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SAMMANFATTNING 

 

Författare: Sanna Höiden & Anna Komierowski 

Svensk titel: 

 ”Det går inte att tänka jämställdhet under mattelektionerna” 

– Lärares tankar kring jämställdhet samt hur och varför det ska främjas i skolan 

English title: 

”There is no time to think about gender equality during the math lessons”   

- - Teachers thoughts about gender equality and how and why you should encourage it 
-  

Antal sidor: 37 

 

Syftet med denna studie är att ta del av lärares syn på jämställdhet samt vad deras 

uppfattning kan bero på. Lärare ska följa läroplanen där det står att jämställdhet ska 

främjas. Efter att ha intervjuat lärare har det framkommit att beroende på intresse av 

lärare samt skolledning ser det olika ut hur lärare arbetar med jämställdhetsfrågan. 

Därför har vi undersökt varför jämställdhet borde främjas samt hur lärare kan uppnå 

jämställdhetsmålet som står i läroplanen. Vi har utfört sex kvalitativa intervjuer med 

lärare i olika åldrar och kön, för att få reda på deras tankar kring jämställdhet i skolan 

gentemot eleverna. Resultatet visar att det finns en skillnad om läraren har fått ta del 

av genus- och jämställdhetsfrågor. Denna skillnad visas genom att de som är mer 

medvetna reflekterar över hur man ser på flickor och pojkar utifrån samhällets 

könsnormer. Vilket bidrar till en medvetenhet om hur könsmönstren i klassrummet 

ska motverkas för att bilda jämställdhet mellan eleverna.     

 

 

 

Nyckelord: Jämställdhet, skola, genus 
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Abstract 

The aim with this thesis is to investigate teachers view on gender equality and what this may 

be due to. Teachers are supposed to follow the curriculum where it is written that gender 

equality should be encouraged. After interviewing teachers it has come to light that depending 

of the teacher’s personal interest and the school’s management of the question, there is a 

difference between how teachers are working with gender equality. That is why we want to 

know why gender equality should be encouraged and how teachers should reach the aim from 

the curriculum about gender equality. We have made six qualitative interviews with male and 

female teachers in different ages with the aim to know and evaluate their thoughts about 

gender equality towards their pupils in school. The result shows that it is a different if the 

teacher had access to questions regarding gender and gender equality. Those teachers are 

more aware of how they act towards girls and boys based on social norms. This contributes to 

the teachers and they are more reflective on how they produce gender equality between the 

pupils. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Gender equality, school, gender. 
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1:0 Inledning 

Efter att ha tagit del av litteratur om jämställdhet och genuspedagogik under lärarutbildningen 

på Linnéuniversitetet är det något som intresserar oss och gör oss nyfikna. Vi vill undersöka 

hur lärare arbetar med att upprätthålla jämställdhet gentemot elever i dagens skola. 

En inspirationskälla till vår uppsats är filmen ”Tusen gånger starkare” regisserad av Peter 

Schild. Filmen handlar om jämställdhet i skolan och hur lärare behandlar flickor och pojkar. 

Den visar att flickor och pojkar inte har samma möjligheter i klassrummet och att de har dolda 

roller. En kort sammanfattning av filmen är att flickorna räcker upp handen medan pojkarna 

skriker ut svaren. Detta mönster upptäcks av en ny flicka som börjar i klassen. Flickan börjar 

agera som pojkarna, det vill säga skrika ut svaren utan att ha fått frågan vilket leder till både 

negativa och positiva konsekvenser.   

Vi kommer att inrikta oss på jämställdhet i skolan, utifrån ett lärare- och elevperspektiv. Det 

vill säga hur lärare arbetar för att främja jämställdhet hos eleverna. Vi vill få reda på lärarnas 

syn på vad jämställdhet innebär samt hur de följer läroplanen och skollagen i deras 

undervisning. Det står i skollagen vad som är skolans ansvar gällande att arbeta med frågor 

som berör jämställdhet. I skollagens paragraf två står det följande:  

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. (Skollag 1999:886). 

 

I läroplanen står det vilka mål skolan ska uppnå för att främja jämställdhet samt att bryta 

traditionella könsmönster. Det står beskrivet på följande sätt: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors 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 ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 

intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo 94).  
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Begreppen jämställdhet och genus uttrycks ofta i samma sammanhang, därför kommer vi att 

klargöra skillnaden mellan orden. Juristen, egenföretagaren och författaren Roth använder sig 

av Nationalencyklopedins definition av jämställdhet där det beskrivs som ett tillstånd som 

finns mellan män och kvinnor. När det är jämställt har kvinnor och män samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. (Roth 2008). Genus beskrivs däremot som ett socialt eller 

kulturellt kön, ett konstruerat kön eller det som vi uppfattar som manligt respektive kvinnligt. 

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att människor föds med ett biologiskt kön och ett 

socialt skapat och inlärt kön (som kan förändras och omskapas över tid). Väldigt förenklat 

kan man säga att vårt genus skapar olika förutsättningar för respektive kön; kvinnor och män 

förväntas handla (och blir behandlade) olika just på grund av deras kön. (Svaleryd 2002). 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med arbetet är att få reda på vad jämställdhet innebär för olika lärare samt hur arbetet 

kan bedrivas i skolans verksamhet. För att uppnå syftet har vi en frågeställning med tre 

underfrågor: 

- Vad innebär jämställdhet för lärare? 

- Vad kan dessa uppfattningar bero på? 

- Varför ska lärare arbeta med jämställdhet i skolan? 

- Hur arbetar lärare för att främja det jämställdhetsmål som står i läroplanen?   

 

2.0 Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jämställdhet som begrepp lyftas samt ge en närmare inblick om 

förväntningar, roller och arbetssätt inom jämställdhet. Det finns olika uppfattningar om vad 

jämställdhet innebär därför är det viktigt att sätta ordet jämställdhet i samma kontext när det 

ska förklaras eftersom i olika sammanhang kan det förklaras annorlunda.  
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2.1 Vad innebär jämställdhet och genus i relation till skola och pedagogik  

 

I detta delkapitel kommer vi att diskutera begreppet jämställdhet eftersom vi menar att en 

sådan diskussion är nödvändig för det fortsatta arbetet. För att kunna arbeta för jämställdhet 

krävs det en medvetenhet och kunskap i frågan. ”Att arbeta för jämställdhet i skolan handlar 

om att motverka traditionella könsmönster samt ge elever likvärdiga möjligheter och villkor 

att utvecklas oberoende av kön. För att åstadkomma ett långsiktigt utvecklingsarbete krävs 

medvetenhet och kunskap om maktstrukturer och hur mönster kan brytas”. (Lundquist & 

Viklund 2005:7) Det är av stor vikt att kunna förhålla sig till frågor som berör bland annat 

kön, för att kunna bedriva ett arbete där traditionella könsmönster bryts. 

 

Svaleryd, handledare i genuspedagogik, beskriver begreppet jämställdhet som ”jämställdhet 

innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att fatta beslut utan 

att begränsas av strikta genusroller”. Samtidigt beskrivs begreppet som att ”det handlar om 

att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” samt ”/…/ de 

vuxnas förmåga att överföra och praktisera värdiga bärande demokratiska idéer och 

handlingsmönster som förändrar traditionella könspositioner”. (Svaleryd 2002: 36). Lif 

(2008) doktorand i filosofi, menar på att jämställdhet är en definition som är brett och för 

många skapar en rädsla på grund av okunskap. Ämnets breda definition kan nästan kännas 

abstrakt för de lärare som inte är insatta i vad jämställdhet innebär även fastän många lärare 

vet att något inte står rätt till i samhället. (Ibid.).  

 

I skolan möts elever och personal oberoende av kön. Doktoranden i sociologi Bondestam tar 

upp att varje pedagogisk situation inkluderar erfarenheter, minnen, kroppar, identiteter, 

sexualitet, fördomar och föreställningar till kön. Han menar på att varje pedagogisk situation 

är påverkad av olika erfarenheter. En av de olika erfarenheterna som finns, är vad vi har för 

förväntningar på individer beroende på deras kön. (Bondestam 2, 2007). Detta betyder att 

lärares förväntningar på barnen beroende på vilket kön denne har resulterar till att 

könsmönster upprätthålls vilket lärare egentligen ska motverka. Lif anser att inom en 

arbetsplats, i detta fall skolan, borde det finnas en gemensam definition på vad jämställdhet 

betyder. Detta eftersom då vet personalen vilka mål som ska uppnås. (Lif 2008). En 

gemensam definition på vad begreppen genus och jämställdhet innebär skulle bidra till en 

upplysning av syftet och därmed bli lättare för lärare att uppnå läroplansmålen kring 
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jämställdhet och genus. Bondestam anser att när det finns en problematik, ligger det till grund 

att begreppet diskuteras och tydliggörs i den utsträckning det är möjligt. Vissa begrepp som 

förekommer under flera olika situationer samt brukas över en längre period är det extra 

angeläget att diskutera och tydliggöra. Då begreppet jämställdhet förekommer i olika 

sammanhang samt är ett aktuellt och politiskt laddat ord, är det av största vikt att klargöra 

innebörden av begreppet. Eftersom alla som intresserar sig i frågan kring jämställdhet 

tenderar att bli självutnämnda experter, behövs en fördjupad diskussion kring begreppet. 

(Bondestam 3, 2010). 

