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Abstract 
This essay is about gender equality in a Swedish upper secondary school. The aim is 

twofold: to obtain knowledge about feminism, gender equality, boys´ and girls´ situations in 

schools and gender equality work there; and to find out if government management documents 

for schools work effectively when it comes to promoting gender equality in schools. There are 

four research questions: How do teachers interpret what´s said in management documents for 

schools? What strategies do teachers use to promote gender equality? What opportunities and 

obstacles do teachers see for promoting gender equality at the specific school? And, finally, do 

the management documents for the school work effectively when it comes to promoting gender 

equality? 

The study has a socialist feminist perspective, which sees gender differences as a result of 

a mix of biological, historical and social factors. Important theoretical standpoints include gender 

socialization as an explanation for how girls and boys become women and men.  

The results of the study points out that teachers interpret management documents 

differently, and that they find the documents hard to understand. They use a few different 

strategies when it comes to promoting gender equality, although they do not sufficiently realize 

the importance of their own conceptions of girls and boys in reproducing existing gender 

patterns. One of the obstacles for promoting gender equality in the school, although not 

mentioned by the teachers, seems to be the school management, who seem to do nothing to 

promote gender equality and fail to set up goals for gender equality in local school management 

documents. The main obstacle, however, is found to be the surrounding society and it´s definition 

of women and men. The main opportunity in the school is found to be the teachers, given that 

they are provided with knowledge, support from management and more specific formulations in 

management documents on how to work practically with gender equality.  

Suggestions for future research include comparative studies, studies on teachers views on 

gender equality as a goal already reached in Sweden, and studies on how to use the concept of 

intersectionality in the aim of reaching a higher level of equality in schools. 

 

 

Nyckelord: 

Jämställdhetsarbete, skola, kön, genus, genuspedagogik, gymnasium, lärare 

 2



1. INLEDNING............................................................................................................................................................. 4 
1.1. Bakgrund ............................................................................................................................................................ 5 
1.2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 6 
1.3. Uppsatsens disposition ....................................................................................................................................... 7 

2. FEMINISTISK UTGÅNGSPUNKT......................................................................................................................... 7 
2. 1. Vad är feminism? .............................................................................................................................................. 7 
2.2. Centrala begrepp................................................................................................................................................ 8 

2.2.1. Kön och genus ............................................................................................................................................ 9 
2.2.2. Genussystem och genuskontrakt............................................................................................................... 10 
2.2.3. Jämställdhet .............................................................................................................................................. 10 
2.2.4. Intersektionalitet ....................................................................................................................................... 11 

3. FORSKNING OM FLICKOR OCH POJKAR I SKOLAN ................................................................................... 11 
3.1. Historisk tillbakablick ...................................................................................................................................... 11 
3.2. Flickors och pojkars könssocialisation ............................................................................................................ 12 
3.3 Flickor och pojkar i skolan ............................................................................................................................... 13 

3.3.1. Flickor och pojkar i förskola och skola .................................................................................................... 13 
3.3.2 Flickor och pojkar i gymnasiet .................................................................................................................. 14 

3.3.2.1. Flickors och pojkars studieval.................................................................................................................... 15 
3.3.3. Lärares syn på flickor och pojkar i skolan................................................................................................ 16 

3.4. Jämställdhet i skolan........................................................................................................................................ 16 
3.4.1. Skolans jämställdhetsuppdrag .................................................................................................................. 16 
3.4.2. Strategier för jämställdhet i skolan ........................................................................................................... 17 
3.4.2.1. Kunskap om kvinnor och män............................................................................................................... 18 
3.4.2.2. Medvetenhet och förhållningssätt.......................................................................................................... 18 
3.4.2.3. Sär- eller samundervisning .................................................................................................................... 19 
3.4.2.4. Hinder i skolans jämställdhetsarbete ..................................................................................................... 20 

4. METOD ................................................................................................................................................................... 21 
4.1. Källor ............................................................................................................................................................... 21 
4.2 Val av metod för den empiriska undersökningen .............................................................................................. 21 

4.2.1. Kvalitativa forskningsintervjuer ............................................................................................................... 22 
4.2.2. Urval av respondenter............................................................................................................................... 22 
4.2.3. Forskningsetiska regler............................................................................................................................. 22 
4.2.4. Validitet och reliabilitet ............................................................................................................................ 23 

5. RESULTAT ............................................................................................................................................................. 23 
5.1. Skolan och styrdokumenten .............................................................................................................................. 23 

5.1.1. Skollagen .................................................................................................................................................. 23 
5.1.2. Lpf 94 ....................................................................................................................................................... 24 
5.1.3. Kommunens skolplan ............................................................................................................................... 24 
5.1.4. Skolans lokala arbetsplan ......................................................................................................................... 25 

5.2. Intervjuer.......................................................................................................................................................... 25 
5.2.1. Lärares tolkning av styrdokumenten......................................................................................................... 25 
5.2.1.1. Jämställdhetsbegreppet .......................................................................................................................... 25 
5.2.1.2. Jämställdhet i skolan.............................................................................................................................. 26 
5.2.1.3. Flickor och pojkar – eller individer?...................................................................................................... 26 
5.2.1.4. Jämställdhet – ett problem i andra kulturer............................................................................................ 27 

 3



5.2.1.5. ”Erfarenhet kanske vore ett bättre ord....” ............................................................................................. 28 
5.2.1.6. ”Formuleringen stinker, om jag ska vara ärlig...”.................................................................................. 28 
5.2.2. Lärares strategier för jämställdhet ............................................................................................................ 29 
5.2.2.1. Texter och undervisningsmaterial.......................................................................................................... 29 
5.2.2.2. Uppmuntran till intressen och yrkesval ................................................................................................. 30 
5.2.2.3. Uppmuntran till inflytande i klassrummet ............................................................................................. 30 
5.2.2.4. Grupper i undervisningen ...................................................................................................................... 31 
5.2.2.5. Medvetenhet & diskussion .................................................................................................................... 31 
5.2.3. Möjligheter och hinder för jämställdhet ................................................................................................... 32 
5.2.3.1. Hinder för elevers fria val...................................................................................................................... 32 
5.2.3.2. Eleverna som hinder och möjlighet för inflytande ................................................................................ 34 
5.2.3.3. Skolan och läraren som möjlighet – och hinder..................................................................................... 35 

5.3. Sammanfattande diskussion ............................................................................................................................. 36 

6. AVSLUTANDE REFLEKTION............................................................................................................................. 38 
6.1 Framtida forskning............................................................................................................................................ 39 

 

Litteraturlista 

 

BILAGOR 

Intervjuguide, bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INLEDNING 
Flickor i sandlådan bakar kakor som de spar och vi får smaka på.  

Pojkar bygger bomber och granater som de hoppar på.  

Flickor tränas in i birollen och att uppfylla andras behov.  

 4



Pojkarna övar ständigt på huvudrollen.  

Flickor hörs knappt i skolan – vart tog rösten vägen?  

Pojkar kan förmanas med sitt namn 53 gånger i timmen.  

Flickor – lugna, snälla, hjälpsamma.  

Pojkar – stör, bråkar, retas, slåss och tar.  

Flickor förstår bättre och kan vänta lite.  

Pojkar måste ha omedelbar tillfredsställelse1

 

Jämställdheten i Sverige har de senaste hundra åren kommit långt på många områden 

jämfört med andra länder. Kvinnor får fritt rösta, kandidera till riksdagen, gå i skolan, använda 

preventivmedel och göra abort. Kvinnor har formellt rätt till lika lön för lika arbete som män, och 

det är förbjudet att könsdiskriminera i arbetslivet2. Samtidigt består en av världens mest 

könssegregerade arbetsmarknader, där kvinnor återfinns till nästan lika delar inom offentlig och 

privat sektor, medan männen till över 80% återfinns i privat sektor. Arbetsmarknaden präglas av 

osakliga löneskillnader mellan könen, och ett liv där kvinnor kombinerar sitt betalda arbete med 

obetalt arbete i form av hushållssysslor och vård av barn3, medan männen i högre grad 

förvärvsarbetar. Uttaget av föräldraledighet är fortsatt ojämnt, även om pappornas uttag ökar4. 

Med detta är det lång väg kvar för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen.  

Som blivande gymnasielärare ser jag skolans roll i arbetet för ett jämställt samhälle, där 

flickor och pojkar, kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla 

områden, som mycket viktig. Jag har under min lärarutbildning noterat att genusperspektivet 

berörts i mycket liten utsträckning, trots ett interkulturellt perspektiv i utbildningen. I skolans 

styrdokument tas temat jämställdhet upp, men mycket lite sägs om hur ordet jämställdhet ska 

tolkas och om hur lärare i praktiken ska arbeta med jämställdhet. Därför vill jag genom detta 

arbete i första hand skapa en kunskapsbas för insikt i flickors och pojkar villkor i skolan, som en 

grund för arbete med och strategier för jämställdhet i skolan och klassrummet.  

1.1. Bakgrund 

                                                 
1 Wahlström, 2003:3 
2 SCB, 2004:4 ff 
3 SCB, 2004:2 
4 TCO, 2006 
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Mina frågeställningar är inspirerade av en c-uppsats i genusvetenskap av Lillan Kauppi 

Stephenson-Möller5, som tar upp talet om jämställdhet i skollag, läroplaner och kursplaner.   

I skollagen anges att flickor och pojkar ska ha lika tillgång till utbildning. Kauppi 

Stephenson-Möller menar dock att det inte framgår huruvida man anser att kvinnor och män är i 

grunden lika eller olika, eller huruvida relationen mellan könen kan kopplas till maktstrukturer i 

samhället. Författaren kritiserar att det inte finns någon definition av jämställdhetsbegreppet eller 

några förslag på hur man bör arbeta med frågan i skolan. 

