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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadielärares genusmedvetenhet och hur denna 

påverkar möjligheten att uppnå läroplanens jämställdhetsmål. För att uppnå detta syfte har vi valt 

metoderna intervju och enkät. Uppsatsen baseras på enkät- och intervjuundersökningar som 

utförts på högstadielärare på fyra olika skolor i Mellansverige.  

Resultatet visar att tre faktorer framträder som avgörande i sättet högstadielärarna förhåller sig 

till genus: kön, antal år lärarna arbetat och intresse för genus. Vi har huvudsakligen kunnat 

urskilja två dimensioner kring hur lärarna förhåller sig till genus. Dimension ett handlar om tre 

aspekter, det vill säga om lärare tror att genus beror på biologi, det sociala eller både och. Den 

andra dimensionen är om läraren har ett aktivt, passivt eller passivt biologiskt förhållningssätt till 

genus. Sammanfattningsvis påverkar sättet lärarna förhåller sig till genus deras undervisning. 

Konsekvensen av deras förhållningssätt blir att de antingen bedriver könsstereotypförstärkande, 

könsblind eller genusmedveten undervisning.  

 

 

Ämnesord: pedagogik, högstadiet, enkät, intervju, genus 
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Inledning 

Genus är ett begrepp som under de senaste decennierna använts som ett verktyg för att analysera 

könsmönster i samhället. I skolans värld är genus idag ett centralt begrepp. Dagens skollag 

poängterar att lärare ska ”främja jämställdhet mellan könen” (Skollagen, 2§) och i Lpo94 står det 

att ”Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för att 

pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet” (Lpo94 och Lgr11).  

Trots att styrdokumenten är klara i sitt budskap rörande jämställdhet har vi många gånger 

märkt att elever blir behandlade olikartat på grund av könstillhörighet. När vi har diskuterat 

genusfrågor med verksamma lärare har vi mötts av väldigt spridda attityder, till exempel angående 

undervisning och genus. Detta tror vi kan bero på att lärare förhåller sig till begreppet genus på 

olika sätt och därmed tolkar sitt uppdrag att främja jämställdhet på olika sätt. 

Det har alltid funnits en manlig norm, som fortfarande genomsyrar samhället inom många 

områden. Skolan som institution är påverkad av samhällets normer. Samtidigt påverkar skolan 

och därmed lärarna, det framtida samhällets normer. Bland annat i och med genusforskningen så 

har den manliga normen i vissa fall medvetandegjorts, men många människor har fortfarande en 

”gammeldags”, om än omedveten, syn på vad som är manligt och kvinnligt. 

Ett exempel på detta är språket där det fortfarande finns kvar en kulturell föreställning om att 

mannen är normen. Det är en man som åsyftas, om inget annat anges. De feminina formerna är 

markerade med speciella tillägg: t.ex. lärare/lärarinna (Hedlin, 2006). Ett annat exempel på 

skillnaderna mellan könen i praktisk bemärkelse är att höga poster oftare tillfaller män än kvinnor 

(Wernersson, 2006). Att den manliga normen fortfarande existerar kan vara problematiskt för 

exempelvis undervisande lärare ute i skolorna, eftersom en viktig uppgift är att arbeta för 

jämställdhet.  

Jämställdhet ingår i skolans värdegrundsmål och det är därmed ytterst viktigt att lärare kan 

arbeta med könsfrågor på ett medvetet och professionellt sätt. Lärare måste kunna lägga sin egen 

uppfattning åt sidan, eftersom jämställdhet inte är en attitydfråga. För att arbeta med jämställdhet 

krävs kunskap i genusfrågor då ett personligt tyckande inte är tillräckligt. (Hedlin, 2006). Det 

saknas forskning som närmare behandlar vad som kan påverka hur högstadielärare ser på och 

hanterar genusrelaterade frågor, hur de förhåller sig till genus samt hur sättet att förhålla sig till 

genus kan påverka deras undervisning. Det är detta vår studie kommer att behandla.  
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Syfte och frågeställningar 

Jämställdhet är en del av skolans värdegrundsmål och därför är det viktigt att lärare arbetar på ett 

genusmedvetet sätt. Enligt vår erfarenhet finns stora variationer i hur genusmedveten lärares 

undervisning är. Idag är det inte klarlagt hur lärare förhåller sig till begreppet genus och vad som 

kan påverka detta förhållningssätt. Denna studie vill bidra till utökad kunskap inom detta område. 

Det kan även ge en grund för vidare studier i vad som bör göras för att öka lärares 

genusmedvetenhet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadielärares genusmedvetenhet och hur denna 

påverkar möjligheten att uppnå läroplanens jämställdhetsmål. För att precisera detta syfte har vi 

formulerat tre frågeställningar: 

 

1. Hur förhåller sig lärare till begreppet genus? 

2. Vilka faktorer framkommer i vår studie som betydelsefulla för lärares sätt att förhålla sig 

till genus? 

3. Hur påverkar lärares förhållande till genus deras undervisning? 

 

Dessa frågeställningar har vi som avsikt att besvara med hjälp av två olika metoder: enkät- och 

intervjuundersökning. Enkätundersökningen ger en mer generell bild, medan 

intervjuundersökningen skall gå in djupare på lärares förståelse. Den första frågeställningen 

besvaras främst av intervjuundersökningen, den andra besvaras främst av enkätundersökningen 

och den tredje frågeställningen besvaras av både intervju- och enkätundersökningen.  
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Bakgrund: Undervisning och genus 

Kön och undervisning har varit ett omdebatterat ämne genom tiderna: ska flickor få undervisas? 

Hur ska flickor i så fall undervisas? Ska pojkar och flickor få samma undervisning? Ska skolor 

blanda flickor och pojkar i sin undervisning? Förr fanns det flickskolor och pojkskolor där 

flickorna skulle lära sig hur de sköter hemmet medan pojkarna fick inhämta intellektuell kunskap 

och yrkesmässiga färdigheter. Numera blandas pojkar och flickor i de allra flesta fall i skolan och 

de har tillgång till samma ämnen. Kön och undervisning är dock fortfarande ett aktuellt ämne. 

(Wernersson, 1991). Följande stycke ger en bakgrund till hur jämställdhet är en del av skolans 

arbete. 

Vad säger styrdokumenten? 

I Lgr 69, läroplanen för grundskolan, formulerades för första gången en tydlig målsättning att 

traditionella könsroller, det vill säga hur en kvinna respektive man bör vara, skulle motverkas och 

att båda könen skulle behandlas lika. Idag står det i styrdokumenten att: 

 ”Skolan aktivt och medvetet ska 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 ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”(Lpo 94 och 

Lgr11). 

Med detta menar Hedlin (2006) att skolan inte ska tvinga in flickor på ”manliga” ämnesområden 

såsom teknik eller att tvinga in pojkar på ”kvinnliga” ämnesområden såsom 

omvårdnadsprogrammet. Tanken är istället att skapa så många valmöjligheter som möjligt och att 

eleverna skall känna sig uppmuntrade att välja det de vill, oberoende av könstillhörighet. De ska 

inte känna sig begränsade av normer och olika uppfattningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Läroplanen betonar en kvalitativ aspekt av jämställdhet, där möjligheter och villkor är 

det som skall stå i centrum. (Hedlin, 2006). I den nya läroplanen, Lgr11, finns ovanstående citat 

med ordagrant. Innebörden i den gamla läroplanen är densamma även i den nya, även om 

upplägget ser något annorlunda ut. Det vill säga att även framtida lärare kommer att ha samma 

uppdrag som tidigare. 

Skollagen (1985) säger att alla som arbetar i skolan har skyldighet att arbeta för jämställdhet 

mellan könen. En likabehandlingsplan skall upprättas på skolor varje år, för att motverka 

kränkande behandling (Wedin, 2009). Detta innebär bland annat enligt Calderon (2003) att alla 

pedagoger och andra anställda inom skolan bör ha kunskap om genusfrågor för att aktivt kunna 

arbeta med detta och skapa en jämställd skola. 
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Hur ser det ut idag? 

Undersökningar som gjordes i samband med Lgr 69, visade att skolan inte levde upp till 

läroplanens målsättning om jämställdhet. Pojkar fick mer utrymme, hjälp, stöd och 

uppmärksamhet än flickorna i klassrummet, allt på lärarens initiativ. (Wernersson, 2006). Många 

undersökningar har gjorts sedan dess och flertalet visar att skolan fortfarande inte lever upp till 

styrdokumentens mål, som finns om jämställdhet. Skolan skall vara en arena där traditionella 

könsmönster motverkas, men istället återskapas och förstärks de ofta, om än omedvetet. 

Exempelvis får pojkar fortfarande större utrymme, mer uppmärksamhet, mer stöd och 

undervisningen anpassas ofta efter pojkarnas behov och intressen. Detta har även 

uppmärksammats i internationell forskning. Exempelvis pekar Grover (2008) på att pojkar tar 

mer utrymme i klassrummet än flickor. I Hedlin (2006), Wernersson (2006) och Calderon (2003) 

kan man läsa om experiment som gjorts angående talutrymmet i klassrummet. Läraren talar 

största delen av tiden och flickorna talar betydligt mindre än pojkarna. När lärare provade att 

fördela talutrymmet lika mycket mellan könen upplevdes det hos alla inblandade som att 

flickorna fick orättvist mycket utrymme. Det blev högljuda protester och även flickorna tyckte att 

det var bättre när pojkarna gavs mer hänsyn och det gjorde inget att pojkarnas intressen 

prioriterades. Av detta kan utläsas att pojkar och flickor fortfarande behandlas olika och att 

skolan inte är en könsneutral arbetsplats.  

Calderon (2003) menar att pojkar och flickor ofta bemöts efter kön och inte som individer. 

Det vill säga att elevens kön, inte elevens faktiska egenskaper och personlighet, avgör hur lärare 

bemöter eleven. Hedlin (2006) menar att pojkar har ett behov av att konstruera manlighet och ett 

sätt att göra det på kan vara att inte rätta sig efter skolans regler. Pojkar ges för få chanser att 

träna på att utveckla ansvar, omsorg och empati. Detta kan vara en anledning till att pojkar 

generellt sett presterar sämre än flickor i skolarbetet och får därmed sämre resultat och lägre 

betyg.  Flickor däremot ges för få intellektuella utmaningar och tilldelas ofta en roll som 

ansvarstagande ”hjälpfröken” och har, trots detta, generellt sätt bättre betyg än pojkarna (Hedlin, 

2006 och Forsberg, 2002). 

En intressant aspekt är att lärare ofta behandlar föräldrar olika beroende på deras kön. 

Exempelvis vänder sig skolan oftare till mödrarna än fäderna vid samtal om elevens skolsituation. 

Det tas för givet att mamman är den omsorgstagande i familjen (Hedlin, 2006). Denna bild får 

eleverna med sig. 

Lärarens roll 

Lärares beteende påverkar de roller eleverna intar, så kallat, könspositionering, och de har en stor 

makt gentemot eleven och därför är det av stor vikt att lärare är medvetna om sitt bemötande. 

Lärarens egna kön verkar dock enligt Wernersson (2006) inte ha någon inverkan på elevernas 
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könspositionering. Snarare har lärarens kön en symbolisk betydelse, det vill säga en betydelse som 

exempelvis en god förebild. (Wernersson, 2006). Enligt Grover (2008) har dock lärarens kön 

betydelse för hur elever agerar i klassrummet. Undersökningar visade att skillnaden mellan 

pojkars och flickors taltid var mindre när läraren var kvinna. När läraren var man tog pojkarna för 

sig mer. 

Som nämndes i föregående stycke är inte målen för jämställdhet i skolan till fullo uppnådda 

och en orsak till detta är brist på kunskap kring genus, hos lärarna (Wedin, 2006). Jämställdhet är 

enligt Hedlin (2006) en kunskapsfråga och bör inte reduceras till en attitydfråga. För att kunna nå 

läroplanens mål med avseende på genus är det nödvändigt för lärare att ha ett genusperspektiv, 

kunskap kring könsstrukturer och en medvetenhet om de normer som råder (Forsberg, 2002). 

Hedlin (2010) menar att en vardagsförståelse kring genus ofta inte är tillräckligt för att hantera 

genusrelaterade situationer på ett jämställt vis. Även om intentionen att behandla alla lika finns, så 

blir det i praktiken svårt utan ett genusmedvetet synsätt. En vanlig missuppfattning hos lärare är 

att de bör vara könsblinda och behandla elever individuellt och bortse från dess kön för att uppnå 

jämställdhet. Detta behöver dock inte gynna jämställdheten eftersom det är lätt att missa det 

komplexa genussystem som påverkar elevernas förutsättningar. Exempelvis behöver en 

musiklektion inte vara jämställd för att alla elever får välja det instrument de vill. Är läraren inte 

genusmedveten kan denne missa de rådande normer som gör att flickor exempelvis inte skulle 

våga välja trummor, som anses vara ”maskulint”, eller att pojkar inte vågar välja ett ”feminint” 

instrument som tvärflöjt. En könsmedveten lärare arbetar för att alla elever ska våga prova alla 

instrument. (Hedlin 2010). Wedin (2009) uttrycker att det finns tre trappsteg mot 

könsmedvetenhet. Det första kallar hon för stereotypförstärkande, vilket innebär att exempelvis 

lärare förstärker de stereotypa roller män och kvinnor har. Nästa steg på trappan är könsblindhet, 

vilket innebär att exempelvis läraren i sin strävan för jämställdhet försöker bortse från elevens 

kön. Det sista steget är genusmedvetenhet, vilket innebär att exempelvis läraren inser att det inte 

är jämställt i klassrummet, hur genussystemet genomsyrar samhället och har verktyg för att 

försöka förändra detta. 

Det som alltså förordas idag är en genusmedveten undervisning, det vill säga att lärarens 

insikter i genussystemet och individuella variationer är det som styr undervisningen (Wernersson, 

2006). 
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Teoretiskt ramverk 

För att kunna analysera resultatet av enkät- och intervjustudien och sedermera kunna diskutera 

vad vi kommer fram till för svar på uppsatsens frågeställningar är det nödvändigt att beskriva det 

teoretiska ramverk vi utgår från. Följande avsnitt har syftet att redogöra för den genusteori 

uppsatsen bygger på.  

Genus, kön och genusordning 

Det finns många begrepp inom genusteori som är viktiga att definiera då det kan finnas 

tvetydigheter kring deras betydelse. De innebörder som här kommer att presenteras är de 

innebörder begreppen kommer att ha i denna uppsats. Varför har begreppet genus införts, kan 

inte bara ordet kön användas? är en fråga många ställer sig. En orsak till användningen av genus 

är att forskare vill tydliggöra att det handlar om en social och kulturell konstruktion av kön. De 

försöker bortse från det biologiska och vill visa på att genus handlar om människans 

föreställningar om kön och att våra tankar kring detta genomsyrar och påverkar hur vi agerar, 

både medvetet och omedvetet. Genus definieras som de föreställningar människan har om vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt. Dessa föreställningar är föränderliga och ser därmed 

olika ut i olika kulturer och i olika tidsepoker. Inom en viss kultur och tidsepok kan däremot en 

struktur, ett mönster, där samhället är inordnat efter kön, urskiljas. Normer och traditioner har en 

stor del i att upprätthålla denna struktur som kan benämnas med begreppen genusordning eller 

könsstruktur, där innebörden och betydelsen är densamma. (Andersson, 2011, Connell, 2002, 

Hedlin, 2006 och Wedin, 2009). I vår studie kommer begreppet genusordning att användas. 

Genusordning präglas av kategorisering och särskiljande av individer, de sysslor som individer 

utför och även abstrakta begrepp såsom egenskaper och föreställningar om till exempel skönhet 

och intelligens.   

Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning har definierat forskning kring genus som 

undersökningar av hur människor tänker, tolkar och symboliserar, det vill säga konstruerar, kön 

och genus. De undersöker vilken betydelse kön och genus har och har haft i historien. 

(Vetenskapsrådet, 2005).  

Genusmedvetenhet  

Genusmedvetenhet är ett annat begrepp som är centralt i vår uppsats. Vad gäller lärare så 

innebär en hög grad av genusmedvetenhet en vilja och förmåga att se hur genus konstrueras i 

skolan och i samhället. Det innebär även att uppmärksamma och analysera sig själv, sina egna 

uppfattningar och handlingar i relation till genus. (Andersson, 2011).  
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Hirdmans genuskontrakt och Hardings genusteori 

Yvonne Hirdman är en svensk genusteoretiker vars teori om genussystem fått stor betydelse i 

genusforskningen. Hirdman anser att begreppen könsroll och socialt kön inte är en tillräckligt väl 

beskrivning av den könsstruktur som karakteriserar samhället. Könsroll kan lätt ge bilden av att 

det är något vi kan göra oss fria från. Hirdman menar istället att genussystemet är en struktur av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som genomsyrar hela samhället och 

människors varande. Genussystemet bärs upp av två principer: dikotomi och hierarki (Hirdman, 

1988). Även genusteoretikern Sandra Harding beskriver att genus byggs upp av två principer: 

dikotomi och asymmetri, där asymmetri i likhet med Hirdmans begrepp hierarki benämner att 

kvinnligt och manligt inte värderas lika (Harding, 1986). Dikotomi innebär ett isärhållande av 

könen, det vill säga att manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser (Hirdman, 1988). Trots 

att det finns fler likheter än skillnader mellan könen skapas två kategorier som inte verkar 

överlappa varandra. Hierarki innebär att det manliga värderas högre än det kvinnliga, eller som 

Hirdman benämner det, att mannen är norm. I ”Genussystemet” skriver Hirdman (1990) att ett 

exempel på detta är att när kvinnor stiger in i ett yrke som tidigare sågs som manligt, sjunker 

status och lön för detta yrke. En motsatt effekt uppstår när män intar ett tidigare kvinnligt 

arbetsområde.  

Det som Hirdman menar bygger upp genussystemet är olika genuskonstrakt i samhället som 

på olika nivåer, som beskrivs nedan, innehåller oskrivna regler för vad som är kvinnligt och 

manligt. Genuskontrakten förs vidare från tidigare generationer och är inget varje individ tar 

ställning till frivilligt. Genussystemet som bildas av kontrakten ses i samhället som naturligt och 

både män och kvinnor är medskapande till detta system. (Hirdman, 1988).   