 

2.2  Varför ska lärare arbeta med jämställdhet i skolan? 

Många lärare vet att jämställdhet är viktigt och i läroplanen står det att lärare ska arbeta för att 

främja ”/.../jämställdhet mellan kvinnor och män/.../” (Lif 2008:11). Tyvärr ses ämnet ofta 

som något det är viktigt men bara jag inte behöver ta itu med det och de som anser att det är 

angeläget och vill introducera det för resterande kollegor, elever eller föräldrar känner ofta 

motstånd från de olika parterna. De lärare som är intresserade av jämställdhet och genus tar 

ofta reda på nya studier genom att läsa litteratur självmant, men de lärare som skulle behöva 

bli genusmedvetna gör det inte. (Lif 2008). Detta avsnitt kommer att belysa syftet till varför 

lärare ska arbeta med jämställdhet i skolan.  

Bondestam skriver om könsteoretisk forskning som har gjorts under flera seminarier på 

universitet under åren 1990 – 2002, för att få fram hur lärare bemöter sina studenter och hur 

studenterna bemöter sina lärare. Studien är bland annat till för att se vem som får tala, tiga, 

avbryta eller blir avbruten i ett samtal. Resultaten visar på att män är de som talar och kvinnor 

är de som tiger. Det visar också att mäns frågor följs oftare upp, männen lyckas ofta att 

avbryta kvinnorna under ett samtal samt att männen får mer stöd i sina yttranden av både 

manliga och kvinnliga lärare. Bondestam påpekar att det antingen är, få eller möjligtvis inga 

lärare, som kan vara medvetna om hur könsdynamiken är under undervisningssituationen. Det 

är anmärkningsvärt att könsdynamiken kan se olika ut beroende på hur klassen är uppbyggd, 

vad för erfarenhet läraren och studenterna har samt hur kunskapsnivån i de olika parterna är. 

På grund av den makt lärare har förmedlas de föreställningar läraren anser hur flickor och 

pojkar ska bete sig. (Bondestam 2004). 
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Varför jämställdhet borde främjas är på grund av de könsmönster och roller som finns i 

samhället. Konsulten Wahlström (2004) tar upp olika roller som pojkar respektive flickor har. 

Hon skriver att flickor tränas till att ha en biroll för att uppfylla andras behov medan pojkar 

tränas till att ha en huvudroll. Svaleryd (2002) skriver att om pojkarna får tillåtelse till att ta 

utrymme och tid så inser snart flickorna det dolda budskapet. Det vill säga att flickorna har 

birollen och därmed kommer i andra hand, de anses mindre viktiga, intressanta samt värda 

mindre uppmärksamhet gentemot pojkar. Även Frånberg, professor i pedagogik, skriver att i 

skolan får pojkarna lära sig att ta för sig och att deras frågor och behov av hjälp är mer viktiga 

än flickornas. Lärarna tillåter detta beteende genom att hjälpa pojkarna så fort de behöver 

hjälp, oavsett om läraren redan är upptagen med en annan elev. (Frånberg 2010).  

 

I många situationer hamnar pojkarna i en huvudroll där de tar uppmärksamhet och utrymme. 

Men att inneha en huvudroll behöver inte betyda att det är en positiv upplevelse. Wahlström 

(2004) beskriver hur pedagoger omedvetet kan uttala sig på ett negativt, argt och anklagande 

sätt till pojkar. Ofta är de vuxna inte medvetna om vilka konsekvenserna blir för den enskilda 

individen, som ofta får höra negativa saker om sig själv. Om pedagogen uttalar sig negativt 

blir det till slut uppfattningen att pojken är en bråkstake. Fortsätter pedagogen att bete sig som 

innan, skapar de en ständig bekräftelse för pojkarna som alltid är baserad på negativa 

förväntningar och situationer. Att ständigt få höra sitt namn i negativa situationer kommer till 

slut att påverka pojkens egna jag-bild. Detta beteende bidrar till att vi skapar bråkiga pojkar 

och samtidigt ger dem uppmärksamhet som bidrar till att ge dem huvudrollen. (Ibid.). 

 

Att flickorna hamnar i situationer där de ofta får en biroll bidrar till att de ser deras uppgift 

som att ta hand om andra. Wahlström (2004) beskriver ett fenomen som hon kan se i skolans 

verksamhet. Det är främst flickorna som anpassar sig till systemet och får därmed de högsta 

betygen och kunskaperna. Medan pojkar anses ofta som bråkiga och halkar därför efter i 

skolan. Det är ofta som flickorna får sitta emellan de bråkiga pojkarna eller agera hjälpfröknar 

åt pojkar eller pedagoger. Ofta lägger flickorna en stor press på sig själva att de inte duger i 

skolan. Dessa situationer sätter flickor i en ständig känsla av otillräcklighet och påverkar 

flickornas egna jag-bild. Dessa situationer bidra till att flickorna får en biroll där deras uppgift 

är att ta hand om andra. (Ibid.). Frånberg rapporterar om flickorna som tränas in i rollen som 

den lydiga, snälla, den som tar hänsyn, kompromissar och är duktiga i språkhantering. 

Däremot tränas pojkarna i karaktärsdragen som; initiativförmåga, självständighet och 

ledarskap. (Frånberg 2010) 
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Att samhället har olika förväntningar på individen beroende på kön beskrivs av både Frånberg 

(2010) och Wahlström (2004). Det är genom våra förväntningar på individen som skapar en 

skillnad mellan könen. Detta tar sin form i hur vi kommunicerar med varandra. Frånberg 

(2010) beskriver att samhället har förväntningar på människor, och beroende på kön, så ställs 

det olika förväntningar. Som Wahlström (2004) skriver så är det den vuxnas förväntningar på 

barnet som bildar till den stora skillnaden mellan pojkar och flickor. Redan på BB bemöter de 

vuxna barnet olika, beroende på barnets kön. Det tar dels sin form i hur de vuxna 

kommunicerar med barnet. De använder olika ordval och tonläge när de kommunicerar med 

barnet. Är det en flicka är det ofta ett ljust röstläge och omhuldande ord medan till en pojke, 

har de vuxna ett mörkare röstläge och ord med starkare karaktär. (Wahlström 2004) 

 

2.3  Kunskap - en del av arbetet 

  

I det här avsnittet lyfter vi fram sambandet mellan kunskap och jämställdhetsarebete. Detta 

samband poängterats av flera författare, bland annat Lundqvist och Viklund som citerar 

Svaleryd där hon beskriver vikten av kunskap kring genus- och jämställdhetsarbete. ”Det 

handlar om en attitydförändring där vi istället för att välja ett manligt och kvinnligt 

perspektiv (antingen eller), strävar efter att inta ett mänskligt perspektiv. Ett sådant arbete 

kräver kunskap”. (Lundquist & Viklund 2005: 32). I Frånbergs rapport beskrivs jämställdhet 

också som en kunskapsfråga. Frånberg klargör, för att lärare ska uppnå jämställdhetsmålet 

som finns i skollagen och i läroplanen, behövs det kunskap i vetenskaplig forskning om 

jämställdhet. Teoretisk kunskap kring jämställdhet är viktigt för att lärare ska kunna upptäcka 

de könsmönster som finns i verksamheten. Därefter kan planeringen påbörjas eftersom läraren 

vet vad denne vill göra, vad den gör samt varför. (Frånberg 2010).  

John och Von Sabljar (2009), föreläsare och utbildare inom värdegrundsfrågor och genus, 

menar att pedagogens uppdrag är att motverka traditionella könsroller. För att lärare ska 

uppnå detta mål krävs det kunskap och medvetenhet, dock försvåras arbetet eftersom många 

har en åsikt om jämställdhet och få ser det som ett kunskapsområde. Samtidigt blir frågan om 

jämställdhet ett privat ställningstagande. I arbetet med jämställdhet finns det fyra områden där 

vinsterna blir tydliga. Den första är allas lika möjlighet att påverka och göra sin röst hörd som 

hörs samman med demokrati, makt och värderingar. Den andra vinsten är att skolor som 

arbetar aktivt med jämställdhet har ett bättre klimat eftersom det förekommer mindre 

könsmobbning och trakasserier. Den tredje vinsten är hälsan. Flickor har sämre 
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självförtroende samt mår sämre än pojkar. Däremot har pojkarna en könsroll som begränsar 

dem att visa känslor och svaghet. Genom att arbeta med jämställdhet lyfter man varje individs 

rätt att ta plats och rätt att synas. Detta för att betona varje individs värde som människa. 

Arbete mot förtryck bidrar till att flickor och pojkar mår bättre. Den fjärde vinsten är en fråga 

om resultat. De pojkar och flickor som får möjlighet till att utveckla alla sina sidor, utan att 

begränsas av traditionella föreställningar om kön, lyckas bättre inom olika områden och blir 

säkrare och tryggare som personer. (Ibid.). 

John och Von Sabljar (2009) skriver att de först i sitt arbete med jämställdhet började med att 

ändra på barnen. De insåg snabbt att de först måste arbeta med sig själva innan de kan 

förändra barnen eftersom barn lär sig i samspel med andra. Då är det viktigt som vuxen att 

förstå att de ofta ses som förebilder. Svaleryd (2002) tar upp hur hennes upplevelser är kring 

arbetet med jämställdhet i skolan. Ofta ingår ett jämställdhetsarbete i ett temaarbete som 

fortlöper under en kortare tid och/eller till exempel dilemman tas upp under vissa lektioner. 