När det gäller läroplanerna, menar författaren att texten inte ger uttryck för några behov 

av genomgripande förändringar. Det framstår som om jämställdhet mellan kvinnor och män är 

något som redan finns i samhället, och som går att förmedla vidare till barnen – inte något som 

eftersträvas i framtiden genom förändringar i samhället och skolan. Även i läroplanen saknar 

författaren konkreta riktlinjer och förslag när det gäller jämställdhetsarbetet, samt en makt- och 

en demokratidimension. Hon kritiserar att man inte definierar de könsmönster som skolan ska 

motverka, och att jämställdhetsfrågan inte nämns i de målrelaterade delarna av läroplanen.  

I kursplanerna har Kauppi Stephenson-Möller funnit att jämställdhet finns kortfattat 

omnämnt i endast fyra av tjugotvå studerade kursplaner. När det nämns är det i stort sett till intet 

förpliktigande, eftersom man använder begrepp som ”till exempel” och ”eller”.  

Sammantaget ser författaren styrdokumenten som uddlösa vad jämställdhet beträffar. De 

är otydliga och otillräckligt detaljerade, när det gäller ”…kunskapskrav i kursplanerna, 

jämställdhetsambitionen i skollagen och formuleringarna i läroplanerna om hur arbetet med 

jämställdhet ska bedrivas… ”6. Författaren hänvisar till att målsättningar på dokumentnivå inte 

ger någon fullständig bild av skolans praktiska verksamhet, och att detta område därför är 

intressant att studera vidare. I min framställning vill jag därför vidare undersöka den praktiska 

implementeringen av styrdokumenten i skolans verksamhet.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är dubbelt. På det övergripande planet vill jag skapa en 

överblick av den kunskap som finns inom området, som en grund för arbete med jämställdhet i 

skolan. Jag söker kunskap om feministiska synsätt, jämställdhet, flickors och pojkars villkor i 

skolan och arbete för jämställdhet i skolan, genom litteraturstudier. Mer specifikt vill jag också 

                                                 
5 Kauppi Stephenson-Möller, 2002 
6 Kauppi Stephenson-Möller, 2002: 27 
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genomföra en mindre undersökning om styrdokumentens möjligheter att fungera som vägledning 

för lärares arbete med jämställdhet, och följa den praktiska implementeringen av styrdokumenten 

i skolans verksamhet – vägen från styrdokument, genom kommunal skolplan och lokal 

arbetsplan, till lärarnas arbete. Uppsatsen har en feministisk utgångspunkt, vilket innebär att dess 

resultat tolkas utifrån ett feministiskt perspektiv. En avgränsning är att här inte redogörs för den 

kritik som finns mot feministisk forskning, då detta kunnat utgöra en separat uppsats.  

Mina frågeställningar för den empiriska undersökningen blir: Hur tolkar lärare 

styrdokumentens skrivningar om jämställdhet? Vilka strategier använder lärarna för att arbeta 

med jämställdhetsfrågan? Vilka möjligheter och hinder ser lärarna på den aktuella skolan för att 

förverkliga jämställdhet? Ger styrdokumenten en effektiv vägledning för lärarnas arbete med 

jämställdhetsfrågor?  

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt: jag börjar med att definiera min egen 

feministiska utgångspunkt, samt de begrepp som är centrala för den fortsatta framställningen. 

Därefter gör jag en genomgång av forskning och teori kring flickor och pojkar i skolan och 

jämställdhetsarbete i skolan. Jag beskriver sedan den metod jag kommer att använda för den 

empiriska undersökningen. Jag presenterar så mina resultat; till att börja med vad jag funnit i 

skolans styrdokument om jämställdhet, därefter vad som framkommit i intervjuerna. Uppsatsens 

viktigaste slutsatser summeras i en avslutande reflektion, med förslag till framtida forskning. 

2. FEMINISTISK UTGÅNGSPUNKT 

Då denna uppsats utgår från ett feministiskt perspektiv, fodras en beskrivning av och en 

definition av feminism, av centrala begrepp inom genusforskningen, samt uppsatsens perspektiv.  

2. 1. Vad är feminism? 

Lena Gemzöe7 menar att man i princip inte kan tala om en feminism, utan om flera olika 

feminismer. Ett förslag till definition är dock att en feminist är en person som a) anser att kvinnor 

är underordnade män och b) vill att detta förhållande ska ändras.  

Feminismen utgår ifrån att kvinnor är underordnade män generellt sett – det finns en 

struktur av ojämlikhet mellan könen, som manifesterar sig inom alla samhällsområden – detta 

innebär dock inte att alla kvinnor alltid är underordnade alla män. Den politisk/ekonomiska 

                                                 
7 Gemzöe, 2002, s. 12 
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sfären kännetecknas i Sverige av att vi är nära jämlikhet mellan könen då det gäller 

representation i olika politiska organ, medan den svenska arbetsmarknaden är kraftigt 

könssegregerad – vilket medför att kvinnors makt är låg. Familjesfären kännetecknas av en 

orättvis arbetsdelning mellan könen, där kvinnor i hög grad både förvärvsarbetar och utför 

merparten av hushållsarbetet och omsorgen om barn8. Inom den kulturella sfären nedvärderas 

och osynliggörs kvinnors obetalda arbete och kvinnors erfarenheter. Gemzöe menar att den bild 

unga flickor och pojkar får i skolan av kultur och historia är en bild där kvinnors insatser 

osynliggörs och betraktas som betydelselösa. Till denna sfär hör media- reklam- och 

modeindustrins förmedling av kvinnor som objekt, offer, otillräckliga, oidentifierade och 

obegåvade9. Den sista sfären handlar om våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande. Samhällets 

bemötande av sådana övergrepp speglar maktförhållandena mellan könen – exempelvis är det 

kvinnor som driver dessa frågor politiskt, och som organiserar sig i kvinnojourer. Ojämlikheten 

inom dessa fyra områden pekar på en viktig utgångspunkt – nämligen att det inte går att reducera 

könsfrågan till en enda aspekt av samhället. Om man ser till helheten, handlar feminism om att 

bryta ner en av samhällets grundläggande maktstrukturer10. Dessa strukturer förändras dock 

ständigt, och kvinnor har spelat en aktiv roll i att förändra dem. Den feministiska rörelsen arbetar 

aktivt för att skapa en förändring mot ökad jämlikhet mellan könen. En feminist är då en person 

som inte bara anser att ordningen bör ändras, utan som aktivt arbetar för att så ska ske11. Jag vill 

gärna se denna uppsats som ett bidrag till detta arbete.  

Gemzöe beskriver inriktningarna liberalfeminism, radikalfeminism och poststrukturalism. 

Jag går här inte vidare in på dessa, utan ansluter mig i uppsatsen till Gemzöes12 beskrivning av 

den socialistiska radikalfeminismen, vilken ser människan som en produkt av ett samspel mellan 

sin biologi, sociala praktiker och sin fysik. Detta är en konstruktivistisk syn som ibland även 

kallas modern feminism. Det centrala är att våra inre liv, våra kroppar och vårt beteende formas 

av samhällsstrukturer. Kvinnor anses inte vara helt lika män, men heller inte helt olika. Istället 

definieras en kvinna utifrån de historiskt specifika sociala relationer som hon ingår i. Målet är att 

förändra dessa relationer och frigöra kvinnornas – och för den delen männens – fulla potential.  

2.2. Centrala begrepp 
                                                 
8 Gemzöe, 2002, s 16 ff 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Gemzöe, 2002, s 22 f 
12 Ibid. 
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Nedan vill jag beskriva några begrepp som är centrala inom genusforskningen. Dessa 

begrepp är: kön och genus, genussystem och genuskontrakt, jämställdhet och intersektionalitet. 

2.2.1. Kön och genus 

Begreppen inom feministisk forskning har utvecklats med tiden. På 1950-talet myntades 

begreppet könsroller, som innefattade både biologiskt och kulturellt kön13. Begreppet används 

fortfarande, men har i många sammanhang ersatts med genus (eller gender). Kön ses som det rent 

biologiska könet, medan genus innefattar det socialt och historiskt skapade könet14. Begreppen 

kan dock vara svåra att skilja åt. Genus anger att kön är resultatet av uppfostran, idéer och 

förställningar, och innefattar en maktdimension av över- och underordning mellan könen15. 

Begreppet används inom samhällsvetenskaplig forskning när man vill beskriva föreställningar 

och normer som har med kön att göra, och är användbart inom många olika områden. De 

uppfattningar vi har om kön och genus skapas och återskapas ständigt genom vad vi säger och 

gör, och det vi tänker om oss själva och andra. Genom att i tanken skilja på kön och genus, är det 

möjligt att se förbi könsstereotyper och betrakta individen utifrån sin sociala omgivning16.  

Då man talar om kön är det viktigt att skilja mellan de förklaringar och tolkningar som 

människor tillskriver en viss könsskillnad, och de tolkningar som en forskare gör. 

Förställningarna om kön är ofta en del av könsordningen, vilken medverkar till att ordningen 

bevaras. De är ett slags vardagsföreställningar om kön, som när det gäller beskrivningen av något 

kan samsas med forskningen, men som skiljer sig från forskningen främst då det gäller 

förklaringar och tolkningar av de fenomen som studeras. Könsforskning innehåller kunskaper 

om hur könsföreställningar skapas, och ett medvetet förhållningssätt till makt. Den förklarar 

könsskillnader utifrån kvinnors och mäns olika villkor, istället för utifrån föreställningar om 

väsensskillnader mellan kvinnor och män17.  

Könsblindhet kan beskrivas som ett oreflekterat förhållningssätt till kön, som kan 

förstärka synen på kön som något naturligt och självklart. Inom traditionell forskning har man till 

exempel ofta bortsett ifrån skillnader i hur män och kvinnor behandlas i undersökningar och 

                                                 
13 Tallberg-Broman, 2002, s. 25 
14 Gemzöe, 2004, s. 80 
15 Tallberg-Broman, 2002, s. 25 
16 Gannerud, 2001, s. 12 
17 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001, s. 40 
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experiment, vilket haft betydelse för forskningsresultaten. För att bryta reproduceringen av 

könsroller, krävs att man tar hänsyn till den betydelse kön har för hur människor behandlas18. 