Harding (1986) menar att genus konstrueras på tre nivåer i samhället. Den första nivån är den 

strukturella nivån. Denna nivå innebär till exempel att arbetsfördelning och politisk makt 

organiseras utifrån genus. Den symboliska nivån är mer abstrakt eftersom att den bland annat 

syftar på hur språk och bildspråk innehåller dikotomier som subjektivitet – objektivitet och känsla 

– förnuft, där motsatsorden står för kvinnlighet respektive manlighet. Den tredje nivån är den 

individuella som utmärks av vår egen förståelse av de två förstnämnda nivåerna. Individen 

socialiseras in i en genusidentitet som styr hur vi förhåller oss till varandra som individer. 

Jämställdhet 

Genusteori är ett sätt att beskriva och analysera en viss typ av strukturer i samhället. Vad innebär 

då jämställdhet? Det började talas om jämställdhet på 1960-talet eftersom kvinnors underordnade 

position blev en aktuell fråga i politiken (Calderon, 2003). Jämställdhet är idag en vision om ett 

samhälle där kvinnor och män har lika stor makt att forma samhället och sina egna liv (Wedin, 

2009). För att komma närmare visionen om ett jämställt samhälle krävs analys av hur och varför 



12 

 

 

det ser ut som det gör idag gällande genusföreställningar. Målet för jämställdhetspolitiken är att 

män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, vilket medför en ”jämn 

fördelning av makt och inflytande och lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av 

personliga ambitioner, intressen och talanger” (Myndigheter för skolutveckling, 2004). Makten 

ska vara jämt fördelad, ekonomisk jämställdhet ska råda och det obetalda hemarbetet ska vara 

jämnt fördelat (Wedin, 2009). 

Hedlin (2006) beskriver i Jämställdhet – en del av skolans värdegrund att det finns en kvantitativ och 

en kvalitativ aspekt av jämställdhet. Den kvantitativa aspekten gäller bland annat att det finns lika 

stor andel kvinnor som män i maktpositioner och inom yrkesgrupper, och till exempel att män 

och kvinnor delar lika på hemarbete. Den kvalitativa aspekten handlar om att villkor och 

förutsättningar ska vara lika för kvinnor och män.  
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Tidigare forskning 

Det finns relativ mycket forskning kring frågeställningar rörande genus och jämställdhet i skola 

och förskola.  Första gången ordet jämställdhet nämndes i en läroplan var på 1960-talet i 

Läroplan för grundskolan 1969. Under 70- och 80-talen började studier göras rörande hur 

jämställd skolan var och hur skolan arbetade för jämställdhet. När begreppet genus på 80-talet 

introducerades i forskarsamhället började forskare använda sig av ett genusteoretiskt perspektiv 

på skolfrågor, vilket även innebar att de började genomföra vetenskapliga studier kring 

genusproblematik i skolan.  

Att hitta forskning som rör frågeställningarna till denna uppsats frågeställningar (se syfte) är 

betydligt svårare än att hitta forskning kring begreppet genus och jämställdhet i allmänhet. En 

stor del av forskningen består av observationsstudier med fokus på elevers klassrumssituation. 

Även denna typ av forskning kan dock vara relevant att jämföra våra resultat med. Vi har för 

detta avsnitt valt ut ett antal avhandlingar och studier som är av relevans för vår uppsats. De 

kriterier som tillämpats i valet av vilken forskning som här presenteras är: 

 i vilken utsträckning forskningen förekommit som referenser i litteratur om genus och 

jämställdhet i skolan, där hög frekvens bör tyda på att studien anses tillförlitlig av 

forskarsamhället,  

 när studierna genomförts, då det för oss är av större relevans med senare studier, 

eftersom vi undersöker lärares genusmedvetenhet idag, 

 variation av metoder, då det är av intresse att jämföra våra studier med både intervju-, 

enkät- och observationsstudier som andra genomfört för att kunna fördjupa vår 

analys.  

Syftet är att med detta kapitel ge en bild av vilka slutsatser tidigare forskning resulterat i kring 

lärares genusmedvetenhet och hur genusordningen tar sig uttryck i klassrummet. I Wernerssons 

(1991) artikel ”Hur skapar vi en skola som ger pojkar och flickor lika värde?” i antologin ”Om 

unga kvinnor” kan det läsas att tidigare observationsstudier generellt visat på ett antal faktorer 

som gör att skolsituationen inte ser lika ut för båda könen i skolan. Pojkar får och tar sig generellt 

mer uppmärksamhet av såväl kamrater som läraren under lektionstid. Undervisningsstoffet 

anpassas oftare efter pojkars intressen än efter flickors. Wernersson (1991) menar att det faktum 

att flickor inte får träning i att ta plats och framhäva sig själva gör att de får sämre förutsättningar 

än pojkar när det i vuxenlivet kommer till makt och inflytande i arbetslivet och i samhället. 

Jämställdhetsarbete får dock inte enbart fokusera på att stärka flickor. Det kan leda till att det 

”kvinnliga” upplevs som det som behöver förändras och att det ”manliga” därför är den 

självklara normen. Även pojkar måste få chansen att utöka sina valmöjligheter (Wernersson, 

1991).  
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God morgon pojkar och flickor – Om språk och kön i skolan 

Einarsson och Hultmans (1984) verk God morgon pojkar och flickor – Om språk och kön i skolan är 

forskning som många forskare idag fortfarande refererar till. Syftet med Einarsson och Hultmans 

(1984) studie var att med hjälp av bandinspelningar i klassrum undersöka vilka talarroller pojkar 

och flickor intar i skolans värld och lärares sätt att bemöta pojkar och flickor i skolan.  

Studien visar att flickor generellt är mer skolanpassade än pojkar och flickorna anpassar sig 

lättare till skolans dolda läroplan. Med avseende på flickors och pojkars talarroller konstaterar 

studien att flickor oftare får så kallade reproducerande uppgifter, vilket innebär till exempel att de 

får läsa upp texter och svar på kortare ifyllnadsfrågor. Pojkar är däremot mer benägna att komma 

med egna erfarenheter och synpunkter, något som tar mer utrymme i anspråk. 

Tvåtredjedelsregeln är ett begrepp man stöter på inom forskning som rör kön och talartid. 

Observationsstudier, bland annat Einarsson och Hultmans (1984), har visat på två olika resultat 

som tillsammans brukar kallas tvåtredjedelsregeln. För det första är det läraren i klassrummet som 

använder två tredjedelar av talartiden. Av den tredjedel som återstår till eleverna använder 

pojkarna tvåtredjedelar och flickorna en tredjedel. Detta är räknat proportionellt mot andelen 

flickor och pojkar i klassen.  

När det gäller lärarens sätt att hantera eleverna såg de tydligt i studien att pojkar får fler och 

strängare tillrättavisningar. Då studien visar att pojkarna är de som uppträder medan flickorna 

intar en åskådarroll innebär detta att skolans sociala utbildning ser olika ut för pojkar respektive 

flickor. Slutsatsen Einarsson och Hultman (1984) drar, är att de båda könen inte får samma 

möjligheter och förutsättningar i skolans värld.  

Lärares och elevers interaktion i klassrummet 

Charlotta Einarsson har i sin avhandling från 2003 använt sig av observationsstudie och 

intervjustudie i sin undersökning av hur elever och lärare interagerar i klassrummet. Här kommer 

endast de resultat som berör kön att redovisas. Enligt Einarsson (2003) kommunicerar lärare 

oftare med pojkar och pojkar har mer talutrymme än flickor i klassrummet. Observationsstudien 

visade dock inte en lika stor skillnad som den tvåtredjedelsregel som beskrevs i stycket ovan. 

Studien visade att taltiden var 44 % för flickor och 56 % för pojkar. Anledningen till detta menar 

Einarsson (2003) kan vara att lärare tagit del av tidigare forsknings resultat och nu är mer 

medvetna om den ojämna fördelningen av taltid och anstränger sig för att motverka den. När det 

gäller beröm och kritik som läraren riktar mot eleverna så är beröm jämnt fördelat medan 

pojkarna får betydligt mer kritik.  

I intervjustudien undersöker Einarsson (2003) hur medvetna lärarna är om de skillnader som 

finns i klassrummet mellan pojkar och flickors interaktion med omgivningen. Lärare uttrycker 

insikt i att pojkar förser sig med mer utrymme än flickor och många menar att detta beror på att 
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flickor i skolåldern är mognare än pojkarna. Lärarna själva upplever dock inte att de beter sig 

olika mot flickor respektive pojkar. Detta trots att observationerna visar att lärare kommunicerar 

mer med pojkarna under lektioner. Bilden som framträder i samtalen med lärare är att de lyfter 

fram att det är eleverna som tar för sig mer eller mindre. De ser inte att man som lärare har 

någon inverkan på att skapa de skillnader som finns mellan pojkar och flickor i klassrummet. 

Observationerna visar däremot att både elever och lärare bidrar till att upprätthålla de 

traditionella könsmönstren.  

Hur är det ställt? Tack, ojämnt! 

Myndigheten för skolutveckling gav år 2003 ut en skrift, Hur är det ställt? Tack ojämnt!, med 

Calderon som redaktör, innehållandes en bakgrund till könsskillnader i skolan och en 

sammanställning av hur sex olika skolor i landet aktivt arbetat med genusfrågor och jämställdhet. 

Slutsatser drogs sedan kring vad som krävs för att skolor ska lyckas i arbetet för jämställdhet.  

I Lpo 94 och Lgr 11 står det att lärare i grundskolan ska verka för att pojkar och flickor ska få 

lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. Calderon (2003)  menar att för att uppfylla 

detta måste den pedagogiska verksamheten utformas med en könsmedvetenhet, vilket kräver att 

skolpersonalen är kunnig och kompetent i genusfrågor.  

På högstadiet idag finns det mycket tydliga normer för hur killar och tjejer ska bete sig. För 

tjejer är utseende och kläder det som ska vara centralt medan killarnas norm ligger i att ta avstånd 

från just detta. Att inte följa normen innebär för eleverna en stor risk att utsättas för kränkningar, 

som ofta baseras på att den utsatte blir betraktad som homosexuell (Calderon (2003). Trots att 

jämställdhet tar större och större plats i de styrdokument som är rättesnören för skolans 

verksamhet, är det få skolor som har tydligt formulerade mål för jämställdhet. I Hur är det ställt? 

Tack, ojämnt! presenteras dock sex skolors konkreta arbete med jämställdhetsprojekt. De slutsatser 

som dras av studien av de olika jämställdhetsprojekten är att, för att skolan ska lyckas med sitt 

jämställdhetsarbete, det är nödvändigt att börja med de vuxna. Lärare och annan personal måste 

få utbildning i att syna sina egna värderingar och utveckla sin kunskap i genusfrågor. Studien visar 

att detta också bidrar till lärares personliga utveckling. Viktigt för att projekten ska få goda 

resultat är att skolledningen bidrar med engagemang och stöd. De skolor som lyckats bra med 

jämställdhetsarbetet har fått resultat där arbetsmiljön blivit bättre, elevfrånvaron sjunkit och det 

kränkande språkbruket minskat. Calderon (2003) hoppas på att studien kan ge inspiration till 

jämställdhetsarbetet på andra skolor.  

Genus i förskola och skola 

I Genus i förskola och skola har Wernersson (2009) samlat resultaten från forskningsprojekt utförda 

inom ramen för temat ”Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning” som 
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Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté finansierat. Avsikten med projektet var att 

lyfta fram hur genusordningen i samhället förändras och vilka konsekvenser detta får i skolan.  

En del av forskningsprojektet är en enkätstudie som undersöker lärares uppfattningar om vad 

jämställdhet är. Wernersson (2009) utgår från att inte så många lärare ifrågasätter att jämställdhet 

att ett önskvärt tillstånd i samhället. Problematiken ligger dock i de variationer som finns i hur 

lärarna föreställer sig detta jämställda samhälle. Denna fråga är av stor betydelse då det i 

styrdokumenten finns ett stort utrymme för varje enskild lärares tolkning och precisering av 

begreppen jämställdhet och genus. Med genusordning menas i rapporten att samhället är 

kategoriserat efter kön. Ett samhälle som präglas av att könen har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter, samma inflytande och lika stor makt, kan vara jämställt trots att det finns en 

könsordning. Könsordningen innebär då endast att män och kvinnor definieras som åtskilda 

kategorier.  

Jämställdhet ska prägla det dagliga arbetet i skolan då det är en del av den värdegrund som 

skolan har i uppdrag att förmedla. Undersökningens frågeställning handlar om att beskriva och 

diskutera variationer i uppfattningar hos lärare om vad jämställdhet är. Resultaten i Wernerssons 

(2009) studie visar på två huvudsätt att karaktärisera jämställdhet: ”Jämställdhet är likhet” och 

”Jämställdhet är balansering av olikhet” vilket kan sägas bygga på likhets- respektive 

särartstänkande kring genus. Mer erfarna pedagoger ställer sig på särartstänkandets sida och håller 

med om påståenden som ”samma värde för manligt och kvinnligt” medan de mindre erfarna ser 

jämställdhet som likhet mellan könen. Någon skillnad mellan manliga och kvinnliga pedagoger 

fanns ej i resultaten. Anser man att ”Jämställdhet är likhet” tyder detta på att man ser 

genusordningen i samhället som att makt och traditioner snedvridit en naturlig likhet. De lärare 

som istället delar åsikten att ”Jämställdhet är balansering av olikhet” har troligen inställningen att 

det finns en genuin, kanske biologiskt baserad särart och att jämställdhet är uppnådd då det 

manliga och kvinnliga värderas lika. Nästan 70 % av deltagarna i enkätundersökningen håller 

också med om att kvinnors biologiska särart bör bejakas mer för att uppnå jämställdhet, vilket 

innebär att de anser att genusordningen i samhället har en biologisk grund. Detta är en 

uppfattning som strider mot den generella uppfattningen hos genusforskare.  

Lärare för förändring 

Anderssons (2011) nya avhandling innehåller en aktionsforskningsstudie och en studie i samband 

med en fortbildningskurs. Båda studierna har genomförts tillsammans med verksamma lärare och 

har till syfte att undersöka genusmedvetenhet i naturvetenskaplig undervisning. En del av 

resultaten är relevanta för vår studie trots att denna inte har fokus på naturvetenskaplig 

undervisning.  

I aktionsforskningen ingick bland annat studier av hur lärare tolkade pojkar och flickors 

beteende i naturvetenskapsämnet i de lägre åldrarna och förskolan. Slutsatsen är att pedagogerna 
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säger att det är viktigt att pojkar och flickor ska ha samma förutsättningar, i praktiken syns dock 

motsatta mönster. Lärarna menar att flickor har som mål att vara läraren till lags och fokuserar på 

det estetiska i naturvetenskapen och tekniken. Om en flicka bryter mot dessa föreställningar ses 

det som negativt, trots att en pojkes liknande beteende ofta ses som positivt. Lärarna är alltså fast 

i ett dikotomiserat tänkande. I fortbildningskursen har Andersson (2011) låtit lärare läsa om en 

verklig klassrumshändelse för att sedan analysera den med hjälp av genusteori som de också får ta 

del av. Slutsatsen i denna studie är att när lärare får tillgång till genusteori använder de det som ett 

verktyg för att fördjupa resonemang och tolkningar av en vanlig situation i klassrummet. I detta 

fall konstaterade många lärare att anledningen till att flertalet elever anser att pojkar är bättre än 

flickor på naturvetenskap grundar sig i att det manliga är normen i samhället. (Andersson, 2011).  

 

I vår studie vill vi bland annat bidra till att fördjupa kunskapen kring vad som kan påverka lärares 

sätt att förhålla sig till genus, genom att undersöka hur de resonerar kring och hanterar 

genusrelaterade frågor i klassrummet.  
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Metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att använda två metoder: enkät och 

intervju. Vår första frågeställning Hur förhåller sig lärare till begreppet genus? besvaras till största delen 

av intervjuundersökningen. Vår andra frågeställning Vilka faktorer framkommer i vår studie som 

betydelsefulla för lärares sätt att förhålla sig till genus? besvaras främst av enkätundersökningen och vår 

tredje frågeställning Hur påverkar lärares förhållande till genus deras undervisning? besvaras av både 

intervju- och enkätundersökningen. Det finns både för- och nackdelar med intervju- och 

enkätundersökningar. Dessa för- respektive nackdelar kommer att tas upp i följande stycke. De 

båda metoderna är dock överlägsna varandra inom olika områden och därför anser vi att de för 

vår uppsats kompletterar varandra och ger oss möjlighet att uppfylla uppsatsens syfte. 

Enkät (Rosita Järsäter) 

Urval  

Vi har valt att göra undersökningen på fyra stycken högstadieskolor i en mindre ort tillhörande en 

kommun i Mellansverige. Alla skolorna är F-9 skolor och har mellan 120-380 elever. Skolorna har 

23, 14, 7 och 8 högstadielärare, vilka vi har delat ut enkäterna till. Eftersom undersökningen har 

gjorts på ett litet antal skolor är vi väl medvetna om att det resultat vi får inte är representativt för 

hela landet. Vi har valt dessa skolor av det praktiska skälet att de ligger på ett rimligt avstånd från 

oss. Vi har vidare valt att enbart inrikta oss på högstadielärare eftersom att det finns lite forskning 

kring den gruppen. Dessutom ämnar vi själva att bli högstadielärare och tycker därför det är 

intressant att undersöka detta ämne. Lärarna är av blandade åldrar med olika långa erfarenheter 

och arbetar på ovan icke nämnda skolor (vi har utlovat anonymitet och kan inte nämna skolorna 

vid namn). Vi har ingen närmare relation till respondenterna. Skolorna som undersökningen 

kommer att utgå från är heterogena skolor med avseende på kön, dock är antalet kvinnliga lärare 

något övervägande. Tre av skolorna är kommunala och en är en friskola. Det delades ut 52 

stycken enkäter till samtliga högstadielärare på orten, varav vi fick tillbaka 33 besvarade enkäter. 

