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Abstract

A study of the teacher’s awareness of gender.

Authers: Susanna Riccardi & Maria Rohyo 

The law of 2006 about Equal treatment, has been put in place to stop discrimination of 

students, example based on their gender. The law has an important function to increase the 

equality of opportunity between girls and boys in school. Therefore the teacher has an 

imported roll for raising the equality of opportunity between girls and boys in school. That’s 

why it’s imported to work gender awareness. The purpose of this paper is to examine the 

teacher’s awareness of gender. This has been accomplished thru describing the teacher’s 

gender awareness thru their teachings. In this study the equity feminism and the gender 

feminism perspectives will be used to get the two different perspectives way’s to see and 

apprehend gender. These two different perspectives will be used as our instrument to analyse 

the teacher’s gender awareness. The methods implemented in this study, are interviews with 

open questions and a questionnaire. The conclusion shows that the teachers own self 

understanding about gender awareness is very important in the contributing part in the 

creation of stereo typical gender rolls, which can prevent the student’s individual progression. 

From an equity feminism perspective shall the teachers look threw an individual perspective 

and not from their gender. The teachers shall see equal’s between girls and boys to raise,

equality of opportunity between girls and boys in school. In comparison to gender feminism 

doses it exist biological differences between girls and boys. Therefore shall the teachers 

observe the difference, to raise equality of opportunity between girls and boys in school.   

Keywords: Equality, Equity feminism, Gender feminism, Gender, School, The law of Equal 

treatment, Awareness of gender.
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1.Inledning  
     År 2006 trädde likabehandlingslagen (2006:67) i kraft, vars syfte är att motverka all sorts 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, grundad på kön, etnicitet, 

religion och sexualitet. Varje skola skall enligt denna lag upprätta en likabehandlingsplan. Det 

är rektorn på respektive skola som beslutar och skall se till att det förekommer en 

likabehandlingsplan (2006:1083).1 De verksamma inom skolan är skyldiga att ge likvärdiga 

förutsättningar och möjligheter till respektive barn och elev oavsett kön, för att inte

upprätthålla de traditionella könsrollerna och könsmönstrerna.

     Trots att arbetet med jämställdhet har fått en allt större roll och plats inom skollagen och 

läroplaner, har en undersökning från skolverket visat att jämställdhetsarbetet inte fått något 

större genomslag inom skolvärlden och dess verksamhet.2 I och med detta får 

likabehandlingslagen en väsentlig funktion för att bidra till större jämställdhet i skolan. 

Lärarens förhållningssätt till eleverna är i synnerhet betydelsefullt för att öka jämställdheten i 

skolan. Därför är det viktigt att arbeta genusmedvetet. Det innebär att läraren är medveten om 

problematiken kring genus och att läraren är medveten om de skillnader som råder och skapas 

i skolan utifrån elevens könstillhörighet. En medvetenhet är ett sätt att komma itu med 

ojämlikheter mellan flickor och pojkar i skolan. 

     Syftet med denna uppsats är att studera lärarnas genusmedvetenhet, genom att beskriva 

lärarnas genusmedvetenhet i undervisningen. Detta utifrån vilka föreställningar de har om 

könen, hur de bemöter och vilket förhållningssätt de har gentemot flickor och pojkar. Har de 

kännedom om likabehandlingsplanen? För att besvara syftet har vi delat ut en större mängd 

enkäter till fyra skolor inom Stockholms kommun, där pedagogerna anonymt fått besvara 

diverse frågor. Vi har även intervjuat verksamma pedagoger för att få en uppfattning om deras 

genusmedvetenhet och kännedom om likabehandlingsplanen. 

          Den sociala situationen i klassrummet och interaktionen mellan elever, och mellan 

pedagoger och elever, är en betydelsefull del av elevernas identitetsutveckling. Inom skolan 

möter eleven andra elever av olika kön, etnicitet och klass. Flickor och pojkars kön gör att de 

behandlas olika och inte som individer. Pedagogens förhållningssätt till kön har betydelse för 

elevernas agerande, därmed är pedagogerna med och formar könsordningen genom att befästa 

normer, vilket inte alltid görs medvetet. Det innebär att pedagogens egen tolkning och 

förståelse av vad jämställdhet är, får relevans för vad lärarna gör och frambringar.3  

                                                
1 Skolverkets allmänna råd, 2006, För arbetet med att främja likabehandling, s. 5, 25. 
2 Myndigheten för skolutveckling, 2003, Hur är det ställt? Tack, ojämt!, s. 12-13.
3 Ibid, s. 14-17
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1.1 Disposition

     Inledningsvis kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkterna i kapitel två . Där 

kommer två olika synsätt, likhetsfeminismen och särartsfeminismen att presenteras. Dessa 

används som teoretiska verktyg för att förstå olika synsätt på kön.  I kapitel tre kommer metod 

delen, där vi redogör för hur vi har gått tillväga i enkät- och intervjuundersökningarna. En 

presentation av de berörda skolorna ges under denna del. Kapitel fyra omfattar analysen, som 

består av fem mindre avsnitt om vad det innebär att arbeta genusmedvetet för läraren, vilken 

betydelse det har att arbeta genusmedvetet i undervisningen, vad lärarna tycker är det 

viktigaste med att arbeta genusmedvetet, vilket utrymme får flickor och pojkar i klassrummet

och slutligen om likabehandlingsplanen är involverad i lärarnas verksamhet. Avslutningsvis i 

slutsatsen kommer frågeställningarna att besvaras tematiskt, och de två olika synsätten 

kommer att kopplas till resultaten för att besvara syftet om lärarnas genusmedvetenhet. 

1.2 Statlig reglering av jämställdhetsfrågor

     Inget kan vara betydelsefullare än att se till att alla barn och ungdomar i samhället ges de

allra bästa förutsättningarna för att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar 

oberoende av dess föräldrars inkomst, kön, etnicitet och religion, för att uppnå ett jämlikare 

samhälle.

Jämlikhet och jämställdhet

     Jämlikhet är grundstommen för jämställdhet. I Sverige avser jämlikhet och rättvisa 

förhållanden mellan alla individer och grupper i vårt samhälle och utgår från att alla individer 

är lika mycket värda och födda fria, oavsett kön, ras, språk, social tillhörighet, m.m. Grunden 

utgår från FN:s förklaring gällande de mänskliga rättigheterna, vilket antogs år 1949, där det 

fastslås att alla människor är födda fria och lika i värde. Respektive individ i samhället är 

berättigad till alla de fri- och rättigheter som framkommer i förklaringen utan någon som helst 

åtskillnad såsom ras, hudfärg, språk, kön, religion eller annan uppfattning, nationalitet eller 

socialt ursprung eller ställning.4

     Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna, då alla kvinnor och män berörs av 

det oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning etc. Jämställdhet är det svenska ordet för 

jämlikhet mellan könen. Jämställdhet fick sitt genomslag under 1960-talet, då kvinnornas 

                                                
4 Josefson, H, 2005, Genus, s. 13.
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underordnade position i samhället och familjen kom på allvar bli en politisk fråga och sedan 

1970-talet har det gjorts större insatser inom diverse områden för att öka jämställdheten. 

Den svenska jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, 

skyldighet och möjligheter inom alla områden i samhället, vilket innebär lika tillgång till 

utbildning, yrken, fritidsaktiviteter, jämn fördelning av makt och inflytande, möjlighet till 

utveckling av personliga ambitioner och förutsättningar.   

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och människovärde, men berör även effektivt 

utnyttjande av mänskliga resurser. Det skall inte råda diskriminering i samhället på grund av 

kön, det är en mänsklig rättighet som är en del av demokratin, vilket påverkar hela 

nationalstaten.  Att ha ett synsätt som ser att de olika könen innehar olika ”eviga egenskaper” 

bidrar till att maktobalansen kvarstår, vilket även skapar fasta normer gällande hur kvinnor 

och män skall vara. De asymmetriska maktförhållandena mellan könen är ett fundamentalt 

demokratiskt problem både på individuell nivå såsom strukturell nivå. Det huvudsakliga med 

jämställdhetsarbetet är därmed att förändra denna obalans. Trots att det i dagens samhälle

finns goda förutsättningar för att uppnå en ökad jämställdhet, är det ändå problematiskt att 

förverkliga detta i verkligheten och könssegregerade mönster kvarstår.5

Propositionen  om jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet.

     1994 lade regeringen fram en proposition gällande jämställdhet mellan kvinnor och män 

inom utbildningsområdet. Denna proposition har betonat att jämställdhet skall stärkas inom i 

läroplanen. Utifrån propositionen framkommer att det är önskvärt att jämställdhet mellan 

könen blir en pedagogisk fråga. Det utgår från att det finns kunskap om de rådande 

könsmönstrerna. Det ligger i respektive skolas rektors ansvar att styra upp verksamheten så att 

alla elever oavsett kön får likvärdig utbildning. Sedan en tid tillbaks har jämställdhetsmålet 

funnits i läroplaner och skollagen, ändå har det visat sig att jämställdhet inte fått någon större 

inverkan i skolan. Därför ligger det av betydelse att lyfta fram jämställdhetsmålet, genom 

införandet av klarare och starkare riktlinjer. 

Rektorer och lärare innehar en central position för att uppnå jämställdhetsmålet, vilket innebär 

att de ansvarar för att flickor och pojkar får likvärdig utbildning och utvecklas utifrån 

individuella förutsättningar. Det utgår från att de ansvarige har kännedom om de existerande 

könsmönstrerna och könstillhörighetens betydelse i lärandet, och belysa likheter och olikheter 

mellan flickor och pojkar. För att uppnå jämställdhetsidealet bör lärarna ha kännedom om 

                                                
5 Myndigheten för skolutveckling, 2003, Hur är det ställt? Tack, ojämt!, s. 7-8.
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jämställdhetsfrågor och genus. Men det är även väsentligt att det finns kunskap om hur 

undervisningen skall genomföras så flickor och pojkar utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. För att förverkliga skollagens och läroplanernas mål att öka jämställdheten 

mellan flickor och pojkar, är det en förutsättning att lärare har kunskap och kompetens inom 

området.6

Läroplanen och skollagen

     Den svenska staten har i skolans styrdokument Lpo-94 betonat skolans skyldighet och 

ansvar att arbeta och verka för jämställdhet mellan könen. Skolan skall aktivt och medvetet 

verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter och ge likvärdig utbildning.

Detta medför ett ansvar, där skolan skall förebygga traditionella könsmönster och ge eleverna 

möjlighet att utveckla dess förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.7 Såsom 

propositionen lägger stor vikt på jämställdhet och vilken central roll pedagogen innehar för att 

uppnå jämställdhet i skolan, framkommer i läroplanen skolans ansvar för att motverka de 

traditionella könsmönstrerna, ett led för att uppnå jämställdhet. 

     Utifrån de allmänna föreskrifterna i Skollagen 2§ framhålls det att alla barn och ungdomar 

oavsett kön, ekonomiska och sociala förhållanden, skall ha möjlighet att få lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet. De verksamma inom skolan skall ta hänsyn till 

respektive individs egenvärde och respekt för den gemensamma miljön. De som verkar inom 

skolan skall särskilt främja jämställdheten mellan könen.8 Skollagen betonar barnens och 

elevernas rätt till likvärdig utbildning oavsett bakgrund, något som även betonas i läroplanen. 

Lärarna på skolan innehar en ansvarsfull roll, då de inte skall bemöta eleven utifrån dess kön 

och inte främja de traditionella könsmönstrerna. Utifrån skollagen och styrdokumenten bör 

den verksamma läraren inneha ett könsneutralt bemötande gentemot barn och elev för att 

främja den enskilde individens förutsättningar. 

Likabehandlingslagen

     I Lpo94 framkommer det att man skall värna om människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Skolan skall följaktligen aktivt och medvetet gynna flickors och 

                                                
6 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI03164&rm=1994/95&bet=164. s. 7-15.
   2007-10-25. kl. 16.14.
7 Lärarförbundet, 2001, Lärarens handbok, s. 10.
8 Ibid, s 55.
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pojkars lika möjligheter och rätt. Eleverna och barnen skall inte bli diskriminerade i skolan på 

grund av sitt kön.9

     1 april år 2006, antogs en ny lag som heter likabehandlingslagen (2006:67), som varje 

skola är skyldig att efterfölja. Lagen förbjuder all form av diskriminering på grund av kön, 

etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, tillhörighet, funktionshinder eller sexuell 

läggning. I lagen tydliggörs verksamhetens ansvar, att se till att alla på skolan skall arbeta mot 

all form av diskriminering och trakasserier, genom att utforma en likabehandlingsplan. 

Skolans likabehandlingsplan skall innefatta riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att 

motverka och ingripa vid mobbning och kränkande behandling. Åtgärderna bör syfta till att 

finna långsiktiga lösningar och inte enbart hjälpa vid akuta situationer. 

Det bör även finnas rutiner såsom observationer av den egna organisationen, kartläggningar 

och kontinuerliga samtal med eleverna, barnen, personal samt vårdnadshavare, för att tidigt 

upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling, och därefter skall en utredning av 

situationen ske. Om personal på skolan är medveten om att en elev upplever någon form av 

kränkande behandling, måste det genast anmälas till den ansvarige på skolan. Således skall 

den ansvarige bedöma om en eventuell utredning och om det bör vidtas åtgärder för att 

förhindra att situationen fortgår.10

Likabehandlingsplanen

     Likabehandlingslagen (2006:67) innefattar en författning om en likabehandlingsplan 

(2006:1083), vilket fastställdes  den 15 oktober, 2006. Alla skolor är skyldiga att utforma en 

likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Ansvaret ligger hos skolans rektor att se till 

att denna plan motverkar diskriminering och all annan typ av kränkning. I skolans 

handlingsplan skall planerade åtgärder redovisas. Dessutom är skola årligen skyldig att 

utvärdera den egna handlingsplanen. Barn och elever skall samverka och delta i arbetet med 

skolans likabehandlingsplan i samband med personalen, enligt förordning (2006:279). Själva 

utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande i arbetet med 

likabehandlingsplanen skall anpassas utifrån deras mognad och ålder.11

     Skolans styrdokument ger riktlinjer såsom att läraren skall motverka att elever oavsett kön 

får likvärdigt utrymme i undervisningen.12 Detta går att koppla till likabehandlingsplanen, 

                                                
9 Ibid, s. 9-10. 
10 Skolverkets allmänna råd, 2006, För arbetet med att främja likabehandling, s. 9-29.
11 Ibid, s 14, 25, 30. 
12 Lärarförbundet, 2001, Lärarens handbok, s..18.
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vars syfte är att förebygga all form av diskriminering, där pedagogen strider mot lagen om 

denne inte bemöter eleven utifrån ett individperspektiv, istället utifrån ett könsperspektiv. 

Likabehandlingslagen skyddar eleven mot kränkande behandling. Om en elev uppfattar att 

skolan eller läraren inte har tagit sitt ansvar och skyddat denne, så har eleven rätt att anmäla 

de ansvarige.13

1.3 Tidigare forskning 

     Här kommer vi att presentera forskningsläget inom jämställdhetsarbetet inom skolan. Tre

olika författare kommer att presenteras. 

     Ulla Forsberg har skrivit en avhandling som berör detta ämne, Är det någon 

”könsordning” i skolan? Studien observerar skeenden inom skolan, under skoltid, där elever 

och skolpersonal samspelar under raster och lektionstid. Den handlar om kön i grundskolan, 

hur flickor och pojkar i homogent svenska respektive etniskt heterogena klasser skapar sina 

kön i interaktioner med varandra och med pedagogen. Till stor del utgår hon i föreliggande 

undersökning från åldersgruppen 5-13 år. Kategorierna etnicitet och klass beaktas i denna 

avhandling, men det centrala temat har varit kön.14

     Forsberg menar att synen på identitet och identitetsutveckling sedan en längre tid har haft 

samband med frågor berörande huruvida kön skall förklaras på strukturell eller individuell 

nivå. Hon diskuterar skolforskningen berörande könsrollsteorin under 1970-1980-talet. Teorin 

utgick från att det fanns en del biologiska olikheter mellan pojkar och flickor. Framför allt 

antogs att könsidentiteten lärs in utifrån vad som förväntas på vad som är kvinnliga respektive 

manliga beteendemönster eller roller.15  

     Ett av resultaten i avhandlingen, är att de medverkande skolorna, trots de politiska 

styrdokumenten gällande jämställdhet och jämlikhet, inte lyckats förändra könspraktiken i 

någon större utsträckning. Det visade sig att i de enskilda skolklasserna var den traditionella 

könsordningen det vanligaste. I en skola fanns det förhoppningar, då det skett en förskjutning 

i könsmönstret, vilket visar att pedagogens målmedvetna pedagogik förmår att influera på 

interaktionerna.16

     I Genuspedagogik av Kajsa Svaleryd belyser hon problematiken kring jämställdhetsarbetet 

inom skolan. Svaleryd anser att det tidigare var jämställt mellan pojkar och flickor i skolan, 

att det inte var någon större problematik inom området jämställdhet. Utifrån sin undersökning 

                                                
13 Skolverkets allmänna råd, 2006, För arbetet med att främja likabehandling, s. 27.
14 Forsberg, U, 2002, Är det någon ”könsordning” i skolan?, s. 1, 3, 9, 287.
15 Ibid, s.. 5. 
16 Ibid, s.. 286.
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har hon kunnat konstatera hur verkligheten ser ut inom jämställdhetsområdet i skolan, att det 

inte råder jämställdhet mellan flickor och pojkar och vi alla är en del av detta skapande.