2.2.2. Genussystem och genuskontrakt 

Genussystemet introducerades i Sverige av Yvonne Hirdman i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift 1988. Hon beskriver där genussystemet som: 
…en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett »nätverk« av processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. 

Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön.19. 

Genussystemet bygger på två logiker; den ena handlar om dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt, eller isärhållandets tabu, där könen inte får blandas, den andra om hierarkin, där 

mannen är norm och utgör det normala och allmängiltiga. Det är genom isärhållandet av könen, 

när det gäller sysslor, platser och egenskaper, som den manliga normen legitimeras20. Genus-

systemet formar vårt inre liv, och föreställningar om genus är inbyggda i vårt sätt att tänka21. 

Hirdman har kritiserats för att teorin om genussystemet bygger in hierarkin mellan könen 

i begreppet och inte ger utrymme för eventuella variationer i hur ordningen kan se ut, till exempel 

historiskt eller mellan olika samhällen. Hirdman har därför infört begreppet genuskontrakt22,  

som syftar på de lokala och historiska arrangemang som upprättas mellan könen i olika tider och 

kulturer, och där principerna för genussystemet kan se olika ut. På så vis kan man beskriva 

variationer i systemet. För en full förståelse för genushierarkin krävs dock att man ser hur den 

hänger samman med andra hierarkier såsom klass, etnicitet och sexuell läggning23.  

2.2.3. Jämställdhet 

Jämställdhet är ett begrepp som infördes i den politiska retoriken i början av sjuttiotalet 

som strategi för att uppnå jämlikhet mellan kvinnor och män24. SCB ger följande definition: 
Jämställdhet….innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, att t ex ha ett 

arbete som ger ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn och att delta i politiska, fackliga och andra 

aktiviteter i samhället 25. 

                                                 
18 Wahl, Holgersson, Höök & Lindhag, 2001, s. 40, 65 
19 Hirdman, 1988, s. 51 
20 Ibid. 
21 Gemzöe, 2002, s. 88 ff 
22 Hirdman, 2003, s. 84 
23 Gemzöe, 2002, s. 93 ff 
24 Weiner & Berge, 2001, s. 41 
25 SCB, 2004, s. 1 
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Begreppet jämställdhet kan därmed avskiljas från begreppet jämlikhet, som är vidare och 

avser rättvisa mellan olika grupper oavsett kön, ras, religion, sexualitet med mera. Begreppet är 

svenskt – andra länder använder begreppet jämlikhet även för relationen mellan man och 

kvinna26. Jämställdhet kan vara kvantitativ jämställdhet, en jämn könsfördelning, som anses råda 

om proportionerna kvinnor/män är 60/40 eller omvänt. Kvalitativ jämställdhet innebär att 

kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar samhället27.  

2.2.4. Intersektionalitet  

I feminismens möte med postmodernismen på 1980-talet, kritiserades synen på kvinnor 

som enhetlig kategori. En städig konflikt inom feminismen har handlat om att vita medelklass-

kvinnor är de som dominerat feminismen, och nu ville man se skillnader mellan kvinnor. Detta 

gav möjlighet att erkänna mångfald när det gäller klass, etnicitet och sexualitet28. Feministisk 

antropologi har försökt att beskriva hur strukturer som kön, klass och etnicitet är sammanvävda, 

men samtidigt skiljer sig åt. En aktuell diskussion behandlar begreppet intersektionalitet: 
Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar som baseras på kön, 

etnicitet, sexualitet, klass, ras, nationalitet, funktionalitet, ålder, religion….Intersektionalitet är ett brett 

tvärvetenskapligt begrepp som sätter sökarljuset på hur olika maktordningar samverkar. Det handlar om 

något annat än att lägga den ena ordningen till den andra. I likhet mer flera begrepp som börjar med 

”inter”….utgår intersektionalitet från att olika komponenter påverkar varandra…..29

I detta arbete är intersektionalitetsperspektivet inte i fokus. Begreppet är dock värt att 

nämnas då det tillför en ny dimension av jämställdhet och jämlikhet. 

3. FORSKNING OM FLICKOR OCH POJKAR I SKOLAN 

I det följande gör jag, efter en kort historisk tillbakablick, en genomgång av aktuell teori 

om könssocialisation, flickors och pojkars villkor i skolan samt jämställdhetsarbete i skolan.  

3.1. Historisk tillbakablick 

Före folkskolans införande i Sverige 1842, var undervisning ett sätt att vidmakthålla 

kyrkans och samhällets makt över folket. Under 1700-talets upplysningstid växte idéer fram om 

en allmän folkundervisning30, vilka i början av 1800-talet ledde fram till idén om en enhetlig 

skola – för pojkar. Flickors utbildning begränsades till religions- och läsundervisning och hand-
                                                 
26 Tallberg-Broman, 2002, s. 167 
27 SCB, 2004, s. 1 
28 Gemzöe, 2002, s. 131 ff 
29 Kvinnovetenskaplig tidskrift, nummer 2-3 2006, s. 4 f 
30 Wernersson, 1977, s. 36 ff 
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havande av hem och barn. Då debatten om en allmän folkskola fortsatte, diskuterades dock även 

kvinnornas roll, och formellt fastslogs att kvinnor hade samma rätt till elementär utbildning som 

män31. Målen för undervisningen för flickor byggde på synen på kvinnans psykiska och fysiska 

egenskaper, och på hennes roll i samhället. Kvinnan sågs som annorlunda än mannen, men 

likvärdig. Hennes uppgift var att fungera som mor och maka, och i båda dessa roller behövde hon 

utbildning. På grund av den låga äktenskapsfrekvensen på 1830-talet tvingades dock stora 

grupper kvinnor klara sin försörjning själva, och en viktig fråga för medelklassen och den 

framväxande kvinnorörelsen blev att ge kvinnor utbildning för arbeten inom exempelvis 

undervisning och sjukvård. Flickskolan fick ett nytt mål: att utgöra en grund för yrkesutövning32.  

Vid 1885 års skolkommitté hade en ny kvinnosyn börjat göra sig gällande och förslag om 

samundervisning av flickor och pojkar hade ställts. Man började nu se på kvinnan som mannens 

jämlike intellektuellt sett, och så småningom kom de ekonomiska fördelarna att överväga för 

samundervisning – 1904 kom beslutet om samskolor. Först 1950 infördes dock ”en för alla 

gemensam grundutbildning”, och den särskilda flickskolan hade spelat ut sin roll.  

Nu försvann de formella skillnaderna mellan flickors och pojkars utbildning, och man 

tvingades revidera många föreställningar om olikheter mellan kvinnor och män. I 1962 års 

läroplan menade man att könen var olika men likvärda. I 1969 års läroplan hade alla påståenden 

om givna skillnader försvunnit – män och kvinnor sågs som lika – och en förändring av båda 

könens roller blev en viktig uppgift för skolan33. I läroplanen 1980 talas explicit om jämställdhet, 

men samtidigt försvinner kraven på att pojkar ska ta större del i hemarbete och omsorg. Istället 

blev problemet flickornas, och jämställdhetsarbete blev liktydigt med ”flickor och teknik” 34.  

3.2. Flickors och pojkars könssocialisation 

Bjerrum Nielsen och Rudberg35 beskriver teorin om könssocialisation som ett sätt att 

förklara hur reproduktionen av genus, det socialt och historiskt skapade könet, går till, eller hur 

flickor och pojkar blir kvinnor och män. Undersökningar visar en konsekvent bild av hur flickor 

och pojkar är i olika åldrar och sammanhang: flickor lägger stor vikt vid personliga relationer, 

och pojkar försöker markera sig som unik individ genom prestationer. Då man talar om 

                                                 
31 Ibid s. 44 ff 
32 Ibid 
33 Ibid s. 52 ff 
34 Berge & Weiner, 2001, s. 32, 42 ff 
35 Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991, s. 5-17 
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könssocialisation kompletterar ett sociologiskt och ett psykologiskt perspektiv varandra – man 

socialiseras till att göra på ett visst sätt, och samtidigt skapas en identitet utifrån socialiseringen.  

Sociologisk forskning har lagt fokus på att kvinnors liv är betydligt mer begränsade än 

mäns, och att de möter samhälleliga hinder för att kunna leva sina liv så som de vill. Flickor och 

pojkar får könsroller och blir flickaktiga och pojkaktiga, eftersom det är vad de fått beröm och 

uppmuntran från omgivningen för. Med tiden förstår flickan att det som har med hushållet eller 

utseendet att göra passar henne, och pojken förstår att konkurrens och prestation passar honom. I 

en inlärningsprocess internaliserar barnen normer och attityder som omgivningen vill att de ska 

ha. Men detta räcker inte för att förklara hur könsspecifika behov och önskningar uppstår36. 

Kvinnor har inte bara lärt sig att de bör stanna hemma med barn – de har också lärt sig att 

vilja stanna hemma med barn – i motsats till män som fått lära sig att vilja arbeta istället. Denna 

vilja skapas på det psykologiska planet, då identiteten formas. Socialisation och identitetsbildning 

bygger på att individen försöker att skapa mening och struktur i världen. När då pojkar beter sig 

pojkaktigt, beror det först och främst på att de försöker skapa mening i vad det innebär att vara 

pojke. När de förstått vad det innebär kommer de att uppföra sig på ett passande sätt och därmed 

göra världen mer begriplig och stärka sin egen identitet. Sedan kommer barnet att tolka sin 

världsbild efter detta – man ser det som passar in, och omtolkar det som inte passar in, vilket kan 

förklara att det är så svårt att ändra synen på kvinnor och män.  

Så utvecklar kvinnor och män olika sätt att tänka: kvinnor styrs av hänsyn till andra, 

medan män styrs av effektivitet då det gäller att uppnå mål. De får också skilda erfarenheter och 

därmed skilda förståelsesätt av världen. Det är i samspelet mellan vår lust och våra möjligheter 

som samhällets återskapande av könsroller kan se så ”naturlig” ut. Oavsett om en kvinna har lust 

att stanna hemma med barnen eller inte, är chansen stor att hon gör det37. 