Men Svaleryd anser, som John och Von Sabljar, att syftet med jämställdhetsarbetet är att det 

ska integreras i allt som görs och finnas med i alla frågor, överallt och alltid. (Ibid). När det är 

diskussioner kring skillnaderna mellan könen, blir ofta argumentet att pojkar och flickor är 

olika efter det biologiska arvet och den sociala miljön de lever i. Wahlström (2004) skriver att 

det viktiga för henne är att det går att bredda könsrollerna. Det är genom att förändra sitt 

förhållningssätt mot barnen som vi kan förbättra dem.  

 

3.0 Metod 

Vi valde att genomföra våra intervjuer utifrån Thuréns (2007), docent i journalistik samt 

doktorand i historia, syn på den hermeneutiska ansatsen. Hermeneutik kan beskrivas som en 

tolkningslära, vilket leder till en förståelse och inte endast begripa det intellektuella. Vidare 

förklarar Patel och Davidsson ”en hermeneutik menar att mänsklig verklighet är av språklig 

natur, att man i och genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. ” (Patel 

och Davidsson 2003:29 ). Genom intervjuer ur en hermeneutiskt ansats har vi tolkat vad 

lärarna säger samt hur de beter sig under intervjun, det som däremot inte bevisas är våra 

tolkningar. För att svaren från intervjun ska komma till sin rätt valde vi att vara tydliga med 

att tolka svaren i rätt sammanhang och i rätt kontext. Thurén och professorerna i 

forskningsmetodik Patel och Davidsson beskriver vikten av att intervjupersonens svar inte tas 



14 
 

bort från sitt sammanhang. När vi transkriberade samt analyserade vårt resultat var det viktigt 

att kunna förstå när det var ett riktigt påstående eller ett ironiskt uttalande. Ett missförstått 

ironiskt uttalande kan förändra en hel kontext om ett citat ska citeras.   

 

3.1 Metodval 

 
Vi har sökt fakta om ämnet jämställdhet, beteende mellan pojkar och flickor samt hur lärare 

aktivt arbetar för att främja jämställdhet i skolan. Främst har vi sökt fakta i böcker, tidsskrifter 

samt rapporter kring ämnet. Vi har även tagit del av debatter och filmer som problematiserar 

ämnet i skolans verksamhet för att få med en bild av hur jämställdhet framställs i media samt 

för att hämta inspiration.  

Vi har endast intervjuat sex lärare vilket gör att vi inte kan generalisera hur lärare i Sverige 

tycker och tänker. Däremot fick vi en uppfattning vad dessa sex lärare hade för tankar kring 

vad jämställdhet innebär för dem, vad de kan se för skillnader i beteendet mellan pojkar och 

flickor i klassrummet samt hur de arbetar med det i skolans verksamhet. Intervjuerna varade 

olika lång tid, den kortaste varade i 30 minuter och den längsta i 1 timme och 20 minuter. De 

flesta varade mellan 40 minuter upp till en timme. Intervjun som gjordes via e-post är ett 

undantag, där har vi inte ställt följdfrågor eftersom vi endast fick skriftliga svar. 

Intervjufrågorna är bifogade som bilaga. 

Vi har utgått från en kvalitativ metod eftersom vi fördjupar oss i totalt sex olika intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer ger utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord. Syftet är att 

upptäcka och identifiera tankar och uppfattningar om ämnet i fråga. Patel och Davidsson 

anser att i en kvalitativ intervju ska båda parterna bli medskapare i samtalet. Detta kan göras 

genom att intervjuaren bygger upp ett sammanhängande resonemang av det som ska studeras. 

Dock ska inte ett konstruerande resonemang läggas fram till intervjupersonen eftersom det är 

deras tolkning och tankar som är det intressanta oavsett kunskapsnivå. (Patel & Davidsson 

2003). Under intervjuerna följde vi principerna av en semi- strukturerad intervju. En semi- 

strukturerad intervju innebär att det finns en intervjuguide att följa men att frågorna inte 

behöver komma i rätt följdordning, omformulering av frågorna kan ske under intervjun samt 

att följdfrågor som inte finns nedskrivna kan ställas. (Bryman 2002).  
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I uppsatsen har vi förklarat definitionen jämställdhet samt genus eftersom vi vill tydliggöra 

begreppen, då vi har ställt frågan vad lärarna anser att jämställdhet innebär. Torsten Thurén 

tar upp vikten med att förklara definitioner eftersom en definition kan tydas på flera olika sätt 

och han anser att ordet ska definieras så att utgångspunkten är utifrån samma synsätt (Thurén 

2007). Vi valde däremot att inte förklara ordet jämställdhet för lärarna innan intervjuerna, 

orsaken var att få reda på deras definition samt hur väl insatta de var i ämnet. 

3.2 Urval 

Vi valde att intervjua lärare i olika kommuner samt olika åldrar. Dels för att få en spridning i 

våra intervjuer samt att vi vill undersöka hur lärare från olika kommuner arbetar då direktiven 

kan vara olika i förhållanden till kommunerna. Lärarna vi har intervjuat är lärare vi tidigare 

har haft kontakt med eller att de har blivit rekommenderade av lärare vi känner. 

 

3.3 Genomförande 

Intervjupersonerna valde intervjuplats där de ville träffas och fyra av fem intervjupersoner 

träffade vi på deras respektive skola, däremot läraren som är pensionerad träffade vi på ett 

café. Den sjätte intervjun var via e-post, med en gymnasielärare från en svensk skola i 

Europa. Han svarade på våra frågor genom att skriva ner sina svar.  

 

Innan varje intervju, förutom intervjun via e-post, frågade vi om samtalet kunde spelas in. 

Alla lärare förutom en gav sitt godkännande. Den intervjun som inte spelades in 

sammanställde vi efteråt utifrån våra anteckningar. Det positiva med att spela in intervjuerna 

var att vi kunde återge de exakta uttryck och förklaringar som intervjupersonerna svarade. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att det ofta är positivt att kunna spela in hela intervjun, 

men nackdelen är att intervjupersonen ofta vill framstå logisk och förnuftig när svaret på 

frågan ska ges på grund av påverkan av bandspelarens närvaro. 

 

Under intervjuerna förklarade vi syftet med intervjun, om någon lärare kände att de inte kunde 

svara på frågorna förklarade vi att syftet att ta del av deras tankar och kännedom. Vi ville 

undersöka hur kunskaperna ser ut i de olika lärarkårarna/kommunerna.  
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3.4 Material 

Här nedan kommer vi att presentera våra intervjupersoner.  

Intervjuperson 1 kommer vi att kalla för Rosanna. Rosanna är en pensionerad, kvinnlig 

lågstadielärare som är 62 år gammal och har arbetat som lärare i 38 år. Hon har varit 

involverad med jämställshetsarbetet och har drivit frågan på sin dåvarande skola.  

Intervjuperson 2 är en kvinnlig, aktivt arbetande lärare som vi kommer att kalla för Malin. 

Hon är 37 år gammal och har arbetat som lärare i 11 år i grundskolan. Hon har vidareutbildat 

sig till genuspedagog för att arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor för kommunens alla 

pedagoger. Rosanna och Malin är från samma kommun.  

Intervjuperson 3 är en manlig låg- och mellanstadielärare som är 63 år gammal. Han kommer 

att kallas för Rolf och han är klassföreståndare i en årskurs sex. Han har inte arbetat specifikt 

med jämställdhet och har heller aldrig fått någon fortbildning inom jämställdhets- och 

genusfrågor i skolan som arbetsplats. 

Intervjuperson 4 är en kvinnlig, 37 årig låg- och mellanstadielärare. Hon kommer att kallas 

för Elin. Hon har tidigare varit involverad i skolans jämställdhetsgrupp men är det inte längre, 

däremot har hon ett stort intresse av jämställdhets- och genusfrågor. 

Intervjuperson 5 är en kvinnlig lågstadielärare som kommer att kallas för Lisa. Lisa är 52 år 

gammal och hon och Rolf är från samma kommun men arbetar på olika skolor.  Lisa har som 

Rolf, inte heller fått någon specifik utbildning inom jämställdhetsfrågor och har inte heller läst 

någon litteratur om jämställdhet i skolan. 

Intervjuperson 6 är en manlig gymnasielärare som är 35 år gammal och jobbar i en 

gymnasieklass med en årskurs 2. Vi kommer att kalla honom för Martin i uppsatsen. Martin 

har jobbat som lärare i sex år och arbetar för tillfället på en svensk skola i Europa. 

 

3.5 Bearbetning och analys 

 

Vi har valt att slå samman kapitlen analys och resultat för att på ett konkret sätt påvisa vår 

analys av resultatet. I resultat- och analysdelen är citat från intervjuerna utskrivna och sedan 
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efterföljer det kommentarer samt en analys av det som sagts. När en kvalitativ undersökning 

genomförs bör den skrivas ner för att sedan kunna ha en text att analysera och bearbeta från 

(Patel och Davidson 2003). Därför har vi transkriberat våra intervjuer men under vissa 

intervjuer påbörjades privata diskussioner som vi i efterhand ansåg var irrelevanta för 

uppsatsen och de diskussionerna blev inte nedskrivna. Patel och Davidson (2003) anser att 

analysen av intervjuerna borde påbörjas redan under intervjun eller direkt efteråt för att ha det 

färskt i minnet eftersom nya idéer till ett fortsatt arbete kan ges. Ju längre tid analysen 

påbörjas desto svårare är det att få ”levande” förhållande till sitt material (Ibid.). Vi väntade 

med analysen tills alla intervjuer var klara på grund av att vi ville få ha mer kunskap inom 

området innan analysen påbörjades.  