Hennes teori är att pedagogen inte är medveten om hur de påverkas av de traditionella 

genusmönsterna som råder i samhället. Pedagogen är omedveten gällande hur de egna 

könsnormerna och värderingarna påverkar undervisningen samt bemötandet av eleverna. Där

ett genusmedvetet arbete, vars syfte är att uppnå jämställdhet, skulle leda till att elever 

utvecklades utifrån bästa förutsättningarna oavsett kön.17

     Svaleryd framhåller att det enligt läroplanen ingår i pedagogens arbetsuppgift att motverka 

traditionella könsmönster, och att göra det möjligt för eleverna att utveckla sina förmågor och

intressen oavsett kön. Om möjligheterna tas till vara, försvinner successivt begränsningarna 

som råder inom skolan. De styrdokument som finns, anser hon, uttrycker att våra institutioner 

inte skall befästa de traditionella könsmönstrerna, vilket det finns teoretiskt underlag för.

De verksamma inom skolan har i jämställdhetsarbetet ett teoretiskt underlag, där de får 

riktlinjer att bedriva den ”rätta” undervisningen, dock ligger problematiken i praktiken, där 

pedagogerna upprätthåller de traditionella könsmönstrerna. Teorin och praktiken går inte hand 

i hand, konsekvensen blir att jämställdhetsarbete inte får fullt genomslag inom skolan. 

Svaleryd menar att, om detta skall realiseras, krävs det en ökad kunskap om jämställdhet, 

samt hur arbetet för att uppnå jämställdhet skall bedrivas, såsom en ökad kunskap hos 

pedagogernas enskilda ställningar inom skolans genusordning som könad aktör.  Pedagogerna 

bör vara medvetna om sig själva och hur de själva har blivit påverkade av de traditionella 

könsmönstrerna och hur det i sin tur inverkar på eleverna, detta för att motverka de 

traditionella könsmönstrerna.18   

     Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik, har skrivit Pedagogiskt arbete och kön, 

där innehållet till stor del bygger på studier av litteratur och forskning som bedrivits inom 

området, samt hennes egna fleråriga delaktighet i genusforskning.19   

     Regeringen lyfter fram att jämställdhet mellan könen bör vara en pedagogisk fråga, för att 

få kunskap om det rådande könsmönstrerna, vilket även Tallberg-Broman anser. 

Problematiken är att det finns en motsättning mellan styrdokumentens krav och strävan om 

skolans jämställdhetsskapande och de verksamma lärarna uppdrag. Att lärarna har problem 

med att uppfylla jämställdhetsskapandet beror på avsaknad av redskap och kunskap om hur de 

skall gå till väga. Tallberg-Broman menar att lärarna bör diskutera könsproblematiken 

                                                
17 Svaleryd, K, 2003, Genuspedagogik, s. 8-10.

18 Ibid, s.. 44-46.
19 Tallberg Broman, I, 2002, Pedagogiskt arbete och kön, s. 18. 
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sinsemellan och med eleverna, för att även de skall bli delaktiga i arbetet med att motverka 

samt förändra traditionella könsmönster.20                                                                                                                                                                                

     Tallberg-Broman framhåller att skolan och pedagogen har en huvudskalig roll i 

konstruktionen av flicka och av pojke.21 Barn lever i en värld fylld av diverse budskap om hur 

en flicka och pojke skall vara. Inom barnens och ungdomarnas grupptillhörigheter stärks 

genusföreställningar och genusbeteende. Även i skolan bemöter eleverna diverse 

genusrelaterade förhållningssätt och bedömningar. I skolan formas barnen och eleverna till 

stor del utifrån genusrelaterat lärande. Utifrån tidigare undersökningar har man kunnat 

konstatera att det är pedagogen som bestämmer och klargör för eleverna när det sker ett 

gränsöverskridande i undervisningen. Ett exempel som författarinnan tar upp för att visa detta 

är en slöjdlektion, där läraren säger till pojkarna att, om de skall hamra något så ska de hålla 

längst bak, inte som tjejerna gör och hålla längst fram och bara fjanta sig, för då går det inte 

bra. Författarinnan menar att genusskapandet och genusgränserna finns i många vardagliga 

situationer inom skolan, där pedagogen innehar en stor roll.22

     

     Vi har nu gett en överblick över lagstiftningen som råder för jämställdhet och hur det 

tidigare forskningsläget ser ut. Nu kommer en presentation av målsättningen med denna 

uppsats, där vi kommer att studera lärarnas genusmedvetenhet. Det är intressant med tanke på 

att jämställdhet har hamnat i skymundan inom skolan och lagstiftningarna betonar vilken 

central roll läraren har för jämställdhetsarbetet. 

2. Syfte och frågeställningar. 

     Jämställdhet innebär att alla individer oavsett kön skall ha samma rättigheter och 

skyldigheter. För att öka jämställdheten i skolan är det viktigt att läraren har kännedom om 

jämställdhetsfrågor och genus. Jämställdhet skall motverka all form av diskriminering 

grundad på kön, vilket innebär att varje elev har rätt rätten till att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och intressen. Att utgå från ett synsätt om att könen är likvärdiga, bidrar till att 

medvetandegöra och motverkar maktobalans, och att problematisera normer om hur flickor 

och pojkar är, skall och borde vara. Det centrala för jämställdhetsmålet i skolan är att förändra 

ojämlikhet mellan flickor och pojkar. För att komma i bukt med ojämlikheten, innehar läraren 

en ansvarsfull roll. Genusmedveten pedagogik innebär att individen är medvetenhet om 

                                                
20 Ibid, s. 20.
21 Ibid, s. 25-26. 
22 Ibid, s. 86, 88-90. 
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problematiken kring genus. Genusmedvetenhet innebär att läraren är medveten om de 

olikheter som finns och skapas i skolan, utifrån elevens könstillhörighet.

     Målsättningen med denna uppsats är att studera lärares genusmedvetenhet. Det är 

intressant med tanke på att jämställdhet har försummats i skolans värld. Vilka föreställningar 

har lärare om könen, hur bemöter de och vilket förhållningssätt har de gentemot flickor och 

pojkar? Har de kännedom om likabehandlingsplanen och används denna?

     För att besvara syftet kommer vi använda oss av följande fem frågor. Vad innebär det att 

arbeta genusmedvetet för läraren? Det är av intresse att se vad det innebär för läraren att 

arbeta genusmedvetet, och om den innebörden de ger människovärdet har betydelse för 

lärarens genusmedvetenhet. Vilken betydelse har det att arbeta genusmedvetet i 

undervisningen?  Här ser vi till om lärarna anser att genusmedvetenhet är viktigt och om de är 

genusmedvetna i praktiken. Anses det överhuvudtaget vara betydelsefullt att arbeta utifrån 

genusmedvetenhen verksamhet. Vad tycker lärarna är det viktigaste med att arbeta 

genusmedvetet? Denna fråga utreder vad det centrala är med att arbeta genusmedvetet. Här 

synliggörs om könsmönstrerna, könsrollerna och människosynen påverkar och är väsentligt

för lärarens genusmedvetenhet. Vilket utrymme får flickor och pojkar i klassrummet? Med 

utrymme menar vi både vilken uppmärksamhet och plats som läraren ger flickor och pojkar i 

undervisningen. Här eftersträvas att se på lärarens förhållningssätt och bemötande av 

eleverna. Om lärarens förhållningssätt och bemötande av eleverna påverkar fördelningen av 

uppmärksamheten till flickor och pojkar. 

 Är Likabehandlingsplanen involverad i lärarnas verksamhet? Varje skola skall inneha en 

likabehandlingsplan för att motverka all form av diskriminering grundat på bl.a. kön, som en 

av de bidragande faktorerna för att öka jämställdheten i skolan. Därav ligger det av intresse att 

se om pedagogerna har kännedom om likabehandlingsplanen (2006:83) och om de nyttjar den 

i sin verksamhet. 

     Efter att ha redogjort för syftet och vilka underfrågor vi kommer använda, kommer nästa 

kapitel handla om metodvalet. Det har gjorts både enkät och intervjuundersökningar för att se 

vad lärare anser, hur de bemöter och vilken kännedom de har om likabehandlingsplanen. 

Information om skolorna där vi har utfört våra intervjuer och delat ut enkäter kommer att 

presenteras. Hur validiteten och reliabilitet kan ha påverkats med tanke på de två metodvalen 

och att den primära källan representeras av intervju- och enkätsvaren. 
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3. Metod  

I denna studie är datamaterialet intervjuer och enkäter. Vi har valt att använda intervjuer, för 

att få en uppfattning kring respondenternas tankar. Detta är svårare att uppnå genom en 

enkättundersökning, vilket däremot ger resultat som representerar en större grupp pedagoger. 

Den primära datan representeras framförallt av intervjupersonernas svar som framkommer 

under samtalen. Enkäterna kan ses mer som ett komplement. Den sekundära datan har varit 

det textmaterial vi använt, där vi har valt att framföra de områden och delar som ansetts 

väsentligt för denna undersökning.

     Det empiriska materialet i denna uppsats utgörs av enkäter, men även intervjuer med 

verksamma pedagoger från fyra skolor. Vår undersökning inleddes med en enkätstudie, där vi 

delade ut 160 enkäter till de pedagoger som var verksamma inom åldersgruppen förskoleklass 

till årskurs sex. 

     Esaiasson m.fl. benämner att det finns två huvudsakliga typer av undersökningar, den ena 

är intervjuundersökning, vilket bygger på muntlig kommunikation, som kan genomföras som 

personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, vilket kan ske på arbetsplatsen m.m. Den andra är 

enkätundersökning, som bygger på skriftlig kommunikation, där svarspersonen själv fyller i 

svaret i enkäten, som sedan återges till forskaren.23 Vi har i undersökningen valt att använda 

oss av dessa två undersökningsmetoder. Då en enkät inte ger möjligheten till att ställa 

följdfrågor, utan en vagare föreställning om hur saker och ting ter sig, har vi även använt 

intervjuer till undersökningen. Sammanlagt har vi gjort åtta intervjuer, vilket kan anses vara 

ett för litet antal för att generalisera, däremot kan vår empiri ses som ett underlag för en vidare 

undersökning gällande jämställdhet inom skolverksamheten. 

     Den första kontakten var att vi mejlade en skola, dock utan att få någon respons. Då tog vi 

kontakt med respondenterna genom att gå till olika skolor och fråga efter en frivillig manlig 

och kvinnlig lärare som ville bli intervjuad. 

     I enkät och intervjuundersökningen har det ställs frågor kring bland annat hur pass 

involverad likabehandlingsplanen är hos lärarna i fyra skolor i Stockholms kommun. 

Tyngdpunkten för likabehandlingslagen och likabehandlingsplanen i denna uppsats inriktar 

sig framför allt på det som berör jämställdhet och frågor som berör genus.  

     I slutsatsen kommer vi att särskilja intervju- och enkätsvaren, då vi försöker belysa 

eventuella likheter och skillnader som kan framkomma. 

                                                
23 Esaiasson, P, m.fl, 2006, Metodpraktikan, s. 258.
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3.1 Presentation av de utvalda skolorna

     Skolorna valdes strategiskt genom att vi gick till de skolorna som befann sig inom ett 

område i Stockholms kommun, som befinner sig inom den södra delen av kommunen. De 

berörda skolorna är Mälarhöjdens skola som har 1100 elever från förskoleklass till årskurs 

nio. De har 27 lärare upp till årskurs sex och 34 lärare från årskurs sju till nio. Fruängsskolan 

har sammanlagt 610 elever från förskoleklass till årskurs nio. De har 26 lärare upp till årskurs 

sex och 30 lärare från årskurs sju till nio. Västbergaskolan har 554 elever från förskoleklass 

till årskurs nio. De har 24 lärare från förskoleklass till årskurs sex och 24 lärare från årskurs 

sju till nio. Västertorpsskolan har sammanlagt 205 elever, från förskoleklass till årskurs sex. 

De har sammanlagt 33 lärare.

     Vi har intervjuat åtta pedagoger, varav fyra kvinnor och fyra män. Valet att 

intervjupersonerna skulle representeras av bägge könen, grundar sig på att vi ville att bägge 

könens perspektiv skulle synliggöras, även om vi inte har intresse av att jämföra de kvinnliga 

och manliga svaren sinsemellan i denna studie. 

Lärarna befann sig i åldersgruppen från ca 25 – 55 år, och alla var behöriga. 

3.2 Motivering av val av frågor

     Vid vårt val av uppsatsämne blev vi inspirerade av ett uppsatsämne som har skrivits på 

Malmös högskola, som heter Jämställdhet i skolan, i en kommun i Skåne. Skribenterna för 

uppsatsen heter Anders Jakobsson och Benita Reuter.24

Vi ansåg att deras val av intervju- och enkätfrågor var bra för denna typ av undersökning, att 

frågorna var centrala på ett komplett sett. Därför valde vi att använda deras frågor, men vi har 

omformulerat dem till att bli öppna frågor som vi har valt att använda för vår metod och 

tillskrivit nya frågor. Gällande syftet och frågeställningarna är de snarlika, då vi anser att 

frågorna speglar undersökningsfältet på ett bra sätt. 

3.3 Enkät och utförande 

     Författarna Patel och Davidson påpekar att det är viktigt att göra noggranna förberedelser 

vid sammansättningen av en enkät, man skall vara kritisk och ta bort onödiga frågor såsom 

”kan–vara-bra-att-veta”. Dessutom skall enkäten inte innehålla för många frågor, då forskaren 

inte har möjligheten att motivera personerna under själva besvarandet. Många frågor kan leda 

                                                
24

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/3562/1/J%C3%A4mst%C3%A4lldhet%20i%20skolan.pdf. 



12

till att svarspersonerna överhuvudtaget inte bryr sig om att svara på enkäten. Då 

enkätundersökningar har begränsad tillförlitlighet eftersom ansvariga för undersökningen inte 

är på plats och kan reda ut eventuella missförstånd som kan uppkomma genom enkäten, bör 

forskaren försäkra sig om att enkätfrågornas formulering ej går att missuppfattas. Detta kan 

undvikas genom att låta en grupp som motsvarar den tänkta gruppen prova enkäten för att ge 

respons.25 Därför använde vi oss av en mindre testgrupp som bestod av fem stycken lärare 

som fick besvara enkäten i förväg, för att få konstruktiva förslag till eventuella förändringar 

av både informationsbrev och enkätfrågor. De tankar och anmärkningar som lärare hade om 

enkäten och dess utformning och innehåll användes sedan för att göra mindre förändringar så 

enkäten förbättrades. Enkäten innefattade sex stycken frågor som skapats utifrån våra 

frågeställningar gällande pedagogens genusmedvetenhet och dess kännedom om 

likabehandlingsplanen. 

     Valet att använda enkäter gjordes då det låg av intresse att nå en större grupp pedagoger 

för att få en uppfattning gällande hur pass involverad likabehandlingsplanen är i pedagogernas 

verksamhet. 

Utförandet

     Vid användandet av enkäter i undersökningen, är det brevet som medföljer enkäten, s.k. 

missivet, för att motivera individerna att medverka, av hög relevans. Där skall all information 

som forskaren kan ge framkomma.26 Det medföljde ett enskilt informationsbrev till varje 

enkät som gavs till respektive lärare, då vi anser att det är relevant att alla skall få tillgång till 

informationen om oss och vad som är syftet med undersökningen. På så vis hade de möjlighet 

att ta kontakt med oss via mejl eller telefon, ifall de hade något de ville tillföra eller fråga om. 

I missivbrevet frågade vi även om några lärare ville ställa upp på intervjuer till vår 

undersökning. 

     Vi hade till en början tänkt dela ut och samla in dem vid samma tillfälle, men detta var ej 

möjligt då det är oerhört svårt att få alla pedagoger samlade vid en och samma tidpunkt. Då 

mejlade vi ut enkäterna, men fick inget gensvar, och beslöt därmed att dela ut enkäterna till 

vardera skolas rektorer eller expeditionsansvarige, för att sedan återhämta dem en vecka 

senare, i förhoppning om att detta skulle minimera bortfallet. 