3.3 Flickor och pojkar i skolan 

3.3.1. Flickor och pojkar i förskola och skola 

Einarsson och Hultman38 visar i en undersökning hur flickor och pojkar får olika roller i 

klassrummet. Flickorna är mer skolanpassade än pojkarna – de fungerar som hjälpredor i olika 

sammanhang, sitter tysta och snälla och hjälper varandra. Flickorna får också mer reproducerande 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid, s. 202 
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uppgifter än pojkarna. Pojkarnas roll är att oftare på eget initiativ ta ordet, göra utvikningar från 

ämnet och ge egna synpunkter. Pojkarna syns mest och får mest uppmärksamhet av läraren, 

medan flickorna försummas. Samtidigt är den uppmärksamhet som pojkarna får inte alltid positiv 

– pojkar blir både oftare och strängare tillrättavisade av läraren.  

Dessa resultat stöds av flera studier39, men bilden är inte entydig – det finns stora 

variationer inom grupperna flickor och pojkar – oftast är det inte alla pojkar som är dominerande, 

utan snarare endast några få, och i vissa klasser är det istället flickorna som dominerar. Nyare 

studier visar att de tysta flickorna finns kvar i klassrummet, samtidigt som mer självsäkra flickor 

framträder. Samtidigt utökas flickornas arsenal av ageranden, då de utvidgar sitt 

handlingsutrymme. Flickor känner sig dock mer utsatta för kränkningar i skolan än pojkar40. 

När det gäller elevers beteende i klassrummet, har pojkar en större orientering mot 

klassens gruppverksamhet, är mer utåtriktat aktiva och tar mer kontakt med läraren. Detta 

varierar dock med ämne och det aktuella diskussionsämnet. Flickors deltagande ökar i samtal om 

relationer och sociala frågor, pojkarnas när det gäller historia och politik. Då ämnesinriktningen 

blir mer abstrakt och konkurrensen tydligare i högre årskurser, gynnar detta sannolikt pojkar41. 

3.3.2 Flickor och pojkar i gymnasiet 

Öhrn42 menar att många flickor som i högstadiet bevarat sin säkerhet på det personliga 

planet, i första årskursen på gymnasiet blir tysta och blyga. Flickornas sätt att argumentera, deras 

intressen och deras form för bekräftelse passar inte i gymnasiet, vars ”skolkod” inte stämmer med 

”flickkoden”. Gymnasiets skolkod kan sägas bygga på spelreglerna för ekonomisk kalkylering, 

positivistisk metod och matematisk logik – efter detta sorteras inläggen i klassrummet. Det som 

hamnar utanför den logiken anses subjektivt, osakligt och ologiskt – och där hamnar ofta 

flickornas inlägg. Därmed känner flickorna att deras erfarenheter är mindre värda, och de får lära 

sig att tvivla på sina åsikter och sedermera även på sina sinnesintryck.  Därför blir övergången 

från högstadiets personbundna till gymnasiets fackbetonade lärarroll svår att hantera för flickor. 

Samtidigt lägger sig pojkarna till med en annan stil från åttan och framåt, och även om de har 

svårt att få respekt från de flickor som de känt hela livet i högstadiet, så kan flickorna ta de män 

de möter i gymnasiet på större allvar. Flickorna faller lätt för pojkarnas ”kompetens” och 

                                                 
39 Se bland annat Öhrn, 1991 
40 SOU 2005:66, s. 115 f 
41 Öhrn, 1991, s. 50 ff 
42 Ibid. 
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pojkarna blir också sexuellt intressanta för dem – vilket innebär att kraven på flickors utseende 

blir mer påträngande, och ibland ett villkor för att de ska våga exponera sig i klassrummet43.  

Flickors och pojkars olika beteende beror inte bara på olika pedagogik inom högstadium 

och gymnasium – det beror också på deras sociala bakgrund44. Ambjörnsson45 har undersökt hur 

flickor i gymnasiet ser på kvinnlighet, och funnit att vissa kvinnliga identiteter tycks mer möjliga 

och åtråvärda än andra. Flickornas resonemang om kvinnlighet såg olika ut beroende på vilken 

samhällsklass de tillhörde. Deras ideal om självständighet och jämställdhet var beroende av 

föreställningar om andra kulturer som kvinnoförnedrande och förtryckande. För att framstå som 

en normal tjej, krävdes ett visst intresse för killar och en specifik sorts relation till andra tjejer. 

Flickorna förhöll sig till en normativ femininitet som var sammanlänkad med klass, etnicitet och 

heterosexualitet. Det var utifrån föreställningar om normalitet och avvikelse de drog gränser, och 

vissa kombinationer av genus, sexualitet, klass och etnicitet ansågs mer ”normala” än andra. 

3.3.2.1. Flickors och pojkars studieval 

Könsuppdelningen i utbildningssystemet är stark – varje val som eleverna gör ökar 

könsuppdelningen, vilket särskilt märks vid valet av gymnasieprogram. De yrkesinriktade 

programmen är mest könsuppdelade och avspeglar industrisamhällets uppdelning i manliga och 

kvinnliga yrken46. Samtidigt ökar pojkars intresse för flickdominerade program, och bland flickor 

ökar intresset för högre utbildning inom traditionellt manliga domäner47. Det finns rapporter som 

pekar på att det är pojkarna som är missgynnade i det svenska utbildningssystemet, då flickornas 

prestationer förbättras alltmer i förhållande till pojkarnas och deras andel i den högre 

utbildningen ökar. Det kan finnas anledning till oro över att så många pojkar är lågpresterande 

och riskerar att marginaliseras vid unga år. Samtidigt går det inte att se effekter av flickors 

upphämtning på utbildningsområdet, i form av en jämställd arbetsmarknad. Formellt sett kan 

målet om lika tillgång till utbildning sägas vara uppfyllt, men i praktiken finns hinder i samhällets 

genusordning som gör att män inte söker sig till traditionellt kvinnliga yrken, att elever av båda 

könen som väljer otraditionellt möter motstånd, och att flickor blir utsatta för sexuella 

trakasserier. Att ta bort dessa informella hinder är betydligt svårare48.  

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ambjörnsson, 2004, s. 296 ff 
46 Tallberg-Broman, 2002, s. 141 ff 
47 SOU 2005:66, s. 110 ff 
48 Ibid. s. 119 ff 
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3.3.3. Lärares syn på flickor och pojkar i skolan 

Skolan uppfattas ofta som en könsneutral institution, särskilt av lärare själva. Man vill 

inte uppfatta skolan som en plats där genusrelationer skapas och upprätthålls. Gannerud49 

beskriver en finsk undersökning där lärare framhåller individuella skillnader mellan elever som 

viktigare än könsskillnader, och att de ser på eleverna i första hand som barn. Det visade sig dock 

att i konkreta situationer var lärarnas tolkningar beroende av elevens kön, och deras egenskaper 

värderades olika om de var flickor eller pojkar. Att lärarna uppfattar sig själva som könsneutrala 

kan medföra hinder för läraren att uppmärksamma och reflektera över skolans könsmönster.  

Bland lärare tycks det finnas en större hörsamhet mot pojkar i skolan; de får större 

uppmärksamhet och bemöts utifrån individuella särdrag och prestationer. Lärares beskrivningar 

tyder också på att de i högre grad uppfattar pojkar som egna personligheter, samt föredrar att 

undervisa pojkar. De anses vara bråkigare än flickor, men också bidra mer till lektionerna och 

vara mer entusiastiska. Flickor anses mer lydiga, men svårare att hantera när de bråkar. Att de 

upplevs svåra att hantera kan bero på att de agerar annorlunda än pojkar, eller att de förväntas 

vara lydiga och därmed avviker mer från förväntat beteende än pojkar50. Det kan också vara en 

spegling av samhället: det är pojkar som ska bli något, och därför är de roligare att undervisa51.  

3.4. Jämställdhet i skolan 

3.4.1. Skolans jämställdhetsuppdrag 

I Lpo 9452 betonas jämställdhet som värdegrund, och ett utökat jämställdhetsarbete 

förespråkas. Under 90-talet förflyttades ansvaret för jämställdhetsfrågorna i skolan från central 

nivå till lokal, vilket gav skolledningen en nyckelroll i arbetet53. Jämställdhetsbegreppet har med 

tiden givits en ny innebörd, där flickor och pojkar ska ges likvärdiga villkor för att upptäcka, 

pröva och utveckla sin fulla potential. Jämställdhet ska ses som en pedagogisk fråga, och 

förutsätter grundläggande kunskaper om rådande könsmönster och om könstillhörighetens 

betydelse för lärandet, samt medvetenhet om att flickor och pojkar inte utgör några enhetliga 

grupper. Personalen i skolan ska inte förhålla sig könsneutral, utan barnen ska mötas av en 

kunskap om likheter och olikheter mellan könen och om vad fördomar betyder i olika 

                                                 
49 Gannerud, 2001, s. 17 
50 Öhrn, 1991, s. 50 ff 
51 Bjerrum Nielsen & Rudberg, 2001, s. 215 ff 
52 Lpo 94 
53 Tallberg-Broman, 2002, s. 167 ff 
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sammanhang. Skolan ska komplettera med det som flickor och pojkar behöver och kompensera 

för eventuella brister. Det råder inte någon ”likabehandlingsprincip” för flickor och pojkar. 

Samtidigt finns risker med att tillämpa en ”olikhetsstrategi”, och befästa stereotypa mönster54.  