Det vill säga, vi fick tillbaka en andel på 63 % och bortfallet var således 37 %.  

Fördelar och nackdelar med enkät 

Fördelarna med enkätundersökningar är många och de flesta av nackdelarna kan bemästras med 

grundligt (för)arbete. Vi ska här nämna några för- och nackdelar med enkät som metodval. Vi 

utgår från Ejlertsson (1996) och Esaiasson (2009). 
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Jämförs kostnaden, resekostnad och tid, per respondent vid enkät och intervju är den lägre för 

enkäten. En annan fördel med enkätundersökningar är det går att undersöka många fler 

respondenter ur populationen och i jämförelse med intervjuer är det möjligt att på samma tid få 

in fler svar. Enkätundersökningar kan, i normalfallet, även göras på ett större geografiskt område. 

När enkäterna väl är på plats kan respondenten begrunda frågorna och överväga svaren i lugn 

och ro, vilket kan göra att svaren blir mer sanningsenliga. Alla frågeformuleringar och 

svarsalternativ är i ett enkätformulär presenterade på samma sätt för alla respondenter. Är 

dessutom formuleringarna korrekt gjorda, blir det relativt lätt att tolka resultaten. Frågorna kan 

lättare justeras så att de inte blir ledande i en enkätundersökning och intervjueffekten, det vill säga 

att intervjuarens sätt att ställa frågor kan påverka respondenternas svar, elimineras. Därför kan 

det vara bra att komplettera den ena metoden med den andra så att en mer korrekt tolkning kan 

göras av det empiriska materialet. En del frågor kan för vissa upplevas som känsliga och kan 

därmed vara bättre att ställa i en enkät, om förutsättningen är att respondenten inte behöver tveka 

om att fullständig anonymitet råder. En tumregel enligt Ejlertsson (1996) är att en enkät inte bör 

överstiga mer än 40-50 frågor. Det ska ta max 30 minuter att fylla i enkäten. Esaiasson (2009) 

anser dock att 20 sidor med cirka 75 frågor ändå kan vara rimligt. Vi ställde 33 frågor och enkäten 

tog ca.10-20 minuter att fylla i. För att slippa missförstånd så bör frågorna och svarsalternativen 

vara klara och tydliga, eftersom respondenten inte kan ställa frågor, vilket är fallet vid en intervju.  

Några nackdelar med enkätundersökningar som kan vara svåra att göra något åt, är att det 

aldrig säkert går att veta vem som har svarat på en enkät. Dessutom finns det alltid ett visst 

bortfall vid enkätundersökningar. (Ejlertsson, 1996 och Esaiasson, 2009). En person som vägrar 

eller inte har möjlighet att delta i undersökningen går under begreppet externt bortfall. Vi hade ett 

externt bortfall på ca 37 %. Hur detta påverkar validiteten i studien kommer att diskuteras i den 

avslutande diskussionen. Frågor som inte besvaras i själva enkäten kallas för internt bortfall, 

vilket i studien måste redovisas eftersom det kan påverka slutsatserna som dras utifrån svaren 

(Ejlertsson, 1996). Det interna bortfallet var i vår undersökning 0 %.  

Genomförande 

Vi har främst gått efter Ejlertsson (1996) och Esaiassons (2009) förslag om enkätens uppläggning 

och utformning. Innan själva enkäten kunde utformas preciserades uppsatsens syfte och 

frågeformuleringar. Alla frågor i enkäten utformades sedan på egen hand, vissa dock inspirerade 

av andra författare. I enkäten ville vi få fram frågor som gav så generaliserbara resultat som 

möjligt och därför valdes en kvantitativ ansats. Intervjustudien kompletterar detta med en 

kvalitativ ansats.  

I vår enkätundersökning ställdes ett antal bakgrundsfrågor som antogs skulle kunna vara 

faktorer som skulle kunna ha en viss påverkan på lärarnas syn på genusrelaterade frågor. Sådana 

faktorer var exempelvis ålder, kön, erfarenhet, utbildning och vilka ämnen som lärarna undervisar 
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i etc. Därefter ställdes också ett antal frågor om genusbegreppet och lärarnas egen undervisning 

m.m. Allt som allt blev det 33, operationaliserade (specifika), frågor vilket är rimligt enligt både 

Ejlertsson (1996) och Esaiasson (2009). För att minimera risken för feltolkningar har frågor och 

svarsalternativ formulerats på ett så enkelt sätt som möjligt. Frågorna är också ställda en i taget, 

preciserade och entydiga. Enkäten har utarbetats och gjorts om ett antal gånger. En 

förundersökning, pilotstudie, utfördes på en grupp utanför själva undersökningspopulationen. Vi 

ville försäkra oss om att frågorna inte kunde missförstås och att vi har mätt det som skulle mätas. 

Det vill säga, att enkätundersökningen har hög validitet. Den egentliga undersökningen gjordes 

på studiens tänkta population, lärarna på ovan icke nämnda skolor. Inga från pilotstudien var 

med i den egentliga undersökningen. (Ejlertsson, 1996). 

Målpopulationen för vår undersökning är lärare som arbetar på fyra utvalda skolor i en ort 

inom en kommun i Mellansverige. Vi ringde till skolornas rektorer och talade om vad vår uppsats 

handlar om och frågade om det gick bra att vi kom dit för att lämna ut enkäter. Samtliga 

tillfrågade skolor gav sitt tillstånd. Lärarna på skolorna hade arbetslagsmöten på olika tider, så vi 

kunde åka dit när lärarna var samlade, informera om undersökningen och få deras samtycke, 

enligt vetenskapsrådets (2002) etiska regler och vi kunde fördelaktigt nog dela ut enkäterna 

personligen. På så vis fick vi en ungefärlig uppfattning om hur många lärare som kunde svara på 

enkäterna och vi fick direkt en ungefärlig koll på hur många kvinnor respektive män som skulle 

komma att ingå i undersökningen. Vi bad sedan lärarna att lämna de ifyllda enkäterna till rektorn, 

så att vi kunde åka dit och hämta dem vid ett senare tillfälle för de som inte hann eller ville svara 

på enkäterna på en gång. De fick två veckor på sig. På så vis kunde vi undvika en kostnad för 

brev och porto. 

Forskningsetiska reflektioner 

Övergripande så innebär forskningsverksamhet, enligt vetenskapsrådet, att allt skall kunna 

dokumenteras, så att det är möjligt för utomstående granskare att följa hela forskningsprocessen. 

(SOU 1999). Det är forskarna själva som har det yttersta ansvaret för forskningens moraliska 

kvalitet. Det finns dock en risk att forskaren blir hemmablind och kan missa de eventuella etiska 

problemen med sin forskning. Genom att dokumentera forskningsprocessen kan andra forskare 

och läsare granska de olika etiska aspekterna av studien (SOU 1999). 

Vetenskapsrådet har ställt upp fyra krav som forskaren skall leva upp till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I vår enkätundersökning har vi 

således tagit hänsyn till och utgått från dessa krav. Vi ska bara kort redogöra för vad dessa 

innebär för oss och vår enkätundersökning. 

Informationskravet innebär att vi informerar respondenterna om vår undersöknings syfte, att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta gjordes i 

samband med att enkäterna delades ut. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i vår undersökning 
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har rätt att själva bestämma över sin medverkan, det vill säga hur länge och på vilka villkor de 

skall delta. De av respondenterna som valde att hoppa av blev inte utsatta för påtryckningar och 

deras avhopp fick inga negativa konsekvenser. Vi fokuserar på individer över 15 år, så 

vårdnadshavarens samtycke krävdes ej. Vi talade naturligtvis om vilka vi var och hur deltagarna 

kunde nå oss. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om respondenterna i vår 

undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna kommer att 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dem. Deltagarna i vår 

undersökning är anonyma, det vill säga inte ens vi vet vem som har svarat vad, och skolorna där 

deltagarna jobbar nämns inte vid namn. Vad gäller personuppgifter så får de inte lämnas ut, då 

individen aldrig får komma till skada. Med personuppgift menas den information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person. (SOU 1999). Det sista kravet, nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

Vi kommer alltså inte att använda oss utav eventuell fakta om respondenterna eller deras 

enkätsvar annat än i denna uppsats. 

Bearbetning av data  

Efter insamlingen av enkäterna sammanställdes alla resultat i datorprogrammet Excel. Först 

skapades diagram som procentuellt visar hur lärarnas svar fördelat sig på de olika 

svarsalternativen. Detta gav en generell bild av högstadielärarnas åsikter. Nästa del i 

bearbetningsprocessen var att undersöka vilka eventuella samband, korrelationer, som finns 

mellan bakgrundsfaktorer och övriga frågor. Det fanns samband och dessa samband undersöktes 

på tre olika sätt. Först beräknades medelvärden på varje svar till respektive fråga inom varje 

grupp, till exempel män som grupp och kvinnor som grupp. Medelvärdena jämfördes vidare 

gruppvis. Fanns stora skillnader, eller ytterst små skillnader, så undersöktes dessa frågor närmare. 

Det andra vi gjorde var att, med hjälp av Excel, beräkna korrelationen mellan svaren på 

bakgrundsfaktorerna och svaren på övriga frågor. Korrelationskoefficienten är ett mått som 

mäter graden av beroende i tvådimensionella datamaterial (Alm och Britton, 2008).  

Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1, där värden nära -1 och 1 innebär starkt 

samband, medan värden nära 0 tyder på att inget samband finns mellan de två datamängderna.  

Det tredje vi gjorde var att konstruera punktdiagram, innehållandes regressionslinjer, mellan de 

faktorer som hade hög korrelation. Punktdiagrammet visar på ett tydligt sätt hur svaren fördelat 

sig och regressionslinjen visar den tendens på samband som finns mellan de olika faktorerna. 

Kvalitativ intervju (Lidia Svensson) 

För att kunna besvara de aspekter av frågeställningarna som är av en mer kvalitativ natur valde vi 

att använda oss av kvalitativa intervjuer. Syftet var att med hjälp av intervjuerna som metod få 
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kunskap om det subjektivt upplevda, det vill säga hur lärare på högstadieskolor i en kommun i 

Mellansverige ser på begreppet genus och hur de upplever att deras förhållningssätt till genus 

påverkar undervisningen.  

Enligt Lantz (2007) finns fyra typer av intervjuer: två öppna och två slutna. För vår 

undersökning lämpade sig den riktat öppna varianten bäst, eftersom den tillåter den intervjuade 

att på ett relativt fritt sätt beskriva sitt sätt att uppfatta situationer och upplevelser. (Kvale (2009) 

kallar denna variant för halvstrukturerad). Att intervjun är riktad innebär att intervjuaren redan 

har förberett vissa teman som skall behandlas, vilket innebär att om intervjupersonen inte 

spontant kommer in på dessa områden, så kan intervjuaren leda in frågorna så att dessa besvaras. 

Till skillnad från en mer sluten intervju kan man som intervjuare inte förbereda en intervjuplan 

innehållandes precis de frågor man har för avsikt att få svar på. Intervjuaren får istället planera 

sina frågeområden med möjliga följdfrågor som kan behöva ställas för att få ut så mycket 

information som behövs inom varje område. 

Intervjuplanen som användes i studien utgick från fem frågeområden:  

 introduktionsfrågor kring intervjupersonens erfarenhet, utbildning, ålder mm;  

 casefrågor där den intervjuade ställs inför ett scenario och ska fundera kring hur han/hon 

skulle reagera på och hantera situationen;  

 vilken roll genus spelar i lärarens undervisning;  

 frågor kring vad intervjupersonen tycker ligger i begreppen genus och jämställdhet;  

 hur mycket läraren tycker att hon/han har kunskap i genusfrågor (utbildning, 

fortbildning, eget intresse, ledningen).  

Urval 

De kriterier som användes i valet av vilka lärare som skulle delta i intervjustudien var för det 

första att alla skulle vara utbildade behöriga högstadielärare som också vid denna tidpunkt arbetar 

på högstadiet. För det andra var ambitionen att ungefär hälften skulle vara kvinnor respektive 

män. En spridning i ålder och erfarenhet i yrket var även önskvärd. Denna princip kallas, enligt 

Essaiasson (2009), maximal variation och är för vår undersökning av relevans då vi vill undersöka 

vilka olika sätt det finns hos högstadielärare att förhålla sig till begreppet genus. 

 Två av de tillfrågade som först tackade ja, valde senare att hoppa av på grund av tidsbrist, 

vilket gjorde att antalet intervjuade lärare i studien blev fyra stycken. Det fanns en hyfsad 

spridning på både ålder och erfarenheter, men då antalet intervjuade är något lågt så kan detta 

leda till att variationen i åsikter är något begränsad.  Alla fyra intervjuade jobbar på de skolor som 

enkäterna delades ut på. Nedan följer en kort presentation av de deltagande lärarna. Namnen är 

fingerade. 
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 Aina är en matematik- och naturkunskapslärare. Hon är i 35-årsåldern och har arbetat 

som lärare i 5 år.  

 Didrik är i 25-årsåldern och har arbetat i två år som musiklärare.  

 Rakel är lärare i svenska och spanska. Hon är i 40-årsåldern och har jobbat som lärare i 13 

år, med två uppehåll för att vara föräldraledig.  

 Anders är i 60-årsåldern och arbetar som matematik och datalärare.  

Genomförande 

Metodlitteraturen råder intervjuare att genomföra en provintervju, vilken kan klargöra tidsåtgång 

och avslöja brister och/eller överflöd av frågeområden och följdfrågor. Provintervjun 

genomfördes med en lärare med tre års yrkeserfarenhet från högstadiet och gymnasiet.  

Provintervjun var inte en del av undersökningen utan tjänade sitt syfte till exempel genom att visa 

på vilka formuleringar som gav innehållsrika svar.  

Sex stycken intervjuer planerades och beräknades vara 40-50 minuter. När intervjuerna väl 

genomfördes i praktiken tog varje intervju 30-40 minuter. Två av de lärare som skulle deltagit i 

intervjustudien kunde till sist inte ställa upp, vilket innebär att fyra lärare intervjuades. Vi 

bestämde tid och plats cirka en vecka i förväg med dem som skulle intervjuas. Vi försökte, 

tillsammans med respondenterna, hitta en lugn plats, som till exempel ett grupprum på skolan, 

för att kunna skapa en lugn och trygg miljö. I enlighet med Lantz (2007) klargjorde vi kortfattat 

uppsatsens syfte, innehåll och tydliggjorde intervjupersonens anonymitet redan då vi bestämde tid 

för intervjun. Dokumentationen av intervjuerna genomfördes med hjälp av inspelning med 

diktafon och även med anteckningar. Denna metod har stora fördelar mot att enbart anteckna, 

eftersom det är svårt att skriva allt av relevans samtidigt som man ska lyssna uppmärksamt och 

ställa relevanta/följd/frågor. Dessutom kan man i intervjusituationen, exempelvis på grund av 

stress, råka sålla bort information som man senare upptäcker skulle varit viktig för studien. En 

nackdel med inspelning kan dock vara att de intervjuade blir nervösa. (Esaiasson, 2009). 

Fördelarna vägde dock i detta fall över. Alla intervjupersonerna blev tillfrågade om de godkände 

att intervjuerna spelades in och gav i samtliga fall sitt godkännande. 

Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet handlar om huruvida det resultat som erhålls skulle kunna reproduceras av  

en annan forskare vid en annan tidpunkt (Kvale, 2009). Det är därvid viktigt att definiera de 

teoretiska begrepp som används, för att analysen av resultaten ska kunna upprepas av 

nästkommande forskare. I en intervjusituation är det omöjligt att som intervjuare inte påverka 

personen som intervjuas. Det är därför viktigt att tydligt klargöra för att faktorer som till exempel 

att vi är unga kvinnliga studenter intresserade av genusfrågor, kan påverka hur intervjupersonerna 
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svarar på våra frågor. Den som intervjuas kan vara rädd att ”säga fel” och istället välja att uttala 

sig politiskt korrekt. Detta försöker vi undvika genom att betona den intervjuades anonymitet 

och skapa en förtroendeingivande miljö. För att stärka reliabilitet i studien bör intervjuaren också 

fundera kring formuleringen av frågor. En fråga som uttrycks: Hur jobbar du för att 

undervisningen ska bli mer jämställd? Har en inneboende underton av att intervjuaren förväntar 

sig att respondenten jobbar för en jämställd undervisning. En sådan fråga kan skapa ett svar 

intervjupersonen aldrig skulle uttala utan denna ledande fråga. För att stärka reliabiliteten i 

intervjustudien funderade vi mycket på de frågor som ställdes så att de inte skulle vara ledande 

och därmed påverka den intervjuades utsagor.  

Att använda sig av intervju som metod kan kritiseras utifrån begrepp som giltighet och 

validitet, vilket innebär att man ifrågasätter huruvida intervju som metod mäter det den säger sig 

mäta. Studiens tillförlitlighet och validitet handlar i kvalitativa studier om att vi som intervjuare 

kan se ur den intervjuades perspektiv och ha insikt i hur vår egen bakgrund kan färga de slutsatser 

vi drar. Att bearbetningen utfördes på ett strukturerat vis, som redan presenterats ovan, var även 

det en förutsättning för att garantera studiens validitet (Lantz, 2007). 

 Forskningsetiska reflektioner 

När en intervju används som metod i en studie måste man som ansvarig till studien beakta att 

man kommer interagera med och på så sätt påverka andra människor. Vetenskapsrådet (2002) 

menar att individskyddskravet utgörs av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. De personer som intervjuades i denna studie fick information om syftet med 

studien och att deltagandet är frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Eftersom de skolor som 

lärarna är verksamma i är små kommer inte namnet på dessa avslöjas, då detta kan göra att 

intervjupersonerna lätt skulle kunna identifieras. Insamlad data kommer endast användas inom 

arbetet med denna studie.  