     Enkätsvaren registrerades för hand genom att vi räknade samman alla svaren från 

respektive skola. När den totala sammanställningen av alla skolornas resultat hade gjorts, 

                                                
25 Patel, R & Davidson, B, 2003, Forskningsmetodikens grunder, s. 82, 102.
26 Ibid, s. 71.
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fördes resultaten in i stapeldiagram för att åskådliggöra de olika svaren. Detta för att kunna 

finna likheter och skillnader, för att koppla samman den informationen med resultaten från 

intervjuerna.

3.4 Intervju och utförande

     Denna studie består av åtta intervjuer. En mellanform av en frågeundersökning med öppna 

frågor, utan fasta svarsalternativ, har valts då svarspersonerna har möjligheten att berätta det 

som de vill säga.27 Vid öppna intervjuer ställer intervjuaren frågor som ger svarspersonen 

möjligheten att ge sina personliga åsikter och uppfattning om det område som studien berör.28

Med tanke på att vi har valt att studera lärarnas genusmedvetenhet, vill vi nå deras 

uppfattningar och tankar, därför är den öppna intervjun lämplig som intervjuform.

     Enligt Patel och Davidson är det viktigt att ta hänsyn till två aspekter vid utformandet av 

intervjufrågor. Den ena aspekten är grad av standardisering i intervjun, vilket handlar om hur 

mycket ansvar som lämnas till intervjupersonen gällande frågornas utformning och inbördes 

ordning. Den andra aspekten är grad av strukturering i intervjun, där man måste beakta i 

vilken omfattning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt utifrån sina egna tidigare 

erfarenheter och inställning. För att få en hög standardiserad intervju, skall intervjuaren ställa 

identiska frågor till varje intervjuperson och i exakt samma ordning.29 Intervjuerna i denna 

uppsats har en hög grad av standardisering, då intervjufrågorna och dess ordningsföljd 

beslutades på förhand. Detta tillvägagångssätt utfördes i alla skolor. En hög grad av 

standardisering, menar Patel och Davidson, nyttjas i de sammanhang när intervjuaren vill 

kunna jämföra och generalisera intervjupersonernas svar.30

Då vi har haft för avsikt att jämföra lärarnas svar ansågs det lämpligast med intervju med hög 

grad av standardisering, med samma frågor i samma ordning. Då det vid låg grad av 

standardisering är stor sannolikhet att intervjuresultaten kommer att se väldigt avvikande ut 

och därmed försvåra jämförelse av intervjusvaren har denna standardisering således inte 

använts.

     Vid öppna frågor där det ej förekommer fasta svarsalternativ, beror graden av strukturering 

på hur vi har formulerat frågan och vilket svarsutrymme det ges. Om frågorna formuleras på 

det viset att vi lämnar stort svarsutrymme såsom ”Vad anser du om.” är det låg grad av 

                                                
27 Esaiasson, P,  m.fl, 2006, Metodpraktikan, s. 255.
28 Lantz, A, 2007, Intervjumetodik, s. 30-34.
29 Patel, R & Davidson, B, 2003, Forskningsmetodikens grunder, s. 71-72. 
30 Ibid, s. 72.
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strukturering.31 Därmed avser det råda en låg grad av strukturering i denna studie, då 

intervjufrågorna som har ställts till intervjupersonerna, har fått besvara frågor där det har getts 

utrymme för deras egna uppfattningar och kunskaper.

Utförandet

     I informationsformuläret tillfrågades pedagogerna ifall de var villiga att delta i uppföljande 

intervjuer och i sådant fall kunde de kontakta oss, men tyvärr svarade inte en enda person på 

det. Därmed beslöt vi oss för att gå ut till respektive skola och få personlig kontakt med 

respondenterna genom att gå till respektive skola och fråga efter en frivillig manlig och 

kvinnlig lärare. Vi önskade att intervjupersonerna bestod av lika många kvinnor som män, för 

att de olika könens uppfattningar och kännedom skall bli representerade. Syftet har inte varit 

att jämföra de kvinnliga och manliga intervjusvaren, även om det kan vara intressant.

      Efter att ha kontaktat intervjupersonerna, antingen muntligt eller via telefon, kom vi 

överens om lämplig tid och plats för intervjun, där vi informerade dem om att vi önskade att 

använda oss av bandspelare vid intervjun, och bad om deras tillstånd att använda den. 

Samtliga lärare accepterade att samtalet spelades in på band. Intervjuerna skedde på den 

enskildes arbetsplats, oftast var det i klassrummet. Vid intervjun ställde en av oss frågorna 

och fokuserade på personen som satt framför, medan den andre antecknade under samtalets 

gång. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter och höll sig till stor del inom våra frågor. Själva 

intervjuprocessen varade i cirka två veckor.

3.5 Validitet och Reliabilitet

     Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande gentemot varandra vilket gör till att 

forskaren inte enbart kan fokusera på en av dem och utesluta den andra. 

     Validitet innebär att uppfylla kravet på giltighet, vilket betyder att forskaren verkligen 

undersöker det som skall undersökas. Pater och Davidson menar att ett möjligt sätt att 

säkerställa validiteten, vilket benämns som den samtidiga validiteten, är att vi bör testa våra 

intervjuer och enkäter på någon annan grupp som är likartad den gruppen som de är avsedda 

för. Efter att forskaren har prövat instrumentet, skall resultatet från prövningen jämföras med 

något kriterium vilket representeras det som skall undersökas.32

     I denna studie är kriteriet att se till pedagogernas kännedom gällande 

likabehandlingsplanen. Vi använde en testgrupp bestående av fem lärare. Detta gjordes för att 

                                                
31Ibid, s. 72-73.
32Ibid, s. 99-100. 
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pröva enkäterna och använda gensvaren för att pröva reliabiliteten i intervjufrågorna samt 

frågeställningarna. Frågornas formuleringar ansågs lämpliga för att få en uppfattning och 

kännedom gällande likabehandlingsplanen samt pedagogernas jämställdhetsarbete. 

Många gånger används en annan teknik för att undersöka samma sak. Enkäter kan brukas för 

att granska validiteten i en undersökning, vilket innebär att undersökaren använder enkät för 

att jämföra och se såvida informationen som framkommit utifrån diverse forskningsmetoderna 

stärker eller kolliderar mot varandra, påvisar Patel och Davidson.33

Svaren från enkäterna har i denna studie används för att granska hur pass likvärdiga de är 

gentemot intervjusvaren.

     Reliabiliteten handlar om hur pass tillförlitlig undersökningen är, dvs. instrumentets 

tillförlitlighet beror på hur väl instrumentet motstår slumpmässiga slag. Vid intervjuer är 

undersökningens tillförlitlighet till stor del sammanhörande med intervjuarens förmåga. Vid 

intervjutillfället gör intervjuaren bedömningar, när denne registrerar svaren, kan olika slag av 

bedömarfel uppstå. Premissen för att få god reliabilitet är att intervjuaren är tränad. 

Undersökaren kan även kontrollera reliabiliteten, genom att låta ytterligare en person 

medverka vid intervjuerna, och registrera intervjusvaren jämsides med intervjuaren.34

Med detta i åtanke, medverkade vi båda två, vid varje intervjutillfälle, där vi alltid hade 

bandspelare, och den ena antecknade, för att minimera bedömarfel och eventuella missade 

svar. Vi valde alltid att anteckna vid intervjuerna, då det kan hända att intervjupersonens svar 

ej är klara i bandinspelningen på grund av diverse omständigheter, såsom att intervjupersonen 

lutar sig bakåt och rösten blir svagare, någon flyttar på sin stol eller att någon kommer in i 

klassrummet under intervjun. Vid sådana skeenden kan anteckningarna ses som ett 

komplement. 

     När bandspelare används vid intervjuer finns möjlighet att göra registreringar i efterhand, 

samt repetera tills man är övertygad om att ha uppfattat allt korrekt.35 Med hjälp av 

bandspelaren, kunde vi lyssna på intervjupersonen, istället för att förlora fokus genom att 

enbart anteckna, dessutom kunde vi skriva ner specifikt vad intervjupersonen sade, då det var 

möjligt att repetera.

     Reliabilitetsproblem kan, enligt oss, uppstå vid öppna intervjuer, då frågorna är 

formulerade på så vis att intervjupersonen får ett stort utrymme, vilket blir svårt om någon 

                                                
33 Ibid, s. 100.
34 Ibid, s. 101.
35 Ibid, s. 101.
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annan gör om intervjun, då intervjupersonen inte behöver återge exakt samma svar som 

tidigare. 

     Som intervjuvare kan man förbättra reliabiliteten, genom att undvika slumpmässiga fel, 

men som vi ser det, är det nästintill omöjligt att få hög reliabilitet i denna typ av intervjuform. 

Ett validitetsproblem kan vara, anser vi, att det är svårt för undersökaren att veta om det som 

intervjupersonerna säger är verkligen sant, att svaren överensstämmer med deras inre tankar 

och uppfattningar.

     Vi är medvetna om att intervjupersonen kan vinkla svaren på olika sätt, därför valde vi att 

inte visa intervjufrågorna innan intervjutillfället.

Fördelen med att inte visa intervjufrågorna innan kan vara att intervjupersonen svarar mer 

spontant (framkomma äkta svar), är mindre skyddande av sig själv och vågar säga vad man 

innerst inne tycker och tänker. Nackdelen däremot är att intervjupersonerna kanske inte är 

insatta och därmed kan ge svar utan att tänka sig för (framkomma oäkta svar), ger diffusa 

svar, att denne går över till nästa fråga beroende på diverse faktorer såsom okunskap, 

ointresse m.m.

     En nackdel som är värd att ha i åtanke vid enkätundersökning är att vi inte vet om de 

svarande har kännedom om de begrepp som förkommer i enkätundersökningen, såsom 

genusmedvetenhet. Dilemmat är att vi aldrig kan veta hur pass trovärdiga och uppriktiga 

enkätsvaren är, då de svarande likväl kan kryssa ett alternativ grundat på okunskap, 

missförstånd eller mindre engagemang. Det har inte gjorts någon begreppsförklaring i 

intervju- och enkätundersökningen, med tanke på att kunskap om genus förkommer som 

obligatorisk kännedom inom lärarutbildningen, och inom styrdokumenten är genus en del av 

jämställdhetsarbetet. Medvetenhet antar vi att det flesta har kännedom om och vad det 

inbegriper. Då ingen i vår testgrupp kommenterade begreppet genusmedvetenhet, har vi inte 

funnit någon större problematik kring detta.  

     Valet att undersöka skolor som befinner sig inom den södra delen av Stockholms kommun, 

kan påverka resultatet, då det är möjligt att resultaten skulle särskilja sig vid en granskning av 

den norra delen, därmed kan validiteten i våra slutsatser påverkas. För att höja validiteten vore 

det exemplariskt att undersöka skolor som befinner sig utspridda inom den valda kommunen, 

så att pedagoger från diverse områden blir representerade, detta för att öka giltigheten i 

studiens slutsatser. 
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3.6 Etiska aspekter

     Det är viktigt att förklara för intervjupersonen hur dennes svar kommer att behandlas, för 

att på förhand klargöra huruvida det som sägs kommer vara konfidentiellt eller inte. 

Konfidentialitet innebär att privat data som kan avslöja intervjupersonens identitet kommer 

inte att delges i undersökningen.36 För att skydda intervjupersonernas identitet lovade vi dem 

absolut anonymitet, och att banden enbart skulle användas av oss. Vi klargjorde även för 

respektive intervjuperson att vi skulle benämna dem i undersökningen med ett nummer, detta 

för att undvika oroväckande konsekvenser, och att intervjuinspelningen skulle raderas när 

uppsatsen var färdig. Att garantera intervjupersonerna anonymitet ansågs nödvändigt då detta 

är ett relativt känsligt område, och för att intervjupersonerna skulle våga ge eventuella 

”obekväma” svar. En icke anonymitet skulle troligtvis kunna hämma intervjupersonen att ge 

ärliga svar. Då det finns en lag som är till för att skydda individen mot diskriminering skulle 

det ge förödande konsekvenser i fall läraren skulle säga att denne behandlade eleverna olika 

beroende av t.ex. kön. Dessutom kan lärarens svar skapa konflikter med kollegor, rektorn och 

även föräldrar.  

     En enkät som är anonym innebär frånvaro av namn, nummer, eller annan möjlighet till 

identifiering av enkäten. Detta medför att undersökaren inte har möjlighet att veta vem som 

har besvarat den.37 De enkäter som har utdelas till denna undersökning har varit anonyma. 

Detta för att vi antar att det blir en ärligare och högre respons, och för att visa respekt genom 

att skydda deras identitet.      

3.7 Bortfall

I denna undersökning är bortfallet de enkäter vi delade ut till de verksamma pedagogerna i 

undersökningsområdet, som vi inte fått tillbaka. För denna studie har det delats ut 160 enkäter 

till fyra skolor inom Stockholms kommun. Vid insamlandet av enkäterna återfick vi 67 

stycken, vilket resulterar ett externt bortfall på 93 stycken. Procentuellt blev det 41.87% som 

svarade och 58.13% externt bortfall. 

     Hur stort det externa bortfallet får vara ligger enligt Patel och Davidson i undersökarens 

bedömning, vilket kan skilja sig från fall till fall. Men om undersökaren får ett bortfall som är 

                                                
36 Kvale, S, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 109.

37 Patel, R & Davidson, B, 2003, Forskningsmetodikens grunder, s. 70.
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relativt högt, bör det göras ett försök att ta reda på bakomliggande faktorer som kan tänkas 

ligga till grund för bortfallet.38

     I vårt fall frågade vi respektive ansvarige på skolan om skälet till bortfallet. De svarade 

exempelvis att lärarna har begränsat tidsutrymme. En annan orsak är att de är trötta på att 

besvara enkäter, då det skickas ut ett stort antal förfrågningar gällande medverkande till 

enkätundersökningar. 

     För att minska bortfallet är det viktigt att forskaren gör noggranna förberedelser inför 

arbetet med enkäten som skall delas ut, så enkäten blir väl genomarbetad. Då det inte är 

möjligt att motivera personerna under själva besvarandet, bör enkäten inte innehålla allt för 

många frågor, då det blir tröttsamt för dem som skall besvara enkäterna, något som kan 

resultera till ett högre bortfall, då svarspersonerna inte bryr sig om att överhuvudtaget svara 

på enkäten.39 Med hänsyn till hur pass väsentlig enkätens konstruktion är för bortfallet, har en 

testgrupp fått se på enkäten tidigare där deras synpunkter användes för att revidera enkäten, 

just för att undvika detta dilemma. Dessutom begränsades enkäten till att innehålla sex 

stycken frågor, för att pedagogerna inte skulle finna det för tröttsamt att besvara dem. 

     En annan orsak till bortfallet kan vara att en del lärare som tilldelades enkäterna inte har 

kännedom om likabehandlingsplanen, något som de borde göra med tanke på 

likabehandlingslagen som alla skolor är skyldiga att eftersträva. 

Härvid kommer nästa kapitel belysa de två olika perspektiven, likhetsfeminism och 

särartsfeminism. Dessa teorier används som våra analytiska verktyg för att se och få olika 

uppfattningar om kön. En presentation av Yvonne Hirdmans teorier om genussystem och 

genuskontrakt görs. Vid redogörelsen av de olika teorierna kommer det att göras en koppling 

till skolvärlden. 

                                                
38 Ibid, s. 132

39 Ibid, s. 82-83
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4.Teori
    I undersökningen kommer likhetsfeministiska och särartsfeministiska synsätten att 

användas för att få uppfattning om de olika perspektivens sätt att se och uppfatta kön. De två 

olika perspektiven kommer att användas som våra teoretiska redskap för att analysera lärarnas 

genusmedvetenhet. Med dessa teorier vill vi även belysa hur lärarnas genusmedveten 

påverkar dess bemötande av eleverna.