3.4.2. Strategier för jämställdhet i skolan 

Berge & Weiner visar att olika feministiska inriktningar förespråkar olika strategier för 

jämställdhet. Inom liberalfeminismen framhåller man likheter mellan könen, och möjligheterna 

att skapa lika förutsättningar för alla. Man vill förändra genom demokratiska reformer inom det 

befintliga skolsystemet. Exempel på detta kan vara att omarbeta kursplaner, granska litteratur och 

material ur ett könsperspektiv, stimulera flickor att göra nya val, samt bevaka tjänsttillsättningar 

på högre nivåer ur ett könsperspektiv. Ur ett radikalfeministiskt perspektiv måste 

jämställdhetsproblem angripas på ett djupare plan och innefatta en kritisk granskning av skolans 

maktstrukturer. Strategier innefattar att lyfta fram kvinnors erfarenheter, intressen och historia, att 

stimulera pojkars och flickors hela personligheter, stödja flickors självförtroende och solidaritet 

samt motarbeta könstrakasserier. Poststrukturalistiska feminister hävdar istället att det inte finns 

några övergripande lösningar, utan att individuella lösningar för varje situation måste sökas, 

eftersom föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt varierar med mellan kulturer, 

klasser och tider. Här blir utbildning till kritisk medvetenhet om maktstrukturer centralt. Med en 

sådan medvetenhet får individen möjlighet att förändra situationer som uppstår i vardagen. 

Läroplanerna ger utrymme för pedagogiska åtgärder inom samtliga tre inriktningar55.  

Socialistisk feministisk pedagogikforskning är mer komplex och vill undersöka hur 

utbildning och skola bidragit till att skapa ojämlikhet mellan könen, framförallt då det gäller hur 

genus- och maktförhållanden ständigt reproduceras i undervisningen, samt förhållandena mellan 

familj, skola och arbetsmarknad då det gäller att konservera rådande klass- och könsrelationer. 

Denna diskurs har dock inte haft något stort inflytande i klassrummet, eftersom den inte ser 

pedagogiken som den viktigaste lösningen på problemet med jämställdhet, utan ser skolan som 

endast en av de arenor där dominans och underordning reproduceras och upprätthålls. De 

socialistiska feministerna har dock varit aktiva genom att utmana de manliga hierarkiernas 

dominans och placera feministiska frågor på dagordningen i fackförbund och på arbetsplatser56.  

                                                 
54 Ibid 
55 Forsberg, 1998:13 ff 
56 Berge & Weiner, 2001, s. 69, 73 
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3.4.2.1. Kunskap om kvinnor och män 

Tallberg-Broman menar att jämställdhetsarbete alltid innebär att kön och genus fokuseras 

och lyfts fram på dagordningen, vilket är positivt. Samtidigt har jämställdhetsprojekt i skolan 

mycket litet behandlat det som är centralt i feminismen, det vill säga frågor om makt och 

maktfördelning. Jämställdhet i skolan framställs som relativt fri från strukturerna i det omgivande 

samhälle som eleverna och skolan ingår i, och mönstren ses mer som något som skapas hos 

eleverna och lärarna. Detta osynliggör grunden till människors beteende57.  

Eriksson, Windahl och Sjöström58 ser synliggörandet och problematiseringen av 

skillnader mellan kvinnor och män som grundläggande för att åstadkomma ett lärande om 

jämställdhet. Att förstå att det finns problem i arbetet för en ökad jämställdhet och olika 

uppfattningar om hur problemen ser ut är utgångspunkten för att en bearbetning skall kunna ske. 

Därför är utveckling av kunskap om kvinnor och män ett avgörande inslag i jämställdhetsarbete. 

Om man inte kan synliggöra problemen, blir arbetet inte legitimt eftersom många inte kan ”se” 

problemen. Därför är det också mest effektivt om en hel organisation medverkar i en gemensam 

process. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas strategiskt och kontinuerligt med ett långt 

tidsperspektiv för att uppnådda förändringar ska kunna försvaras, stödjas och återskapas. 

Kjellberg kritiserar dock att de områden som kopplas samman med kvinnor och det 

kvinnliga inte synliggörs tillräckligt i skolan, och inte har tillräcklig status – kvinnors 

erfarenhetsvärld har inte fått något större utrymme, vare sig i måldokument eller undervisning. 

De tre områden som tas upp i målen för svensk jämställdhetspolitik – ekonomi/arbete, hem/familj 

och samhälle/stat, speglas inte lika i skolan – kunskap om hem och familj anses inte relevanta59. 

Granskning av läromedel har visat att de speglar mäns erfarenheter i högre grad än kvinnors. 

Läroboken har stort inflytande över undervisningen eftersom igenkännandet och möjligheten att 

relatera innehållet till egna erfarenheter är viktig för inlärning och motivation60. 

3.4.2.2. Medvetenhet och förhållningssätt 
Kön spelar roll – det är den paradoxala utgångspunkten för ett arbete som syftar till att kön inte ska spela 

någon roll för den enskilda flickans eller pojkens villkor i skolan....Antingen så motverkar eller så främjar 

man traditionella könsmönster. Alltid. På ett eller annat sätt förmedlar man alltid ”något”61.  

                                                 
57 Tallberg-Broman, 2002, s. 176 f  
58 Eriksson, Windahl & Sjöström 1998:292 ff  
59 Kjellberg, 2004, s. 54 
60 Talberg-Broman, 2002, s. 172 
61 Kjellberg, 2004, s. 59 
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Kjellberg62 menar att man ofta fokuserar på eleverna när det gäller jämställdhetsarbete: 

man ser på läromedel, utrymme i klassrummet, ämnes- och utbildningsval, motverkande av 

sexuella trakasserier och en jämn resursfördelning. Detta räcker dock inte – arbetet måste 

innehålla ett vuxenperspektiv som innebär att reflektera över sitt eget tänkande, kopplat till det 

pedagogiska arbetet. För att arbeta med jämställdhet behöver man undersöka arbetssätt, 

lektionsinnehåll, material och resurser, men också relationerna mellan eleverna och mellan elever 

och vuxna. Det gäller att skapa en medvetenhet om de tankar och föreställningar om eleverna 

som finns. Svaleryd63 skriver i linje med detta att skolor behöver kunskap om samhälleliga 

maktstrukturer, om hur kvinnor och män har det i Sverige idag, och om hur ens eget 

förhållningssätt påverkar andra människors självuppfattning. Lärare har ofta ett individ-

perspektiv, men detta räcker inte för att säkra jämställdhet. Det krävs att både skolan och läraren 

som individ lyfter upp och analyserar dolda föreställningar kring kön, etnicitet och andra 

olikheter. Precis som eleverna är nämligen lärarna inskrivna i genusordningen med dess 

begränsningar, diskurser och förväntningar. Ett sätt att skaffa sig insikt om sitt eget tänkande och 

handlande är att videofilma sitt arbete. Då kan man synliggöra sina förställningar, och se hur de 

tar sig uttryck i vardagen. Utifrån detta kan man försöka finna lösningar på problemen. 

 3.4.2.3. Sär- eller samundervisning 

Då skolformerna 1950 slogs samman till en gemensam grundskola slogs principen om 

samundervisning fast, och därmed blev skolan den största mötesplatsen mellan könen i samhället. 

Många jämställdhetsprojekt inom den svenska skolan har dock varit inriktade på könsuppdelade 

aktiviteter64. Försök har gjorts, framför allt i förskolan65, med jagstärkande verksamhet i 

enkönade grupper. Flickor tränas då att våga ta plats och vara aktiva, medan pojkarna tränas i att 

umgås i kollektiv och får undervisning med fokus på närhet och vänskapsrelationer. Detta gynnar 

både flickors och pojkars utveckling till hela individer med tillgång till alla sina egenskaper.     

Svaleryd66 menar att frågan om huruvida vi ska sära på flickor och pojkar beror på hur 

och varför vi gör det. Det finns en risk med att i genusperspektivet fokusera för mycket på ett 

särartstänkande, att flickor och pojkar är olika av naturen, och därmed förstärka den övergripande 

strukturen. Att genomföra en åtgärd enbart för att förbättra elevernas, framförallt flickornas, 
                                                 
62 Ibid. 
63 Svaleryd 2003, s. 40 ff 
64 Tallberg-Broman, 2002, s. 130 ff 
65 Se till exempel Wahlström, 2003 
66 Svaleryd, 2003, s. 59 f 
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kompetens kan också leda till att man bekräftar synen på flickor som sämre, svagare och mindre 

värda än pojkar. Sandqvist67 hänvisar till forskaren Lars Jalmert, som menar att både flickor och 

pojkar förlorar på könsuppdelad undervisning på sikt, eftersom den traditionella tudelningen gjort 

att kvinnor och män har fått svårt för att förstå varandra. Istället menar han att man ska behandla 

flickor och pojkar så lika som möjligt och låta alla delta i flickaktiga eller pojkaktiga aktiviteter.  

Samtidigt visar erfarenheter att undervisning i separata flick- och pojkgrupper kan ge 

eleverna en möjlighet att prata om svåra saker och mod att pröva aktiviteter som tillskrivs det 

andra könet. Pojkar kan få möjlighet att identifiera sig med andra pojkar och se variationen inom 

det egna könet, medan flickor på motsvarande sätt kan få se vidden av att vara flicka. För att 

lyckas med arbete i enkönade grupper krävs att man har en tydlig målsättning, en klar struktur, 

positiva förväntningar och arbetar med tillitsskapande övningar. Svaleryd förordar att arbeta med 

flick- och pojkgrupper under en del av dagen eller veckan för att ge eleverna möjlighet att öva 

upp kompetenser som de inte kan eller vågar utveckla i närvaro av det andra könet. Man kan då 

stärka barnens könsidentitet och stimulera dem att utmana stereotypa mönster68.  