 

3.6 Forskningsetiska ställningstagande/ Etiska hänsynstagande 

Vetenskapsrådet skriver om forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. De behandlar fyra konkretiserade grundläggande 

individskyddskrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven är till för skydda individen som ställer upp i undersökningen, i vårt 

fall handlar det om lärarna som intervjupersoner. De vi intervjuar ska enligt 

informationskravet få reda på grundläggande information om varför de ska delta samt att de 

kan avsluta deltagandet när de vill. (Vetenskapsrådet 2002). Vi har via e-post skickat ut en 

förfrågan till lärarna om de är intresserade av att bli intervjuade om jämställdhet som sedan 

ska användas i vårt examensarbete. Vi har valt att inte fördjupa oss i vad vi ska intervjua om 

på grund av att vi vill undersöka deras kunskaper kring jämställdhet. Det är endast en lärare 

som bad specifikt efter intervjufrågorna innan intervjun därför fick hon dem cirka en vecka 

innan intervjun hölls. Vi ansåg att om det får vår intervjuperson att känna sig mer säker väljer 

vi att hjälpa läraren med det. Andra kravet är samtyckekravet vilket är till för de medverkande 

att lämna sitt godkännande om de vill ställa upp i undersökningen. Eftersom alla vi 

intervjuade är myndiga behövdes det endast ett svar om de ville eller inte ville samverka. Två 

av våra intervjupersoner ville vara anonyma i uppsatsen, därför valde vi att göra alla 

medverkande konfidentiella. Vetenskapsrådet beskrivning av konfidentialitetskrav är att ingen 

information om våra intervjupersoner ska kunna relateras till just dem. (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002).  Vi kommer därför ha 

fiktiva namn, men deras riktiga ålder och bakgrundsfakta utskrivet. Våra intervjupersoner har 

fått informationen att de ska bli intervjuade och att det endast ska användas till vårt 
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examensarbete. Det är ett nyttjandekrav att intervjuerna endast ska användas för 

forskningstillfälle till vår uppsats och inte till något annat. (Ibid.).   

 

3.7 Metodkritik  

Patel och Davidsson (2003) anser att det kan vara en fördel att inför en kvalitativ intervju vara 

påläst inom ämnet det handlar om. Innan alla våra intervjuer hade vi endast läst ett fåtal 

böcker och var fortfarande osäkra i ämnet, vilket bidrog till att vi inte hade mer utförligare 

följdfrågor. Författarna Patel och Davidson anser också att analysen borde påbörjas så snabbt 

som möjligt efter intervjun men på grund av för lite kunskap om ämnet så gjorde vi inte det. 

Detta kan påverka vår analysen av resultatet eftersom vi kan ha glömt detaljer som skulle 

kunna vara intressanta när analysen väl skrevs. Vi kan även ha missuppfattat ironin i vissa 

påståenden vilket kan göra att intervjupersonen känner sig felciterad eller missförstådd. Vi 

borde istället ha läst mer litteratur innan intervjuerna så att vi hade kunnat börja analysera 

direkt efter intervjun genomförts. 

 

Enligt informationskravet ska intervjupersonen informeras om den fria viljan och personens 

rätt att inte behöva fullfölja uppdraget. Vi har däremot inte informerat våra deltagare om att 

de kan hoppa av intervjun. Eftersom vi ansåg att det inte är något vi behövde påpeka, dock 

hade vi givetvis respekterat personens vilja om att dra sig ur projektet. 

 

4.0 Resultat och analys  

Utifrån våra teoretiska utgångspunkter kommer vi i detta avsnitt presentera resultatet, samt 

analysera svaren från våra intervjuer. 

 

4.1 Vad innebär jämställdhet för lärare?  

Eftersom vårt syfte med studien är att få reda på hur sex lärare förklarar innebörden med 

jämställdhet är det av intresse att ställa frågan vad jämställdhet innebär. Malin svarade på 

första frågan på följande sätt:  

Jämställdhet för mig handlar om alla har samma rätt och möjligheter till att 

utvecklas. Egentligen så är det inte flicka, pojke, jag tycker att man ska gå ifrån 

lite det man säger flicka och pojke var för sig utan se de som barn, alla är barn 

alla har samma, gärna samma rättigheter och möjligheter att utvecklas utifrån sin 
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individ man är. Det tycker jag är viktigt och jämställdhet är liksom lika 

behandling oavsett kön, ålder osv. 

 

Malin kunde snabbt ge oss ett svar på frågan. I hennes svar kan vi se att hon använder uttryck 

så som samma rätt och möjligheter till att utvecklas. Dessa uttryck kan vi finna i den litteratur 

som beskriver jämställdhet som begrepp. Svaleryd använder sig av att beskriva att män och 

kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I likhet med Malins svar 

berättar Elin på följande sätt: 

 

Att man ger både tjejer och killar samma möjligheter tycker jag är jämställdhet. 

Sen kanske alla inte väljer att göra samma saker men att man inte begränsas av 

att man är tjej eller kille. 

 

Även i detta svar ser vi likheter i uttrycken och val av ord, så som samma möjligheter. Det 

som skiljer Malin och Elins svar, är bland annat att Malin ser varje individ utifrån att det är ett 

barn och inte en pojke eller flicka. Medan Elin poängterar att varje individ ska ha samma 

möjligheter men det innebär också att varje individ har rätt att göra ett val över vad de vill 

göra. Det som är det viktiga är att man inte ska begränsas i sina val beroende på om man är 

pojke eller flicka. I enlighet med vad Elin sagt så kan vi dra en parallell till Svaleryd som 

skriver att jämställdhet bland annat innebär att ingen ska begränsas av de genusroller som 

finns. Det Elin säger kan kopplas till John och Von Sabljar som beskriver vinsterna med 

jämställdhetsarbete. Genom att låta eleverna utveckla alla sina sidor utan att begränsas av 

traditionella könsroller blir eleverna blir trygga och säkra personer.   

 

När vi ställde första frågan till Rosanna tog det längre tid, i jämförelse med Malin och Elin, 

innan hon besvarade frågan. Det som också skiljde sig var att Rosanna hade med sig nästan 

allt sitt material om jämställdhet som hon använt under sin tid som lärare. Hon hade förberett 

med mycket material till vår intervju och det kan vara en orsak till varför svaret drog ut på 

tiden samt att hon hade så mycket information som hon ville förmedla. Rosanna svarade på 

första frågan så här: 

 

Eh…det är ju att man allas röster få höras, att man ta….ja, man lyssnar på även om 

du är man eller kvinna så att du får göra din röst hörd. Alltså egentligen är det ju 

att man tar hänsyn till varandra utan… vänta jag har nog skrivit det här någonstans 

... (Paus)  ja det är det jag sa att man inte, att ja män är i dominerat talutrymme på 



20 
 

möten. Om ni tittar på det tror jag ni ser det. Att det är vanligt , men även i 

klassrummet. Så att man ser, hur.. flickorna är oftast också lite tystare och 

pojkarna hörs, och då får man försöka göra såhär, eller nu vet jag inte om jag 

svarar, ni får… 

 

Rosannas svar skiljer sig från Elin och Malins svar. Rosanna säger att allas röster ska bli 

hörda och att man ska ta hänsyn till varandra. Ett liknande svar i stil med Rosannas är Lisas 

svar på första frågan.  

 

Först funderade jag på vad ni menar men sen så såg jag ju här att det var mellan 

pojkar och flickor. Det är det ni tänker på. ……Jaa , lika mycket värda, förstås. Och 

om man tänker på i skolan här så tycker jag det är viktigt att man ger pojkar och 

flickor lika stort utrymme. För det. Ofta kan, kan det vara så att pojkar ta lite mer 

plats än flickorna. Men att man liksom har det i tanken att så att. Pojkar och flickor 

får komma fram lika mycket. Och sen ja. Att man inte liksom rikta in sig på 

pojkaktiviteter och flickaktiviteter. Att man tänker på att de leker ihopa. Mmm. 

 

Här skriver Lisa, likt Rosanna, att alla ska vara lika mycket värda. Hon tar även upp att pojkar 

och flickor ska ha lika stort utrymme. Rosanna beskriver hur hon upplever att män ofta har 

dominerat talutrymme. I likhet med varandra har Lisa och Rosanna kommenterat utrymme, 

men på olika sätt. Lisa tänker på utrymme i allmänhet medan Rosanna specificerar med att 

menar på att talutrymmet ofta domineras av män. Under intervjun med Lisa kunde vi se att 

hon tyckte det var jobbigt att svara på våra frågor. Lisa hade skrivit ner svaren då hon hade 

fått frågorna innan intervjutillfället. Hon hade förberett sig genom att fråga kollegor samt 

rektor om jämställdhet. Fastän Lisa var väl förberedd tvekade hon vid flera tillfällen och lät 

osäker i sina svar. I detta sammanhang kan vi se, likt Lif som skriver att jämställdhet är ett 

brett begrepp och därför kan skapa en rädsla för många.  

 

Den lärare som skiljdes från sitt svar, var Rolf, eftersom han svarade mer för hur han anser att 

jämställdhet ser ut i samhället snarare än i skolan. Innan våra intervjuer hade vi förklarat att 

det gäller jämställdhet i skolan men ändå svarade Rolf vad jämställdhet innebär ur ett mera 

allmänt perspektiv. Så här förklarar Rolf vad han anser jämställdhet är: 
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Män och kvinnor som har samma jobb ska ha samma lön. Det tycker jag att det är i 

skolans värld. Det är också att man hjälps åt hemma. Att man har olika sysslor och 

man sköter hemmet tillsammans. Att båda hjälps åt att handla, diska och laga mat.  