Kvale (2009) menar att intervjuaren även bör fråga sig vilka konsekvenser deltagandet i 

studien kommer innebära. De medverkande kan i denna studie bli påverkade av frågorna rörande 

genus och jämställdhet då detta inte alltid är ett okontroversiellt ämne. Som intervjuare är det 

därför viktigt att inte visa någon värderande attityd till det intervjupersonen uttrycker, eftersom 

den intervjuade då kan känna sig kritiserad och påhoppad. Att tala kring detta tema kan även 

bidra till att de medverkande lärarna fortsätter att reflektera kring genusfrågor i skolans värld och 

på så sätt förbättrar sin undervisning, i den mening att de börjar jobba mer med de mål i 

läroplanen som rör genusfrågor. Vi anser att de positiva eventuella effekterna överväger de 

negativa.  
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Bearbetning av data 

Efter noggrann genomlyssning sammanfattades vissa delar av intervjuerna och de mest 

intressanta delarna transkriberades ordagrant. Nästa steg var att koda materialet och skapa 

kategorier som utgicks från de tre huvudfrågeställningarna. Materialet samlades sedan i matriser 

där vi ställde upp olika kategorier och intervjupersonernas uttalanden kring dessa. Lantz (2007) 

beskriver ingående hur forskare analyserar sina data genom kategorisering i matriser. Vi valde att 

strukturera matrisen utifrån följande teman:  

 Vilka skillnader lärarna ser mellan pojkar och flickor i klassrummet och vad dessa kan 

bero på. 

 Vilken innebörd lärare lägger i begreppen genus och jämställdhet. 

 Hur lärarna anser att de arbetar för att främja jämställdhet i klassrummet. 

 Hur lärarna ser på skolans uppdrag gällande genus. 

 Vilka kunskaper lärarna anser sig ha och skulle vilja tillskansa sig gällande genus. 

Målet med kategoriseringen var att kunna se mönster och dra slutsatser av de data vi samlat in, 

bearbetat och sorterat.   
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Resultat och analys, enkätundersökning (Rosita Järsäter) 

Enkätresultat 

Enkäten delades ut till 52 högstadielärare, varav 33 av lärarna lämnade in sina svar. Det vill säga 

en andel på 63 % av ortens lärare deltog i enkätundersökningen. Av de lärare som svarade var 12 

stycken män och 21 stycken kvinnor. Enkäten finns som en bilaga i slutet av denna uppsats. 

Resultaten av enkätundersökningen presenteras nedan i form av stapeldiagram som visar hur 

svaren fördelat sig på de olika svarsalternativen. Vi har även beräknat medelvärden för alla frågor. 

I figur 2 innebär alla alternativ utom nummer fem ett uttryck för intresse, men i varierande grad. I 

övriga figurer innebär alla alternativ, utom nummer fem, att läraren håller med, men i varierande 

grad. Alternativ 3 innebär i figur 2 att läraren har ett ”måttligt” intresse. I övriga figurer innebär 

alternativ nummer 3 att läraren till femtio procent håller med. Medelvärdena mellan gruppen män 

och gruppen kvinnor illustreras i stapeldiagrammet i figur 11, i slutet av detta kapitel. Alternativen 

i figur 1 tolkas som att respondenten, utom i alternativ ett, håller med om att genus är social 

konstruerat men i varierande grad. 

Korrelation 

För att undersöka samband har vi beräknat korrelationskoefficienter. Korrelationen är ett mått på 

hur stort sambandet är mellan olika faktorer. Korrelationen kan variera mellan -1 och 1, där -1 

och 1 är ett totalt samband. Är korrelationen närmare (-)0.5 så är sambandet starkt. Är 

korrelationen 0 finns inget samband. Korrelationen säger inget om kausaliteten, det vill säga om 

en faktor är orsak till en annan, utan endast om där finns ett samband eller ej. 

Negativ korrelation innebär att ett lågt värde på x-axeln motsvarar ett högt värde på y-axeln. I 

våra diagram innebär alltså negativ korrelation mellan två jämförda faktorer att om läraren håller 

med på ena frågan så tenderar denne att inte hålla med på den andra. Positiv korrelation innebär 

exempelvis att ett lågt värde på x-axeln ger ett lågt värde på y-axeln. Positiv korrelation innebär i 

våra diagram att om läraren håller med i den ena frågan så tenderar denne att hålla med även i 

den andra. 
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Figur 1 visar att 15 % av lärarna håller helt med om att biologiska skillnader påverkar beteenden i 

klassrummet, medan 9 % inte alls håller med om detta. Majoriteten av lärarna verkar vara osäkra 

på hur mycket biologiska skillnader påverkar elevers beteende, 27 % håller nästan helt med, 21 % 

håller till femtio procent med och 27 % håller nästan inte med. Lika stor andel har alltså svarat 

alternativ 2 som alternativ 4.  

Figur 2 visar att en stor andel, 39 %, har svarat att intresset för genus är måttligt stort. Fler, 9 

%, har svarat att de inte har något intresse alls, än de som har svarat att de har ett mycket stort 

intresse, 6 %. Medelvärdet är 2,8, vilket visar att det bland lärarna finns ett relativt stort intresse 

för genus. Medelvärde för gruppen män beräknades till 3,8 och för kvinnor 2,3. Kvinnors intresse 

för genus tenderar att vara större än mäns intresse för genus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Det finns biologiska skillnader mellan 
könen som påverkar deras beteende i klassrummet 
(fråga 1). 33 lärare har besvarat frågan. 

 

Figur 2. Ditt intresse för genus är stort (fråga 13). 

33 lärare har besvarat frågan. 

Figur 4. Du önskar att ni kunde jobba mer aktivt med 
genusrelaterade frågor på din skola (fråga 17). 33 lärare 
har besvarat frågan. 

 

Figur 3. Din nuvarande arbetsgivare jobbar aktivt med 
hantering av genusfrågor på din skola (fråga 16). 33 
lärare har besvarat frågan. 
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Resultatet i figur 3, lärarna tycker att arbetsgivaren jobbar aktivt med genusfrågor, visar att 55 % inte 

håller med alls om påståendet, 27 % håller nästan inte med alls och 18 % håller till femtio procent 

med. Inga, det vill säga 0 %, håller helt med. Medelvärdet räknades ut till 4,4, vilket är ett mycket 

högt medelvärde, och betyder att lärarna generellt inte tycker att arbetsgivaren jobbar aktivt med 

genusfrågor på sin skola. Män och kvinnor är överens om detta då kvinnor fick medelvärdet 4,4 

och män medelvärdet 4,3. I figur 4 ser vi i resultatet att 45 % tenderar att inte vilja jobba mer 

aktivt med genusfrågor på sin skola, medan 15 % tycker att det vore bra. Detta visar att intresset 

för att jobba mer med genusfrågor är relativt lågt, trots resultatet i fråga 16 som visar att lärarna 

anser att arbetsgivarna inte jobbar aktivt med genusfrågor idag. De lärare som till femtio procent 

håller med uppgår till 40 %. Korrelationen mellan hur länge lärarna arbetat och hur benägna de är 

att vilja arbeta med genusfrågor på sin skola har undersökts. Korrelationen beräknades till 0,52, 

vilket visar att det finns ett starkt samband (se figur 5). Resultatet visar alltså att om lärarna har 

arbetat länge tycker de inte att man ska jobba mer aktivt med genusfrågor på sin skola. 

Sambandet visas nedan i ett spridningsdiagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur länge lärarna har arbetat visar sig även vara en viktigt faktor gällande huruvida lärarna tycker 

att utbildningen givit dem kunskaper i att hantera genusrelaterade situationer. Korrelationen mot 

hur länge lärarna arbetat beräknades till 0,54. Detta innebär att om lärarna har arbetat länge så är 

de benägna att tycka att de inte har fått tillräckligt med kunskap i sin utbildning. Resultatet som 

framkom av frågan om lärarna tycker att utbildningen givit dem kunskaper i att hantera 

genusrelaterade situationer, var att endast 18 % tenderar att hålla med om påståendet, 42 % håller 

till femtio procent med och 39 % tenderar att inte hålla med om påståendet. 

 

 

 

Antal år lärarna har arbetat. 

Fig.5. Korrelation mellan total arbetstid och om lärare önskar att de kunde jobba mer 
aktivt med genusrelaterade frågor på sin skola . 
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Figur 6 visar att det är en relativt stor spridning på hur ofta lärare tänker på könsroller i 

klassrummet. Den andel av lärarna som ofta tänker på könsrollerna är i stort sett lika stor som 

den andel som inte tänker på könsrollerna. 

Wernersson (2009) gjorde en studie om vad jämställdhet är och i resultatet framkom att 70 % 

av deltagarna i enkätundersökningen ansåg att genusordningen i samhället har en biologisk grund. 

Denna uppfattning strider mot genusforskares generella uppfattning att genus är socialt 

konstruerat. Hedlin (2006) tar även upp att genus handlar om människans föreställningar om kön 

och hur dessa föreställningar påverkar vårt handlande. I vårt resultat framkom att andelen som 

svarat att de helt håller med/inte håller med är relativt liten, utan det verkar råda en viss osäkerhet 

kring ämnet. De lärare som svarat på något av alternativen mellan extremiteterna uppgår till 75 

%. Dock tenderar en större andel, 42 %, av lärarna att tycka, i likhet med deltagarna i 

Wernerssons (2006) studie, att det finns biologiska skillnader som påverkar elevers beteenden, 

medan 36 % tenderar att inte hålla med om att så är fallet. Medelvärdet räknades på denna fråga 

ut i grupperna kvinnor och män. Kvinnornas medelvärde ligger på 3,5 och männens på 1,8. 

Männen tenderar i större utsträckning än kvinnor att hålla med om att det finns biologiska 

skillnader som påverkar deras beteende. 

Begreppet genusmedvetenhet, som Andersson (2011) nämner, innebär att man som lärare och 

människa har en vilja och förmåga att se hur genus konstrueras i skolan och i samhället. Det 

innebär även att uppmärksamma och analysera sig själv, sina egna uppfattningar och handlingar i 

relation till genus. Att vara genusmedveten är av stor betydelse i skolan, särskilt om de 

könsmönster i Hirdmans (1988) så kallade genussystem skall kunna motverkas och om 

läroplanens mål ska kunna uppnås. Calderon (2003) menar att pojkar och flickor ofta bemöts 

efter kön och inte som individer. Det vill säga att elevens kön, inte elevens faktiska egenskaper 

och personlighet, avgör hur lärare bemöter eleven. Korrelationen mellan hur stort intresse lärarna 

har för genus och om de anser att de bemöter pojkar och flickor lika i sin undervisning 

Figur 6.  Jag tänker ofta på könsrollerna i klassrummet (fråga 21).33 
lärare har besvarat frågan. 
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beräknades till 0,59. Det vill säga om lärarna har ett stort intresse för genus, tenderar de att tycka 

att de bemöter pojkar och flickor lika i sin undervisning. 

I skollagen (1985) står att skolan har skyldighet att arbeta för jämställdhet. Wedin (2006) och 

Hedlin (2006) menar att en brist på kunskap kring genus är en orsak till att målen för jämställdhet 

i skolan inte uppnås till fullo. Jämställdhet är en kunskapsfråga och bör inte reduceras till en 

attitydfråga. Wedin (2006) menar vidare att det är nödvändigt att ha ett genusperspektiv, kunskap 

kring könsstrukturer och en medvetenhet kring de normer som råder för att läroplanens mål skall 

kunna uppnås. En vardaglig förståelse räcker inte. Calderon (2003) menar också att det krävs att 

lärare är kunniga i genusfrågor, för att elever exempelvis skall få lika stort utrymme i 

klassrummet. Det är viktigt att lärare får utbildning i ämnet. Utifrån våra resultat arbetar 

arbetsgivaren i mycket liten utsträckning aktivt med genusfrågor och 40 % av lärarna tänker inte 

ofta på könsroller i klassrummet. Om detta fortgår kan man ställa sig frågan om det är möjligt att 

uppnå läroplanens mål för jämställdhet. 

Vårt resultat visar att 39 % är måttligt intresserade av genusfrågor och 9 % har inget intresse 

alls, 21 % tenderar att inte vara intresserade och 39 % tenderar att ha ett visst intresse av 

genusfrågor. Mer än hälften, 55 %, anser att arbetsgivaren inte jobbar aktivt med genusfrågor på 

sin skola och 45 % av lärarna vill ändå inte jobba (mer) med genusfrågor. Korrelationen mellan 

frågan ”Du har de redskap som krävs för att hantera genusrelaterade situationer i din undervisning” och 

frågan ”Du bemöter pojkar och flickor lika i din undervisning” beräknades till 0.33. Har lärarna de 

redskap som krävs så tycker de att de bemöter pojkar och flickor lika i sin undervisning. Vi ställde 

också frågan om lärarna i sin utbildning fått kunskap i hur genusrelaterade situationer bör 

hanteras. Män och kvinnor tyckte relativt lika och medelvärdena (3,4 och 3,2) visar att lärarna 

tenderar att tycka att utbildningen inte gett tillräcklig kunskap i detta.  

En stor andel, 46 %, av lärarna tänker ofta på könsrollerna i klassrummet, medan 40 % inte 

tänker på det ofta alls, varav 12 % inte tänker på det ofta över huvud taget. Korrelationen mellan 

frågan ”Ditt intresse för genus är stort” och frågan ”Jag tänker ofta på könsrollerna i klassrummet” 

beräknades till 0,66, vilket visar på ett starkt samband. Är intresset för genus stort så tänker 

lärarna också ofta på könsrollerna i klassrummet. 

  Sammanfattningsvis dras slutsatsen av vår enkätundersökning att, trots att skolan är skyldig 

att jobba med jämställdhet, jobbar arbetsgivaren, utifrån lärarnas perspektiv, inte med 

genusfrågor och intresset bland lärarna att jobba med genus är litet. Genusintresset är dock 

måttligt stort. En majoritet av lärarna anser att det finns biologiska skillnader som påverkar 

elevers beteenden, trots att denna uppfattning strider mot genusforskarnas uppfattning om genus 

som en social konstruktion. 
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Figur 7 visar att 45 % av lärarna håller med helt eller håller nästan med helt om att det är möjligt 

att ge pojkar och flickor lika mycket taltid i klassrummet.  Lärarna som inte håller med alls eller 

som knappt håller med alls uppgår till 27 %. Resterande 27 % håller till femtio procent med om 

påståendet. Figur 8 visar på att det finns en tydlig tendens hos lärarna att de anser att de 

behandlar pojkar och flickor lika i sin undervisning. En stor andel, 67 %, håller med om 

påståendet och 15 % tenderar att inte hålla med. Resterande 18 % håller till femtio procent med. 

Korrelationen mellan ovanstående frågor beräknades till 0,40 vilket är ett starkt samband. Om 

lärarna tycker att det är möjligt att i praktiken ge pojkar och flickor lika mycket talutrymme, så 

tenderar de även att tycka att de bemöter pojkar och flickor lika i sin undervisning.  

 I kapitlet tidigare forskning står det om undersökningar som gjorts angående lika behandling 

av pojkar och flickor i skolan. Hedlin (2006), Wernersson (1991 och 2006) och Calderon (2003) 

skriver att pojkar och flickor behandlas olika i skolan utifrån könstillhörighet och menar att 

skolan inte är en könsneutral arbetsplats. Vidare visar Einarsson & Hultman (1984) att pojkar 

oftare får tillsägelser än flickor samt att tillsägelserna är strängare. Pojkarna får även mer 

uppmärksamhet i klassrummet av läraren.  Observationsstudierna visade på något som brukar 

kallas ”tvåtredjedelsregeln”, det vill säga att läraren talar två tredjedelar av tiden och av den 

tredjedel som återstår, använder pojkarna två tredjedelar och flickorna en tredjedel. När läraren 

prövade att fördela ordet till varannan pojke varannan flicka, upplevdes det som att pojkarna fick 

mycket mindre taltid och att flickorna fick tala ”orättvist” mycket mer än pojkarna. Slutsatsen av 

studien är att flickor och pojkar inte får samma möjligheter i skolan. Wernersson (2006) gjorde en 

liknande studie och som bäst kom flickorna upp till 42 % av taltiden, alltså under hälften, och 

ändå möttes detta av motstånd från pojkarna. Även läraren ifråga tyckte att flickorna fick mer 

utrymme än ”normalt”. Einarsson (2003) gjorde i sin avhandling en intervjuundersökning och en 

Figur 7. Det är enligt din erfarenhet möjligt att i 
praktiken ge pojkar och flickor lika mycket 
talutrymme i klassrummet (fråga 2). 33 lärare har 
besvarat frågan. 

 

Figur 8. Du bemöter pojkar och flickor lika i din 
undervisning (fråga 3).33 lärare har besvarat frågan. 
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observationsundersökning. I intervjuundersökningen framkom att lärarna upplever att de beter 

sig lika mot båda könen, medan observationsundersökningen visade att samma lärare faktiskt gav 

mer uppmärksamhet till pojkarna. Vi räknade ut korrelationen mellan frågan ”Det finns biologiska 

skillnader mellan könen som påverkar deras beteende” och frågan ”Det är, enligt din erfarenhet, möjligt att i 

praktiken ge pojkar och flickor lika mycket talutrymme i klassrummet”. Korrelationen beräknades till -

0.48, vilket är ett starkt samband. Om lärarna tror att det finns biologiska skillnader mellan 

könen, så tycker de inte att det är möjligt att ge pojkar och flickor lika mycket utrymme i 

klassrummet. 

I likhet med vad Einarssons (2003) intervjuundersökning visar, så uppvisar även vårt resultat 

att lärarna generellt upplever att de behandlar flickor och pojkar lika. Trots att uppfattningarna är 

något spridda, så tenderar ändå 45 % att tro att taltiden går att fördela jämnt. 