3.4.2.4. Hinder i skolans jämställdhetsarbete  

I den Jämställdhetspolitiska utredningen 200569 kostateras att jämställdhet är ett eftersatt 

arbete som inte fått genomslag i skolans verksamhet. Trots att jämställdhet finns med i 

styrdokumenten på 84% av skolorna, och att många lärare arbetar med demokratifrågor, är det en 

undanskymd fråga. Specifikt jämställdhetsarbete är ovanligt eftersom skolorna saknar 

medvetenhet, kompetens och strategier för att arbeta med det70.  Man menar att skolan har stor 

inverkan på barns könssocialisering, men att frågan är huruvida skolan fungerar som ett effektivt 

verktyg för att bryta genusmönster, eller om den bidrar till att stärka dem. Erfarenheter visar att 

föreställningar om flickor och pojkar smyger sig in trots läroplanens mål och trots ambitioner, 

genuskunskap och professionalism hos personal. Ett problem är att målen i styrdokumenten inte 

lyckas tränga ner till skolans vardag, ett annat att det saknas kunskap hos skolledare och lärare – 

pedagogerna behöver stöd, utbildning, verktyg och resurser för att göra ett gott arbete. Därför, 

menar man i utredningen, måste jämställdhetsperspektivet få tydligare genomslag i lärar-

utbildning och undervisningsmaterial, och sexuella trakasserier måste motarbetas mer effektivt. 

                                                 
67 Sandqvist, 1998, s. 107 ff 
68 Svaleryd, 2003, s. 59 ff 
69 Ibid. 
70 SOU 2005:66, s. 112 ff 
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4. METOD 

I det följande beskrivs de metoder jag använt för att nå mitt syfte. Min litteraturstudie 

bygger på genomgång av aktuell forskning, medan den empiriska delen utgörs av studier av 

styrdokument samt kvalitativa forskningsintervjuer med fyra lärare på en gymnasieskola. 

4.1. Källor 

En stor del av denna uppsats bygger på litteraturstudier. Jag har valt att göra en bred 

litteratursökning på ord som genus, jämställdhet, pedagogik och kön, främst i Södertörns 

högskolas biblioteksdatabas, för att sedan välja viktigaste titlarna utifrån aktualitet och relevans 

för syftet. Jag kan konstatera att litteraturen inom detta forskningsområde, till skillnad från inom 

andra områden, i huvudsak är skriven av kvinnor. I underlaget finns en aktuell SOU, några 

tidskriftsartiklar, en c-uppsats och flera andra forskningsrapporter. Jag har redogjort för 

motstridiga uppfattningar inom forskningsområdet, däremot inte för kritik mot detsamma.  

4.2 Val av metod för den empiriska undersökningen 

Enligt positivistisk vetenskapssyn finner man bäst sanningen genom att använda en metod 

som bygger på observerbara, kvanitifierbara data, medan data och tolkningar hålls strikt isär. Den 

kvalitativa forskningsintervjun strider mot de positivistiska kraven på vetenskap. Den bygger 

nämligen inte på kvantifierbara data, utan på meningsfulla uttalanden som sedan tolkas av 

forskaren, vilket medför att data och tolkning inte kan skiljas åt. Huruvida en metod anses 

vetenskaplig eller ej beror dock på definitionen av vetenskap. Kvale presenterar en bred 

definition: den metodiska produktionen av ny och systematisk kunskap, och menar att kvalitativ 

forskningsintervju bör rymmas inom denna. Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg, vars 

användning beror på de forskningsfrågor som ställs71. Mina forskningsfrågor i detta arbete 

handlar om lärares tolkning av styrdokument och arbete med jämställdhet i skolan. Jag intresserar 

mig här inte för kvantitet i meningen hur många lärare som arbetar med jämställdhet eller hur 

många som känner till skrivningarna i styrdokumenten. Istället är jag intresserad av hur lärarna 

tolkar styrdokumenten, och på vilket sätt de arbetar i enlighet med dem. Syftet är att förstå saker 

ur den intervjuades perspektiv. Jag har därför valt att använda mig av kvalitativa 

forskningsintervjuer för den empiriska delen av uppsatsen.   

                                                 
71 Kvale, 1997, s. 60 ff 
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4.2.1. Kvalitativa forskningsintervjuer 

Utifrån den tid jag har till mitt förfogande, och mitt kvalitativa syfte, har jag beslutat att 

genomföra fyra intervjuer med lärare på en gymnasieskola. En utskrift av en intervju gör det 

möjligt att strukturera materialet i en form som lämpar sig för analys72. I detta fall har jag valt att 

spela in intervjuerna på ljudfil och sedan göra enklare utskrifter73 av respondenternas svar.  

Den kvalitativa forskningsintervjun är varken strängt strukturerad eller helt öppen74. Mina 

intervjuer utgår från en intervjuguide75 med olika frågeområden som bygger på skrivningar i 

styrdokumenten76. Intervjuguiden fungerar som en struktur för samtalet, med möjlighet för mig 

som intervjuare att formulera följdfrågor för att få fram den information jag söker.  

I en intervju av detta slag är viktigt att intervjuaren bygger upp en atmosfär där den 

intervjuade känner sig trygg att tala fritt om sina upplevelser och känslor77. Jag har därför valt att 

låta respondenterna själva välja den plats där intervjun äger rum, vilket innebär att intervjuerna 

ägt rum i olika rum på skolan. Jag har också försökt att enligt Holme och Solvang78 framstå som 

en engagerad men något naiv forskare och inta rollen som en förstående lyssnare. 

4.2.2. Urval av respondenter 

Jag har valt att göra min undersökning på en gymnasieskola i Huddinge kommun, då jag 

själv förhoppningsvis kommer att arbeta som gymnasielärare i min hemkommun i framtiden. Jag 

har valt att begränsa mig till språklärare i intervjuerna, då jag själv utbildar mig till språklärare.  

I mitt val av respondenter har jag gått tillväga så att jag kontaktat en lärare på skolan som 

jag känner, och sedan fått tips om andra lärare att intervjua. Jag kontaktade sedan de föreslagna 

lärarna personligen på skolan för att föreslå en intervju, och samtliga fyra tillfrågade tackade ja. 

Respondenterna består av en man och tre kvinnor i olika åldrar. 

4.2.3. Forskningsetiska regler 

En undersökning måste bygga på respekt för de människor som deltar i den. Johansson & 

Svedner79 presenterar några forskningsetiska regler som jag valt att följa för min undersökning. I 

dessa ingår att deltagarna ska få en rättvisande och begriplig beskrivning av metoden och syftet 
                                                 
72 Kvale, 1997, s. 155 
73 Se bilaga 1,2, 3 och 4 
74 Kvale, 1997,  s. 35 
75 Bilaga 5 
76 Se stycke 5.1 nedan 
77 Kvale, 1997,  s. 118 
78 Holme & Solvang, 1997, s. 106 
79 Johansson & Svedner, 2001, s. 24 f 
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för undersökningen, att de ska ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och 

få dem besvarade, att de ska upplysas om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

och att de ska kunna känna sig säkra på att deras identitet kommer att skyddas. Denna 

information har samtliga informanter tagit del av i samband med intervjun. Informanterna har 

också fått möjlighet att få utskrifterna skickade till sig via e-post för eventuella kommentarer.    

4.2.4. Validitet och reliabilitet 

När det gäller kvantitativa metoder är det viktigt att den information man samlar in är 

representativ, och att informationen är reliabel, eller pålitlig. I kvalitativa undersökningar blir 

detta inte lika centralt, eftersom syftet är att få en bättre förståelse för ett fenomen, och statistisk 

representativet inte är fokus. Istället vill man få en nyanserad bild av vad man studerar. En annan 

viktig fråga då det gäller forskning är att den ska vara valid – det vill säga att informationen ska 

vara giltig. Risken för ogiltig information är betydligt mindre i en kvalitativ undersökning än i en 

kvantitativ, på grund av närheten till det som studeras. Det kan dock hända att forskaren 

missuppfattar respondentens situation eller upplevelser, samtidigt som det finns möjlighet för 

respondenterna att kontrollera den information som samlats in80. I detta fall intervjuar jag endast 

fyra lärare, som alla arbetar på samma skola. De kan därmed inte anses representativa för 

lärarkåren som helhet, utan resultaten är endast giltiga för de specifika lärare jag intervjuat. Då 

jag ständigt använt mig av följdfrågor för att få fram fördjupade svar och förklaringar till 

respondenternas uttalanden, bedömer jag den information jag fått fram som giltig för de frågor 

jag ställt.  

5. RESULTAT 

5.1. Skolan och styrdokumenten 

I det följande ska jag kort gå igenom styrdokumenten för den gymnasieskola jag 

undersöker; Skollagen, Lpf 94, kommunens skolplan och skolans lokala arbetsplan, med 

avseende på jämställdhet. Skrivningarna används som underlag för min intervjuguide.  

5.1.1. Skollagen 

I skollagens allmänna föreskrifter anges att: 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, varhelst den 

                                                 
80 Holme & Solvang, 1997, s. 94 
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anordnas i landet.....särskilt skall den som verkan inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling...81.  

Utöver de allmänna föreskrifterna, har jag också tittat specifikt på kapitel 5, om 

gymnasieskolan. I detta kapitel står ingenting om jämställdhet mellan kvinnor och män.  

5.1.2. Lpf 94 

I Lpf 94, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, nämns i avsnittet om skolans 

värdegrund dess viktiga uppgift att förmedla och förankra de värden som samhällslivet vilar på: 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla......Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 

skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt82. 

I avsnittet om mål och riktlinjer när det gäller kunskaper står att läraren ska ”se till att 

undervisningen speglar både manliga och kvinnliga perspektiv”83. I avsnittet om mål och 

riktlinjer när det gäller elevernas ansvar och inflytande står att läraren ska ”se till att alla elever, 

oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll i undervisningen”84. I avsnittet om mål och riktlinjer för utbildningsval 

– arbete och samhällsliv står att läraren ska  
”informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och 

därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social eller kulturell 

bakgrund”85.  

5.1.3. Kommunens skolplan 

I kommunens skolplan för 2005-2007 nämns jämställdhet som hastigast, först i 

inledningen, där skolans värdegrund ur läroplanen presenteras, och sedan under ett av 

kommunens långsiktiga uppdrag i skolväsendet – Goda och jämlika levnadsvillkor. Där står: 
Åtaganden ska göras på varje enhet i syfte att stärka barns och elevers kunskap, trygghet, folkhälsa, 

inflytande och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet86.  
I övrigt nämns inte jämställdhetsfrågorna. I gymnasienämndens verksamhetsplan för 2005 

nämns kortfattat ett uppdrag att ”underlätta och stödja ett aktivt elevarbete i jämställdhetsfrågor 

                                                 
81 Skollagen, 1 kap, 2 § 
82 Lpf 94, kap 1.1 
83 Lpf 94, kap 2.1 
84 Lpf 94, kap 2.3 
85 Lpf 94, kap 2.4 
86 Huddinge kommun 2005, s. 8 
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på samtliga gymnasieskolor”87. Däremot sägs ingenting om lärarnas eller övrig personals roll i 

det jämställdhetsarbete som ska bedrivas av skolan för elevernas skull.  