 

I jämförelse med de andra lärarna som svarat på den första frågan, är det Rolfs svar som skiljer 

sig mest ifrån de övriga lärarnas svar. Den första kopplingen Rolf drar från ordet jämställdhet 

är utifrån ett allmänt perspektiv, som exempel att samma jobb ska ge samma lön oavsett kön. 

Medan de övriga lärarna visar en tydligare koppling till jämställdhet i skolan. Detta kan bero på 

att Rolf varken har läst eller utbildats inom jämställdhet och genus och därför inte kunde 

förklara kunskap om vad jämställdhet innebär i skolans värld gentemot eleverna.  

I den intervjun som genomfördes via e-post fick vi väldigt korta svar och förklaringar. Martin 

som vi intervjuade svarade på frågan om vad jämställdhet innebär för han: 

 

 Att människans möjlighet i livet inte begränsas av hennes kön. 

 

Martin har uttryckt sig på ett väldigt kort och konkret sätt. Samtidigt så skiljer sig hans uttryck 

från de övriga intervjupersonerna. Han börjar med att uttrycka människans möjligheter istället 

för att nämna pojke och flicka. Det är även intressant varför han har valt att uttrycka sig med 

orden; hennes kön. Vilket antingen kan tolkas som en grammatisk språkligt talsätt eller att han 

anser att det är kvinnan som inte får begränsas. Det som ändå kan ses i likhet med övriga 

lärare är att hans uttryck, att människan inte ska begränsas. Det ligger i likhet med Elins 

förklaring där hon beskriver att man inte ska begränsas på grund av vilket kön man har.  

 

Rosanna hade som tidigare nämnts mycket material med sig och var entusiastisk med att 

hjälpa oss genom att visa sitt material och berätta. Hon, Malin och Elin är de lärare vi vet med 

säkerhet att de har ett intresse om jämställdhet och läser litteratur på egen hand. Detta kan 

kopplas till Lif som menar att de som är intresserade av jämställdhet och genusfrågor läser 

oftast litteratur samt söker ny fakta kring det självmant. Medan andra lärare som oavsett orsak 

inte läser litteratur om jämställdhet skulle dock behöva kunskapen. För att bli medvetna om 

varför lärare ska främja jämställdhet i skolan samt hur de ska kunna bryta könsmönstren.   
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4.2 Vad ser lärare för skillnader i beteendet mellan flickor och pojkar i 

klassrummet? 

I teoridelen skriver vi varför det borde arbetas med jämställdhet i skolan. Därför var en av 

frågorna om lärarna kunde märka någon skillnad på eleverna beroende på kön, och hur det 

yttrar sig i så fall? Malin svarade följande på frågan: 

 

Eeeeeeehhhh… det är generellt, det generella, absolut det ser man. Flickor är 

mer fogliga, med det här att pliktskyldigheten, mer pliktbarn, är pojkar lite mer 

lust. Pojkar kräker mer ut ”öh tråkigt”, rätt till att, pratar rätt ut, märks lite mer 

av pojkarna än flickorna. Flickorna är mer ”gilla läget” kan man säga, och har 

man då en trotsig tjej som inte gillar läget då är man ganska snabb att ”bonk”, att 

bonka ner henne. Men pojkar ges mer rätt att prata rätt ut, flickor är mer 

pliktskyldiga och mer noggranna vilket också kan straffas genom att de har höga 

krav på sig själva, det är få pojkar kanske i klassen som har höga krav och mår 

dåligt inför ett prov kontra flicka med krav på sig själva, pojkar tävlar mer, 

älskar tävlingar, flickor är livrädda,  ”gud får jag va med en kompis”,  flickor är 

mer två och två och pojkar är mer stora grupper, större hierarkier i pojkgrupper 

än i flickgrupp, tycker jag. 

 

Malin beskriver en generell skillnad mellan pojkar och flickor. Hon börjar med att beskriva att 

flickor uppvisar att de är pliktskyldiga medan pojkarna mer går efter lusten. Hon utvecklar det 

genom att berätta om pojkarna som ofta säger rakt ut vad de tänker och därför märks mer än 

flickorna. Detta kan kopplas till följande tre författare; Wahlström, Svaleryd och Frånberg 

som tar upp de olika roller flickor respektive pojkar har. Malin berättar att så fort en flicka tar 

plats är det lätt för läraren att säga ifrån bara för att flickan inte följer normen. Malin som är 

medveten om hur det är i klassrummet försöker motverka dessa könsmönster men som 

Bondestam tar upp är det svårt som lärare att alltid se hur könsdynamiken i klassen är. När vi 

frågade Elin samma fråga svarade hon så här: 

 

Killar hörs ju ofta mer, får oftast större utrymme, det har de ju tester på, stämmer 

nog, ger man de exakt lika mycket utrymme så tycker killarna att de inte får 

någon tid alls. De är vana vid att ta större utrymme och tjejerna att stå tillbaka. 

 



23 
 

Det som är intressant är att både Malin och Elin tar upp att pojkarna tar mer utrymme och 

hörs mer i förhållande till flickorna. Det som Malin och Elin säger kan vi koppla till Rosanna 

som ger oss samma jämförelse. Det var under den första frågan, vad jämställdhet innebär, som 

Rosanna utvecklade svaret och sa följande:  

 

Att det.. man gör såhär att man kan .. eh.. visa pojkarna och flickorna på detta att 

man ställer varannan fråga till flickorna och varannan fråga till pojkarna och då 

kan ni se att pojkarna säger att det är bara flickorna som svarar.. Har ni sett den 

filmen…. ? 

Rosanna säger likt Elin och Malin, att pojkarna är ofta vana vid att få mycket talutrymme. Ger 

läraren pojkar och flickor lika stort utrymme genom att aktivt välja att ge respektive kön 

varannan fråga, så anser pojkarna att de inte fått någon tid alls. Både Malin och Rosanna som 

har ett intresse i frågor om jämställdhet ger oss lika exempel på hur pojkar och flickor 

uppfattar och uppfattas. 

När vi sedan ställer frågan till Rosanna om hon kan se några skillnader mellan könen, svarar 

hon på följande sätt: 

Ja, det kan man nog säga… eh. Jag ha inte så mycket belägg. Jag har inte tänkt på 

detta för jag har inte sätt frågorna innan. Jag är ju inte riktigt så säker, men man kan 

ju se att ofta har ju kvinnor, eller flickor, lite lägre röst och det kan beror på att 

pojkar dominerar, fast nu är det olika i klasser och asså det är vad det är för elever 

där och hur man har arbetet med dem, det är ju en väsentlig sak. Men det kan man 

ju att pojkar kanske är mer säkra, det uttrycks starkare. Men nu är jag lite ute på… 

jag har inga belägg utan det är mera mina upplevelser. 

Samtidigt som Rosanna i ett tidigare skede under intervjun kunde ge oss ett konkret exempel 

på hur skillnaden mellan pojkar och flickor är, så svarar hon mer försiktigt när vi ställer 

frågan direkt till henne. Det Rosanna säger är att flickor ofta har en lägre röst än pojkar och att 

det kan beror på att pojkarna dominerar. Samtidigt poängterar Rosanna att det kan vara stora 

skillnader beroende på klassen samt hur läraren arbetar. När vi ställde frågan till Lisa svarade 

hon så här: 

 

Ja men ja jo men skillnad på kön är det ju för att pojkar är ju oftast är dem ju lite 

mer rörliga och leker lite mer så våldsamma lekar eller? … spring och jagalekar och 

lite sånt på rasterna. Så det är väl i så fall… det. 
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Här ser Lisa det ur ett allmänt perspektiv, hur hon upplever att det kan vara under rasterna, 

eftersom hon talar om barnens olika lekar. Det som är intressant är att hon frågar oss om det 

stämmer. Även här tycker vi kunna märka en osäkerhet i svaret som vi i tidigare fråga tagit 

upp. Vi fortsatte att ställa en följdfråga om Lisa hade märkt någon skillnad mellan pojkar och 

flickor i klassrummet. 

 

Nee, här, fast de är ju så olika mellan klasser. Men just denna klassen så…är det 

nog., väl så mycket flickor.. det är lite starkare flickor. Men det kan ju va så himla 

olika. Nu med denna klassen så är dem. Var de många pojkar som är omogna svaga 

som… hmmm..  så här är de nog flickorna som dominerar mer. 

 

Här beskriver Lisa att det är flickorna som dominerar i klassrummet och jämför pojkarna med 

flickorna. Hon säger att pojkarna inte är lika mogna som flickorna och att många av pojkarna 

är svaga. I likhet med Rosannas svar, kan vi se att Lisa också tycker att det skiljer sig mellan 

klasser för hur pojkar och flickor beter sig, i förhållandet till varandra. Vi ställde ytterligare en 

följdfråga då vi undrade vilket sätt det visades att tjejerna dominerade mer. Lisa svarade 

följande:  

Att dem… de pratar nog… mer på lektionerna för att dem kan mer, dem … ja… och 

sen är de väl glada för att berätta. För att jag har inte så många pojkar som vill 

berätta då,,, inför dem andra. Men de kan vara jätteolika det.. 