4.1 Genus, genussystemet och genuskontraktet. 

Genus 

     Begreppet genus betyder slag, sort, släkte, kön vilket kommer ifrån det latinska ordet gen-

ere. Under 1980-talet togs begreppet från lingvisterna för att översätta det engelska ordet 

gender, vilket även betyder kön.40 Gender avser det sociala och kulturella könet, gentemot det 

engelska ordet ”sex” som avser det biologiska könet. Dessa två termer, nämner Josefson, 

motsvarar de svenska begreppen kön och genus.41

     Hirdman vill att begreppet genus begrips och brukas för att se hur människor formas och 

formar sig till kvinna och man. Hur detta således påverkar kulturen, politiken och ekonomin, 

som är en del av samhällets former. Feministerna använde genus för att belysa könens relation 

och visa hur hon och han formas i relation gentemot varandra.42

Under jämställdhetsdebatten på 1950- och 1960-talet användes begreppet könsroll. Begreppet 

omfattar både sociala och kulturella fastställda åtskillnader mellan könen gällande dess 

beteende, normer, värderingar, föreställningar, makt, resurser samt prestige.43

Josefson påpekar att könsroll har med förväntningar att göra som inte är sammankopplade till 

biologin, något som påverkar den du är. Tidigare användes könsroll för att beskriva genus, 

men då människan själv inte har möjligheten att träda in eller ur sin roll har genus ersatt 

begreppet.44

     I mitten av 1980-talet började begreppet könsroll alltmer förlora sin styrka. Begreppet 

användes på ett vis som befinner sig närmare genustänkandet, vilket innebär att se till män 

och kvinnor, och sociala processer. Det ansågs att dessa konstruerade könsroller bidrog till att 

upprätthålla en del av den rådande ojämlikheten i samhället mellan kvinnor och män. Dessa 

                                                
40 Hirdman Y, 2001, Genus. s. 11n
41 Josefson, H, 2005, Genus, s.12.
42 Hirdman Y, 2001, Genus. s. 11.
43 http://www.kvinnoforbundet.fi/sve/jamstalldhetfeminism/lathund/
44 Josefson, H, 2005, Genus, s.12-13. 
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könsroller ansågs inte vara bestående, utan utbytbara.45 Hirdman menar att män och kvinnor 

förs in i olika könsroller, där kvinnorna förs in i kvinnliga könsroller, och män i de manliga 

könsrollerna, vilket således skapar normativa stereotyper i vårt samhälle. Det finns diverse 

faktorer som påverkar och feltolkar dessa normativa stereotyper, där kvinnan förklaras som 

resurssvag och mannen som den starkare i systemet.46

Svaleryd har en teori om lärarens medverkan i konstruktionen av könsroller. Hon anser att 

läraren inte har en medvetenhet om att de kan stärka flickor och pojkars identitet för att träda 

över de traditionella genusmönstren. Ett gränsöverskridande som baseras på en medvetenhet 

från lärarens sida. Ett genusmedvetet pedagogiskt arbete vars syfte är att uppnå jämställdhet i 

skolan, innebär att lärarn blir medveten om hur deras egna könsnormer och värderingar 

påverkar skolundervisningen och deras bemötande av eleverna. Vi alla medverkar dagligen 

till att upprätthålla det hon benämner som ”könsdrama”. Det är därför nödvändigt, anser hon, 

att läraren kommer underfund med sig själv, för att inse vilken roll denne har i detta 

”könsdrama”. En genusmedveten pedagogik är relevant för att lärarnas förhållningssätt skall 

förändras.47 Genusmedvetenhet avser att individen är medveten om problematiken kring 

genus. Det finns en medvetenhet gällande hur det rådande samhällets könsmönster har 

influerat på individens egen utveckling och dennes bemötande gentemot andra individer. Att 

se varje elev utifrån ett individperspektiv och ej utifrån dess kön, innebär att läraren innehar 

ett genusmedvetet förhållningssätt gentemot eleverna i klassrummet. Genusmedvetenhet 

innebär att vara medveten om de skillnader som existerar och konstrueras i skolan, baserat 

utifrån elevens kön.48

     Forskare med genusteorier vill uppnå en kategori av samma styrka som klass, ras och 

nationalitet. Detta för att begreppet genus skall få ett bredare spektrum, och inte basera sig 

enbart på att se till könsrollerna. Begreppet genus används för att försöka förstå det 

artikulerade maktförhållandet som förekommer mellan kvinnor och män, och konstruktionen 

av kön som skapar kvinnornas underordning. Genus som begrepp behöver inte följa en strikt 

definition, utan kan användas för att ge olika förståelser. En av förståelserna är det kulturella 

arvet och det sociala systemets betydelse. Det visar hur vi människor beter oss och handlar, 

istället för att enbart fokusera sig på man och kvinnans roll som det biologiska. Genus som 

begrepp, bör inte enbart ses som det sociala könet, då det är mer invecklat än så.
                                                
45 Hirdman Y, 2001, Genus. s. 12-13.
46 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, s. 75.
47 Svaleryd, K, 2003, Genuspedagogik, s.8, 10. 
48 Den definitionen vi ger genusmedvetenhet, är snarlik den definitionen som ges av genusmedvetenhet i 
uppsatsen Jämställdhet i skolan, och utifrån Svaleryd definition av genusmedveten pedagogik s. 8 i 
Genuspedagogik. 
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Hirdman menar att man inte bör åtskilja komponenterna socialt och kön, utan se det som en 

helhet. Den andra förståelsen av genus är hela processen där människor formas till sitt 

”feminina” eller ”maskulina” genus, vilket innebär att denna process skapar könsroller åt 

individen. Dessa skapelser får institutionella konsekvenser, vilket inte är unikt i sig, då vårt 

samhälle är präglat av denna process som skapar institutioner, och legitimerar dessa 

genusformer. Den slutliga definitionen av förståelsen av genus, är att genusskapandet leder till 

hierarkier och olikheter mellan könen. Detta medverkar till kvinnornas underläge och 

männens överläge i samhället.49

     Det framkommer att människan fungerar på ett vis att vi måste ha det ena för att förstå det 

andra, exempel där det inte finns ”stort”, finns det inte ”litet”, ett ”kontrast tänkande” som 

råder för att förstå vår omvärld. Ännu ett tänkande som har skapat olikheter mellan könen 

genom historiens gång, är det kring barnafödandet. Där det är givet att det är kvinnan som 

skall föda, vilket grundar sig på ett förutbestämt tänkande. Följaktligen skapar människans 

olika förståelse och föreställningar olikheter mellan könen. Dessa föreställningar och tankar 

påverkar i sin tur de sysslor, handlingar och platser som vi befinner oss i. Detta kausala 

tänkande, ger upplopp för en ordningskedja där relationen mellan man och kvinna beskrivs 

som A och B. Det innebär att A och B innehar diverse egenskaper. Exempelvis har en individ 

egenskap A, bör denne vara på plats A, inneha A:s egenskaper och göra A sysslor. Våra 

platser, sysslor och egenskaper påverkas av genus, vilket i sin tur avspeglar genus till 

människa och håller denne fast vid rollen.50

Genussystemet    

     Hirdman införde begreppet genussystem till Sverige. Genussystemet kan ses som en 

struktur, ett nätverk, vilket innefattar diverse faktorer såsom föreställningar, förväntningar, 

processer och fenomen, där ett mönster skapas, vilket påverkar kön. Detta system är en 

ordningsstruktur av kön, denna ordning har funktionen som en bas för andra sociala 

ordningar, som sociala, politiska och ekonomiska ordningarna. 

Genom att använda termen genussystemet, är det möjligt att lösa dilemmat gällande det 

problematiserande förhållandet mellan man och kvinna, där har kvinnan rent generellt har ett 

lägre socialt värde än mannen.51

                                                
49 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige s. 76.
50 Ibid, s. 77-78.
51 Hirdman, Y, Genussystemet, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 49, 51.
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     Genussystemet kan beskrivas, enligt Hirdman, utifrån två principer såsom isärhållningens 

princip och den manliga normens primat. 

Där första principen innebär att kvinnan och mannen ej bör blandas. Det upprätthålls genom 

att tilldela könen olika egenskaper och skilda aktivitetsområden. Den andra principen är att 

könen inordnas i hierarki, där mannen är den rådande normen.  Det manliga könet har ett 

högre värde gentemot kvinnan, och innehar maktpositionen i vårt samhälle, något som är det 

allmängiltiga.52

Hirdman konstaterar att desto mer samhället segregeras, genom att det råder, tillåts och 

förekommer olikheter mellan könen, leder och stärker det ojämlikheten mellan man och 

kvinna. Det tillåter således att mannen är den rådande normen, och kvinnan underordnas. 

Denna turbulens legitimerar den manliga normen. Ett isärhållande återföder isärhållning, då vi 

i samhället tillåter isärhållningen mellan kvinnan och mannen öka, bidrar det till att den andra 

principen stärks, att mannen blir den rådande normen. Men, om vi vänder på denna process, 

är det möjligt att finna en logik, som ifrågasätter mannen som den rådande normen. Därmed 

är det viktigt att vara uppmärksam på effekten av isärhållandet, för att inte låta mannen vara 

den rådande normen.53

Genuskontraktet 

     Enligt Hirdman har det alltid funnits ett kontrakt mellan könen, vilket hon benämner som 

genuskontraktet. Genuskontrakten är fasta förställningar mellan könen, hur en man och en 

kvinna, och även män sinsemellan, kvinnor mot kvinnan, skall vara gentemot varandra i olika 

avseenden i livet. På arbetsplatser, i kärlekslivet och sitt sätt att kommunicera med varandra.54

Genuskontraktet är ett begrepp som används i genussystemet för att klargöra komplicerade 

situationer mellan man och kvinna. Inte enbart i olika sociala sammanhang, utan även för 

andra faktorer som kan påverka mannen och kvinnans relation såsom det ekonomiska och 

kulturella.55 Genuskontraktet konstruerar en balans, men det bör ej uteslutas att det krävs en 

förhandling mellan individerna. Hur könen förhandlar med varandra utifrån olika 

genuskontrakt, är det möjligt att åskådliggöra hur maktstrategin används i 

förhandlingsprocessen. Genom detta genuskontraktstänkande kan dessa olikheter förstås.56

                                                
52 Ibid, s. 51.
53 Ibid, s. 51-52, 57.
54 Ibid, s. 54.
55 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, s. 77-78.
56 Hirdman, Y, Genussystemet, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 55.
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     I varje samhälle är det möjligt att observera ett socialt mönster, där olika genuskontrakt 

och genusordningen har konstruerats, detta mönster är genussystemet. De två principerna 

isärhållning och mannen som norm influerar även skolvärlden. När kvinnan träder in i en 

mansdominerad yrkeskategori, sjunker lönen och statusen för denna kategori. Men träder 

mannen in i ett kvinnodominerande yrke, blir konsekvenserna tvärtemot, lönen och statusen 

höjs. Genuskontraktet kan användas för att visa mellanrummet, överenskommelsen som är 

dold mellan könen, beroendet mellan män och kvinnor. Hirdman visar att det finns två typer 

av individer, dvs relationen mellan man och kvinna. Hon benämner dessa som A och B, och 

konstruerar en genusordning, där könen placeras in i olika fack, eller diverse rationaliteter, 

såsom socialt, kulturellt och ekonomiskt. En ordning som delar upp vad som ses tillhöra det 

kvinnliga såsom det manliga. Det dolda som råder i isärförhållandet där mannen är den 

rådande normen bidrar till en kontinuerlig linje mellan mannen och kvinnan i exempelvis 

arbetslivet som aldrig möts, denna differentiering stärker segregeringen. För att en förändring 

skall ske att mannen inte längre ses som den rådande normen i arbetslivet, är det relevant att 

bryta segregeringen.57

     Även Gannerud skriver om genusordningens mönster, hur det avspeglar sig inom skolan. 

Där skolans genusregim är det mönster vilket konstruerar olika slag av maskulinitet och 

femininet hos elever och personal, där dessa mönster inordnar att de får en viss makt och 

prestige, som skapar en könsarbetsindelning. 

Skolan medverkar till att eleverna förs in i olika fack för vad som anses flickigt och pojkigt, 

genom konstruktionen och återskapandet av könsmönster och av genusordningen för 

eleverna.

Denna genusregim som råder i skolan, har konsekvenser för såväl elever och lärare.  

När man ser på genuskonstruktionen är det viktigt att se till lärarna, då de tillbringar flertal år 

inom skolverksamheten, påverkas de av de villkor och föreställningar som hela skolans 

institutionella ramar präglas av. Skolan betraktas oftast som en könsneutral institution, och då 

speciellt av pedagogerna själva. Trots att skolan är en institution för eleverna, är skolan till 

stor del de vuxnas institution, då ramar och innehåll bestäms av de vuxna, därmed har lärarna 

stor inverkan på eleverna. Lärarna överför sina föreställningar om kön till sina elever, vilket 

följer dem senare ute i samhällslivet.58

                                                
57 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, s. 78-80
58 Gannerud, E, 1999, Genusperspektiv på lärargärning. s. 11-15. 
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     Hirdmans har en tes som grundar sig på att, om den sociala faktorn har övertaget över den 

biologiska, ökar förutsättningarna för en förändring, vilket leder till att jämlikheten i vårt 

samhälle ökar, då olikheterna försvagas och det lika förstärks. Det är människan som har 

normer och föreställningar samt idéer om hur en man och en kvinna skall vara.59

Likhetsfeminism och Särartsfeminism

     Dessa två teorier skall hjälpa oss att kategorisera olika typer av genusmedvetenhet.  

Utifrån likhetsfeminismen perspektiv skall män och kvinnor få exakt samma behandling, då 

de i allt väsentligt liknar varandra, gentemot särartsfeminismens perspektiv, där kvinnor och 

män är totalt olika varandra, därmed borde de behandlas olika, men värderas lika högt och 

inneha samma rättigheter.60 Distinktion mellan dessa två perspektiv är att likhetsfeminism är 

könsneutral då män och kvinnor är lika varandra, gentemot särartsfeminismen som ger 

biologiska förklaringar till att mannen och kvinnan är olika varandra. 

4.2 Likhetsfeminsim

     Likhetsfeminister anser att skillnaden mellan könen grundar sig på den sociala 

konstruktionen och är därmed kulturberoende. De hävdar att män och kvinnor är mer lika än 

olika och att kvinnan och mannen inte skall hämmas på grund av sitt kön. Människan skall 

istället utvecklas utifrån sina förutsättningar och inte begränsas av könstillhörighet. Det skall 

vara lika naturligt för en hårt arbetande yrkeskvinna och en pappa som städar hemmet att vara 

som det mer traditionella alternativen. Det relevanta är att kämpa för att både män och 

kvinnor skall få bete sig som ”kvinnor” eller ”män” oavsett kön. De argumenterar exempelvis 

för att alla föräldrar oavsett könstillhörighet har rätt att vara hemma med sitt barn, och inte att 

enbart kvinnan har rätten till att vara hemma mer då hon är ”kvinnan”, det är inte 

könstillhörigheten som är det väsentliga. 61

     Simone De Beauvoir är en företrädare för likhetsfeminism. Hon konstaterar att människan 

föds med det biologiska könet, men formas och bedöms utifrån föreställningar och normer, 

vilket skapar en struktur för vad som är manligt och kvinnligt i samhället.62 Flertal 

undersökningar visar på att lärare säger sig inte göra skillnad mellan pojkar och flickor, utan 

                                                
59 Hirdman, Y, Genussystemet, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3s. 59.
60 Östholm, H, 2006, Feminismens idéer, s. 8.
61 http://www.kvinnoforbundet.fi/sve/jamstalldhetfeminism/lathund/

62 De Beauvoir, S, 2002, Det andra könet, s. 13.
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anser sig behandla eleverna lika, där individen är det väsentliga. Detta går emot vad Tallber-

Bromans undersökning påvisar, som baserats på observationer. Resultatet visar att en stor del 

av lärarna gör åtskillnad mellan pojkar och flickor. Hon betonar att människan är beroende av 

sina föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i formandet av kön, oss själva och 

varandra. Vi styrs därmed av våra föreställningar, vilket även påverkar vårt förhållningssätt 

gentemot andra. Detta stärks även utifrån andra undersökningar. Det har visat sig att pojkar 

hörs och syns mer gentemot flickor i förskolan och i skolan, där pojkar tar mer utrymme och 

detta upprätthålls av flickor och pojkar såväl läraren.63

     Att föreställningar är en bidragande faktorn till formandet av könet, påvisas av De 

Beauvoirs kända uttryck, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Hon menar att människan 

bedöms utifrån sina handlingar, där hon bedöms utifrån vad hon inte är, istället för vad hon är, 

därför är det biologiska inte det väsentliga hos människan.64 De Beauvoir tes får idag 

mothugg, då dagens forskning motbevisar detta tack vare den ökade kunskapen om kvinnan 

och mannens biologi. Till skillnad från dagens kvinnor kände De Beauvoir inte till dagens 

forskningsresultat vilket påvisar att det finns biologiska skillnader mellan kvinnan och 

mannen. Robert och Moberg ifrågasätter varför kvinnor idag, trots all forskning, inte erkänner 

att det finns biologiska skillnader mellan man och kvinna.65

     Simone de Beauvoir menar att i vårt samhälle är kvinnan underordnad, då mannen anses 

vara det normala och det positiva. Han ser sin egen kropp som det normala för omvärlden och 

kvinnans kropp blir i detta sammanhang ett hinder, på det sättet att det är kvinnan som skall 

föda barn, och blir begränsad då hon automatiskt tilldelas vissa egenskaper. Kvinnans kropp 

begränsar henne och därför anses kvinnan som det andra könet, det negativa.66

     Under historiens gång har mannen haft fler rättigheter gentemot kvinnan, detta ligger till 

grund för varför De Beauvoir säger att mannen är det första könet, och kvinnan tillhör det 

andra könet, denna kategorisering av könen grundar sig på kvinnans fysiologiska struktur, 

som under alla tider har begränsat henne. Mannen skapar sig själv som subjekt, genom att se 

kvinnan som den andra, där hon innehar alla negativa egenskaper. Kvinnor tillåter sig vara 

underordnade männen i samhället, då hon ser sig själv som kvinna, och inte som en individ. 