5.1.4. Skolans lokala arbetsplan 

I skolans lokala arbetsplan, ett i övrigt gediget dokument, nämns jämställdhet mellan 

eleverna inte överhuvudtaget. Vi kan här se hur skollagens och läroplanens formuleringar om 

jämställdhet successivt blivit färre, för att på skolnivå helt ha försvunnit.  

5.2. Intervjuer 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna88 utifrån tre av de frågeställningar jag 

presenterade i början: Hur tolkar lärare styrdokumentens skrivningar om jämställdhet? Vilka 

strategier använder lärarna för att arbeta med jämställdhetsfrågan? Vilka möjligheter och hinder 

ser lärarna på den aktuella skolan för att förverkliga jämställdhet?  

5.2.1. Lärares tolkning av styrdokumenten 

5.2.1.1. Jämställdhetsbegreppet 

Alla fyra lärare är överens om en sak: jämställdhet är en viktig fråga! Deras tolkningar av 

begreppets innebörd ser däremot lite olika ut. På ett övergripande plan talar IP1 om jämställdhet 

endast som en fråga om lika lön för lika jobb, medan IP2 verkar ha funderat en hel del kring det 

här med jämställdhet. Hon menar att det i det stora perspektivet handlar om att kvinnor och män 

ska ha lika förutsättningar och lika tillgång till allt i samhället – samma möjligheter till utbildning 

och arbete, att förverkliga sig själv som person utan inverkan av kön, och att bemötas likvärdigt i 

samhället. Hon nämner även att det finns aspekter av det privata livet som hänger samman med 

jämställdhet, bland annat vem som stannar hemma med barnen. IP2 menar att jämställdhet inte 

behöver handla om kön – det kan handla om socialgrupp också, eller etnicitet. IP3 tar upp 

möjligheten att välja utbildning och arbete, få samma lön för samma jobb, samt möjlighet att få 

vara hemma med sina barn. Hon kontrasterar också jämlikhetsbegreppet mot jämställdhet:  
– Om man till exempel tittar på en aktuell jämställdhetsfråga, att det måste bli fler kvinnor i bolagsstyrelser, 

så tycker jag inte att det i första hand är en jämställdhetsfråga, utan en jämlikhetsfråga. Därför att om man 

tittar på hur många få futtiga procent av hela svenska folket som överhuvudtaget kommer i åtanke för en 

plats i en bolagsstyrelse, så får man ett annat perspektiv. Så det är två skilda begrepp för mig89. 

                                                 
87 Gymnasienämnden, 2005, s. 5 
88 Se bilaga 1,2, 3 och 4 
89 Se bilaga 3 
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IP4 menar att jämställdhet innebär att man inte ska ha någon fördel på grund av sitt kön, 

men heller inte på grund av andra faktorer, som sexuell läggning eller etnicitet. 

I jämförelse med SCBs90 definition av jämställdhet, fokuserar lärarnas definitioner i 

första hand på kvinnors och mäns möjligheter i arbetslivet. IP3 tar även upp möjligheter i 

familjelivet. Bara IP2 tar upp skyldigheter i familjelivet, medan politisk representation inte tas 

upp överhuvudtaget. Jämlikhet verkar för flera av lärarna viktigare än jämställdhet.  

5.2.1.2. Jämställdhet i skolan 

När det gäller jämställdhet i skolan nämner IP1 flickors och pojkars lika rätt till utrymme 

i klassrummet, och rätt till att vara sig själva. IP2 tar upp två aspekter: den ena handlar om 

jämställdhet under lektionstid mellan flickor och pojkar i klassrummet, det vill säga vem som 

pratar och vad man pratar om, den andra handlar om att det undervisningsmaterial som används 

ska ha en jämställdhetsaspekt. IP3 ser på jämställdhet i skolan som en fråga om att alla elever ska 

ha möjlighet att komma till tals och att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, oavsett om de är 

pojkar eller flickor. IP4 menar att det inte ska spela någon roll om man är kvinna eller man, och 

att alla ska kunna fullfölja sina intressen oavsett kön, eftersom vi är i huvudsak lika.  

Lärarnas svar stämmer delvis med den bild Tallberg-Broman91 ger av jämställdhets-

arbete: flickor och pojkar ska ges lika förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla 

potential. Arbetet ska även bygga på lärarens kunskaper om likheter och olikheter mellan könen, 

och komplettera för eventuella brister – detta ger lärarnas svar däremot inte uttryck för. 

5.2.1.3. Flickor och pojkar – eller individer? 

IP1 menar att hon inte tänkt så mycket på frågor om genus, men att hennes utgångspunkt 

är att inte tänka utifrån pojkar och flickor, utan utifrån var och en som individ. Hon menar att då 

man väljer texter ska man inte utgå ifrån vem som är kille eller tjej – däremot kan man utgå ifrån 

vars och ens intressen. Detta med ett individperspektiv på eleverna är något som går igen i 

samtliga intervjuer. IP2 arbetar med eleverna utifrån individ, och tycker att alla ska kunna klara 

målen och utvecklas utifrån sig själva. Hon ”tänker inte på dem som kvinna eller man utan det är 

mer på dem utifrån personer…vad de behöver och vad jag ska hjälpa dem med så att de kan 

komma vidare i sina studier.” IP3 ”ser inte världen som bestående av män och kvinnor, utan som 

en mängd individer”. Hon menar att alla bör ha samma förutsättningar, och att det är ett viktigt 

                                                 
90 SCB, 2004, s.1 
91 Tallberg-Broman, 2002, s. 167 ff 
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mål att sträva mot. Hon hoppas att hon inte lägger in värderingar utifrån flicka och pojke, även 

om det är svårt att avgöra. Hon ser dock skillnader mellan pojkar och flickor. 

Även IP4 anger att man måste skapa förutsättningar utifrån individen.  
– Det handlar ju om att jag överhuvudtaget inte tänker så könsbetingat överhuvudtaget. Att visa bara att det 

inte är något som är märkligt eller konstigt eller onormalt…Jag tror att det är så enkelt, jag vet inte, eller så 

svårt… Jag har det lite för ögonen att det inte ska finnas de där könsbetingade skillnaderna….92

Lärarna utgå här delvis ifrån att de själva är fria från fördomar och föreställningar om hur 

flickor och pojkar är och ska vara. Lärarnas uttalanden tyder i det närmaste på en könsblind93 syn 

– de bortser från flickors och pojkars socialisering in i olika roller, såväl som sin egen plats i 

genussystemet94, då de försöker se på eleverna som individer. En undersökning95 visar att lärare 

trots ett uttalat individperspektiv i konkreta situationer tolkade och värderade barn olika beroende 

på kön. Om lärarna ser sig själva som könsneutrala kan detta hindra dem från att reflektera över 

skolans könsmönster. Ett individperspektiv räcker inte – för att kunna bryta mönster måste 

läraren  lyfta upp och analysera sina egna dolda föreställningar kring kön och andra olikheter96.  

5.2.1.4. Jämställdhet – ett problem i andra kulturer 

IP3 tar upp frågan om jämställdhet som en fråga främst för invandrarelever. Hon 

uttrycker att för henne själv och många andra är jämställdhet en självklarhet, medan det inte är 

det för många av invandrareleverna. Därför ”måste man arbeta med det här på ett medvetet och 

metodiskt sätt”. Hon menar att innebörden av jämställdhet är oklar för dem.  
– Jag kan nog vara rätt påstridig ibland, för om man tittar på den elevkategorin tycker jag det är viktigt, att 

man som lärare… de har ändå förtroende för mig som lärare och människa…att jag talar om när jag har en 

avvikande åsikt och att jag tänker inte backa.  Jag tycker att det är viktigt att just de här ungdomarna får den 

typen av åsikter och den typen av envishet från en person som de tycker om...97

Det är tydligt att IP3 tar upp, och ser på, jämställdhetsfrågorna på ett helt annat sätt i 

invandrarklasserna än i ”programklasserna”, där hon utgår från att eleverna redan vet vad 

jämställdhet är och i princip är jämställda. Detta kan ses som ett uttryck för de olika 

genuskontrakt98 som finns i den svenska kulturen och andra kulturer – den svenska läraren 

                                                 
92 Se bilaga 4 
93 Se Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001, s. 40, 65 
94 Se Hirdman, 1988, s. 51 
95 I Gannerud, 2001, s. 17 
96 Svaleryd 2003, s. 40 ff 
97 Se bilaga 3 
98 Se Hirdman, 2003, s. 84 
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uppfattar sitt eget samhälle som ”jämställt”, och invandrarbarnens familjer som ”icke jämställda”, 

och tycks inte se strukturen i det genuskontrakt som finns i hennes egen kultur. 

5.2.1.5. ”Erfarenhet kanske vore ett bättre ord....” 

Inför tolkningen av läroplanstexten om ”manliga och kvinnliga perspektiv”, blir IP1 tyst. 
– Nej, jag tycker det är en svår fråga att besvara. Jag tycker den är svår faktiskt. Manliga och kvinnliga 

perspektiv……(lång tystnad)…Nej, jag kan inte svara på den. Den hänger så löst99.   

Även IP2 är tveksam till skrivningen om manliga och kvinnliga perspektiv. Hon 

ifrågasätter huruvida man ska tycka att kön spelar roll, och om det faktiskt finns några manliga 

eller kvinnliga perspektiv, och fortsätter med ett resonemang om kvinnors och mäns historiska 

erfarenheter. Hon avslutar med att föreslå, att ordet ”erfarenhet” kanske vore ett bättre ord. 