Betydelsen av lärares kön för agerande och ordning 

7 och 8 

   

 

 

 

 

 

 

Figur 9 visar att den största andelen, 63 %, av lärarna tenderar att inte hålla med om att de agerar 

annorlunda gentemot eleverna på grund av sitt kön och 22 % tenderar att hålla med om att de 

agerar annorlunda.  Resterande 15 % håller till femtio procent med om påståendet. Medelvärdet 

på detta påstående räknades ut på grupperna kvinnor och män. Kvinnor fick medelvärdet 4,4, 

vilket betyder att de i hög grad anser att de inte agerar annorlunda mot eleverna på grund av sitt 

kön, medan männen fick medelvärdet 2,6 och anser därmed i hög grad att de agerar annorlunda 

beroende på sitt kön. Korrelationen beräknades mellan detta påstående och fråga 13, hur stort 

genusintresset är. Korrelationen blev 0,59, vilket visar på ett mycket tydligt samband och innebär att 

om lärarna har ett stort intresse för genus, tenderar de att tycka att de bemöter pojkar och flickor 

lika. Detta kan tolkas som att kvinnor är med genusintresserade än män, vilket medelvärdet, på 

vad kvinnor och män svarat på denna fråga, styrker. Kvinnor fick medelvärdet 2,3 och män 3,8. 

Det vill säga kvinnor är mer genusintresserade än män. Fråga 5 jämfördes även mot fråga 14, ”Du 

har de redskap som krävs för att hantera genusrelaterade situationer i din undervisning”, och korrelationen 

Figur 9. Du som lärare agerar annorlunda gentemot 
eleverna på grund av ditt kön (fråga 5).33 lärare 
har besvarat frågan. 

Figur 10. Ditt kön har betydelse för hur lätt/svårt det 
är att hålla ordning i klassrummet (fråga 8).33 lärare 
har besvarat frågan. 
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beräknades till -0,39. Detta innebär att om lärarna tycker att de har de redskap som krävs, så 

tycker de inte att de agerar annorlunda mot eleverna. Medelvärdena på ovan nämnda grupper 

visar att både kvinnor, som fick medelvärdet 2,6, och män, som fick medelvärdet 2,3, anser att de 

i stort sett har tillräckligt med redskap för att hantera genusrelaterade situationer. Figur 10 visar 

att 36 % håller med om att lärarens kön kan ha betydelse för ordningen i klassrummet och 43 % 

tenderar att inte hålla med om detta. De resterande 21 % håller till femtio procent med om 

påståendet. Medelvärdet visar att män i större utsträckning än kvinnor håller med om att könet 

har betydelse för ordningen i klassrummet. Kvinnor fick medelvärdet 3,6 och män 2,5. 

Korrelationen beräknades mellan fråga 18 mot fråga 20 och 21. Korrelationen mellan fråga 18, 

”Du har någon gång känt dig orättvist behandlad på grund av ditt kön” och fråga 20, ”Du har känt dig 

orättvist behandlad på grund av ditt kön, så tror du att det kan ha format din syn på pojkar/flickor i din 

undervisning”. Korrelationen beräknades till 0.61. Detta är ett mycket starkt samband som innebär 

att om lärarna har känt sig orättvist behandlad så kan det ha format deras syn på undervisningen. 

Fråga 18 jämfördes också med fråga 21,”Jag tänker ofta på könsrollerna i klassrummet”. Korrelationen 

beräknades till 0.49 vilket även det är ett stort samband som innebär att lärarna ofta tänker på 

könsroller i klassrummet om de någon gång känt sig orättvist behandlad på grund av sitt kön.  

Medelvärdet räknades ut på gruppen män och kvinnor i fråga 4 ”Ditt kön kan ha betydelse för 

hur eleverna ser på dig som lärare”. Kvinnors medelvärde blev 3,3 och mäns medelvärde 1,9. 

Detta visar en tendens på att män i större utsträckning än kvinnor anser att könet har betydelse. 

Medelvärdet räknades även ut på fråga 7, ”Ditt kön har betydelse för hur dina relationer till eleverna blir”. 

Medelvärdet för kvinnor blev 3,6 och medelvärdet för män 1,7. Män anser i högre grad än 

kvinnor att deras kön har betydelse för hur relationer till eleverna blir. 

Läraren har stor makt gentemot eleverna och lärares beteende påverkar elevernas 

könspositionering, enligt Wernersson (2006). Det är därför viktigt att lärare är medvetna om sitt 

bemötande. Huruvida lärarens kön påverkar elevernas könspositionering, verkar, enligt 

Wernersson (2006), inte ha någon annan betydelse än en symbolisk betydelse, det vill säga en 

betydelse som exempelvis en god förebild. Enligt vårt resultat tenderar den större andelen av 

lärarna att anse att deras kön inte har stor betydelse för deras agerande och för hur ordningen i 

klassrummet är.  

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Medelvärden för grupperna män och kvinnor. Y-axeln visar svarsalternativen. X-axeln visar frågans 
nummer (se bifogad enkät för respektive fråga). 33 lärare har besvarat frågan, varav 12 män och 21 kvinnor. 
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Resultat och analys, intervjuundersökning (Lidia Svensson) 

I detta avsnitt presenteras intervjustudiens resultat.  

Genus i klassrummet  

Första delen av intervjuerna handlade om vilka skillnader lärarna upplever att det finns mellan 

tjejer och killar i klassrummet och hur de jobbar för att ge alla elever samma möjligheter att 

utvecklas personlighetsmässigt och kunskapsmässigt i skolan. Det är intressant att undersöka 

detta då det i läroplanen för grundskolan står att skolan ”har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster”(Lpo 94 och Lgr 11) och även skollagen tydliggör att alla lärare måste 

arbeta för jämställdhet. Nedan följer presentation av de intervjuade lärarnas tankar kring genus i 

klassrummet och resultaten analyseras med hjälp av det teoretiska ramverk som denna uppsats 

bygger på samt den tidigare forskning som presenterats.  

 

Aina 

Aina upplever att det finns vissa skillnader mellan tjejer och killar i klassrummet. Enligt hennes 

erfarenhet är fler killar än tjejer mer utåtagerande och de kräver mer uppmärksamhet än tjejer 

generellt gör. I ordet utåtagerande lägger Aina in innebörden att eleverna kräver uppmärksamhet 

och inte bryr sig om på vilket sätt de får den. ”Om de inte får positiv uppmärksamhet som till 

exempel beröm så för de väsen av sig tills de får negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser och 

skäll”. Aina är en lärare som är mycket medveten om att forskning, liksom hennes egna 

erfarenheter visar på att pojkar får mer utrymme i klassrummet, något hon ser och reflekterar 

över även i sitt eget klassrum. Aina tror att vissa elever känner att de inte har lika stor chans att ta 

utrymme i klassrummet som andra. Eftersom det främst är killar som tar stort utrymme, så är det 

oftare tjejer som känner sig förbisedda, menar hon. Att sätta sig in i elevers situation och ha en 

förmåga att uppfatta att vissa elever kan känna sig förbisedda, är en värdefull egenskap hos lärare. 

Aina ser de genusmönster som finns i klassrummet och funderar över hur elever på olika sätt 

begränsas av dessa mönster. Denna sorts reflektion är en förutsättning för att kunna bedriva en 

genusmedveten undervisning (Andersson, 2011).  

När det gäller hur man som lärare ska jobba för att främja alla elevers utveckling tror Aina att 

det är viktigt att när man får en ny gruppkonstellation direkt satsa på aktiviteter som gör att alla 

vågar ta ton i klassrummet. Detta har hon sett ger goda resultat när hon har som syfte att 

motverka traditionella könsmönster. Hon anser vidare att det är svårare att påverka mönster i en 

gruppkonstellation som redan varat en längre tid. Sedan finns det de elever som inte tycker om 

att prata i grupp, oavsett könstillhörighet. Man kan då som lärare försöka stärka självkänslan hos 
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dessa elever, men det är dumt att pressa dem för mycket, menar Aina. Aina tänker mycket på att 

försöka fördela taltiden så jämt det går. Hon är medveten om att både hon som lärare och 

eleverna upplever det som att tjejerna får mera taltid, trots att det är jämnt fördelat. Jobbar man 

med detta konsekvent tror Aina att en jämn fördelning faktiskt kommer att upplevas jämn tillslut. 

Genusmedvetenhet definierades i kapitlet ”teoretiskt ramverk” i denna uppsats och Aina visar i 

sina uttalanden att hon har en vilja och förmåga att se hur genus genomsyrar skolan och visar 

även på att hon aktivt arbetar för att motverka könsmönster, som det står i läroplanen att lärare 

ska göra. I Einarssons (2003) avhandling visade intervjustudier på att lärare inte ansåg att de själva 

hade någon inverkan på de skillnader som finns mellan killar och tjejer i klassrummet, trots att 

observationer visade att även lärarna bidrar till att upprätthålla de traditionella könsmönster som 

finns. Aina visar dock insikt i att hon som lärare har en viktig roll och med rätt verktyg kan skapa 

jämnare fördelning av talutrymme. Hon har själv sett att hennes metoder givit resultat, som till 

exempel att tjejer vågar ta ton i klassrummet och därmed går emot normen.  

 

Didrik 

Didrik pekar på att en skillnad mellan könen han upplevt är att tjejer inte vågar ta för sig lika 

mycket som killar i klassrummet. Han ser också på sina musiklektioner att det finns en skillnad i 

vilka instrument som killar respektive tjejer väljer att spela. Piano och sång anses enligt eleverna 

vara tjejigt och tjejer väljer dessa aktiviteter i större utsträckning än killar, menar Didrik. Killar 

väljer istället företrädesvis trummor, bas och gitarr . Det anses inte så ”macho” att vara med i 

kören och de killar som väljer att vara med i kören, väljer detta för att slippa vara med på 

lektionerna. Denna uppdelning verkar enligt Didrik öka med ålder. Att dessa skillnader i 

preferenser av instrument är så framträdande, anser Didrik vara ett problem eftersom alla då inte 

får chansen till samma utveckling av intressen, kunskaper och färdigheter inom musikämnet. I 

Hedlin (2006) kan vi läsa att genusordningen präglas av att både individer och individers 

aktiviteter kategoriseras och särskiljs som manligt och kvinnligt. Detta visar Didrik insikt i då han 

diskuterar att musikinstrumenten enligt eleverna har en tydlig stämpel av att vara manliga eller 

kvinnliga. Denna observation stämmer väl överens med Calderon (2003) skrift som säger att det i 

högstadiet bland eleverna finns tydliga normer för hur killar och tjejer ska bete sig och det är 

viktigt att inte bryta mot dessa normer eftersom det då finns risk för att bli utsatt för kränkningar. 

För att motverka att killar och tjejer får olika förutsättningar styr Didrik oftast valen av 

instrument på lektionerna. ”Alla måste ju prova att spela allting, så där styr jag mycket. Och det 

gäller även sången, att även killar måste sjunga.” Han poängterar att han aldrig har aktiviteter 

speciellt för killar eller tjejer, utan tror på att alla ska göra samma saker så att de kan bedömas på 

samma sätt. I läroplanen står att lärare ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och 

det gör Didrik genom att han exempelvis styr elevernas val av instrument så att alla får prova att 

spela allt. Han är medveten om att då eleverna helt fritt får välja blir valen ofta könsstereotypa 
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eftersom eleverna inte vågar gå emot de rådande normerna. Att medvetet se till att elevernas val 

av instrument blir varierat gör att elevernas valmöjligheter ökar, vilket enligt Wernersson (1991) 

är väsentligt i ett jämställdhetsarbete.  

 Tjejerna Didrik undervisar har uttryckt att de av tidigare lärare känt att de val killar gör på 

musiklektionerna värderas högre än tjejernas val. Till exempel har de upplevt att en kille som inte 

arbetar på lektionerna, men spelar i ett rockband, har fått högt betyg, medan tjejer som tycker om 

att sjunga inte behandlas på samma vis. För att förhindra att eleverna upplever att de får olika 

chanser och behandling tänker Didrik i sina lektionsplaneringar på att i exempelvis ett musikquiz 

ha med både pop, ballader, hiphop och hårdrock. Detta menar han signalerar till eleverna att allas 

olika preferenser inom musik är lika mycket värda, exempelvis är det lika intressant att lyssna på 

kvinnliga singer/songwriters som på manliga rockband.  

 

Rakel 

Rakel anser att killar generellt kräver mer bekräftelse och vill ha mer hjälp medan tjejer jobbar 

mer tyst och självständigt. Trots att man som lärare vill minska på dessa skillnader är det svårt att 

veta hur tycker Rakel.  

Killar vill i regel höras och synas mer än tjejer. Tjejerna har inte samma behov av det. Det går inte 

att tvinga tjejerna att ta mycket plats. Killarna är vana att ta mycket plats och tjejerna är vana att ha 

den rollen de har. Jag tycker det är svårt att komma till rätta med. 

Uttalandet visar på att Rakel inte känner att hon som lärare har makt över de förhållanden 

som råder i klassrummet med avseende på skillnader mellan tjejer och killar. Hon visar 

liksom lärarna i Einarssons (2003) studie tendenser på att tycka att de skillnader mellan 

pojkar och flickor som finns i klassrummet är skapade av eleverna själva och ser inte att 

läraren också kan bidra till skillnaderna. 

Den metod Rakel tillämpar för att försöka motverka de traditionella rollerna, är att hon sätter 

de i par om kille/tjej. Rakel uttrycker en viss osäkerhet kring om detta är rätt metod. Hon tror 

dock ändå att killar och tjejer kan lära sig av varandra på detta sätt till exempel att killar blir 

lugnare och tjejerna mer framåt. Rakel, precis som Aina, tänker också på att försöka ge ordet 

varannan gång till killar och tjejer, men tycker att det för det mesta är svårt eftersom att killarna i 

större utsträckning än tjejer räcker upp handen och tar för sig. Rakel är väldigt försiktig med att 

ge frågan till elever som inte räcker upp handen, eftersom de då kanske känner sig utsatta. Rakel 

har en intention att arbeta genusmedvetet och vill motverka traditionella könsroller i 

klassrummet. Hon uttrycker dock stor osäkerhet i hur hon som lärare ska gå till väga. Den aspekt 

av skillnader i klassrummet Rakel framhäver är talutrymmet som är ojämnt fördelat. Enligt 

Einarsson och Hultmans (1986) forskning tog tjejer endast en tredjedel av elevernas taltid i 

klassrummet. Einarsson (2003) visar dock i en senare studie att skillnaden inte är så stor. Hennes 

resultat visar att tjejer tar 44 % av taltiden. Att fördelningen blivit jämnare kan enligt Einarsson 
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(2003) bero på att lärare tagit del av forskningen och anstränger sig för att fördela talutrymmet 

jämnt. Detta stämmer i Rakels fall, trots att hon själv samtidigt inser att hon  

tycker att det är svårt att ändra på invanda mönster, särskit eftersom hon tror att alla parter finner 

sig i situationen som nu råder i klassrummen.  

 

Anders  

Anders menar att det mellan pojkar och flickor finns biologiska skillnader som styr hur de beter 

sig i klassrummet och i skolan generellt. Han tror inte att miljön har så stor påverkan, men att den 

ibland kan ha en viss betydelse. ”Jag tror faktiskt att tjejer av naturen är mer omhändertagande 

och måna om sin omgivning. Killar är mer tekniskt lagda.” Anders jämför med erfarenheter han 

fått på resor han gjort i världen och menar att det är mest här i Sverige könsroller, som enligt 

honom i stora delar av världen ses som helt naturliga, ifrågasätts. Anders utgångspunkt i sina 

resonemang kring skillnader mellan killar och tjejer i klassrummet bygger på att han anser att 

skillnaderna till allra största del är biologiska. Hans åsikter skiljer sig från genusforskares som 

anser att genussystemet, som i hög grad påverkar individers handlingar, är socialt skapat. 

Wernerssons intervjustudie från 2009 visar att 70 % av lärarna tror att genusordningen har 

biologisk grund, vilket innebär att Anders åsikt inte är undantag. I och med att Anders anser att 

biologi är orsak till att killar exempelvis tar större utrymme i klassrummet ser han det inte som ett 

problem som läraren kan göra någonting åt, utan snarare en verklighet att förhålla sig till.  

Anders ser också en skillnad i hur man bör presentera lektionsuppgifter för killar respektive 

tjejer. Enligt honom behöver tjejer mer ingående förklaringar då de har ett större behov av att 

förstå hur och varför de ska utföra ett moment, medan killar hellre lyder order och ”bara gör”. 

Att killar och tjejer behöver olika sorters förklaringar ser inte Anders som ett problem eftersom 

han anser sig vara medveten om att det är på detta vis. För att alla ska få lika möjligheter anpassar 

han sina förklaringar så att både tjejer och killar förstår. När det gäller att killar för det mesta tar 

mer utrymme i klassrummet kan detta motverkas med ett regelsystem: eleverna skall räcka upp 

handen. Metoden Anders har för att uppfylla syftet om att ge killar och tjejer samma möjlighet till 

kunskapsutveckling är alltså att han förklarar uppgifter på olika sätt. Detta överensstämmer med 

den bild Calderon (2003) ger, nämligen att elever i skolan ofta bemöts efter kön och inte som 

individer. Anders bemöter medvetet tjejer och killar olika. En tolkning är att han jobbar för att 

öka jämställdheten genom att anpassa så att båda grupper förstår. Att uppmärksamma att alla 

elever inte förstår på samma sätt och att de har olika referensramar ökar chansen att ge elever en 

likvärdig utbildning. En annan aspekt är dock att det som händer när Anders kategoriserar 

eleverna efter kön, är att elevernas individuella variationer inte uppmärksammas och risken finns 

att undervisningen blir stereotypförstärkande och minskar elevers valmöjligheter. Detta trots att 

intentionen är att ge alla elever samma chans till utbildning. Vilka förväntningar lärare har på 

eleverna formar enligt Lpo 94 elevernas uppfattningar om manligt och kvinnligt.  
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Genus i teorin och jämställdhet som en vision 

Nästa tema i intervjuerna behandlade begreppen genus och jämställdhet. I läroplan och skollag 

finns dessa begrepp med utan att klart definieras, vilket gör att lärare måste tillskansa sig kunskap 

om begreppens innebörd. Bland annat Wernerssons (2009) forskning visar att det finns olika sätt 

att som lärare förstå jämställdhet. Förståelsen för genus och jämställdhet är av vikt att undersöka 

då det påverkar lärares yrkesutövning och arbete med att uppfylla läroplanens mål. Även syftet 

med att bedriva en genusmedveten undervisning behandlades i denna del av intervjuerna. Inom 

samma tema diskuterades även på vilket sätt skolan idag bidrar till att förstärka, upprätthålla 

och/eller motverka traditionella könsroller. Nedan följer således en presentation och analys av 

hur de intervjuade lärarna uttrycker sig i frågor rörande genus i teorin och jämställdhet som en 

vision.  