Lisa säger att flickorna i klassen pratar mer men att pojkarna inte vill berätta.  Ändå 

poängterar hon att det kan skilja sig från olika elever och klasser. När vi ställde frågan till 

Rolf, om han kunde märka någon skillnad mellan pojkar och flickor i skolan, svarade han så 

här: 

ja killar tar mer plats och kräver mera. Tjejer väntar på sin tur. 

Även Rolfs svar är i likhet med de föregående lärarna. Rolf säger att det är pojkarna som tar 

mer plats i jämförelse med flickorna. I detta svar märker vi att Rolf är medveten om att 

skillnader finns mellan pojkar och flickor. Rolf fortsätter att berättar:  

Jag vet inte om detta svarar på frågan men när de har hemkunskap och man inte 

styr upp det så är det alltid tjejerna som står och plocka och diskar. Killarna 

övertalar tjejerna till att städa och diska för att själva slippa undan. Det är till och 
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med så att killarna kan övertala tjejerna till att städa deras bänkar bara för att de 

själva inte orka göra det och tjejerna gör det. Det är som att tjejerna tar på sig 

uppgiften. Vilka tror ni att det är som hjälper till att vattna blommorna i 

klassrummet? Jo det är tjejerna. Om ni tittar bakom er vid julpyntet så är det 

tjejerna som har gjort det, de frågar om de får göra det. De vill ofta byta platser i 

klassrummet och ibland bestämmer killarna i hur de vill sitta men en dag så kom 

några tjejer och de visade ett förslag på hur vi kunde möblera bänkarna och nya 

sittplatser. De frågade om de fick ändra om under rasten och de fick de. Det 

brukar alltid bli någon som inte är nöjd men det gick bra denna gången. Så 

tjejerna får också bestämma.   

Vi ställde frågan vad han gör för att förändra att det blir så. Han svarade följande: 

Det är ju något man får lösa från fall till fall. Har man matte så är det fullt upp 

med att hjälpa eleverna. Det går inte att tänka jämställdhet under 

mattelektionerna. Vi har ju också kill- och tjejsnack. Då kan tjejerna få prata och 

en stund själva. Det blir ofta mycket prat om sex och preventivmedel när man har 

killsnack och för tjejerna är det ofta snack om kompisrelationer. 

Det som är intressant i Rolfs svar och som vi kan koppla till litteraturen, är att Rolf ser 

jämställdhet som ett ämne och inte ett synsätt. Lundquist och Viklund beskriver att arbetet 

med jämställdhet handlar om en attitydförändring. Frånberg beskriver att det krävs kunskap 

kring jämställdhetsarbetet för att kunna förändra. En koppling mellan Rolfs svar och den 

teoretiska delen är den kunskapsbrist som finns om jämställdhet. Därför kan Rolfs svar tolkas 

att han ser jämställdhet som ett ämne istället för en attitydförändring eller synsätt. Han är 

medveten att det finns skillnader på beteende mellan könen men kanske inte att det är 

könsmönster som han har som plikt att bryta. När vi frågade Martin om han kunde märka 

någon skillnad mellan eleverna, beroende på kön, och hur det då kunde yttra sig, fick vi 

följande svar: 

 

Vi har mest flickor och de är mycket tongivande. Urvalet här på skolan är inte så 

representativt. Annars skriver jag under på bilden av pojkar som tar/får mer plats 

(inte sällan negativ uppmärksamhet) och flickor som sitter tysta. 

 

Martins svar är i likhet med de andra lärarna, hur beteendet mellan pojkar och flickor i 

klassrummet kan vara. Det som är skillnaden mellan hans klass och de andra lärarnas klasser 

är könsfördelningen. Det är fler flickor än pojkar på skolan han arbetar på och han påpekar att 

det inte är representativt. Även om han arbetar på en skola med flest flickor tar han ändå upp 
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beteendet att pojkar är de som får respektive tar, mer uppmärksamhet. Martin tar upp att 

pojkarna ofta får negativ uppmärksamhet vilket kan kopplas till Walhströms teori om 

uppmärksamhet som oftast uppmuntras i negativa syften. Wahlström anser att det bidrar till 

pojkens jag-bild som ”bråkstaken”. Om pojkar alltid får uppmärksamhet bidrar det till att 

pojken får huvudrollen i de flesta sammanhangen, oavsett om det är ur en positiv eller negativ 

synvinkel. 

 

4.3 Hur arbetar lärarna för att främja det mål som står i läroplanen?   

Jämställdhetsarbetet borde vara en stor del i skolans verksamhet. Vi har frågat efter lärarnas 

syn på jämställdhet samt vilka skillnader de ser mellan elevernas beteende beroende på kön. 

Därför undrar vi hur lärarna arbetar för en mer jämställd skola.  Vi har främst ställt fyra frågor 

som berör lärarens undervisning. Eftersom vi har intervjuat lärare som kommer från olika 

kommuner har vi ställt frågan hur kommunen arbetar i frågan kring jämställdhet i skolan. 

Frågan följs av hur skolan arbetar med jämställdhet som berör eleverna och hur läraren 

konkret arbetar under lektionerna samt om ledningen gör något, eller vad ledningen kan göra 

för att främja jämställdhetsarbetet. Dock går frågorna in i varandra och kommer därför inte 

behandlas var för sig utan några av frågorna kommer att bindas samman i varandra. 

Malin berättar att kommunen hon arbetar i har gett henne uppdraget att vara genuspedagog 

eftersom det visade sig vara stora resultatskillnader mellan pojkar och flickor i årskurs nio på 

de nationella proven. I kommunen var det mest pojkar med svårigheter som hade anmälts till 

specialpedagog. Men Malin poängterar att det inte betyder att det är färre flickor som har 

svårigheter men däremot visas det på ett annat sätt och det är det som kommunen ville bli 

bättre på att upptäcka och förändra. Malin berätta vidare: 

 

….Därför anses väl en genuspedagog vi känner att här måste göras någonting samt 

att vi har fått ganska hård kritik i våra likabehandlingsplaner att vi arbetar inte med 

jämställdhet så mycket här i --- kommun, det är någonting som inte stämmer. För 

flickor och pojkar, det är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar i men det är 

bara det att vi, vi ordnar in de i fack, så, så mitt uppdrag har varit att medvetengöra 

pedagoger, jag jobbar mot/med pedagoger inte mot barnen, förutom mina egna, de 

får testa och grillas mycket va. Jag jobbar mot pedagogerna för det handlar inte om 

att förvandla barnen, det är aldrig en pojkes eller en flickas fel att de gör som de gör 

utan det är vi pedagoger, vi vuxnas ansvar.  Så det första som man måste våga göra 
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när man arbetar med jämställdhet är att se på sig själv, vågar ta fram en filmkamera, 

våga läsa, öh börja läsa litteratur __, observera sig själv... 

Malin berättar att det inte borde finnas stora skillnader mellan pojkar och flickor. Orsaken till 

att skillnaderna ändå finns, menar Malin, är att de vuxna som delar in och sorterar eleverna i 

olika fack. Eftersom Malin också är genuspedagog i kommunen är det hennes ansvar att 

förändra detta beteende hos lärarna. Malin berättar att hennes roll är att göra pedagogerna 

medvetna samt att arbetet riktar sig mot pedagogerna och inte eleverna. Däremot att det inte 

handlar om att förändra eleverna utan att det är de vuxnas ansvar att rannsaka sig själv och låta 

förändringen börja därifrån. Vidare berättar Malin: 

Just det att man kompenserar olikheterna istället för att låta fortsätta vara det. Så att 

mitt uppdrag är ju mycket att man blir kompensatorisk hjälp till skolorna, att man 

tränar så att jag försöker medvetengöra pedagoger att jobba med kompensatoriskt 

förhållningssätt, att träna på det som man inte får så mycket av.   

Här berättar Malin att hon förser skolorna i kommunen med information för att medvetengöra 

pedagoger. Arbetet handlar om att ge olika aktiviteter olika tid beroende på vad som behövs. 

Det handlar om att eleverna ska få fler tillfällen att utöva det som de annars inte gör i vanliga 

fall, detta sätt är en del i jämställdhetsarbetet. Som genuspedagog berättar Malin hur skolorna 

arbetar med jämställdhet: 

Så jag arbetar mycket mot pedagogerna och vill att pedagogerna ska arbeta med sig 

själva, i sitt arbetslag, läsa mycket litteratur, vi har haft fantastiska föreläsare, vi har 

sett den ”Tusen gånger starkare” nu och material kring det man kan jobba med. Så 

jag servar mycket pedagogerna med bra material. Sen får de ju göra som de vill, jag 

kan inte tvinga någon. Men de får göra som de vill, de får mycket material av mig, 

jag åker ut i arbetslagen, kommer med bra övningar som både kan göras med sig 

själva och med eleverna. Litteraturtips, biblioteken är uppbunkrade med jättebra 

genusmaterial, föräldrarna får information genom föräldramöte, mycket sånt. Mmm.. 

Det som görs, är att Malin förser skolorna med litteratur och övningar. Inom kommunen får 

pedagogerna även lyssna på föreläsare och nu har alla fått möjligheten att se filmen Tusen 

gånger starkare. Till filmen följer också ett material som kan utvecklas efteråt. Det som inte 

går att påverka är varje pedagogs egen vilja. När vi frågade Elin hur kommunen arbetar svarar 

hon följande:  
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Det är jämställdhetens år i år i ---- så att det har varit en gemensam forumteater 

för all pedagogisk personal i kommunen med material som vi ska diskutera 

utifrån det då. Sen så är det en jämställdhetsgrupp i hela kommunen där alla 

pedagoger från alla skolor är med. 