En av orsakerna är att kvinnorna själv aldrig har kämpat för sina rättigheter, genom att höja 

sin röst och göra motstånd, genom exempelvis demonstrationer. När kvinnan tillåter sig själv 

                                                
63 Tallberg Broman, I, 2002, Pedagogiskt arbete och kön, s. 31, 90-92.
64 De Beauvoir, S, 2002, Det andra könet, s. 13.  
65 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & HAN, s. 167.
66De Beauvoir, S, 2002, Det andra könet s. 25
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att vara underordnad mannen, då blir hon den ene, dvs. som mannen, och betraktas som det 

andra könet.67

     En förklaring som De Beauvoir ger för att belysa kvinnans underordning, är att under alla 

tider har det alltid funnits en grupp individer som dominerar en annan grupp. Den dominanta 

gruppens (majoriteten) lagar, skall efterlevas av den andra gruppen (minoriteten), såsom de 

svarta i Amerika måste följa de vitas lagar, och hur nazisterna styrde över judarna. Utifrån 

detta vill De Beauvoir belysa att det kan uppfattas att männen representerar majoriteten, och 

kvinnorna minoriteten i samhället. Dock är kvinnorna inte minoriteten, som judarna och de 

svarta i Amerika, med tanke på att det finns lika många kvinnor som män på vår jord. 

Historiska händelser ligger till grund för varför svagare grupper har blivit underordnad av de 

starkare, att slaveriet och religionen ligger bland annat till grund för varför de svarta och 

judarna har blivit en minoritetsgrupp. Även under historiens lopp har kvinnorna varit 

underordnade mannen, skillnaden är dock att detta beroende grundar sig inte på en tidigare 

historisk händelse, utan för att kvinnorna har tillåtit denna underordning, genom att ingå i ett 

beroendeförhållande till mannen, men även att inte göra motstånd till denna underordning. 

Hon menar att det personliga valet ligger till grund för hur livet kommer att te sig, men även 

att samhället måste förändras för att bryta denna underordning. Det har aldrig varit jämlikt 

mellan könen. Även om det har börjat ske en positiv förändring för kvinnan, är hon ändå 

begränsad av lagar och rättigheter, där kvinnan är i avsevärt underläge gentemot mannen.68

     Elvin-Nowak och Thomsson anser att kön är något som ”skapas”,genom människors 

aktiva handlingar som vi alla i samhället bidrar till i vardagliga situationer och i våra 

relationer. Vare sig vi vill eller inte, bär vi med oss, det som tillskrivs det ”kvinnliga” och det 

”manliga”, detta för att kön är närvarande i hela vår atmosfär. Vi alla är mer eller mindre 

influerade av den historiska, kulturella och sociala synen på könet. Det är inte möjligt att slå 

ifrån oss denna könssyn, däremot går det att bli uppmärksam om den rådande könssynen.69

     Begreppet kön används i sociala och kulturella sammanhang, för att åskådliggöra diverse 

situationer som uppstår i samhället grundat på våra handlingar. Människan bidrar till att skapa 

kön, inte förrän vi får en förståelse om vår medverkan till detta skapande av skillnaden av det 

manliga och kvinnliga i sociala situationer och varför vi gör det i våra dagliga liv, är det 

möjligt att förstå att människan är orsaken till detta skapande utifrån våra egna handlingar och 

föreställningar, som kommer från en påtvingad påverkan utifrån. Därför är det inte möjligt att 

                                                
67Ibid, s. 27-28.
68 Ibid, s. 27-30.
69 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H, Att göra kön,, s. 11-12.
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förklara vår livssituation utifrån ett biologiskt perspektiv. Trots att det finns så klara 

jämställdhetsideal i vårt samhälle, vilka ger riktlinjer för att könet ej skall ha betydelse för den 

egna människans val i livet, så skapas det i relationerna i skolan, att människan förs in i olika 

roller, där könet avspeglar sig. Betydelsen av att tillhöra en manlig eller kvinnlig roll är stark 

och ger bekräftelse för vem du är, och är svår att undkomma. Det är snarast omöjligt att välja 

bort sitt kön, att det inte skall ha större betydelse, däremot kan man medvetet eller omedvetet 

förstärka könet.70 Även Svaleryd visar hur skolan påverkar att människan förs in i olika roller. 

Läraren för in eleverna i kvinnliga och manliga könsroller genom de uppfattningar de har om 

hur flickor och pojkar skall vara, och att uppmärksamheten riktar sig mer åt pojkar gentemot 

flickor. Därför är det viktigt att läraren är genusmedveten för att uppnå jämställdhet inom 

skolan, för att eleverna skall kunna utvecklas utifrån de bästa förutsättningar oavsett kön.71

     Från och med att barn blir tolkade som flicka eller pojke börjar könspådraget som sedan 

förföljer dem i livet. Denna kategorisering av det manliga och kvinnliga följer individen i det 

de gör och hur de förhåller sig till saker och ting i livet. Kategoriseringen är därmed inget 

abstrakt, utan något som skapas.72 Normsystemet som finns i samhället leder till fördomar, 

där människan styrs omedvetet eller medvetet av normerna. Uttryck som utgår från det 

biologiska, naturliga och det givna stärker könsordningen, t ex att en pojke skall tycka om 

bollsport då han tillhör det manliga könet. Var och en formar och lever sina liv efter de 

normsystem som individen känner till. Fördomarna ger näring till normsystemet, vilket 

stärker ojämlikheten i samhället.73 Svaleryd lyfter fram hur kategoriseringen skapas inom 

skolan, genom att påvisa att det generellt förekommer ett mönster som läraren bedömer 

flickor och pojkar utifrån. Dock anser hon att könsmönstrerna är i högsta grad allmänna, då 

det finns pojkar som föredrar att måla eller läsa en bok, än att klättra i träd, och flickor som 

väljer att spela fotboll än att leka med dockor, till följd därav passar inte alla flickor och 

pojkar in i de stereotypa genusmönsterna.74

     Könsmaktssytemet innebär att samhället är patriarkalt system, vilket inordnar människor 

beroende på dess kön. Elvin-Nowak och Thomsson belyser att orättvisor mellan man och 

kvinna, där kvinnan är underordnad mannen, beror på samhällsstrukturen, vilket inte har 

tillkommit eller existerar av sig själv, utan det är människan som har konstruerat och ser till 

                                                
70 Ibid, s. 17-18.
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att den fortlever.75 Forsberg framhåller hur skolan är en bidragande faktor till denna 

asymmetri mellan flickor och pojkar. Där läraren bidrar till att upprätthålla denna ordning 

genom att ge pojkarna mer uppmärksamhet och flickorna får stå tillbaka, vilket leder till att 

pojkarna tenderar att dominera i klassrummet och stärker deras roll som den rådande normen. 

Bemötandet som eleverna får i klassrumssituationen är könsbaserat, istället för individbaserat, 

vilket visar på en struktur med rådande över- och underordning.76 Svaleryd betonar att 

pedagogernas förhållningssätt på ett omedvetet plan bidrar till att pojkarna ges större makt, 

vilket leder till en orättvisa mellan könen.77

     Strukturens mönster synliggörs på arbetsplatser, på hur organisationen är uppbyggd. 

Strukturen delar upp kvinnan och män i två olika parter, där olikheterna framhävs och 

likheterna mellan kvinnan och mannen åsidosätts. Genom att alltid framhäva enbart olikheten 

stärks isärhållningen mellan könen, vilket skapar även en uppdelning inom arbets- och 

utbildningsväsendet. Att betrakta könen som lika, är nödvändigt för att det inte skall existera 

en uppdelning mellan kvinnliga och manliga områden. Alla har vi vår plats i systemet, den 

rollen begränsar oss på det viset att om människan går emot dessa förväntningar av 

omgivningen, kan konsekvenserna bli ett utanförskap, då han/hon anses onormal. Synen på 

vad som anses vara kvinnligt och manligt, vilken roll respektive kön tillhör, är en bidragande 

faktor till segregeringen inom utbildnings- och arbetslivet. Då det normala definieras utifrån 

hur män är och uppfattas, både av sig själva och av andra, blir resultatet att mannen anses 

bättre än kvinnan. Genussystemet ser till att kvinnan och mannen skall befinna sig på olika 

platser, de platser där männen befinner sig har ett högre värde och det som uppfattas inneha 

högre status i samhället såsom specifika utbildningar och arbetspositioner m.m. utgörs till stor 

del av männen. Ännu en gång är det våra föreställningar gällande vad flickan/kvinnan och 

pojken/mannen kan åstadkomma, som ligger till grund för denna orättvisa mellan könen.78

4.3 Särartsfeminism

     Särartsfeminister fokuserar på de biologiska skillnaderna mellan könen, och tycker att 

jämlikhet uppnås utifrån att uppvärdera kvinnans naturliga egenskaper till mannens nivå. 

Det anses vara relevant att kvinnan måste få vara en ”riktig” kvinna, samt att kvinnan är född 

med kvinnliga värden, och mannen föds med de ”manliga” värdena. Inom detta perspektiv 
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innehar moderskapet en central position.79 Genom att läraren ser till de biologiska 

skillnaderna som finns mellan flickor och pojkar, skapas det en förståelse för olikheterna 

mellan könen, att det grundar sig på naturliga egenskaper. En medvetenhet om detta, kan leda 

till att läraren förhållningssätt utgår från respektive köns egenskaper.  

     Enligt Robert och Uvnäs-Moberg bottnar skillnaderna mellan könen i de biologiska 

egenskaperna. För att försöka komma till bukt med den frustration som existerar i vårt 

samhälle gällande kvinnligt och manligt, måste man se och acceptera de biologiska 

skillnaderna mellan kvinnan och mannen, och dessa olika egenskaper skall värderas lika högt. 

Det som är kvinnligt och manligt i vårt samhälle får inte förnekas. Att vår biologiska

konstitution ger att vi endera föds till man eller kvinna gör att olikheterna kvinnor och män 

emellan finns inombord oss. Detta går inte att förändra, då det handlar om kroppsliga och 

biologiska faktorer. Om vi försöker förändra detta, blir effekten att vi själva placerar in oss i 

olika könsroller.  Om vi blir medvetna om hur vi är skapta, de ärftliga faktorerna, kroppens 

konstruktion, accepterar vi lättare andra så som de är och oss själva, och upplever därmed inte 

mindervärdighet gentemot andra.80

     Enligt Robert och Uvnäs-Moberg ligger det genetiska, hur vi kroppsligen är uppbyggda 

och vårt uråldriga beteende, till grund för hur vi är. Även om människohjärnan har utvecklats 

med tiden, kvarstår dock ett instinktivt beteende som härstammar från ursprungliga delar av 

hjärnan som går tillbaka till våra urtida släktingar. Därför innehar män och kvinnor idag, de 

ursprungliga förfädernas och farmödrarnas mentala och kroppsliga förutsättningar. De ger 

därmed en förklaring till vårt beteende, utifrån de biologiska rollerna.81

     Våra psykologiska skillnader stärker det som uppfattas som ”manliga” och ”kvinnliga”, 

exempelvis temperamentsskillnaderna, där mannen generellt är mer aggressiv än kvinnan. 

Enligt Robert och Uvnäs-Moberg lär sig flickor att tala innan pojkarna. Däremot lär sig pojkar 

att läsa och skriva fortare än flickorna. Därmed är det de inneboende fysiologiska och 

psykologiska skillnader mellan kvinna och mannen som gör dem olika.82  

     Det har skett en förändring i samhället, där kvinnan har intagit en allt större plats. Från att 

ha lämnat hemmet, har hon klivit in i de ”manliga” arbetsplatserna. För att uppnå ett jämställt 

samhälle, har kvinnor uppmuntras att bli självständiga och oberoende. Skolan arbetar för ökad 
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jämställdhet, och skall i princip inte särbehandla flickor och pojkar. Utifrån ett 

särartsfeministiskt perspektiv har detta sina konsekvenser, då de kvinnliga egenskaperna skall 

dämpas i utbytet av införandet av de manliga egenskaperna. Detta har resulterat i att en del 

kvinnor upplever sig otillräckliga, hennes tillvaro blir sålunda en börda. Men saker och ting 

har förändrats, och Robert och Uvnäs-Moberg menar att kvinnan förr, till skillnad mot idag,

kunde vara tvungen att ta del av de manliga egenskaperna för att uppnå samma rättigheter 

som männen, för att öka jämlikheten i samhället, genom att kämpa för rösträtt, rätten till 

arbete, oberoende och utbildning. Under historiens gång har de kvinnor som velat uppnå 

jämlikhet motarbetats av män som använt sig av biologiska argument för att befästa sin 

överhöghet gentemot det andra könet. Utifrån en ökad kunskap om den manliga och kvinnliga 

biologin, framkommer det att man föds till sitt kön och könet är inte något som skapas. Trots 

detta hävdar än idag många kvinnor att så är inte fallet, de erkänner inte de biologiska 

skillnaderna som en förklaring.83 De framhäver betydelsen av att vidga sitt perspektiv för att 

komma åt de orsakerna till varför det ser ut som det gör, det finns biologiska skillnader, vilka 

bidrar till distinktionen mellan kvinnan och mannen. Varför skall Hon bli som Han, då hon är 

olik honom.84

     Arrhenius beskriver särartsfeminismen genom att påtala att feminismen inte behöver 

betyda lika rättigheter, utan likväl kan feminismen betyda rätten till att vara olika. Hon menar 

att könsroller och könsskillnaderna kan bero på biologiska faktorer, något som blivit alltmer 

accepterat och vanligt i vårt samhälle. Det är möjligt att förklara mänskliga särdrag genom att 

hänvisa till biologin, istället för att se till kulturen, vilket särartsfeminismen gör.85

En förklaring till det mänskliga beteendet och egenskaper förekommer i människans 

arvsmassa Där kulturen kan ses inneha en liten betydelse gentemot naturens kraft.86 Att 

använda biologiska skillnader som förklaring, är något som Connell anser inte är hållbart, då 

mannen och kvinnan ur genetiskt perspektiv är mer lika än olika, då barn vid tidig ålder har i 

princip samma funktioner och särskiljer sig ytterst marginellt, där skillnaden befinner sig vid 

könsorganet. Med åren blir dessutom kvinnor och mäns kroppar alltmer lika varandra. 

Gällande det kvinnliga och manliga tänkandet, finns det inte markanta skillnader mellan 

könen, utan det finns fler gemensamma punkter än skillnader. Det finns ett typiskt mänskligt 

beteende, och det är inte möjligt att specificera som ett manligt eller kvinnligt beteende. 

Connell stärker sitt resonemang genom neurologen Rogers förklaring att hjärnan inte väljer att 
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tillhöra den manliga eller kvinnliga formen.87Utifrån ett genusmedvetet förhållningssätt ser 

man till individen, och inte könet. För att uppnå jämställdhet inom skolan, utgår man från en 

likhetsprincip, för att ge eleverna en likvärdig behandling oavsett kön. En medvetenhet om att 

vi själva är delaktiga i skapandet av könen utifrån våra föreställningar. Detta går att koppla till 

Connells resonemang som anser att flickor och pojkar är mer lika än olika varandra, där det 

sociala och kulturella faktorer skapar vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”. 

     Här näst kommer empiridelen, som består av fem mindre avsnitt som utgår från 

underfrågorna. Vad innebär det att arbeta genusmedvetet för läraren, Vilken betydelse har det 

att arbeta genusmedvetet i undervisningen, vad lärarna tycker är det viktigaste med att arbeta 

genusmedvetet, vilket utrymme får flickor och pojkar i klassrummet och slutligen är 

likabehandlingsplanen involverad i lärarnas verksamhet. Frågorna kommer att besvara 

tematiskt och koppla analysen till de olika teorierna. 

5. Analys

     Härvid kommer enkät- och intervjuundersökningarnas sammanställda resultat att 

redogöras. Undersökningarnas resultat kommer att jämföras för att besvara frågeställningarna. 

Pedagogernas genusmedvetenhet, och hur pass stor kännedom pedagogerna har gällande 

likabehandlingslagen och likabehandlingsplanen inom Stockholms kommun skall 

enkätundersökningen påvisa.