 

Aina  

Aina är mycket intresserad av genusfrågor och menar på att genusmedvetenhet måste genomsyra 

precis allt, eftersom genus innebär att allt människor gör delas in i manligt eller kvinnligt. När hon 

exempelvis undervisar i samlevnad tänker hon mycket på hur hon uttrycker sig.  

För mig är det jätteviktigt att jag till exempel aldrig säger till en kille: ”När du blir kär i en tjej” utan 

”När du blir kär i någon” och jag försöker uttryck mig så alltid. Sen är det klart att man missar, 

men jag försöker vara väldigt noga med hur jag väljer ord.  

Aina är medveten om att genus syftar på den kategorisering som finns i samhället mellan vad som 

är manligt och vad som är kvinnligt, med Hirdmans (1988) begrepp, den dikotomi som finns. 

Eftersom Aina anser att genus genomsyrar hela samhället bör följaktligen genusmedvetenhet 

genomsyra alla delar av lärarens arbete. Aina ger ett exempel gällande att hon tänker på att vara 

könsneutral i sitt språk, något som Harding (1986) menar är en del av den strukturella nivå som 

konstruerar genus.  

Målet med en genusmedveten undervisning, enligt Aina, är att elever skall känna sig 

accepterade, även om de inte följer alla normer som finns för exempelvis vad som är manligt 

respektive kvinnligt. ”Det är nog inte många som prickar normen, alla känner sig nog konstiga på 

något sätt. Skolan har då som uppgift att förmedla att ”konstigt” är ”normalt”, menar Aina. Målet 

med att vara en genusmedveten lärare är enligt Aina att alla ska känna sig accepterade, även de 

som anses bryta mot de normer som finns för deras kön. Detta stämmer väl överens med 

Hedlins (2006) tolkning av läroplanen. Hon menar att målet är att skapa så många valmöjligheter 

som möjligt för eleverna och att eleverna ska känna sig uppmuntrade att göra de val de känner 

för, oavsett om det anses kvinnligt eller manligt.   

Aina anser att skolan på ett sätt bidrar till att förstärka och upprätthålla traditionella könsroller. 

Till exempel visar personalsammansättning att kvinnor är fler och att det är de som oftast får den 
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omvårdande rollen att ta hand om barn. Däremot tror Aina att lärare gör ett hyfsat jobb för en 

jämställd skola. Hon tror att hennes eget sätt att undervisa stärker tjejers förmåga att ta plats, 

även om hon är medveten om att det nog inte alltid räcker hela vägen. Aina säger att i det tempot 

vi har nu, så kommer det att ta generationer för samhället och skolan att bli jämställda. Enligt 

Andersson (2011) innebär bland annat genusmedvetenhet att analysera sina egna handlingar i 

relation till genus. Aina visar prov på detta då hon säger att hon medvetet jobbar för jämställdhet 

men samtidigt inser att hon i vissa avseenden inte når hela vägen. 

   

Didrik  

Didrik anser att problemet, när det gäller genus, är att samhället inte är jämställt. Bara en sådan 

grej att saker kvinnor gör ofta värderas lägre än saker män gör, tyder på att jämställdhet inte 

råder. Detta är något Didrik själv har erfarenhet av, eftersom han arbetar inom ett 

kvinnodominerande yrke. Han märker av att läraryrket värderas lägre än till exempel 

hantverksyrken, som ses som ett ”manligt” yrke. Didrik upplever att mannen är norm i många 

sammanhang. Ett exempel är att kvinnor kan ha både kvinnliga och manliga förebilder, medan 

män oftast bara har manliga förebilder. Dessa företeelser är förmodligen socialt konstruerade, 

men han tror inte att allt är en social konstruktion utan att det finns biologiska skillnader också, 

mellan män och kvinnor. När Didrik pratar om på vilket sätt man ser att samhället inte är 

jämställt beskriver han att kvinnors aktiviteter ofta värderas lägre än mäns. Detta är vad Hirdman 

(1988) benämner som hierarki, en av de två bärande principerna i genussystemet. Hierarki 

innebär även att det manliga ses som norm, något Didrik visar klar förståelse i då han nämner att 

kvinnor har manliga och kvinnliga förebilder, medan män endast har kvinnliga. Detta visar på att 

manliga förebilder är det normala, medan kvinnliga förebilder är något som bara är intressant för 

kvinnor. Wernerssons (2009) intervjustudie resulterar i två sätt som lärare kategoriserar 

jämställdhet: ”Jämställdhet som likhet” och ”Jämställdhet som balansering av olikhet”. 

”Jämställdhet som likhet innebär att lärarna anser att skillnader mellan män och kvinnor är socialt 

skapade av föreställningar kring manligt och kvinnligt. Didrik visar i delar av sina uttalanden att 

han anser att hierarkin och dikotomin i genussystemet påverkar människors sätt att vara. 

Samtidigt nämner han att han tror att det finns vissa biologiska skillnader. Detta gör att han till 

viss del håller med om att ”Jämställdhet som balansering av olikhet”, det vill säga att det finns 

skillnader, men att jämställdhet också innebär att det manliga och kvinnliga bör värderas lika.  

När det gäller att arbeta mer med genusfrågor så tror inte Didrik att det är något man måste 

tänka på hela tiden i sin undervisning 

Jag tror inte att man behöver tänka på det så jätte mycket egentligen. Man måste ju helt enkelt se 

till alla människor som individer. Man ska inte tvingas att vara på ett sätt för att man är kille eller 

tjej, men man ska inte tvingas att vara motsatsen heller. Man ska vara precis den man är så att man 

har chansen att utvecklas i vilken riktning man vill.  
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Didrik uttalar sig här om att han inte anser att det är nödvändigt att alltid tänka på genus, utan att 

istället är det viktiga att fokusera på eleverna som individer. Detta är enligt Hedlin (2010) en 

vanlig uppfattning och hon benämner inställningen som könsblindhet. Risken med att ha detta 

förhållningssätt är att läraren kan missa det komplexa genussystem som påverkar elevers sätt att 

vara. När det gäller syftet med att bedriva undervisning könsmedvetet anser Didrik, i likhet med 

Aina, att målet är att varje individ ska få vara som den är. Det ska vara lika accepterat att följa 

normerna som att inte göra det. Detta stämmer väl överens med läroplanens innehåll rörande 

lärarens plikt att motverka traditionella könsmönster och att uppmuntra elever till att utveckla 

intressen oavsett könstillhörighet.  

När det handlar om huruvida skolan förstärker/upprätthåller de rådande könsmönster som 

finns, så tror Didrik att så är fallet. Styrdokumenten säger ju att skolan ska arbeta för jämställdhet 

och demokrati, det har nog ingen något emot, men genom att inte aktivt agera, signalerar man att 

rådande mönster är acceptabla. Även om han anser sig som relativt medveten så råkar han nog 

ibland handla på ett sätt som upprätthåller dessa mönster ändå. Han anser att skolan skulle kunna 

bli bättre på många sätt. Det räcker inte att bara räkna de som räcker upp handen och fördela 

talutrymmet jämnt, utan man måste arbeta konsekvent och reflektera över alla delar i sin 

undervisning. 

 

Rakel  

Rakel kopplar ihop begreppet genus med kön och hur människor utvecklar sin identitet. När det 

gäller hur skolan påverkar de könsmönster som finns tror Rakel att det börjar tidigt redan i 

förskolan. Man förutsätter att pojkar vill leka med bilar och flickor med dockor. På högstadiet 

anses högljudda tjejer som besvärliga, medan killar får vara det eftersom det är så ”de är”. Man 

har mer överseende med pratiga killar än pratiga tjejer. De förväntningar man har på killar 

respektive tjejer påverkar hur eleverna beter sig. Rakel lägger således i begreppet genus in att det 

handlar om hur mänsklig identitet formas och menar att förväntningar är något som styr mycket 

av formandet av våra identiteter. Hon ser att genus till stor del är socialt konstruerat, liksom 

Hedlin(2006) och Wedin (2009) menar. Även Lpo 94 och Lgr 11 lägger fokus på att 

förväntningar som ställs på elever formar deras uppfattning om manligt och kvinnligt, vilket 

innebär att man som lärare funder över vilka förväntningar man har på eleverna. Rakel 

exemplifierar med att lärare förmodligen ofta har överseende med pratiga killar eftersom man 

anser att det ligger i deras natur att vara mer pratiga än tjejer.  

Hon tycker inte att samhället idag är jämställt, men att man har kommit ganska långt 

jämfört med andra kulturer. Dock har vi mycket kvar att göra för att det ska bli helt jämställt 

mellan män och kvinnor, om det nu går. För att elever i framtiden skall bli goda medborgare så 

anser Rakel att de bör ha ett jämställt synsätt. De måste få lära sig att alla har lika rättigheter och 

lika värde och att man har rätt att få göra vad man vill med sitt liv. Skolan skall vara ett föredöme 
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och ge både killar och tjejer möjlighet att lyckas med det de företar sig. Hon tror att utbildning 

och kunskap ger eleverna större möjlighet att senare i livet kunna göra det de vill.  

 

Anders  

Anders anser att vad man lägger i begreppet jämställdhet är subjektivt. ”På det ekonomiska planet 

är det ju ofta så att män har högre lön än kvinnor för samma jobb och så borde det ju inte vara” 

menar han . Däremot är Anders mer tveksam till vad jämställdhet är inom andra områden. När 

det gäller beteenden och relationer är det svårare att säga att lika fördelning innebär jämställdhet. 

Anders anser att alla har olika förutsättningar och det finns stora biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor så det går inte att fördela allt lika, vare sig det handlar om hushållsysslor eller taltid i 

klassrummet. Debatten om jämställdhet är således bara ”bubbel” enligt Anders. Anders uttrycker 

osäkerhet i vad jämställdhet innebär. Han nämner endast den kvantitativa aspekten av 

jämställdhet och håller med om vissa jämställdhetsmål, exempelvis lika lön för lika arbete, medan 

han inte tror på att jobba för exempelvis lika fördelning av hemarbete. Båda dessa mål finns 

enligt Wedin (2009) med i den svenska jämställdhetspolitiken. Läroplanen betonar dock den 

kvalitativa aspekten av jämlikhet, det vill säga att möjligheter och villkor ska vara lika för pojkar 

och flickor. 

Anders menar att om man är medveten om vilka skillnader som finns mellan killar och tjejer i 

skolan, så kan man som lärare anpassa sin undervisning och förklara på ett sätt som killar och 

tjejer förstår, så att alla får samma möjlighet att exempelvis klara ett prov. Trots att Anders alltså 

inte uttalar sig om den kvalitativa aspekten av jämställdhetsarbete, verkar han arbeta för att båda 

könen ska ha lika möjligheter eftersom han tänker på att förklara på olika sätt så att både killar 

och tjejer förstår.  

Kunskapsutveckling i genusfrågor 

Det sista temat som behandlades i intervjuerna var hur mycket kunskap kring genus lärarna tyckte 

att de hade med sig från sin utbildning. Vidare diskuterade också huruvida skolan lärarna arbetar 

på jobbar med genusfrågor och hur lärarna själva tycker att ledningen och lärarlagen på skolan 

borde arbeta med genusfrågor. Då dessa frågor inte diskuterades lika ingående som de två tidigare 

temana, kommer alla de intervjuades uttalanden presenteras och därefter följas av en analysdel.  

 

Gällande frågan hur mycket lärarutbildningen ger kunskap om genus, anser Aina att det är svårt 

att svara på eftersom hon har läst mycket om genus på fristående kurser och har svårt att skilja på 

vilket som tillhörde just lärarutbildningen. Eftersom hon läst flera kurser med genusinriktning 

under sin utbildning tycker hon att hon har mycket goda kunskaper i ämnet. På skolan Aina 

arbetar är det ovanligt att arbetskollegorna diskuterar genusfrågor med varandra. Hon har heller 

inget minne av att man på konferenser eller fortbildningsdagar jobbat med genusfrågor. Det är 
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synd tycker hon, men samtidigt anser hon att som professionell lärare skall man ha ett intresse 

och för genus och ett genusmedvetet förhållningssätt ändå. 

Didrik stötte på genus ett antal gånger under utbildningen. Han har också varit intresserad 

själv och läst mer på egen hand. Han tror dock att om man inte har ett intresse för genus och 

medvetenhet från början, så växer det nog inte under utbildningen. Det kanske till och med går 

förbi en. På Didriks skola är det inte vanligt med diskussioner kring genus. Överlag finns det 

sällan tid för mer teoretiska reflektioner, läraryrket är så praktiskt att vardagliga bestyr gör att man 

inte hinner med filosofiska diskussioner, menar Didrik. Han skulle gärna vilja ha mer tid att 

diskutera till exempel genusfrågor. Han tror annars att det finns en risk att man blir lite cynisk 

och tänker att ”äh, det orkar jag inte med”. 

När Rakel gick lärarutbildningen ingick en del genus i kurserna. Inriktningen var relativt 

teoretisk och har inte givit henne mycket kunskap i hur man praktiskt kan arbeta med 

genusfrågor i klassrummet. Liksom på Didriks och Ainas skola pratar man inte heller på Rakels 

skola mycket om genus. Hon tror att det skulle vara bra att ta upp det på exempelvis 

arbetslagsmöten, eftersom att det är en viktig fråga. ”Det skadar inte att reflektera över” menar 

Rakel och har exempelvis funderat på varför killar generellt har sämre betyg än tjejer Detta skulle 

hon exempelvis tycka vore intressant att diskutera.   

Anders läste lärarutbildningen i början av 70-talet och har inga minnen av att den innehöll 

kurser om genus.  

Anders tycker att det pratas alldeles för mycket om genus och jämställdhet redan nu, så han 

svarar blankt nej på frågan om det borde diskuteras vidare. Han vill att tiden skall ägnas åt att 

arbeta.  

När det gäller hur mycket kunskap i genus de intervjuade lärarna känner att de har med sig 

från lärarutbildningen kan generellt sägas att de inte tycker att de tillskansat sig mycket kunskap 

där. Aina och Didrik har av eget intresse läst vidare och känner sig väl insatta i genusfrågor. Att 

lärarna inte upplever att utbildningen ger verktyg för att handskas med genusfrågor i skolan är 

märkvärdigt då forskning (Forsberg, 2002 och Hedlin 2010) säger att lärare måste ha ett 

genusperspektiv och att detta handlar om kunskap, inte värderingar. Märkvärdigt är också att tre 

av lärarna inte tycker att skolan de jobbar på arbetar för jämställdhet, något som är tydligt uttryckt 

i styrdokumenten (Lpo 94, Lgr 11 och Skollagen) att det åligger skolan att göra. Intresset av att 

jobba mer med genus varierar. Rakel och Didrik uttrycker att det skulle vara givande att diskutera 

genus mer på arbetsplatsen. Anders ser inte att mer diskussioner skulle ge resultat och Aina kan 

tänka sig att prata mer om det, men anser att varje lärare bör klara av att arbeta med genus på 

egen hand. Calderons (2003) studie visar att för att jämställdhetsarbete ska lyckas på skolor är det 

av stor vikt att ledningen bidrar med engagemang och stöd.  
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Sammanfattning av intervjustudiens resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet i intervjustudien att det bland lärare finns olika sätt att se på 

genus och genusmedvetenhet. Man kan också se kopplingar mellan sättet att se på genus och 

sättet man hanterar genusfrågor i klassrummet. Aina ser genus som något socialt konstruerat och 

försöker i sin undervisning reflektera och arbeta för att eleverna i klassen inte ska känna sig styrda 

av de könsmönster som finns. Även Rakel ser hur genus är socialt konstruerat och styr hur elever 

formar sina identiteter. Rakel är dock mer tveksam till vilka metoder man som lärare ska använda 

för att motverka traditionella könsroller och är osäker på om det går att göra något åt situationen. 

Didrik ser även han hur genus påverkar eleverna i klassrummet och han beskriver hur hierarki 

och dikotomi visar sig i hans undervisning. Däremot tycker han att det bästa är att försöka bortse 

från elevernas kön och istället se alla som individer. Motsatsen till detta tankesätt visar Anders 

prov på då han menar att det finns skillnader mellan killar och tjejer som är biologiska och därför 

menar att man som lärare till exempel måste förklara på olika sätt så att både killar och tjejer 

förstår. Dessa tankegångar kan karakteriseras som könsstereotypa eftersom det innebär att man 

håller isär manligt och kvinnligt och inte tar hänsyn till individualiteter.  

I läroplanen fokuseras på den kvalitativa aspekten av jämställdhet, att elever ska få lika 

möjligheter och ha lika förväntningar på sig oavsett kön. Alla lärare i studien arbetar medvetet för 

att ge både killar och tjejer lika möjligheter i skolarbetet. Metoderna är dock olika och det finns 

hos vissa en osäkerhet om vilket sätt som är det bästa för att arbeta genusmedvetet. Bör man som 

Anders medvetet behandla killar och tjejer olika eller bör man som Didrik försöka bortse från 

elevernas kön? Eller bör man som Aina och Rakel jobba för att eleverna ska få möjlighet att gå 

över gränserna för de normer som finns? Detta är självfallet generaliseringar av de intervjuade 

lärarnas tidigare redovisade åsikter, men visar ändå på de olika sätt man tror är rätt för att arbeta 

för jämställdhet.  

Eftersom ambitionen hos lärarna finns att jobba för jämställdhet, är det som ibland brister 

kunskapen i hur man bäst arbetar genusmedvetet i klassrummet. Intresset att lära sig mer kring 

genus finns hos alla de intervjuade lärarna utom hos Anders. Endast Aina, som läst kurser 

rörande genus utöver lärarprogrammet, anser att hon fått tillräckligt med kunskap och verktyg i 

sin utbildning för att arbeta med genus i skolan. Lärarna tycker generellt inte att ledningen på 

deras skola aktivt jobbar med genusfrågor. 
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Jämförande analys av enkät och intervju 

Nedan följer en sammanfattande analys av enkät- och intervjuundersökningarnas resultat- och 

analysdelar. För att tydliggöra hur resultatet besvarar syftet, har vi valt att strukturera den 

jämförande analysen utefter våra tre frågeställningar, i samma ordning som de presenterades 

under kapitlet syfte. 