I kommunen Elin arbetar i är det jämställdhetens år, där all pedagogisk personal har sett på 

teater. Kommunen har en jämställdhetsgrupp där alla skolor har representanter. Rosanna 

svarade på frågan om hur hon arbetar med jämställdhet så här: 

Jo man måste börja med sig själv för att se ”hur gör jag?” och så tittar man på sig 

själv ”jag låter ju pojkarna komma fram åh glömmer ju flickorna” men jag tror 

att jag fick ett gott betyg i den klass jag var mentor, det var på högstadiet då, jag 

fick de, vänta nu ska vi se… jag fick dem i … åttan, nian och då så…. Var 

flickorna så glada, då hade det vatt en man också och den mannen .. han , han 

tänkte inte på genus utan han lät pojkarna ta över och då kom flickorna i 

bakgrunden , men när jag kom så blev det ju annorlunda. Och han tyckte ju att 

det varit hemskt att jag gjorde så. Asså han blev rädd att pojkarna skulle 

revolutionera eller något, men det hade ju dem redan gjort, tagit över. och då 

lyckades ___ för det är ju min inställning att det måste finnas jämställt. Och det 

är ju många flickor som varit jätteglada , för de började synas. Och jag strålade 

och tyckte att det var jätteroligt, för att de kunde gå och förändra 

Rosanna tar upp, likt Malin, att förändringen börjar hos sig själv. Det som är intressant i 

Rosannas berättelse är att den manliga läraren blev rädd att pojkarna skulle ställa sig emot 

flickorna, men som Rosanna sa hade pojkarna redan gjort det. Det som är roligt och som 

Rosanna gillade var att det kunde gå att förändra. Utifrån sitt eget agerande och samt fundera 

över ”hur gör jag” kan detta kopplas till Svaleryd, John, Von Sabljar och Wahlström där det 

handlar om att ändra sitt synsätt på hur man är som person. Eftersom barnen oftast har vuxna 

som förebilder samt att barnen lär sig i samspel med andra. Rosanna påverkade barnen i den 

nya klassen eftersom hon förmedlade sitt synsätt till eleverna, att alla har lika rätt att synas 

och höras oavsett kön. Under vår intervju berättar Rosanna vidare om arbetet med 

jämställdhet:  

Måste finnas i vardagen. Jag tror inte på kampanjer. Utan det är klart man kan få göra 

för att starta. Det har jag gjort. Ni kan få se sen, ett litet program. Nä men de är alltså att 

man få göra det i vardagen o man får var rätt tuff alltså våga göra det, för det blir ju 

konflikter. Det kan till och med, med kollegor också och kanske till och med barn och 

föräldrar. Nu när jag jobbade med svenska som andraspråk fick jag ju vara 

jättenoggrann. Då har jag ju elever från alla världens hörn. Och dom ha med sig olika---
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. Men jag måste ju ändå föra över jämställdhet som vi står för här i Sverige, eller SKA 

stå för. Så medvetet gjorde jag ju så att jag såg flickorna och, eh kanske inte dämpade 

pojkarna, men det kan man nog säg att jag gjorde och sen i svenskan hade vi 

diskussioner.. 

När vi ställde frågan om kommunens arbete med jämställdhet till Lisa svarade hon så här: 

Jag frågade vår rektor och hon kunde liksom inte säga att vi jobbar med något speciellt 

med det. Inte mer än att i vår likabehandlingsplan så finns det ju med för det finns ju 

med i läroplanen. 

Utifrån Lisas svar så visste inte Lisa själv om det fanns något projekt eller likartat kring 

jämställdhet. Därför frågade hon sin rektor innan intervjun hur det var i nuläget. Samtidigt 

som skolan är medveten att mål för att främja jämställdhet finns med i läroplanen, så finns det 

inte något arbetsätt eller medvetenhet i skolan kring jämställdhetsarbete. Vi frågar vidare hur 

Lisa arbetar med jämställdhet i klassrummet:  

- mm.. eh …jag har ju inte lektioner precis, att idag ska vi ha om jämställdhet. Men 

man försöker ju plocka in det när det när det liksom när det finns tillfälle. åh när man 

väljer ett läromedel så ja tittar man ju lite på det också att ….och de är ju läromedlen 

idag. Men om man säger att vi haft kvar något gammalt så hade man kanske tittat lite 

hur bilderna är och hur det är framställt. Men annars så … så är de ju mycket att  ja 

,lika stort utrymme.  

Lisa säger att hon inte har rena lektioner som enbart handlar om jämställdhet utan hon 

försöker att lägga in det när det dyker upp tillfällen. Däremot så tittat Lisa på läromedlen och 

att där väljer hon att se hur böckerna beskriver manligt och kvinnligt. Däremot säger Lisa att 

de nya läromedlen är bra ur ett jämställt synsätt.  

Innan vi började intervjua Rolf var det första han sa att han inte kunde ge svar på hur 

kommunen arbetar med jämställdhet. Vi ställde då frågan om hur skolan arbetar med 

jämställdhet som berör eleverna, Rolf svarade så här:  

Vi arbetar med värdegrundsfrågor som är schemalagt 30 minuter i veckan. Det är en 

bok som heter ”vad tycker du?” och där finns det berättelse följt med 

diskussionsfrågor efter varje kapitel. Sen använder vi oss på skolan av SET. Vi har 

precis fått två stycken på skolan som är utbildade inom SET. 
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Skolan har schemalagt värdegrundsfrågor där lärarna använder sig av ett material som heter 

”Vad tycker du?”. På skolan arbetar de också med SET som står för Social Emotionell 

Träning.  

Vi ställde frågan om vad han anser att syftet är med en jämställd skola och han svarade 

följande: 

Självklart är det att alla ska ha samma chans. Det kan man ju se att det är tjejerna 

som har de bästa betygen men det är killarna som får de bästa jobben. Det tror jag 

beror på att killarna har självförtroende och kan prata för sig själva. 

Vi ställde frågan ”hur arbetar din kommun i frågan kring jämställdhet i skolan?” till Martin, 

han svarade följande:  

Inget konkret. Obligatoriskt moment i SkA. Antimobbn[i]ngsplan. 

Eftersom svaren vi har fått från Martin är så korta, är det svårt att förstå vad han egentligen 

menar. Det vi ändå kan se är att han inte har konkret arbetsätt som han, eller kommunen 

arbetar efter, däremot skriver han att det är ett obligatoriskt moment i hans undervisning. 

Eftersom han skriver antimobbningsplan kan vi bara anta att det finns med att jämställdhet 

ska främjas och mål ska uppnås. Vi ställde därefter frågan hur Martin arbetar med 

jämställdhet under sina lektioner. Vi fick följande svar:  

Kritisk granskning av skillnader mellan män och kvinnor, ställningstagande, 

diskussioner, dilemmanuppsats. 

Utifrån svaret vi fick märks det att Martin har en medvetenhet kring jämställdhet och i sin 

undervisning arbetar han genom att synliggöra skillnader mellan män och kvinnor för sina 

elever. Det som är av stor vikt är att påminnas om att Martin arbetar som lärare på gymnasiet, 

vilket skiljer sig mellan de andra lärarna vi intervjuat. Vi frågade även Martin och vad som är 

viktigt i ett arbete kring jämställdhet: 

För att kvinnor och män ska få en motvikt till den sjuka mentalitet av män och 

kvinnor. 

Vi ställde även frågan om vad han anser syftet är med en jämställd skola och han svarade:  

Jämställd skola – jämställt samhälle ( så småningom) 
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Martin är medveten om att kvinnor och män har olika förutsättningar i livet på grund av 

samhällets normer. Han poängterar i sitt påstående genom att säga ”den sjuka mentaliteten” 

det finns bland kvinnor och män. Rolf tar dilemmat att flickor har bättre betyg men att 

pojkarna får toppjobben och det kan bero på att pojkarna har ett bättre självförtroende. 

Martins och Rolfs svar kan kopplas till Frånberg som tar upp att flickor och pojkar lär sig 

olika egenskaper. Flickan är den lydiga som tar hänsyn, kompromissar, snäll samt duktig i 

språkhantering medan pojken är den som lär sig att ta initiativ, självständighet och ledarskap. 

Kopplingen mellan Martins och Rolfs svar samt Frånbergs uttalande är att eleverna har olika 

förutsättningar som kan påverka elevernas framtid. En analysen av Martins svar är att han 

anser det är orättvist eftersom eleverna inte har samma möjligheter i livet, som han anser att 

jämställdhet ska ge.   

 

5.0 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare förklarar vad jämställdhet innebär samt 

undersöka hur och varför arbetet borde bedrivas i skolans verksamhet. Avsikten var att få ta 

del av lärarnas egna reflektioner och tankar. De lärare som intervjuats har svarat väldigt lika 

på vissa frågor medan några skiljer sig i sina svar.  

Lärarna vi har intervjuat använder sig av olika formuleringar i frågan om vad jämställdhet 

innebär. De som har svarat i likhet med varandra har ändå skillnader i sina svar, där vi märker 

att de fokuserar på olika delar i jämställdhetsbegreppet. Beroende på vilken litteratur som 

används finner vi olika förklaringar samt annorlunda fokus i begreppsförklaringen. Genom att 

ta del av de svar vi fått fram kan ett tydliggörande av begreppet vara till stor fördel. Att 

beskriva vad jämställdhet innebär är personligt, men de lärare som tagit del av litteratur har 

visat på ett större djup i sina svar och en tydligare bild på hur förändringsarbetet kan bedrivas. 

