du anser passar bäst. På frågor utan svarsalternativ står dig det helt fritt att skriva så 
lite eller så mycket du vill. Lycka till! 
 
Man:  Kvinna: 
Ålder: 
Tid i yrket: 
Ämnen: 
 

2. Förklara kort hur du uppfattar begreppen:  
 

a) jämställdhet? 
 
b) jämlikhet? 
 
c) genus? 
 
 
2. Anser du att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden främst är medfödda 
eller inlärda? 
 
Huvudsakligen medfödda   Mer medfödda än inlärda   Mer inlärda än medfödda  
 

Huvudsakligen inlärda      
 
3. Hur ofta jobbar högstadielärare medvetet med att främja jämställdheten i skolan? 
 
Dagligen   Flera gånger i veckan     Någon gång i månaden        Nästan aldrig 
 
 
4. a) Hur ofta jobbar du medvetet med att främja jämställdheten i skolan? 
 
Dagligen Flera gånger i veckan Någon gång i månaden  Nästan aldrig 
 
b) Om du svarat Dagligen eller Flera gånger i veckan kan du ge exempel på hur du 
medvetet jobbar med jämställdhet i skolan? 
 
 
5. Hur lätt eller svårt upplever du att det är att jobba med jämställdhet i din egen 
ämnesundervisning? 
 
Mycket lätt  Ganska lätt  Inte så lätt  Svårt 
 
6.  Hur mycket kan du som lärare påverka skolans gemensamma jämställdhetsarbetet? 
 
 Mycket Ganska mycket Inte mycket                 Inte alls 
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7. I hur hög grad är din arbetsplats vad gäller lärarnas situation jämställd? 
 
Hög grad  Ganska hög           Inte så hög      Låg 
 

Motivera: 
 
 
8.  I hur hög grad upplever du att du kan göra elever mer jämställdhetsmedvetna? 
 
I mycket hög grad           I hög grad             I någon mån                 Inte alls 
  
 
9. Hur viktigt/relevant upplever lärare på högstadiet i allmänhet att 
jämställdhetsarbetet är? 
 
Mycket vikigt       Ganska viktigt            Inte så viktig                  Inte alls viktigt. 
 
10. Hur många lärare tror du arbetar medvetet med jämställdhet på högstadiet? 
 
 Alla Nästa alla   Hälften              Några få 
 
11.a) Har du fått någon utbildning i hur man praktiskt kan jobba med jämställdhet i 
skolan? 
 
 En heldag   En halvdag  Några timmar  inget alls   
   
  b) Anser du att detta är 
 
För mycket  Lagom   För lite 
 
 
12. Kan du nämna någon eller några metoder för att öka jämställdheten i skolan? 
 
 
 
 13. Finns material på din skola att använda sig av för den pedagog som praktiskt vill 
jobba med jämställdhet i skolan? 
 
Ja  Nej 
 
Om ja kan du ge något exempel?   
 
 
  
14. Tycker du att pojkar och flickor har samma rättigheter och skyldigheter i skolan? 
 
Ja  Nej 
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Motivering: 
 
 
 
15. Anser du att skolan idag uppfyller läroplanernas mål att 
  
a) främja flickor och pojkars lika rätt och möjligheter?  
 
Helt Delvis I liten grad Inte alls 
 
b) motverka traditionella könsmönster 
 
Helt Delvis I liten grad Inte alls 
 
16. Anser du att Sverige är ett jämställt land? Hur tycker du det ligger till med 
jämställdheten i Sverige? 
 
Motivering: 
 
17. Upplever du själv att du har samma rättigheter och skyldigheter som det motsatta 
könet? 
 
Ja i hög grad         i ganska hög grad          i ganska liten grad       i mycket liten grad 
 
 