Hur förhåller sig högstadielärare till begreppet genus? 

Hur lärare förhåller sig till begreppet genus framkommer genom deras skilda uppfattningar om 

orsakerna till genussystemets existens. Det finns tre aspekter, vilka lärarna förhåller sig till genus 

på. Den första aspekten lärarna har kring genus är att se genus som en social konstruktion, den 

andra är genus som ett tomt begrepp där det biologiska är avgörande och den tredje är en 

blandning av den första och andra, det vill säga genus beror på både biologi och det sociala. Det 

finns en spridning i hur lärarna förstår genus då de till olika grad anser att biologi och social 

konstruktion bidrar till hur människan tänker och handlar. I enkätstudiens resultat ser vi att en 

stor andel av lärarna tycker att det finns biologiska skillnader som påverkar elevers beteenden, 

medan en något mindre andel tenderar att inte hålla med om att så är fallet. Männen i både enkät- 

och intervjustudien håller med i större utsträckning än kvinnor om att det finns biologiska 

skillnader som påverkar människans beteende. I intervjustudien ser vi att Anders menar att 

biologiska skillnader är avgörande för människors beteende, medan de övriga intervjupersonerna 

anser att det inte är så enkelt att människors beteenden endast beror på den ena eller andra 

kategorin: biologiskt eller socialt. I deras uttalande fokuserar de dock på att genus främst är 

socialt konstruerat. Exempelvis nämner Rakel och Aina att förväntningar och det språk man 

använder påverkar beteenden. Ur denna analys framgår det tydligt att det bland lärarna finns tre 

olika synsätt, som vi har valt att kalla aspekter, av genus: socialt, biologiskt eller både och.  

En annan sida rörande lärares förståelse för genus är hur lärarna upplever i vilken grad de 

själva kan påverka det rådande genussystemet. Antingen kan läraren ha en aktiv, passiv eller 

biologiskt passiv syn. Att ha en aktiv syn innebär att läraren förhåller sig till genus utifrån sig själv 

och ser hur människan är en del i systemet. Lärarna med detta perspektiv anser även att varje 

individ skapar de normer som bygger upp systemet, inklusive de själva. Aina och Didrik tillhör 

den här kategorin. De anser att lärare bör ha en genusmedvetenhet i all sin undervisning och de 

anser att deras handlingar konkret påverkar elevernas sätt att förhålla sig till normerna. Eller så 

finns det passiva perspektivet, vilket innebär att läraren tror att genus är något som finns utanför 

individen och som människan helt enkelt måste förhålla och anpassa sig till. Rakel har detta 

perspektiv, det vill säga, hon anser inte att hon själv kan, eller åtminstone har mycket svårt att, 
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med sina handlingar, varken motverka eller förstärka de normer som finns. Hon anser att 

könsordningen står utanför hennes makt att påverka. Anders hamnar i den tredje kategorin, 

biologiskt passiv, eftersom han anser att genussystemet, om ordet för honom skulle ha en 

innebörd, endast beror på biologiska skillnader och verkar inte medvetet arbeta för att motverka 

mönster. Det torde enligt honom vara lönlöst om det ändå beror på biologi. Utifrån detta stycke 

kan det utläsas att ett aktivt/passivt förhållningssätt till genus påverkar det egna beteendet.  

Lärarna i intervjustudien berättar alla om att de upplever att det finns skillnader i hur pojkar 

respektive flickor beter sig i klassrummet och lärarna försöker var och en utifrån sitt 

förhållningssätt, arbeta för att alla elever oavsett kön ska få lika möjligheter i skolundervisningen. 

Enkätundersökningens resultat visar samtidigt att 40 % av lärarna inte ofta tänker på könsroller i 

klassrummet. Man kan se ett samband mellan om man tror att det finns biologiska skillnader 

mellan könen och hur ofta man tänker på könsrollerna i klassrummet. Sambandet har 

korrelationen -0,39, vilket innebär att om man tror att det finns biologiska skillnader mellan 

könen så tänker man inte ofta på könsrollerna i klassrummet. Detta tolkar vi som att man innehar 

en passiv syn.  Tänker man inte som lärare på könsrollerna så finns risken att man missar de 

komplexa strukturer som påverkar elevernas könspositionering och därmed inte kan ge alla elever 

lika möjligheter i undervisningen. Enligt läroplanens mål skall skolan medvetet främja kvinnor 

och mäns lika möjligheter. Vår tolkning av detta blir att det troligtvis är svårt att uppfylla 

läroplanens mål, om lärarna inte medvetet uppmärksammar de könsroller som finns i 

klassrummet.  

Vi har huvudsakligen kunnat urskilja två dimensioner kring hur lärarna förhåller sig till genus. 

Dimension ett handlar om tre aspekter, det vill säga om man tror att genus beror på biologi, det 

sociala eller både och. Den andra dimensionen är om läraren har ett aktivt, passivt eller passivt 

biologiskt förhållningssätt till genus. 

Vilka faktorer framkommer i vår studie som betydelsefulla för högstadielärares sätt att 

förhålla sig till genus? 

Vi har i studiens resultat kunnat urskilja ett antal faktorer som visar sig vara av betydelse för hur 

lärare förstår genus. I frågeställning ett framkom två huvudsakliga dimensioner kring förhållandet 

till genus: tre aspekter och ett aktivt/passivt förhållningssätt. Detta påverkar hur lärare ser på 

genus och nedan kommer det att redogöras för faktorer, som i enkätundersökningen 

framkommit som betydelsefulla, kring sättet högstadielärarna i vår undersökning förhåller sig till 

genus. 

Hur länge lärare arbetat visar sig vara en betydelsefull faktor, framförallt gällande hur benägen 

man är att aktivt vilja jobba mer med genusfrågor på sin skola och om man fått tillräckligt med 

kunskap kring genus i sin utbildning. Korrelationerna visar att om läraren har arbetat länge tycker 

denne inte att man ska jobba mer aktivt med genusfrågor och anser samtidigt att de inte har fått 
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tillräckligt med kunskap i sin utbildning. Detta torde även ha betydelse för hur förståelsen av 

begreppet genus yttrar sig. 

Vi har räknat på medelvärden mellan gruppen kvinnor och gruppen män och resultatet visar 

på att lärarens kön har betydelse för hur de ser på genusfrågor. Exempelvis är det stor skillnad i 

resultatet mellan deras intresse för genus och kvinnors intresse tenderar att vara större än mäns. 

Vidare anser män i större utsträckning än kvinnor att lärarens kön har betydelse för hur 

relationerna till eleverna blir samt hur eleverna ser på en som lärare. 

Männen håller i högre grad än kvinnor med om att det finns biologiska skillnader som 

påverkar människans beteende, något som även styrks av intervjustudiens resultat, exempelvis i 

och med Anders som anser att det biologiska är avgörande. Kvinnor och män verkar dock vara 

eniga kring hur mycket arbetsgivaren jobbar med genusfrågor på sin skola. Både kvinnor och 

män anser att arbetsgivaren inte jobbar aktivt med genusfrågor. Utifrån vårt resultat kom det 

fram att kvinnor i större utsträckning än män anser att de upplevt sig orättvist behandlade. 

Kvinnor tänker också mer på könsrollerna i klassrummet. Korrelationsberäkningarna visar att de 

lärare som upplevt att de blivit orättvist behandlade på grund av kön anser att det kan ha format 

deras syn på undervisningen samt att de ofta tänker på könsrollerna i klassrummet. En tolkning 

av detta är att den som känt sig orättvist behandlad uppmärksammar skillnaderna oftare och vill 

motverka dem.  

Ytterligare en faktor som visat sig vara relevant är hur stort intresset för genus är. Denna fråga 

hade hög korrelation med bland annat frågan om man tänker på könsrollerna i klassrummet och 

om man tycker att man bemöter pojkar och flickor lika. I intervjustudien kan man se att de lärare 

som har haft ett intresse och läst vidare om genusfrågor utöver lärarutbildningen, är de som är 

mest medvetna om de könsmönster som finns och har verktygen att analysera dessa mönster 

utifrån ett genusperspektiv. 

Sammanfattningsvis har det kunnat urskiljas tre faktorer, vilka påverkar lärares förhållningssätt 

till genus. Dessa faktorer är: hur länge man har arbetat, om läraren är man eller kvinna samt hur 

stort intresset för genus är. 

Hur påverkar högstadielärares förhållande till genus deras undervisning? 

Ur frågeställning ett kunde vi utläsa att lärare förhåller sig till begreppet genus på olika sätt. Antingen 

förstår lärarna genus utifrån tre aspekter: genus som social konstruktion, biologiskt eller både och. 

Vidare förstår lärare begreppet genus antingen via ett aktivt, passivt eller biologiskt passivt 

förhållningssätt. I detta avsnitt besvaras hur lärares förhållningssätt till genus påverkar deras 

undervisning. 

En stor del av lärarna i vår enkätundersökning anser att de behandlar pojkar och flickor lika i 

sin undervisning. Det finns ett samband mellan hur stort intresset för genus är och hur lika man 

tycker att man behandlar pojkar och flickor. Det finns också ett samband mellan hur stort 
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intresset för genus är och hur ofta läraren tänker på könsrollerna i klassrummet. Är intresset för 

genus stort anser lärarna att de bemöter pojkar och flickor lika och lärarna anser även att de då 

ofta tänker på könsrollerna i klassrummet. Korrelationerna beräknades till 0,59 respektive 0,66, 

vilket indikerar tydliga samband. Ju mer övertygade lärarna är om att det finns biologiska 

skillnader mellan könen desto mer sällan tenderar lärarna att tänka på könsrollerna i klassrummet. 

Detta innebär vidare att ju mer övertygade lärarna är om att genus är socialt konstruerat, desto 

mer tenderar lärarna att ofta tänka på könsroller i klassrummet. En tolkning av detta är att hur 

lärare tänker kring begreppet genus, har stor betydelse för hur de handlar i sitt klassrum. 

Aina och Didrik har ett aktivt förhållningssätt till genus och tänker båda mycket på 

talutrymmet och hur det fördelas. Didrik tänker också mycket på att de val eleverna gör ska vara 

oberoende av könstillhörighet, då han vill motverka de könsstereotypa val som ofta görs. En 

korrelation baserat på enkätresultaten räknades ut mellan om man tycker att det är möjligt att i 

praktiken ge pojkar och flickor lika mycket talutrymme och om man bemöter pojkar och flickor 

lika i sin undervisning. Sambandet blev att om läraren tycker att det är möjligt att i praktiken ge 

pojkar och flickor lika mycket talutrymme, så tycker läraren att denne bemöter pojkar och flickor 

lika i sin undervisning. Detta kan tolkas som att om läraren har ett aktivt förhållningssätt, som i 

Ainas och Didriks fall, anses läraren kunna påverka elevers könspositionering, och det är även 

rimligt att anta att man som lärare då försöker skapa lika talutrymme i klassrummet. Om man har 

ett passivt förhållningssätt, det vill säga tror att det är svårt att påverka elevers könspositionering, 

som i Rakels och Anders fall, så är en rimlig tolkning att lärarna i detta fall inte lägger mycket 

fokus på att skapa lika utrymme för killar och tjejer, eftersom det antas vara svårt att 

åstadkomma.  

Som nämnts tidigare har lärarna i intervjustudien olika metoder som de använder för att alla 

elever, oavsett kön ska få lika möjligheter. Vi kan se hur deras sätt att förstå genus ligger till grund 

för vilka metoder de tillämpar i klassrummet. Anders, som anser att skillnader mellan pojkar och 

flickor främst är biologiskt, anpassar hur han förklarar lektionsuppgifter för killar respektive 

tjejer, eftersom de av biologiska orsaker antas förstå på olika sätt. Anders, som har ett biologiskt 

passivt förhållningssätt, försöker inte ändra på de mönster som finns. 

För att vara helt genusmedveten ska läraren uppfylla två krav: dels ska läraren se individen och 

dels ska läraren inse att det finns skillnader mellan könen. Med det första kravet menas att läraren 

ska se alla individers förutsättningar, egenskaper och ambitioner, oavsett vilket kön eleven har. 

Det andra kravet innebär att läraren inser att eleverna påverkas av de könsmönster som finns, 

trots att det är dessa mönster läraren har i uppdrag att motverka. Killar och tjejer intar olika 

könsroller troligtvis på grund av de rådande normer som finns i samhället. De traditionella 

könsmönstren lever kvar, och detta måsta läraren ta hänsyn till och agera utifrån, utan att missa 

elevers individualitet. 
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I exempelvis ett fall som Anders, som alltså i sin undervisning anser sig vara medveten om 

skillnader mellan könen, tolkar vi det som att han inte är helt genusmedveten eftersom han inte 

uppfyller ovanstående två krav.  Anders ser att skillnader mellan könen finns, därmed uppfylls 

ena kravet. Hans kategorisering av eleverna som killar respektive tjejer kan däremot innebära att 

individualiteten undgås och undervisningen blir istället för genusmedveten, 

könsstereotypförstärkande. Motsatsen till könsstereotyp undervisning är könsblind undervisning, 

vilket innebär att läraren helt försöker bortse från elevernas kön och behandla varje elev 

individuellt. Risken finns då att läraren missar att genus är en bidragande faktor till hur eleverna 

handlar och formar sina personligheter. Aina visar i undersökningen en medvetenhet i hur genus 

konstrueras och försöker i sin undervisning reflektera och arbeta för att eleverna inte ska känna 

sig styrda av de könsmönster som finns. Detta är en medelväg mellan könsblindhet och 

stereotypförstärkande undervisning och kan benämnas som genusmedveten undervisning. 

Sammanfattningsvis visar studien att intervjupersonernas sätt att förstå genus i stor grad påverkar 

sättet på vilket de hanterar genusproblematik i sin undervisning. 
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Diskussion 

Till att börja med vill vi klargöra varför vi har valt att hänvisa till den gamla läroplanen, Lpo94. Vi 

har valt att använda oss utav den gamla läroplanen av den enkla anledningen att det är den som 

nu är gällande och det är alltså den som lärarna i studien arbetar efter. Vi har dock valt att även 

referera till den nya läroplanen, Lgr 11, eftersom den kommer att vara gällande inom kort och är 

väldigt lik den gamla. 

I läroplanen står klart och tydligt att skolan har som uppdrag att främja kvinnors och mäns 

lika möjligheter. Lärarna har även i uppdrag att försöka motverka traditionella könsmönster. 

Denna uppsats har, med intervju och enkät som metod, undersökt vilka förutsättningar 

högstadielärare i en mellansvensk kommun har att uppfylla dessa mål som styrdokumenten sätter 

upp.  Vi har undersökt hur lärare förhåller sig till genus, vilka faktorer som kan påverka lärares 

sätt att förhålla sig till genus och hur deras sätt att förhålla sig till genus påverkar undervisningen. 

Sammantaget har vi skapat en bild av högstadielärares medvetenhet kring genus och kommer i 

detta avsnitt att diskutera våra resultat.  

En skillnad värd att diskutera är hur lärare förhåller sig till genus. Lärarna ser i olika 

utsträckning sig själva som medskapare av det genussystem som finns i samhället. Några visar i 

sina uttalanden att de ser hur deras handlingar alltid är en del av att motverka, upprätthålla eller 

förstärka föreställningarna om genus. Detta aktiva förhållningssätt gör att lärarna känner ett stort 

ansvar för hur de handlar och bemöter eleverna i sin undervisning. De lärare som känner att 

könsordningen är något som är svårt för dem själva att påverka, det vill säga ett passivt 

förhållningssätt, ser inte hur deras handlingar och bemötande av eleverna påverkar elevernas 

könspositionering. Om en lärare behandlar elever utifrån kön kommer det leda till en 

förstärkning av de könsmönster som finns, utan att detta varit lärarens intention. Det är därför av 

vikt att lärare inser att deras bemötande av elever i stor grad påverkar den genusordning som 

finns i skolan.  

Ett annat resultat studien kommit fram till är att 40 % av lärarna sällan tänker på könsroller i 

klassrummet. Detta anser vi vara en hög siffra då en medvetenhet och uppmärksamhet kring 

könsrollerna är en förutsättning för att kunna uppfylla läroplanens mål om att motverka 

traditionella könsmönster. Detta resultat, tillsammans med att lärarna generellt inte uppvisar 

något större intresse av att arbeta mer aktivt med genusfrågor på sin skola, behöver inte 

nödvändigtvis bero på brist av intresse från lärarnas sida. Tvärtom visar resultaten på att lärarnas 

intresse för genus är relativt stort. Orsaken till resultaten, tror vi, kan vara att lärarna redan idag 

upplever en stor arbetsbelastning och tror således att det skulle leda till än mer arbete att utöver 

redan befintliga arbetsuppgifter, även jobba med genusfrågor.  
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När det gäller vilka faktorer som påverkar högstadielärarnas förhållande till genus visar våra 

resultat på att kön, hur länge läraren arbetat och hur stort lärarnas intresse för genus är, är de 

faktorer som i största grad påverkar hur lärare förhåller sig till genus. I enkätstudien är även ålder 

en faktor som undersökts, dock har detta inte valts att redovisas eftersom åldern i vår studie 

starkt kovarierar med antal år lärarna arbetat. Korrelationen är 0,94. Detta innebär att alla resultat 

rörande antal år lärarna arbetat även går att översätta till faktorn ålder. Enligt Wernerssons(2009) 

studie är denna faktor, hur länge lärare arbetat, den mest framträdande gällande vad som påverkar 

lärares sätt att förhålla sig till genus. Våra resultat visar dock, i motsats till Wernerssons, att 

lärarens kön är en till högre grad avgörande faktor. Exempelvis tänker kvinnor i större 

utsträckning än män på könsrollerna i klassrummet och män anser i högre grad än kvinnor att 

lärarens kön har betydelse i relationerna till eleverna. Ett annat resultat visar på att kvinnor oftare 

känt sig orättvist behandlade på grund av kön. Detta kan vara en orsak till att kvinnor har ett 

större intresse och tänker mer på genusfrågor i sitt arbete. En ytterligare orsak till att kvinnor 

visar sig ha ett större intresse för genus, kan vara att det än idag är så att det i samhället anses vara 

kvinnor som ”vinner” på att samhället blir mer genusmedvetet och jämställt. Deras stora intresse 

verkar medföra att de tänker mer på könsroller. Enligt forskningen är killar de som tar mest 

utrymme och får mest uppmärksamhet i klassrummet och det blir lätt att jämställdhetsarbetet 

anses fokusera på att ”lyfta” tjejerna. På grund av detta skulle det kunna vara så att kvinnliga 

lärare känner igen sig mer i tjejernas situation och därmed ha lättare att bygga upp ett större 

engagemang i genusfrågor. Det finns dock en aspekt som blir mer och mer uppmärksammad i 

skolan och samhället, nämligen att pojkar får sämre betyg i jämförelse med flickorna. För att 

kunna ge pojkar och flickor lika möjligheter i skolans värld är det av yttersta vikt att se 

jämställdhetsarbete som något som gynnar alla elever. Annars kan det leda till att killar får mindre 

möjligheter att välja vilka studieprogram de vill på högskolan och att färre män då skaffar sig 

akademiska yrken. 