Vilka uppfattningar och kunskaper pedagogerna har gällande genusmedvetenhet, jämställdhet 

och likabehandlingsplanen framkommer utifrån intervjuundersökningen. 

Respektive pedagog kommer att presenteras med ett nr och vilket kön de tillhör, där K står för 

kvinna och M för man.

5.1 Att arbeta genusmedvetet

     Vid frågan vad det betyder för läraren att arbeta genusmedvetet, framkommer det att 

flertal lärare anser, att arbeta genusmedvetet för dem innebär att ha kännedom om hur 

pedagogen är i sin roll och hur denne tänker och fungerar. Gentemot de andra intervjuade 

pedagogerna, vilka ansåg att hur pedagogen bemöter och är mot de bägge könen i sin 

verksamhet innebär att arbeta genusmedvetet. Att arbeta genusmedvetet innebär därmed att 

komma i underfund med sig själv och vilket bemötande man har gentemot flickor och pojkar. 
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Pedagog 3 (K): -Det innebär att man först och främst måste gå till sig själv och tänka igenom 

vad det är man gör, hur man själv tänker så att man tänker i rätt banor, man måste gå till sig själv 

först. Man kan inte förändra dom andra innan, utan måste gå till sig själv först

Pedagog 4 (K): -Att inte göra skillnader mellan pojkar och flickor, alla är lika värda. Nej, jag ser 

ingen skillnad på elever, jag är medveten om att jag ser olikheter hos folk, och det är något som 

man måste jobba med.

     Pedagog 4, säger sig inte göra någon skillnad mellan eleverna, men motsäger sig, då det 

framkommer att hon ändå ser olikheter. Vi tolkar det som att lärarna kopplar 

genusmedvetenhet till att inte göra någon åtskillnad mellan pojkar och flickor. Däremot om 

läraren ser skillnader mellan flickor och pojkar, anses det innebära att inte inneha 

genusmedvetenhet. Utifrån svaren är det möjligt att tolka att det råder en medveten 

föreställning om hur man bör tänka och se på flickor och pojkar, att vara olik får en negativ 

innebör, där det krävs en förändring. 

Svaren som framkommer kan associeras med likhetsfeminism, där lärarna anser att man skall 

se till sig själv och inte göra någon åtskillnad mellan eleverna. Utifrån en särartsfeminitstisk 

synvinkel är alla lika värda, vilket innebär att göra åtskillnad mellan flickor och pojkar, dock 

skall deras egenskaper värderas likvärdigt. 

     Gällande innebörden av människovärdet och om det påverkar lärarens genusmedvetenhet 

svarade samtliga pedagoger att människovärdet för dem innefattar att alla är lika värda. Den 

uppfattningen läraren har om människovärdet anses påverka deras genusmedvetenhet, där det 

centrala inte är könet utan individen. 

  

Pedagog 7 (M): - När jag hör ordet människovärdet så hör jag politiker snacka om att alla är lika 

värda, vilket instämmer i det svenska samhället. Jag försöker tänka så, men så är det väl inte 

ändå, tråkigt nog. Men låt mig tänka en sekund, så ska jag försöka tänka nu och se klassen 

framför mig och jag försöker att dom ska vara lika mycket värda, men jag ser ändå att det är 

skillnad på killarna och tjejerna, och jag behandlar dom lite olika, fast jag försöker att inte göra 

det. Ja, det kanske påverkar utan att jag tänker på det. Så första reaktionen blir mitt svar ett nej, 

men om jag tänker efter lite så blir mitt svar nog ja.

Pedagog 1 (K): - Alla människors lika värda oavsett kön, oavsett ras, oavsett religion, oavsett 

vad som helst egentligen, alla har samma värde. Jag tror att min syn på människovärde påverkar 

min genusmedvetenhet. Genom att man är medveten om sig själv, alla människor har ju 

fördomar, men jag tror att om man är medveten om sina fördomar, för dom fördomar som finns i 

samhället så är det lättare att motarbeta dom, tror jag.
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     Att alla är lika värda är inte en självklarhet utifrån pedagog 7:s uttalande. Den synen 

läraren har bidrar till att denne särbehandlar och ger flickor och pojkar olika värden. Detta 

påvisas vara en omedveten handling, vilket vid ett medvetande tänkande påvisas vara en 

orättvis särbehandling. När läraren kommer underfund med sig själv konstateras det att 

människovärdet påverkar genusmedvetenheten. 

Att lärarens tankar och föreställningar gör en åtskillnad mellan flickor och pojkar, visar det 

sig även utifrån pedagog 1:s svar, då hon hävdar att de fördomar som existerar i samhället blir 

lättare att motverka, om man är medveten om vilka fördomar man själv har. Där individen 

själv har en betydelsefull roll i skapandet av fördomar som leder till särbehandling av kön. 

Synen på att alla är lika värda oavsett kön och ras, påverkar de föreställningar som hon själv 

har om pojkar och flickor. Hennes syn på människovärdet påverkar därför hennes 

genusmedvetenhet.  

Fördomar byggs på föreställningar, där en likhetsfeministisk tanke skulle se att dessa

fördomar ger näring till orättvisan mellan flickor och pojkar. För att uppnå jämställdhet i 

exempelvis skolan är det en förutsättning att vi alla har samma rättigheter. Individens 

förutsättningar skall inte begränsas av dennes könstillhörighet. Enligt Elvin-Nowak och 

Thomsson skapas indelningen av vad som anses vara kvinnligt och manligt, vilket påverkar 

vad de kommer att göra och hur de bemöter olika företeelser i livet. Jämlikheten hamnar i 

rubbning då individen styrs av normerna i samhället, där de fördomar som individen har 

bidrar till upprätthållandet av normsystemet.88 Jämlikhet hör samman med att alla är lika 

värda bl.a. oavsett kön. Likaså framkommer det utav citaten att människovärdet innebär att 

alla är lika värda bl.a. oavsett kön. Enligt vår tolkning påverkar våra fördomar den innebörden 

vi ger människovärdet, vilket i sin tur påverkar jämlikheten i samhället. 

  

5.2 Genusmedvetenhet i undervisningen 

     Under intervjutillfället fick lärarna svara på om det var viktigt att arbeta genusmedvetet i 

skolan. De flesta av pedagogerna anser att det är ytterst relevant att arbeta genusmedvetet i sin 

verksamhet för att bli uppmärksam om hur de bemöter flickor och pojkar. 

Pedagog 6 (M): -Ja, men man behöver vara medveten om att barn behandlas olika beroende på 

om dom är kille eller tjej. När man är medveten om det så har man kommit en bit i att arbeta 

med det tror jag. 

                                                
88 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H, Att göra kön, 29-33
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Pedagog 7 (M): -Sådär spontan säger jag ja. Pedagoger kanske behandlar killar annorlunda, de är 

både manliga och kvinnliga pedagoger som gör det. Killar tål mer och tjejer är ömtåligare, tror 

vi någonstans innerst inne. Vad det sitter är kanske vår egen uppväxt, men jag tror att man måste 

tänka på det. 

     Vi tolkar det som att lärarna anser att vara genusmedveten innebär att vara könsneutral. 

Genom att vara medveten om hur man bemöter och behandlar flickor och pojkar olika uppnås 

en genusmedvetenhet. Det går att finna en likhetsfeministisk ide bakom detta, då läraren har 

en syn på könet som socialt konstruerat, där en lika behandling eftersträvas mellan flickor och 

pojkar, då de är mer lika än olika varandra.89 Individen skall utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och inte begränsas av könstillhörighet. Utifrån Pedagog 7:s resonemang 

framkommer det att pedagoger har föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta 

går att finna likheter med Simone De Beauvoirs resonemang att vi formas och bedöms utifrån 

våra föreställningar och normer som anses vara kvinnligt och manligt i samhället.90 Då läraren 

kopplar sitt olika uppfattningsomdöme av flickor och pojkar till sin uppväxt, framgår det att 

han menar att vi är påverkade eller har föreställningar om könen, vilket är i likhet med 

likhetsfeminismen som ser till kulturella faktorn som skapande av könet, där det biologiska 

har ingen inverkan.   

Tabell 1. Tabellen visar sammanställning av enkätfrågan om lärare anser att det är 

betydelsefullt att arbeta genusmedvetet i klassrummet. 
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Utifrån tabellen visar det sig att majoriteten av lärarna på 33 stycken (ca 49%) anser att det 

är mycket relevant att arbeta genusmedvetet i sin undervisning, Det visar sig även att den 

                                                
89 Östholm, H, 2006, Feminismens idéer, s. 8.
90 De Beauvoir, S, 2002, Det andra könet, s.13.
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delen av lärare på 4 stycken (ca 1%) anser att det inte är relevant att arbeta genusmedvetet 

särskiljer sig stort gentemot de som gör det. 

Enkätsvaren påvisar i liknelse med intervjusvaren att det är viktigt att arbete genusmedvetet

  

     Om lärarna arbetar genusmedvetet i klassrummet, framkom det att de flesta eftersträvar att 

arbeta genusmedvetet, dock anser de att de inte gör det tillfullo i praktiken, då det inte alltid är 

möjligt att vara medveten om sitt bemötande mot eleverna. 

Pedagog 3 (K): -Delvis, men ju mer man tänker på det så kan man ändra allt eftersom, man 

kommer på sig själv det är som att få en örfil ibland när man tänker på vad man säger saker i 

klassrummet eller i samlingen, eller vad man nu är någonstans, man vet att man gör fel.

Det är att man förutsätter att det är mannen som gör vissa saker eller kvinnan, bedrövligt. 

Man måste skratta lite åt det, ta det med lite humor, det går inte annars.

     Läraren anser att det är bedrövligt att förutsätta att pojkar och flickor gör vissa saker, vilket 

påvisar att hon har föreställningar om vad som är rätt och fel, genom att ha föreställningar om 

det manliga och kvinnliga egenskaperna. Det synliggörs att hon eftersträvar att vara 

könsneutral där alla är likvärdiga, som utgår från att se och bemöta eleverna utifrån ett 

individperspektiv och inte könsperspektivet. Varför innehar hon denna inställning? För en 

likhetsfeminist och särartsfeminist finns det biologiska skillnader mellan flickor och pojkar.  

Utifrån likhetsfeministiskt perspektiv grundar sig inte egenskaperna på biologin, utan det är 

samhället som konstruerar detta, utifrån våra normer och föreställningar. Gentemot 

särartsfeminismen som skulle ge en biologisk förklaring till varför läraren behandlar pojkar 

och flickor olikt, då könen har naturliga egenskaper, vilket gör att de är olika, men det innebär 

inte att de ska värderas olika, det finns en könsmedvetenhet.91

     Under intervjun diskuterade pedagogerna om genusmedvetenhet var något som de bör 

arbeta utifrån. Det visade sig att den större mängden ansåg att det är relevant att arbeta 

genusmedvetet i klassrummet, där flickor och pojkar skall få lika stort utrymme, för att uppnå 

jämställdhet i samhället.

Pedagog 7 (M): - Ja, det tycker jag, visst måste man väl det. Om vi ska kunna någon gång kalla 

det här samhället någorlunda jämlikt och jämställt, så bör vi arbeta med det i skolan och i 

arbetsplatser. Men jag tror att det måste byggas nerifrån, redan i skolan, det är viktigt att inte 

glömma. 

                                                
91 Östholm, H, 2006, Feminismens idéer, s. 8.
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Pedagog 1 (K): -Ja det är det. Speciellt för alla flickors framtid för pojkarnas också, pojkar ska 

också få ta del av det, men jag tror att det är tjejerna som har fått stått tillbaka mycket i vårt 

samhälle

     Intervjupersonerna anser att för alla flickor och pojkars skull, bör läraren arbeta 

genusmedvetet, då skolan innehar en central roll för att uppnå jämlikhet och jämställdhet i 

samhället.  En likhetsfeministisk föreställning innehar Elvin-Nowak och Thomsson, då de 

menar att människan, vilket i detta fall är läraren, är en bidragande faktor till skapandet av 

kön i relationen till eleverna under undervisningen. Där en medvetenhet är förutsättning för 

att förhindra skapandet av åtskillnaderna mellan flickor och pojkar. Köns neutralitet är en 

förutsättning för jämställdhet, för att inte hindra den egna individens val. Lärarna har en 

relevant roll, där könet stärks och flickor och pojkar förs in i sina kvinnliga och manliga 

roller, vilka är svåra att ta sig ur. En medvetenhet hos läraren kan motverka att förstärka 

könet. Enligt oss, påvisar svaren att genom genusmedvetenhet lyfts flickor och pojkar upp till 

samma nivå. Lärarens egen medvetenhet om deras föreställningar hindrar denne att föra in 

flickor och pojkar i olika roller och stärker könet, vilket är ett steg mot jämställdhet. 

Detta resonemang går att koppla till Hirdmans som anser för att uppnå jämlikhet i samhället 

är det betydelsefullt att stärka likheterna istället för olikheterna mellan flickor och pojkar. Det 

förutsätter att den biologiska faktorn inte innehar en betydelse för en förändring, utan det är 

den sociala faktorn som ligger till grund för en förändring. Då det är individen själv som 

skapar det kvinnliga och manliga genom sina föreställningar, tankar och idéer.92

5.3 Det centrala med genusmedvetenhet

     Det huvudsakliga med att arbeta genusmedvetet var att pedagogerna kom underfund med 

sig själva, vilken betydelse deras roll har för elevernas individuella utveckling, då pedagogens 

förhållningssätt kan både främja eller hämma de stereotypa könsrollerna. 

Pedagog 7 (M): Alltså att förändra dom, det är nog svårt, det finns en oskriven lag på vad som är 

typisk kille och tjej. Med tanke på att jag som pedagog tillbringar så mycket tid med eleverna så 

borde jag ha väldigt stor möjlighet att kunna påverka, sedan om viljan finns hos alla 

pedagogerna är en annan femma. Att få den hundra procentigt jämställt kanske man inte kan få, 

man kanske har sina favoriter sysselsättningar och låta det vara så.      

                                                
92 Hirdman, Y, Genussystemet, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 59.
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Pedagog 2 (M): - Nej det kan man inte ändra. Kille är kille och tjej är tjej, det är inget som man 

kan förändra.  

     Svaret från pedagog 7 påvisar att en fullständig jämställdhet inte är möjligt. Det råder en 

oskriven lag i vårt samhälle gällande vad som anses vara kvinnligt och manligt, där respektive 

kön har sina sysselsättningar, vilket uppfattas som en barriär för jämställdheten. Denna 

oskrivna lag, tolkar vi som att det finns förutbestämda föreställningar individen har. Detta 

resonemang är möjligt att koppla till Hirdmans resonemang, att människans föreställningar 

skapar olikheter mellan könen, vilket påverkar de platser och sysslor som man är befinner sig 

i. När läraren nämner att det finns favorit sysselsättningar, något som ska fortgå, tolkar vi det 

som att han tilldelar flickor och pojkar speciella platser på grund av deras kön. Hirdman visar 

hur föreställningar bidrar till att det skapas en ordning, där flickor och pojkar placeras in i 

olika fack, utifrån dess egenskaper, platser, och sysslor, visar hur vi skall vara, och håller oss 

kvar vid denna könsroll. 93

Pedagog 2 svar särskiljer sig från de andra, genom att inneha en väldigt negativ uppfattning 

om möjligheten att förändra stereotypa könsrollerna, där han hävdar att flickor och pojkar har 

sina respektive roller i samhället. Detta uttalande kan dras till en särartsfeministisk tanke, där 

det ses vara naturligt att samhället ser ut som det gör, då flickor och pojkar är olika, som 

grundar sig på ett biologiskt ursprung. Denna inneboende faktor leder till att flickor och 

pojkar innehar specifika roller.94 Till skillnad från en likhetsfeministisk tanke som skulle se 

att individen som blir tillsatt en roll grundat på dess kön skapar segregering i samhället. De 

skulle se kulturella och sociala faktorer som råder i strukturen i vårt samhälle, som en 

förklaring för den könssegregering som förekommer i skolan, något som påverkar lärarens 

föreställningar, vilket bidrar till att upprätthålla könsroller. 

     Det visade sig att det är betydelsefullt hur läraren är och bemöter eleverna, något som 

inverkar på könsmönstrerna, och att den människosyn som lärarna har påverkar även 

könsmönstrerna. 

Pedagog 5 (M): - Oh ja, vi är jätteviktiga för ungarna här, alltså vilken typ av människosyn vi 

har på våra elever. Ja pedagogens människosyn påverka könsmönstret i klassrummet, det måste 

det ju göra. Alltså om jag är medveten om att och tycker att det är nödvändigt och självklarhet 

att vi måste lyfta upp tjejerna mer, vi måste bejaka dom mer, vi måste göra dom starkare, det är 

ju självklart att det påverkar dom.

                                                
93SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, s. 77-78. 
94 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 11-12. 