Det finns alltså skillnader i intervjupersonernas svar beroende på storleken av kännedom inom 

jämställdhet. 

När vi intervjuade Lisa och Rolf som kommer från samma kommun, kunde vi märka en stor 

osäkerhet under båda intervjuerna. Redan innan intervjun med Rolf inleddes, blev han nervös 

och ville inte att vi skulle spela in samtalet. Under vår intervju med Lisa märkte vi att, även 

om hon hade fått frågorna innan vårt besök och hade samtalat med både rektor och kollegor, 

så var hon ändå osäker i sina svar. Lisa började rådfråga oss för att få en bekräftelse på det 
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hon har påstått under samtalets gång. Vi vill poängtera, att det som är syftet med studien är att 

få fram vad lärare anser vad jämställdhet innebär, inte vad som anses riktigt enligt forskning. 

Eftersom det finns stora skillnader i begreppsförklaringen om innebörden av jämställdhet så 

antyder det att jämställdhet är ett begrepp som är komplext och därför svårt att ge ett svar på.  

I analysen beskriver Malin de könsskillnader som hon upplever finns i skolan. Vår 

uppfattning utifrån intervjun är att Malin är medveten om de olika beteenden/roller som 

flickor och pojkar har. Bondestam skriver att lärare, även de som är medvetna, kan ha svårt 

för att upptäcka hur könsdynamiken är under undervisningstillfället. Vi ställer oss frågan hur 

det är i de klasserna där läraren inte är medveten om olika könsroller. Om en lärare inte är 

medveten om att flickor och pojkar har olika roller i klassen hur ska de då kunna uppnå 

läroplansmålen. Samma problematik uppstår om en lärare är medveten om att det finns olika 

könsroller men anser att det inte är något problem, då blir det ett dilemma för skolan. Lärare 

och ledningen lägger fokus på olika moment så oavsett vad det är för ämne eller mål som ska 

uppnås blir alltid något bortprioriterat. I vår studie kan vi tydligt se att lärare som arbetar 

aktivt för att främja jämställdhet har skolledningens stöd och uppmuntran för att bedriva 

jämställdhetsarbete.   

En av våra frågeställningar handlar om varför vi borde arbeta med jämställdhet i skolan. När 

vi ställde frågan om lärarna såg någon skillnad på beteende mellan pojkar och flickor, fick vi 

liknande svar. Det som är intresserat var att Martin svara att pojkar tog mer plats. Det som han 

däremot kommenterade var att det fanns fler flickor än pojkar på skolan han arbetar på. 

Tyvärr så ställdes det ingen efterföljande fråga till Martin eftersom intervjun gjordes via e-

post. Det skulle vara intressant att få veta om de få pojkarna i hans klass fick mer 

uppmärksamhet även om det var flickdominerat och de var tongivande. Eftersom Bondestam 

skriver att beroende på uppdelningen av könen samt kunskapsnivån i klassen är, kan det se 

olika ut hur eleverna beter sig.   

Frågeställningarna varför lärare ska arbeta med jämställdhet samt hur läroplanens 

jämställdhetsmål ska uppnås kan kopplas till Rosanna berättelse om hennes manliga kollega. 

Rosanna förklarade att hennes manliga kollega ansåg att pojkarna skulle göra uppror på grund 

av det nya arbetssättet där syftet var att lyfta fram flickorna. Två lärare som arbetar på samma 

skola borde ha samma mål att följa för att visa eleverna vad skolan ska arbeta för och skolans 

värderingar. Då borde skolan, som Lif tar upp, ha en gemensam definition på vad jämställdhet 

och genus är.  Annars blir det otydligt för lärare vad begreppen betyder och dess innebörd.  
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Om ett jämställdhetsarbete ska påbörjas och alla lärare inte har kunskap över vad det betyder 

och innebär kan det bli svårt att uppnå ett gemensamt jämställdhetsmål. Malin berättade om 

flickor som började ta mer plats i klassrummet att de istället för att bli uppmuntrade blev 

motarbetade för att de blev för jobbiga. De lärare som inte är vana vid att flickor tar 

uppmärksamhet kan istället för att se det som något positivt, ser det istället negativt och 

påfrestande. Även om flickorna beter sig liksinnigt som pojkarna, det vill säga ta för sig och 

tar mer talutrymme. Vad som anses vara positivt samt negativt beteende kan skilja sig, 

beroende på vilket synsätt läraren har. Ur olika människors perspektiv och syn på normer och 

beteende kan en elevs beteende betraktas olika. En lärare som arbetar för att bryta 

könsmönster anser förmodligen att en flicka som vågar ta plats är något positivt och bejakar 

detta. Medan en lärare som inte arbetar utifrån könsmedveten pedagogik kan se denna flicka 

som börjar ta mer plats som något negativt och jobbigt. Gynnsamt nog är genus något som är 

förändligt eftersom normer är något som ändras med tiden.  

Vår sista frågeställning är att undersöka hur lärare ska uppnå jämställdhetsmålet i läroplanen. 

Resultatet visar att alla skolor inte arbetar aktivt för att uppnå detta mål. Ännu ett intressant 

dilemma skolan har är hur målen uppnås.  Lärare ska följa en läroplan och i Malins kommun 

har de låtit henne utbildas till genuspedagog för att medvetengöra lärare. Som Malin säger kan 

hon inte tvinga pedagoger att arbeta vidare med det material hon har gett utan att ansvaret är 

upp till var och en. Dilemmat är att lärarna får göra som de vill efter att ha tagit del av Malins 

information och de blir inte kontrollerade om de arbetar vidare med frågan, men uppnår de 

läroplansmålet om jämställdhet? Det som är viktigt att poängtera är att de lärare som får 

utbildning och blir medvetna om könsmönstren i skolan får möjligtvis en kunskap de tidigare 

inte haft och kanske även ett nytt synsätt. Detta nya synsätt kan bidra till att lärarna planerar 

medvetet eller omedvetet, på hur de kan förändra sitt förhållningssätt till eleverna. 

 

5.1 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis har det i denna studie framkommit att jämställdhet betyder olika 

beroende på vem som uttalar sig. Vi kan se att olika uppfattningar som framkom i 

undersökningen beror på hur medveten personen i fråga är, samt hur skolledningen främjar 

jämställdhetsarbetet. När frågan om varför jämställdhet borde arbetas med i skolan, svarade 

Martin att samhälle och skola hänger samman. För att förändra samhället måste skolan 
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förändras. Det som många av lärarna antydde var att arbetet för att nå målen i läroplanen om 

jämställdhet börjar hos en själv. Det första steget är att pedagogerna själva gör sig medvetna 

och reflekterar över sitt synsätt och agerande gentemot eleverna. Med det resultatet kan vi se 

att hos många av de pedagoger vi intervjuat hade skolan redan börjat med att ta det första 

steget, att bli medvetna om de könsmönster som existerar. Nu är frågan vad är nästa steg? 

 

5.2 Vidare forskning 

 
Det hade varit intressant vid fortsatt forskning att undersöka, genom observationer, hur lärare 

beter sig gentemot eleverna i undervisningen. Detta för att verkligen se om lärarnas uttalande 

stämmer överrens i praktiken. Genom att utföra en observation i klassrummet hade resultatet 

blivit mer rättvist samtidigt som undersökningen hade blivit mer intresseväckande. Det hade 

varit intressant att intervjua fler lärare med olika kön och bakgrund. Det hade givit en mer 

bredd i arbetet samt hade resultaten kunnats analyseras utifrån ett manligt och kvinnligt 

perspektiv. Vi tror även att en fördjupning i hur pedagoger kan arbeta, för att nå målen i 

läroplanen, hade varit av intresse. Eftersom frågan ändå är hur målen ska uppnås. 
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Bilaga  

 

Namn: ___________________________________     Datum: _______________________ 

Har arbetat som lärare i _________år.                      Har nu en klass i år: ____________ 

Arbetar för tillfället i ______________________________________________Kommun.  

Skola: ____________________________________________________________________ 

 

 

1. Vad innebär jämställdhet (mellan pojkar och flickor) för dig? 

2. Hur arbetar din kommun i frågan kring jämställdhet i skolan? 

3. Hut arbetar ni på skolan med jämställdhet som berör eleverna? 

4. Kan du märka någon skillnad mellan eleverna beroende på kön, och hur yttrar det sig i 

så fall? 

- Kan man se att eleverna har olika roller beroende på om de är pojke eller flicka? 

5. Hur uppfattar du dina kollegors syn om jämställdhetsarbete i skolan? 

6. Hur arbetar du konkret med jämställdhet under dina lektioner?  

- Arbetsmaterial? Dilemman? Diskussioner? 

7. Varför anser du att det är viktigt / inte viktigt att arbeta med jämställdhet i skolan?  

8. Vad anser du är syftet med en jämställd skola? 

9. Vad kan ledningen på din skola göra för att aktivt arbeta mot en mer jämställd skola 

för eleverna? 

10. Hur kan skolan bli bättre på att lära ut/undervisa i ämnet; jämställdhet? 

 

Extrafrågor till genuspedagog. 

11.  Vad är din uppgift i kommunen och i skolan? 

12. Har du märkt någon reaktion ifrån dina kollegor, om ja, i så fall hur? 

 

Extrafrågor:  

Har ni sett filmen Tusen gånger starkare?  

I vilket sammanhang har ni sett den?  

Är det något som ni arbetar med i skolan, I så fall hur arbetar ni vidare med filmen? 
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