Ett, vad vi anser vara positivt, resultat är att lärare som arbetat färre år i större utsträckning 

anser att utbildningen givit dem tillräckligt med kunskap om genus än de som arbetat längre som 

lärare. Detta tyder på att dagens lärarutbildning utrustar lärarstudenter med mer kunskap i genus 

än lärarutbildningen längre tillbaka i tiden. Däremot framkom att endast 18 % höll med om att de 

fått tillräckliga kunskaper om genus i sin utbildning. Vi anser att denna siffra är väldigt låg, särskilt 

med tanke på hur viktigt forskning och styrdokumenten tycker att kunskap om genus är. 

Tendensen att de nyutbildade lärarna ändå anser sig ha fått mer kunskap kring detta, än de lärarna 

med äldre utbildning, tyder på att lärarkåren i framtiden troligen kommer vara mer kunnig i 

genusfrågor och därmed ha bättre förutsättningar att uppnå läroplanens jämställdhetsmål. Dock 

anser vi att utbildningen borde lägga större vikt kring genusfrågor, så att det tydligt framgår hur 

viktig kunskapen kring detta område är, för att lärarna skall kunna utföra det uppdrag som åligger 

dem enligt styrdokumenten. 
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Något som det forskats mycket kring gällande genus och jämställdhet i skolan är hur 

talutrymmet fördelas i klassrummet. Generellt visar resultaten att killar får och tar mer utrymme 

än tjejer. I intervjustudien framkommer att flera lärare tagit del av denna typ av forskningsresultat 

och som en följd av detta är mer uppmärksamma på hur de fördelar ordet i klassrummet. Detta 

visar på att forskning ger resultat och det är således viktigt för aktiva lärare att ta del av den.  

En intressant aspekt kom fram när fråga 5 jämfördes med fråga 14. Sambandet däremellan 

blev att om läraren tycker att denne har de redskap som krävs, så tycker läraren inte att denne 

agerar annorlunda mot eleverna på grund av sitt kön. Kvinnor anser till lite större utsträckning att 

de inte har tillräckligt med redskap för att hantera genusrelaterade situationer, jämfört med 

männen som anser att de i lite större utsträckning har tillräckligt med redskap. Det vill säga, en 

aning hårddraget, männen anser att de har redskap, medan kvinnorna anser att de inte har 

redskap. Fokuserar vi enbart på fråga 14 och tittar på medelvärdena mellan gruppen män och 

gruppen kvinnor, så anser kvinnor i högre grad än män att de inte agerar annorlunda på grund av 

sitt kön. Detta är intressant, eftersom att trots att kvinnor inte har redskapen så agerar de inte 

annorlunda mot eleven, det vill säga i motsats till vad sambandet visar. Motsatsen blir då även att 

männen anser att de har redskapen, men agerar ändå annorlunda mot eleven. Detta styrks av att 

män i mycket större utsträckning än kvinnor anser att deras kön har betydelse för hur relationer 

till eleverna blir. Vad beror detta på? Vårt förslag på en tolkning av detta är att männen är i ett 

mer utsatt läge än kvinnor, då män ofta har råkat ut för exempelvis anklagelser om sexuella 

trakasserier mot kvinnor och måste därmed hålla lite lägre profil för att förebygga att 

missförstånd uppstår.  

Metoddiskussion  

Vi är medvetna om att resultaten i intervjustudien kan vara påverkade av att det är just vi som 

kvinnliga studenter som utfört undersökningen. Detta innebär att reliabiliteten i 

intervjupersonernas utsagor kan ifrågasättas. Intervjueffekten har troligtvis en viss betydelse kring 

hur svaren har lagts fram, då de ibland kan bli en aning förskönande. I metodlitteraturen står att 

det är av relevans att begrepp definieras innan intervjun utförs. Vi valde således att vara väl 

pålästa och definiera de begrepp vi skulle komma att använda i vår analys, innan intervjuplanerna 

och enkäterna utformades. Detta medförde att våra olika metoder baserades utifrån samma 

teoretiska ramverk och att en mer enhetlig tolkning av våra resultat kunde göras. Validiteten 

stärktes genom att vi gjorde pilotundersökningar, som utvärderades, innan huvudundersökningen 

gjordes. En aspekt som kan ha påverkat uppsatsen reliabilitet var det relativt stora externa bortfall 

i både enkät- och intervjustudien. Av de 33 enkäter som studien bygger på besvarades 12 stycken 

av män och 21 stycken av kvinnor. Det stora bortfallet kan göra det svårt att generalisera 

uppsatsens resultat och det är svårt att dra alltför generaliserbara slutsatser. Det som ändå stärker 

reliabiliteten är att fördelningen var relativt utspridd både åldersmässigt och könsmässigt. Det vill 
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säga urvalet som blev kvar av den tilltänkta populationen anser vi ändock är, i och med detta, 

representativt nog för att kunna dra relevanta slutsatser. Tidsaspekten var en faktor till varför vi 

valde att inte vänta längre på att respondenterna skulle lämna in sina svar. Vi hann heller inte 

boka in nya intervjuer. Dessutom såg vi på de enkäter vi fått in att variationen var så pass stor att 

det ändå skulle bli någorlunda representativt för populationen. En anledning till det stora 

bortfallet var bland annat att lärarna var inne i en tung period, då omdömen skulle skrivas, 

utvecklingssamtal skulle hållas och så vidare. Det var alltså svårt att få många att ställa upp. En 

ytterligare aspekt kring hur generaliserbar vår studie är, är att vi har gjort undersökningen inom 

en viss kommun på ett begränsat antal skolor. Det vill säga vårt resultat kanske inte kan 

generaliseras till att gälla för högstadielärare i allmänhet i Sverige. 

Förslag på vidare forskning 

Vår undersökning visade att lärarna anser att deras kön har betydelse för undervisningen. Detta 

resultat överensstämmer med Grovers (2008) resultat, dock inte med Wernerssons (2006). Det 

skulle vara intressant att reda ut tvetydigheten kring hur betydelsefullt lärarens kön är i 

undervisningssammanhang och på vilket sätt det har betydelse. Eventuellt kan lärarna alltså 

påverka könsrollerna bara genom att vara kvinna eller man. Sitt kön är man född med så det kan 

man inte göra något åt, däremot kan individen välja vilken bild hon eller han vill förmedla. Därför 

är det viktigt att man som lärare är medveten om hur man agerar i ett klassrum. Vikten av att reda 

ut om könet har betydelse och på vilket sätt det i så fall har betydelse är således viktigt för att 

lärare ska få självinsikt och därmed öka möjligheterna att lära sig att agera på ett genusmedvetet 

sätt och därmed kunna förmedla skolans värdegrundsmål om jämställdhet och allas lika värde. 
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Bilagor 

Enkätfrågor, bilaga 1. 

Lite om Din bakgrund. 

 

Hur gammal är du? 

 

 
Ange ditt kön: 

□Man □Kvinna 

 

Ange ditt civilstånd: 

□ Singel sedan 0-1 år tillbaka □ Ensamstående sedan 1 år tillbaka eller mer 

□ Jag har pojk/flickvän □ Sambo    

□ Öppet förhållande   □ Gift □ Övrigt, isf vad?  

_________________________________________________________________ 

 

Hur har du vuxit upp? 

□ Med en mamma och pappa □ Med en mamma □ Med en pappa 

□ Med två mammor/pappor □ Skilda föräldrar □ Fosterföräldrar 

□ Annat, isf vad?  

___________________________________________________________________ 

 

Hur länge (inklusive detta år) har du totalt arbetat som lärare? 

 

 

Hur mycket de senaste 10 åren har du i totalt arbetat som lärare? 

___________________________________________________________________ 

 

I din nuvarande anställning är du: 

□Fast anställd 

□Vikarie 

□Övrigt, nämligen___________________________________________________ 

 

 

Vad har du för (akademisk) utbildning och hur lång var 

den?___________________________________________________________ 
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Vilket/vilka ämnen undervisar du för närvarande i? 

 

I ditt hushåll, hur många av de som bor där är under 18 år? 

 

□0 □1 □2 □3 □4 □5 eller fler 

 

□ Barnen är utflugna 

_________________________________________________________________ 

 

Vilket kön har de som är under 18 år i ditt hushåll? 

□ en flicka □ en pojke  □ både pojke/ar och flicka/or  

□ bara flickor □ bara pojkar 

 

__________________________________________________________________ 

 

För vår undersöknings skull vore det intressant att veta vad just Du anser om 

följande frågor och påståenden. Försök att svara så uppriktigt som möjligt, vad 

DU faktiskt tycker, inte som du tror att du ”borde” tycka. 

 

1. Det finns biologiska skillnader mellan könen som påverkar deras beteende 

 (i klassrummet). 

 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

 

Om du höll med i ovanstående påstående, vad för skillnader tänker du på 

då?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Det är, enligt din erfarenhet, möjligt att i praktiken ge pojkar och flickor lika mycket  

talutrymme i klassrummet.  

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 
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3. Du bemöter pojkar och flickor lika i din undervisning. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Ditt kön kan ha betydelse för hur eleverna ser på dig som lärare. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

 

 

5. Du som lärare agerar annorlunda gentemot eleverna på grund av ditt kön. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Om du höll med om föregående påstående, baserar du då även/delvis ditt svar på 

vad eleven har för kön? 

□ Ja, eftersom jag agerar annorlunda mot elever som har samma kön som mig. 

□ Ja, eftersom jag agerar annorlunda mot elever som har motsatt kön som mig. 

□ Nej, eftersom jag är likadan mot båda könen, oavsett mitt kön. 

□ Nej, eftersom jag agerar olika mot alla, de är ju olika individer oavsett kön. 

□ Övrigt, isf vad?____________________________________________________ 

 

 

7. Ditt kön har betydelse för hur dina relationer till eleverna blir? 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

Om du håller med, på vilket sätt har ditt kön betydelse anser 

du?________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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8. Ditt kön har betydelse för hur lätt/svårt det är att hålla ordning i kassrummet. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Det är lättare att hålla ordning i en klass med övervägande flickor, om man som 

lärare är kvinna.  

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

10. Det är lättare att hålla ordning i en klass med övervägande pojkar, om man som 

lärare är kvinna.  

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Det är lättare att hålla ordning i en klass med övervägande flickor, om man som 

lärare är man. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

12. Det är lättare att hålla ordning i en klass med övervägande pojkar, om man som 

lärare är man. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

13. Ditt intresse för genus är stort. 

Ja, mycket stort                 Måttligt         Inget intresse alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 
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14. Du har de redskap som krävs för att hantera genusrelaterade situationer i din 

undervisning. 

 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

15. Din utbildning har gett dig tillräckligt med kunskap om hur genusrelaterade 

situationer bör hanteras. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

16. Din nuvarande arbetsgivare jobbar aktivt med hantering av genusfrågor på din 

skola. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

17. Du önskar att ni kunde jobba mer aktivt med genusrelaterade frågor på din skola. 

Håller helt med    Håller inte med alls        

←      →          

          □                       □                      □                          □               □ 

 

 

18. Du har någon gång känt dig orättvist behandlad på grund av ditt kön. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

19. Du har ofta i ditt liv upplevt dig som orättvist behandlad på grund av ditt kön. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

Vill du ge ett exempel på en händelse får du gärna berätta den här (inget måste): 
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20. Om du har känt dig orättvist behandlad på grund av ditt kön, så tror du att det kan 

ha format din syn på pojkar/flickor i din undervisning. 

Ja, det tror jag definitivt                Nej, det tror jag absolut inte 

        ←        → 

          □                 □                      □                        □                 □ 

___________________________________________________________________ 

 

21. Jag tänker ofta på könsrollerna i klassrummet. 

Håller helt med    Håller inte med alls 

        ←      → 

          □               □                     □                        □             □ 

___________________________________________________________________ 

 

Hypotetiskt fall: 

 

Tänk dig följande scenario: 

Du har lektion med en klass på ca 30 elever. Det är ungefär lika många pojkar som 

flickor. Några elever räcker upp handen och du har gett en av dessa elever ordet, 

men innan denna elev hinner svara så avbryter en annan elev och skriker svaret rakt. 

 

22. Har du varit med om en liknande situation? 

□Ja, ofta  □ Ja, men sällan □Nej 

 

 

23. Anser du att du i din lärarutbildning har fått tillräckligt med verktyg för att hantera 

en sådan här eventuell situation i praktiken? 

□ Ja □Nej □Kommentar______________________________________ 

 

 

 

24. Vilket kön föreställer du dig att eleven som har fått ordet i caset har? 

□Pojke □Flicka □Övrigt__________________________________________ 

 

 

23. Vilket kön föreställer du dig att eleven som avbryter i caset har? 

□Pojke □Flicka □Övrigt__________________________________________ 

 

 

25. Vad tror du att du som lärare skulle ha gjort i ett fall som detta case? 

□Reflektera över vad som just hände, men inte göra något åt saken. 
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□Säga till eleven att så gör man inte, men gå vidare. 

□Det beror på vem som avbröt. 

□Pausa lektionen och ta upp en diskussion om respekt och allas lika värde m.m. 

□Ingenting, förmodligen skulle jag inte ha tänkt på det. Sådant sker ju hela tiden. 

□Övrigt 

 

26. Om du svarade övrigt på ovanstående fråga, vad skulle det i så fall vara: 

Svar: 

 

 

27. Vilka ord förknippar du med kille/tjej? Du får svara fler alternativ på varje ord. 

Kommer du på fler ord du vill tillägga, så skriv de under övrigt. 

 

 
Kille  Tjej    Övrigt 

□ □    Ambitiös  Kille       Tjej 

□ □    Tyst    

□ □    Pratig 

□ □    Flitig mobilanvändare 

□ □    Stökig 

□ □    Läser läxor     

□ □    Duktig 

□ □    Kommer i tid 

□ □    Kommer försent 

□ □    Respektlös 

□ □    Högljudd 

□ □    Hjälpsam 

□ □    Fnittrig 

□ □    Lat 

 

Vill du kommentera ovanstående uppgift kan du göra det 

här:________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Vill du kommentera enkäten kan du göra det 

här:________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Tack på förhand! 

Intervjuplan, bilaga 2 

Intro 

Berätta lite om dig själv och dig som lärare. (Ålder, utbildning, tid i yrket, ämnen) 

Case 

Tänk dig följande scenario: Du har lektion i ditt ämne med en klass på 30 elever, ungefär lika 

många killar och tjejer. Bänkarna står två och två riktade mot katedern. Du ställer en fråga och 

ber eleverna räcka upp handen om de kan svaret. Du har gett ordet till en av eleverna, innan den 

hinner svara så skriker en annan elev i klassen ut svaret.  

Känner du igen dig i situationen?  

Hur tänker du om det här? 

- Hur skulle du reagera? 

- Hur tycker du att man borde reagera? 

När du ser situationen framför dig. Vilket kön har då eleven som avbryter? 

 

Vilken roll genus spelar i lärarens undervisning 

 

Finns det skillnader mellan flickor och pojkar i skolan/klassrummet/i dina ämnen? På vilket 

sätt märks det (i så fall)? Kan du ge exempel?  

Vilka svårigheter finns anser du när det gäller att skapa jämställdhet i undervisningen? 

Tror du att dina elever upplever att alla får lika stort utrymme och lika möjligheter? 

- Hur tror du att det är i allmänhet i skolan? 

Om du har en klass där tjejerna eller killarna tar väldigt mycket utrymme, försöker du då 

motverka det? På vilket sätt? 
 

Tycker du att det är viktigt att motverka dessa mönster? På vilket sätt gör du det? På vilket sätt 

skulle du vilja göra det? 
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Vad händer när elever bryter mot normerna för sitt kön?   

 

Frågor kring vad intervjupersonen tycker ligger i begreppen genus och jämställdhet  

 

Vad innebär begreppet genus för dig?  

Vad betyder jämställdhet? 

Varför tror du det finns skillnader mellan killar och tjejer (i skolans värld)? 

Vad betyder det att vara en genusmedveten lärare för dig?  Vad är genusmedveten 

undervisning för dig? 

Hur tolkar du skolans uppdrag gällande jämställdhet? 

Tycker du att skolan är jämställd idag? Varför/Varför inte? 

På vilket sätt vinner samhället på att ha en skola som jobbar för jämställdhet? 

 

Hur mycket läraren tycker att hon/han har kunskap i genusfrågor (utbildning, 

fortbildning, eget intresse, ledningen).  

 

Känner du att lärarutbildningen rustade dig för att bli en genusmedveten lärare som kan jobba 

för jämställdhet i din undervisning? 

Hur intressant tycker du att det är med genusfrågor i skolsammanhang? 

Skulle du vilja ha mer kunskap kring genusfrågor?  

Tycker du att skolan borde jobba mer med jämställdhet? Hur? 

- Diskussioner i lärarlaget 

- Fortbildning 

 

 

 

 

 

 