38

     Det synliggörs att den människosyn läraren har påverkar hur de ser på sina elever. Mellan 

raderna framgår det att läraren påvisar en rådande underordning av flickor, där de har en lägre 

position gentemot pojkarna i skolan, vilket kan åtgärdas genom att stärka och lyfta upp 

flickorna. Robert & Uvnäs-Moberg som för en särartfeministisk ide, hävdar att kvinnor 

uppmuntras alltmer i samhället att bli självständiga, där skolans verksamhet för jämställdhet 

blir allt starkare genom att inte göra åtskillnad mellan flickor och pojkar. Vilket är fel utifrån 

särartsfeministisk tanke, då konsekvenserna av att handlandet blir att de kvinnliga 

egenskaperna försvagas då de tar del av de manliga egenskaperna, som är en förnekelse, att 

kvinnans egenskaper värderas lägre gentemot mannens.95

     Genomgående utifrån svaren på frågan om genusmedvetenhet är en väg mot jämställdhet, 

framkom det att genusmedvetenhet är en bit på väg mot jämställdhet, vilket förutsätter att 

läraren är medveten om betydelsen av genusmedvetenhet. En lärare särskilde sig markant 

genom att anse att genusmedvetenhet är irrelevant. 

Pedagog 2 (M): -Nej, vad är jämställdhet kallar man barnen för unisex då eller? Är det jämlikt 

om man inte försöker skapa flickor och försöker skapa killar för att det finns sådana roller, ska 

alla vara lika? Så det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej. Jag är så jäkla trött på 

den där med genusmedvetenheten, låt killar vara killar och tjejer vara tjejer, det har ju alltid varit 

så, vad har varit fel tidigare?    

          Jämställdhet för denna lärare innebär inte att flickor och pojkar skall ses som lika, utan 

snarare skall de ha rätten att få vara flicka och pojke, rätten att få vara olika. Att det råder 

specifika könsroller är inget fel, för det är något som existerar. Låt därför flickor vara flickor 

och pojkar vara pojkar. Detta går att härleda till särartsfeministiskt perspektiv, där Robert och 

Uvnäs-Moberg påpekar att vi har olikheter inom oss, att det har ett biologiskt ursprung, där 

det kvinnliga och manliga inte skall förnekas, dessutom är det inte möjligt att förändra det 

kvinnliga och manliga då det är inomboende faktorer. Vid ett försök att förändra dessa 

olikheter, placerar vi oss själva in i könsroller, vilket vi kan dra en parallell till de andra 

lärarna som är genusmedvetna där det blir en motsatt effekt. En medvetenhet om de 

biologiska faktorernas betydelse accepteras att killar och flickor är den dom är.96

En likhetsfeministisk tanke är däremot att se mer till likheterna än olikheterna mellan könen, 

en likvärdighetsprincip eftersträvas för att uppnå jämställdhet i samhället. 

                                                
95 Ibid, s. 165-167.
96 Ibid, s. 11-12. 
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5.4 Pojkar och flickors utrymme i klassrummet

     Vid frågan om vilka elever som får mest uppmärksamhet, skildras en realitet där pojkarna 

får betydligt mer uppmärksamhet gentemot flickorna i klassrummet. Utifrån lärarnas svar är 

det möjligt att finna en gemensam nämnare, att de stökiga pojkarna får mest negativ 

uppmärksamhet. Generellt anser lärarna att flickorna är lugnare och behöver således inte 

tillrättavisas, utan deras tillsägelse bygger på att de skall ta ansvar. 

Pedagog 4 (K): -Pojkar får mer uppmärksamhet, medvetet eller omedvetet. Och det är så det ser 

ut i klassrummet, hemskt att säga det, och det är något som jag har tänkt på. Det får mer 

uppmärksamhet för att skapa mer lugn i klassrummet. 

Pedagog 8 (K): -De som låter och stökar mest får mest uppmärksamhet. Det är mest pojkar som 

uppträder olämpligt i klassrummet och i skolan. De får uppmärksamhet på så vis att vi inte 

accepterar deras beteende.

     Den typ av uppmärksamhet som pedagog 4 ger har till syfte att finna ro och frid i 

klassrummet. Där uppmärksamheten ges mindre åt flickor gentemot pojkar, något som hon 

själv inte alltid är medveten om. Där hon som lärare är en bidragande faktor till bevarandet av 

genusordningen där flickor är underordnade pojkarna i skolan, då pojkarna både tar och får 

mer uppmärksamhet, och stärker deras roll som den dominerande. Detta går att anknyta med 

Elvin-Nowak och Thomsson resonemang att samhällsstrukturen inte har uppstått av sig själv, 

utan att det existerar orättvisor mellan flickor och pojkar, där flickor är underordnade beror på 

en mänsklig konstruktion, som ser till att det fortsätter att råda.97 Vilket i detta fall är läraren, 

som bidrar genom sin snedfördelade uppmärksamhet till en orättvisa mellan könen i 

klassrummet. Utifrån pedagog 8, där hon delger att det är oacceptabelt med pojkarnas 

olämpliga beteende. Visar detta på, enligt oss, till motsatsen till pedagog 4, att pojkarna inte 

tillåts att dominera i klassrummet och vara den rådande normen. En förståelse som kan ges, 

utifrån särartsfeministisktperspektiv är att det har inget med underordning att göra, utan svaret 

finner vi i de naturliga egenskaperna. Det finns skillnader mellan flickor och pojkar hur vi är i 

vår karaktär, psykologiska skillnader, där ett starkare temperament sammankopplas med 

pojkars naturliga egenskaper.98 Detta kan ge en förklaring till varför pojkar låter mer i 

klassrummet, och får därmed mer uppmärksamhet av läraren. 

                                                
97 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H, Att göra kön, s. 38. 
98 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 31.
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Tabell 2. Tabellen visar resultatet utifrån enkätfrågan om läraren ger lika stort utrymme för 

flickor och pojkar i klassrummet.
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Det framkommer att 9 stycken  (ca 14%) lärare anser att de inte ger flickor och pojkar lika 

stort utrymme.  Den största gruppen vilket innefattar 42 stycken (63%) svarade att de ansåg 

sig ge likvärdigt utrymme åt flickor och pojkar. 

I motsats till intervjusvaren som visar att pojkar får mest uppmärksamhet, visar enkätsvaren 

att den större delen av lärarna anser sig ge likvärdigt utrymme åt flickor och pojkar. 

     Gällande om flickor och pojkar får lika mycket och samma sorts uppmärksamhet i 

klassrummet svarade lärarna att de önskar en likvärdig uppmärksamhet mellan flickor och 

pojkar. Trots det visar det sig att det görs skillnad mellan eleverna utifrån deras kön. 

Undersökningen visar att eleverna lever i en skolatmosfär där de behandlas och bemöts 

annorlunda beroende på elevens kön. Där pojkarna bemöts av en hårdare attityd, gentemot 

flickorna som bemöts av en mjukare attityd. 

Pedagog 7:- Det är inte samma sorts uppmärksamhet dom får, mot tjejerna är jag mjukare och 

mot killarna kan jag vara stenhård.  Jag tror jag ger samma sort uppmärksamhet, men jag gör 

nog inte det och det kanske ligger något i hur jag har blivit uppfostrad, och hela min uppväxt.

Pedagog 1(K): - jaaa jag tror alltså att pojkarna får mycket mera.  

Jag tror att pojkarna nog kan få mycket uppmärksamhet båda för det dom säger och för det som 

dom gör genom sitt agerande. Medan flickorna kanske inte får så mycket för sitt agerande. Jag 

tror att det är en stor skillnad där. 
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     Det går att finna en likhetsfeministisk tanke i pedagog 7:s svar, då han nämner att hans 

bakgrund är orsaken till hans olika bemötande av flickor och pojkar. Där den bakomliggande 

orsaken är kulturberoende. På samma sätt framgår det utav pedagog 1 att eleverna bemöts 

annorlunda utifrån dess kön. Den särartsfeministiska tanken skulle ge en genetisk förklaring 

till varför flickor och pojkars beteende skiljer sig åt, där våra roller har ett biologiskt 

ursprung. Än idag påverkas vi av våra förfäders psykologiska och fysiska förutsättningar, 

vilket förklarar varför en flicka eller pojke har ett specifikt beteende. Där kvinnan är mer 

känslosam och mannen mer hetsig.99 En tanke som väcks inom oss är om lärarnas olika 

agerande gentemot flickor och pojkar kan grunda sig på en biologisk faktor, att flickor bemöts 

av en mjukare attityd just för att hon är en hon, och pojkar bemöts av ett hårdare tonfall för att 

han anses starkare. 

5.5 Likabehandlingsplanens del i undervisningen 

     Intervjuundersökningen visar på att hälften av pedagogerna inte har någon kännedom 

gällande likabehandlingsplanen. En gemensam nämnare som påvisas är att 

likabehandlingsplanen inte har påverkat pedagogernas arbetsmetoder. 

Pedagog 5 (M): -Ja. Nu har vi satt igång med likabehandlingsplanen här och jobbar med den i 

både elevrådet och i friendsgruppen. Mina arbetsmetoder här vet jag inte om just den har 

påverkat mig ännu. Det är också att det är en press vi har, kan vi inte leva upp till den då åker vi 

dit, så jag tycker att den är bra.  

Pedagog 6 (M): - Kan jag inte svara på eftersom att jag aldrig har hört talas om

Likabehandlingsplanen, tyvärr.

Pedagog 7 (M): -Ja, alltså vi har en likabehandlingsplan här på skolan. Vi skojar om det, alla 

behandlas lika illa. Nej, den har inte påverkat mina arbetsmetoder, för jag tycker att 

likabehandlingsplanen har väl kommit till på nåt sätt att, den kom lite hux flux ungefär kan jag 

känna. 

Pedagog 8 (K): - Ja, men den har inte påverkat mina arbetsmetoder ännu.

    

                                                
99 Ibid, s. 18-19, 31.
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      En lärare har ingen kännedom om planen och tre lärare säger sig ha kännedom om planen, 

även om den inte hittills fullt ut har påverkat deras arbetsmetoder. Den ene ser planen som en 

bra vägledning gällande vad som gäller inom skolan, gentemot den andre som uppfattar att 

planen plötsligt dök upp inom skolverksamheten utan någon föreberedelse.  

     Likabehandlingslagen stiftades för att motverka diskriminering grundat bl.a. på kön, för att 

stärka jämställdheten inom skolan. För att uppnå detta finns en likabehandlingsplan som 

skolan skall konstruera som en handlingsplan med riktlinjer och åtgärder vid eventuell 

diskriminering.100 Det förutsätter, anser vi, att alla verksamma lärare är medvetna om denna 

plan och att den är involverad i skolverksamheten. Lagen utgår från att alla skall behandlas 

lika, vilket innebär att läraren strider i detta fall mot lagen om denne inte bemöter eleven

utifrån ett individperspektiv, istället för ett könsperspektiv. 

     Likabehandlingsplanen råder för att alla eleverna i undervisningen bemöts utifrån 

individen, och inte sitt kön. Denna tanke är möjlig att associera till likhetsfeministisk synsätt, 

då de vill eftersträva att alla skall få lika behandling, där könet inte skall ha betydelsefull roll. 

Jämställdhetsidealet bygger på en likvärdig behandling, vilket förutsätter att det inte skall 

göras åtskillnad mellan flickor och pojkar.  Särartfeminismen kontrar denna tanke, genom att 

se till rätten att vara olik, men med samma rättigheter, är en väg mot jämställdhet. I denna 

kontext skulle en särartsfeministisk syn på likabehandlingslagen och planen, uppfattas som att 

klyftan mellan flickor och pojkar ökar, då deras enskilde naturliga egenskaper hämmas. 

Att hon blir som han, är inte en lösning, då hon är annorlunda pga biologiska faktorer.101

     En förklaring till varför det råder skillnader i vårt samhälle skulle en särartsfeminist se som 

naturligt. Genom att minska olikheterna, förnekas det biologiska, vilket bidrar till att försvaga 

jämlikheten i skolan. I detta avseende tar likabehandlingslagen och planen ingen hänsyn till 

olikheterna mellan flickor och pojkar. Och lärarna skall utifrån denna teori se till olikheterna 

mellan flickor och pojkar i sin undervisning för att uppnå en jämställdare skola. 

                                                
100 Skolverkets allmänna råd, 2006, För arbetet med att främja likabehandling, s. 8 ff.
101 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 244.
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Tabell 3. Tabellen visar enkätfrågan som berör om läraren känner till likabehandlingsplanen 

2006:83.
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Det visar sig utifrån tabellen att huvudparten på 38 stycken (ca 57%) lärare svarar ja 

gällande deras kännedom om likabehandlingsplanen. De som inte har kännedom om planen 

presenteras av den mindre gruppen på 11 stycken (ca17%) lärare. 

I jämförelse med intervjusvaren som påvisar att hälften av lärarna är medvetna om planen, 

visar enkätsvaren att majoritet av lärarna har kännedom om planen. 

     Efter att ha visat hur pass stor kännedom lärarna har om planen, ligger det av intresse att se 

om planen har påverkat lärarnas undervisning. 

Tabell 4. Tabellen belyser enkätfrågan om läraren anser att likabehandlingsplanen 2006:83 

har influerat på den pedagogiska verksamheten.
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     Den största gruppen i tabellen presenteras av den gruppen av lärare dvs 33 stycken (ca 

49%) som anser att planen har påverkat lite gran på deras undervisning, i jämförelse med 21 
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stycken (ca 31%) lärare svarar att planen inte har påverkat deras undervisning. Samtidigt 

anser enbart 13 stycken (ca 20%) av lärarna att planen påverkar verksamheten. 

I både intervjusvaren och enkätsvaren resulterar det att likabehandlingsplanen inte har haft 

någon större påverkan på den pedagogiska verksamheten. 

     Efter att ha presenterat och analyserat de olika intervju- och enkättsvaren, med en koppling 

till de olika teorierna. I det sista kapitlet tas slutsatser utifrån de olika perspektiven. Vi 

kommer att besvara respektive frågeställning tematiskt, och avsluta med en mindre 

redogörelse om lärarens genusmedvetenhet. Slutligen presenteras olika förslag till en 

eventuell fortsatt forskning.

6. Slutsats

     Syftet med denna uppsats var att studera lärarnas genusmedvetenhet. Genom att beskriva 

lärarnas genusmedvetenhet i undervisningen. Vilka föreställningar har de om könen, hur 

bemöter de och vilket förhållningssätt har de gentemot flickor och pojkar. Har de kännedom 

om likabehandlingsplanen.

 Vi har besvarat syftet genom att ha använt teorier om särarts- och likhetsfeminism, samt 

enkät- och intervjusvar från lärare, vilka avspeglar olika uppfattningar, föreställningar och 

bemötandet av flickor och pojkar. Teorierna har nyttjats för att se olika aspekter på hur 

manligt och kvinnligt konstrueras. Men även hur dessa perspektiv skulle tolka lärarnas 

föreställningar och bemötande av flickor och pojkar i undervisningen.

     Resultaten visar på att arbeta genusmedvetet för lärarna innebär en uppfattning om sin 

egen roll, vilket betyder att denne är medveten om sina föreställningar och hur man är. Det 

inbegriper även det bemötande flickor och pojkar får i undervisningen, där ett likvärdigt 

bemötande oavsett flicka eller pojke eftersträvas. 

En likhetsfeminist skulle anse att arbeta genusmedvetet innebär att se till sina förställningar, 

och att det inte skall göras någon åtskillnad mellan flickor och pojkar. Dock anser 

särartsfeminism att vi är olika dvs. att vi har biologiska skillnader som avspeglas i det sociala.

Vi visar även att lärarnas genusmedvetenhet i arbetet påverkas av den definitionen läraren ger 

människovärdet. Det innebär att ha ett synsätt om att alla är lika mycket värda oavsett kön 

vilket påverkar de förställningar som läraren har gällande flickor och pojkar. Lärarens tankar 

och förställning bidrar således till att särbehandla flickor och pojkar. En likhetsfeministisk 

tanke skulle förklara att utifrån föreställningar skapas fördomar som stärker orättvisan mellan 
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flickor och pojkar. Att arbeta genusmedvetet för att ge alla samma rättigheter är en 

förutsättning för att uppnå jämställdhet i skolan. 

     Att arbeta genusmedvetet i undervisningen anses vara av stor betydelse, för att läraren ska 

bli medveten om hur de bemöter flickor och pojkar, där ett könsneutralt förhållningssätt 

eftersträvas. Likaså visas utifrån enkätundersökningen (tabell 1) att lärarna anser att det är 

mycket relevant att arbeta genusmedvetet. Dessutom anser de att jämställdheten i skolan 

skulle öka om flickor och pojkar får lika stort utrymme i undervisningssituationen, vilket 

utgår från att läraren är genusmedveten i sin verksamhet. 

Lärarna anser att arbeta genusmedvetet i undervisningen är betydelsefullt. Trots det anser de 

att det inte är möjligt att vara kontinuerligt medveten om hur de bemöter flickor och pojkar 

och vara genusmedvetna till fullo i sin verksamhet.

Utifrån ett likhetsfeministiskt tankesätt har lärarna en syn på könet som något socialt 

konstruerat, att de föreställningar och bemötande som lärarna har formar flickor och pojkar. 

Flickor och pojkar skall få en likvärdig behandling, där de skall bemötas utifrån ett 

individperspektiv och inte ett könsperspektiv, då de anses vara mer lika än olika.102

Elvin-Nowak och Thomsson anser att människan har, i detta fall läraren, en betydelsefull roll. 

I undervisningen medverkar de i relation till sina elever skapandet av kön. En medvetenhet 

hos läraren om dennes föreställningar hindrar skapandet av kön, och att flickor och pojkar 

förs in i olika roller.103 Detta tolkar vi som att genusmedvetenhet leder till att pojkar och 

flickor får likvärdigt utrymme. 

Att inte vara kontinuerligt genusmedveten i arbetet, ett eftersträvande av att vara könsneutral, 

skulle ett särartsfeministiskt perspektiv ge en biologisk förklaring till. Det olika bemötandet 

som läraren ger flickor och pojkar, kan förklaras med att de har naturliga egenskaper som 

särskiljer dem åt. Detta bidrar till att flickor och pojkar är olika, vilket inte innebär att deras 

egenskaper ska värderas olika. För att förstå och belysa olikheterna hos flickor och pojkar är 

det betydelsefullt att läraren innehar en könsmedvetenhet.104 Vilket skiljer sig mot 

likhetsfeministiskt perspektiv som sätter könsneutralitet i fokus. 

     Undersökningen har visat att det viktigaste med att arbeta genusmedvetet är att läraren 

kommer till insikt med sig själv, vilka föreställningar man har. Hur den egna lärarrollen kan 

påverka de stereotypa könsrollerna, vilket påverkar elevens individuella utveckling. Däremot 

innehar inte alla denna åsikt, då en lärare anser att flickor och pojkar har sina specifika roller, 

                                                
102 Östholm, H, 2006, Feminismens idéer, s. 8. 
103 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H, Att göra kön, s. 17.
104 Östholm, H, 2006, Feminismens idéer, s. 8.
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något som inte är möjligt att förändra. För en särartsfeministisk uppfattning är det de naturliga 

egenskaperna som skiljer sig åt, vilket leder till att den inneboende olikheter tilldelar flickor 

och pojkar sina roller.105Till skillnad från en likhetsfeministisk tanke som skulle se att arbeta 

genusmedvetet är att förstå hur lärarens föreställningar håller fast pojkar och flickor i sina 

roller. Hirdman betonar hur föreställningar inordnar flickor och pojkar i specifika fack som 

håller dem kvar i sina roller.106 Genom att vi tilldelas roller, stärks könsmönstret i samhället. 

Därmed anses genusmedvetenhet vara relevant för att läraren skall inse vilken människosyn 

de har, då det påverkar deras inställning till flickor och pojkar, något som inverkar på 

könsmönstrerna. 

Ännu en viktig aspekt med att arbeta genusmedvetet är att det är en väg för att uppnå 

jämställdhet i skolan, där flickor och pojkar skall behandlas lika. Det intressanta är att alla 

inte delar denna åsikt, då en lärare anser att jämställdhet innebär att flickor och pojkar skall ha 

rätten att vara olika, då de är olika, vilket leder till att de har specifika roller. Ur ett 

särartsfeministiskt perspektiv, har vi olikheter inom oss. Robert och Uvnäs-Moberg menar att 

vid ett försök att förändra flickor och pojkars naturliga egenskaper, bidrar till att vi själva 

indelar oss i könsroller. Därför skall man inte eftersträva att förändra det kvinnliga och 

manliga för att sträva efter jämställdhet.107Likhetsfeminister skulle däremot peka på 

likheterna mellan flickor och pojkar, istället för olikheterna mellan dem, för att uppnå 

jämställdhet i skolan. 

     När det gäller vilken utrymme flickor och pojkar får i klassrummet, har det visat sig att 

pojkar får betydligt mer uppmärksamhet gentemot flickor. Det skiljer sig även mellan vilken 

typ av uppmärksamhet de får, där pojkar tilldelas en negativ uppmärksamhet baserad på 

tillsägelser, och flickor får tillsägelse som baserar sig på att de skall ta mer ansvar. Det 

synliggörs att lärare genom särskiljande av uppmärksamhet mellan flickor och pojkar, vilket 

inte alltid är en medveten handling, bidrar till att upprätthålla genusordningen. Denna ordning 

gör flickor underordnade och tilldelar pojkarna den dominanta rollen. Företrädarna för 

likhetsfeminismen Elvin-Nowak och Thomsson förklarar orättvisan mellan flickor och pojkar, 

där flickorna innehar en underordnad position, beror på samhällsstrukturen. Där det är vi 

människor som är delaktiga i skapandet och upprätthållandet av detta system.108 Utifrån detta 

synsätt skapar en snedfördelad uppmärksamhet från lärarens sida orättvisa mellan flickor och 

pojkar

                                                
105 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 11.
106 SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, s. 77-78.
107 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 11.
108 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H, Att göra kön, s. 38.
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     Men ser vi till enkättundersökningen (tabell 2) visar det sig att lärarna anser sig ge 

likvärdigt utrymme till flickor och pojkar. Vilket är en motsats till vad som framgår av 

intervjusvaren. Detta väcker en tankeställare, vad denna olika uppfattning kan bero på. 

Lärarna önskar att ge likvärdig uppmärksamhet till flickor och pojkar. Trots det skiljer sig 

förhållningssättet åt beroende på elevens kön. Där pojkarna bemöts av en uppmärksamhet 

som innehar en hårdare attityd, gentemot flickornas uppmärksamhet där läraren bemöter dem 

med en mjukare attityd. Ur ett likhetsfeministiskt perspektiv skulle lärarens skillnad av 

bemötande av flickor och pojkar, kunna förklaras genom en kulturell faktor. Där vi har 

föreställningar om hur vi skall förhålla oss, med ett mjukare tilltal till flickor, och hårdare 

tilltal till pojkar. Ur ett särartsfeministiskt perspektiv skulle förklara lärarnas annorlunda 

attityd gentemot flickor och pojkar beror på att de inte är medvetna om att den bakomliggande 

orsaken är genetisk, vilket bidrar till att flickor och pojkar har olika karaktärsdrag.109Om 

läraren vore medveten om detta, skulle de möjligtvis acceptera att de olika bemötande faller 

sig naturligt. 

     Varje skola skall inneha en likabehandlingsplan, ändå visar det sig att det inte finns någon 

större kännedom om denna plan. En gemensam nämnare är att likabehandlingsplanen inte har 

berört någon av lärarnas arbetsmetod. Däremot visar enkätundersökningen (tabell 3 och 4) att 

den större mängden av lärare har kännedom om planen, vilket skiljer sig gentemot 

intervjusvaren. Det gemensamma för undersökningarna är att likabehandlingsplanen inte har 

påverkat den pedagogiska verksamheten någon nämnvärt. 

Detta resultat är överraskande, med tanke på att skolan skall skapa en plan för att motverka 

diskriminering grundat på bl.a kön, för att öka jämställdheten i skolan.110 Planen existerar för 

att alla elever oavsett kön skall i skolverksamheten bemötas av lärare utifrån ett 

individperspektiv och inte utifrån sitt kön. Likabehandlingsplanen som bygger på en 

likvärdighetsprincip, går att koppla till det likhetsfeministiska tankesättet, vars syfte är att 

flickor och pojkar skall få likvärdig behandling. Målet med jämställdhet utgår från likvärdig 

behandling, vilket förutsätter att lärarna inte gör någon skillnad mellan flickor och pojkar i 

undervisningen. Däremot skulle en särartsfeminist hävda att jämställdhet uppnås i skolan 

genom att flickor och pojkar har rätten att vara olika, med dem skall inneha samma 

rättigheter. Robert och Uvnäs-Moberg konstaterar att flickor och pojkar har biologiska 

skillnader, så en likabehandling där hon blir som han är inte lösningen, då hon är 

                                                
109 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 18-19.
110 Skolverkets allmänna råd, 2006, För arbetet med att främja likabehandling, s. 8. 
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annorlunda.111 Likabehandlingslagen och planen tar i denna kontext ingen hänsyn till 

olikheterna mellan flickor och pojkar.

     Lärarnas genusmedvetenhet innebär att vara medveten om sig själva, vilka föreställningar 

de har och hur de bemöter flickor och pojkar ur ett individperspektiv och inte utifrån kön. De 

eftersträvar att arbeta genusmedvetet i verksamheten, dock är de medvetna om att inte göra 

det fullt ut i praktiken. Det är inte möjligt att vara kontinuerligt fullt medveten om sitt 

bemötande av flickor och pojkar. Att vara genusmedveten är ett sätt att ta itu med den 

snedfördelade uppmärksamheten som flickor och pojkar får.  Genom att inneha 

genusmedvetet perspektiv inser läraren vilken bidragande faktor denne är i skapandet av de 

stereotypa könsrollerna, vilket hindrar elevens individuella utveckling. 

     Det framkommer att lärarens förhållningssätt till eleverna är i synnerhet betydelsefullt för 

att öka jämställdheten i skolan och därför är det viktigt att arbeta genusmedvetet. Planen skall 

stärka likvärdigheten hos eleverna, likväl anses lärarens genusmedvetenhet bidra till likvärdig 

behandling oavsett kön. Gemensam nämnare för planen och genusmedvetenhet är därmed att 

flickor och pojkar skall bemötas utifrån individperspektiv och inte könsperspektiv, där ett 

könsneutralt förhållningssätt eftersträvas, för att uppnå större jämställdhet i skolan. Våra 

resultat visar att lärarna anser att arbeta genusmedvetet är en väg mot ökad jämställdhet, ändå 

har de ingen större kännedom planen eller påverkats av den i undervisningen, trots att planen

har en väsentlig funktion för att bidra till större jämställdhet i skolan. 

6.1 Fortsatt forskning

      Vi har undersökt tankar och kunskap gällande genusmedvetenhet och 

Likabehandlingsplanen, från förskoleklass till och med årskurs sex, vilket är det första 

skolperioden i barnens liv. Därmed vore det av intresse att göra en likvärdig undersökning 

fast utifrån tre andra skolperioder, dvs. högstadiet och gymnasiet, men även i högskolan, för 

att kunna följa institutionerna från grunden till slutet. 

Efter att ha avslutat denna studie anser vi att det vore intressant att använda sig av 

observationer för att föra vidare denna undersökning.  Genom att observera lärarna i sin 

verksamhet är det möjligt att granska lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna, detta för att 

se hur det överrensstämmer med vad lärarna anser hur de själva bemöter eleverna.  

     En annan intressant aspekt vore att undersöka om det är möjligt att urskilja skillnader 

mellan vad de manliga och kvinnliga lärarna ser på genusmedvetenhet. 

                                                
111 Robert, R & Uvnäs-Moberg, K, 1994, HON & Han, s. 244.
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Bilagor

Intervjufrågor

1. Är det viktigt att man i skolan arbetar genusmedvetet och varför?

2. Att arbeta genusmedvetet, vad betyder det för dig? 

3. Anser du att du arbetar genusmedvetet i klassrummet?

4. Enligt din tolkning, vilka elever får mest uppmärksamhet av pedagogerna på denna skola? 

Hur ser det ut i klassrummet där du är verksam? Varför får dessa mer uppmärksamhet?

5. Vill du påverka eleverna så att alla får lika stort samtalsutrymme? I sådant fall hur går du 

tillväga?

6. Hur mycket uppmärksamhet, tycker du, att pojkar respektive flickor får i klassrummet och 

hur ser det ut procentuellt sett? Och får de samma typ av uppmärksamhet?

 7. Kan du som pedagog påverka samtalsutrymmet så det blir en rättvisare fördelning?

 Vid ja, på vilket sätt? Och vid nej, varför?

8. Tror du som pedagog att du har möjligheten att förändra de stereotypa könsrollerna? Vid ja, 

hur i sådant? Vid nej, varför?

9. Anser du dig dagligen vara medveten om hur du bemöter eleverna ur ett genusperspektiv 

när du är verksam? Och på vilket sätt i sådant fall? 

10. Tycker du överhuvudtaget att det är något man bör och måste arbeta med?

11. Är en ökad genusmedvetenhet en väg mot jämställdhet? Vid ja och nej, varför anser du 

det? 

12. Vad innefattar människovärde för dig, och tror du att det påverkar din genusmedvetenhet?

13. Anser du att pedagogernas människosyn påverkar könsmönstrerna? Vid ja, hur? Vid nej, 

varför inte?

Likabehandlingsplanen:

14. Är du medveten om likabehandlingsplanen? Vid ja, har den och hur har den påverkat dina 

arbetsmetoder?

15. Hur används likabehandlingsplan på din skola?

16. Vem har författat er handlingsplan?

17. Var är handlingsplanen tillgänglig?

18. Används den dagligen i ert arbete?

19. Hur kontrolleras och utvärderas den?

20. Vad är din uppfattning hurvida handlingsplanen har mottagits på er skola? 
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Enkät undersökning

Besvara frågorna genom att markera med x i rutan.

*Anser du att det är betydelsefullt att arbeta genusmedvetet i klassrummet?

   Ej relevant Både och Relevant                     Mycket relevant

*Är du en pedagog som arbetar genusmedvetet?

                                         

Nej                                       Stundtals                               Ja                                                                                                                                                          

   

*Ger du lika stort utrymme för flickor och pojkar i klassrummet?

                                         

                               

Nej                                      Nästan                                   Ja                                                                                                                                           

   *Känner du till Likabehandlingsplanen 2006:83?

                                         

                               

    Nej                                      Någorlunda                             Ja

                                                                                                                                            

Anser du att Likabehandlingsplanen 2006:83 har influerat på din 

pedagogiska verksamhet?

                                         

                               

Nej                                      Lite grann                              Ja                                                                                                                                               

    *Finns det en lokal likabehandlingsplan i din skola gällande hur skolan 

skall arbeta genusmedvetet?

                                         

                               

     Nej                              Ingen kännedom om det                Ja                                                                                                                                                                                                                                                               
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Hej!

Vi är två lärarstudenter som läser statsvetenskap. Vi skriver en C-uppsats gällande pedagogers 

genusmedvetenhet, jämställdhet och likabehandlingsplanen.

Då vi är i behov av verksamma pedagogers svar för att kunna möjliggöra vår studie, skulle vi 

vara oerhört tacksamma ifall du fann tid för att besvara den bifogade enkäten, och maila 

tillbaka den till oss snarast möjligt.

Denna enkätundersökning är anonym och innehåller sex stycken frågor där du endast behöver 

kryssa i de valfria svarsalternativen med ett X.

Ifall du har några frågor kring denna enkät, undersökning eller problematik kring bifogandet 

av enkäten är du varmt välkommen att kontakta oss. Ifall det ligger av intresse att ta del av 

uppsatsen när den är färdig, går det bra att kontakta oss.

Vi undrar även om du har intresse av att bli intervjuad av oss gällande det vi undersöker dvs 

pedagogers genusmedvetenhet.

Med Vänlig Hälsning

Susanna Riccardi och Maria Rohyo

sannariccardi@hotmail.com

Mobilnummer: **********

maria_ozg@hotmail.com

Mobilnummer: **********
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Hej!

Vi är två lärarstudenter som läser statsvetenskap. Vi skriver en C-uppsats gällande pedagogers 

genusmedvetenhet, jämställdhet och likabehandlingsplanen.

Då vi är i behov av verksamma pedagogers svar för att kunna möjliggöra vår studie, skulle vi 

vara oerhört tacksamma ifall du fann tid för att besvara enkäten, och överlämna den till 

skolexpeditionen senast fredag den 20 april.

Denna enkätundersökning är anonym och innehåller sex stycken frågor där du endast behöver 

kryssa i de valfria svarsalternativen med ett X.

Ifall du har några frågor kring denna enkät, undersökning eller problematik kring bifogandet 

av enkäten är du varmt välkommen att kontakta oss. Ifall det ligger av intresse att ta del av 

uppsatsen när den är färdig, är du välkommen att höra av dig.

Vi undrar även om du har intresse av att bli intervjuad av oss gällande det vi undersöker dvs 

pedagogers genusmedvetenhet.

Med Vänlig Hälsning

Susanna Riccardi och Maria Rohyo

sannariccardi@hotmail.com

Mobilnummer: **********

maria_ozg@hotmail.com

Mobilnummer: **********