IP3 svarar spontant på frågan om hur hon tolkar manliga och kvinnliga perspektiv: ”Ja, 

det kan man ju faktiskt fråga sig!” Hon hänvisar sedan till just den litteratur man använder i 

litteraturhistorien, att man där kan visa på olika perspektiv 
– Men jag tycker egentligen inte för mig själv att det är särskilt fruktbart att prata om manliga och kvinnliga 

perspektiv. Jag tycker fortfarande att vi är individer, och att det är det som är det viktiga100. 

IP4 menar, att om man tolkar frågan utifrån ämnet är det lätt, eftersom det i 

litteraturhistoria är lätt att spegla manliga och kvinnliga perspektiv. Samtidigt ifrågasätter han: 
– Jag gillar inte att säga det egentligen…men då känns det ju som att… Jag är lite emot den där 

formuleringen egentligen kanske därför att…i och med det så har man ju sagt ”ja” till väldigt tydliga och 

markanta skillnader mellan könen. Och de finns ju där...de biologiska skillnaderna finns ju där annars skulle 

vi ju inte ha två kön. Men sen är de så oerhört små, jämfört med vad som gör oss till människor. Så jag 

tycker egentligen att det där ska formuleras om, jag tycker det ska vara ”mänskliga perspektiv”101.  

”Manliga och kvinnliga perspektiv” är uppenbarligen en formulering som är både svår att 

förstå, samt i lärarnas ögon olämplig ur ett jämställdhetsperspektiv. Den ger associationer till en 

typ av särartstänkande102 om kvinnor och män som olika av naturen.  

5.2.1.6. ”Formuleringen stinker, om jag ska vara ärlig...” 

På frågan om hur hon tolkar uttrycket ”motverka sådana begränsningar i valet som 

grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund”, blir IP1 återigen osäker: 
– Hur man ska motverka? Om en elev väljer för att hon är tjej någon…designkurs kanske, säger vi. Ska jag 

då som lärare motverka det? Jag förstår inte riktigt103. 
                                                 
99 Se bilaga 1 
100 Se bilaga 3 
101 Se bilaga 4 
102 Svaleryd, 2003, s. 59 f 
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Också IP2 är tveksam till läroplanens skrivning:  
– Motverka? Men det skulle ju vara om eleverna klart och tydligt talade om det för mig att jag väljer den här 

utbildningen eller den här kursen utifrån att jag är kille eller tjej eller...så....104.  

IP3 ifrågasätter kraftigt läroplanens skrivning: 
– Ja, jag kan ju tolka det i och för sig…Den där formuleringen tycker jag dock är väldigt, väldigt svår att 

hantera, därför att…ska jag som ämneslärare påverka eleverna till att göra vissa yrkesval….alltså ja… jag 

tycker att formuleringen stinker, om jag ska vara ärlig...105

Här upplever lärarna läroplanens skrivning som helt enkelt omöjlig att genomföra i 

praktiken. Lärarna kan inte motverka begränsningar i elevers val eftersom de inte vet hur 

eleverna är begränsade, och vilka motiv de har till de val de gör. Det verkar också rentav 

olämpligt att lärarna så aktivt skulle påverka elevers yrkesval, som läroplanen föreskriver. 

5.2.2. Lärares strategier för jämställdhet 

5.2.2.1. Texter och undervisningsmaterial 

Alla fyra lärare använder sig av texter och annat undervisningsmaterial, framförallt i 

svenskämnet, som sin tydligaste strategi för jämställdhet. 

IP1 har svårt att säga hur hon arbetar för att främja jämställdhet, men föreslår att eftersom 

hon har ett språkämne kan det handla om vilka texter hon erbjuder eleverna. IP2 menar att hon 

gärna väljer material med ett jämställdhetsperspektiv. Hon använder sig av olika material för att 

spegla kvinnliga och manliga perspektiv, såsom kvinnliga författare i litteraturhistorien och att i 

klassen diskutera det som män respektive kvinnor tar upp i litteraturen, eftersom det finns olika 

erfarenheter mellan könen bakåt i tiden. Hon söker aktivt upp material med ett 

jämställdhetsperspektiv, och tar upp dagsaktuella händelser för att diskutera kvinnligt och 

manligt utifrån dagens samhälle, till exempel i reklamen. IP3 menar, i likhet med IP4, att det ofta 

finns anledning att komma in på frågor som berör jämställdhet och jämlikhet, eller kvinnors och 

mäns olika roller i historisk tid eller nutid, i svenskämnet.  

Här ger samtliga lärare, i olika grad, prov på att de lyfter fram kvinnors erfarenheter och 

perspektiv i samhället, i motsats till Kjellbergs106 kritik om att områden som kopplas samman 

med kvinnliga intressen synliggörs tillräckligt i skolan. Några av lärarna, framförallt IP2, verkar 

inte låta läroböckerna styra, utan letar själva upp material med jämställdhetsprägel. 
                                                                                                                                                              
103 Se bilaga 1 
104 Se bilaga 2 
105 Se bilaga 3 
106 Kjellberg, 2004, s. 54 
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5.2.2.2. Uppmuntran till intressen och yrkesval  

Alla fyra lärare menar att elevers utbildnings- och kursval egentligen inte är deras område 

– det är SYOs ansvar. IP1 har själv inga idéer om hur hon skulle påverka elever till otraditionella 

intressen och yrkesval. IP2 menar att det hela handlar om att uppmuntra eleverna att välja utifrån 

individ och intressen, samtidigt som det egentligen inte finns några neutrala individer. IP3 talar 

om att alla måste få möjlighet att studera det de vill, och att man bör uppmuntra elever att göra 

det som de är intresserade av, oavsett vad andra tycker runtomkring. Hon tycker det är viktigt att 

uppmuntra flickor till att satsa på till exempel teknik eller fotboll, och att killarna bör uppmuntras 

att hålla på med språk som tidigare varit mer ”flicktyngt”. IP4 menar att han alltid stödjer 

eleverna i deras idéer och ambitioner. Könsskillnader, menar han, finns inte med i samtalet 

överhuvudtaget. Hans roll i att motverka traditionella val är att lyfta fram exempel på 

otraditionella val, som till exempel kvinnliga poliser och överstar, eller manliga gynekologer. 

Han menar att hindren i samhället blir allt färre med tiden. 

Även om hindren blir färre med tiden, och lärarna anstränger sig för att uppmuntra elever 

att välja otraditionellt, visar verkligheten en bild av en könssegregerad gymnasieskola. Lärarnas 

farhågor om att eleverna kan påverkas av grupptryck och omvärld har utan tvivel fog för sig, 

särskilt som många elever möter stort motstånd när de gör otraditionella val107.  

5.2.2.3. Uppmuntran till inflytande i klassrummet 

Alla fyra lärarna beskriver att eleverna har inflytande över arbetsformer, fördjupningar 

och examinationsformer. De har olika strategier för att alla elever ska få lika inflytande. 

IP1 menar att en klass självklart är blandad, och att alla ska vara med. Hon föreslår att för 

att främja att alla ska få lika inflytande, kan alla få skriva ner sina önskemål, eller så kan man 

arbeta med handuppräckning. IP3 ser på inflytande som alla elevers rätt att komma till tals, och 

att alla synpunkter ska tas på allvar. Det viktiga är att eleverna känner sig trygga i att framföra sin 

åsikt, oavsett vilken åsikt det är. Ett sätt att underlätta för dem som har svårt att uttrycka sig i 

storgrupp är att arbeta i smågrupper. IP4 tar upp frågan om att undervisningen ska passa alla 

elever, och därför inte får vara alltför specifik – den ska stimulera och engagera alla: 
– Det får inte vara snäva grejer som man av olika anledningar till exempel kön, inte skulle kunna tänka sig 

vara intresserad av. Nu vet vi ju att det är så att det finns vissa saker som rent statistiskt så är killar mer 

                                                 
107 Se SOU 2005:66, s. 110 ff 
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intresserade av det, det är fler killar som spelar ishockey än tjejer till exempel och så…det är ju så och det 

kan vi ju inte göra så mycket åt eller vi kanske ska det, jag vet inte.....108

Lärarna utgår här ifrån att alla elever ska få komma till tals i klassrummet, på de villkor 

som finns där. De försöker med olika medel att anpassa villkoren till framför allt de elever som 

inte vågar tala i storgrupp. De verkar här inte arbeta utifrån något särskilt jämställdhetsperspektiv, 

utan mer utifrån alla elevers lika inflytande, vilket också är läroplanens109 mening. IP4s 

resonemang riskerar dock att snäva in ämnesområdena för studier, eftersom de ska vara 

”intressanta för alla”, istället för att ge eleverna möjlighet att lära sig av varandras 

intresseområden, och därmed kompensera för eventuella brister hos eleverna110. 

5.2.2.4. Grupper i undervisningen 

IP2 tar upp uppdelningar i klassrummet utifrån kön eller etnicitet som problem för 

jämställdheten. Hon menar att eleverna oftast arbetar med andra elever av samma bakgrund, att 

tjejer arbetar ihop och att man ofta väljer samma grupper hela tiden. Hon tycker att det fungerar 

bra när eleverna själva blandar sig utifrån kön, och menar att hon inte sett tecken på att till 

exempel killarna skulle dominera sådana i grupper. Hon menar att tjejerna tar för sig.  

IP4 tar upp blandade grupper som ett sätt att spegla olika perspektiv. Trots att han ser 

eleverna som individer, tror han att ”man har olika infallsvinklar någonstans ändå”. Men.. 
–….om jag skulle påstå nu att tjejerna skulle stå för det och killarna står för det, så skulle det kanske tyda på 

att jag själv har sådana förväntningar att de skulle säga det ena eller det andra och det kanske man har också 

i det undermedvetna. Jag vet inte111. 

Båda lärarna tar här upp samundervisning i Sandqvists112 mening, som ett sätt för elever 

av olika kön att beblanda sig och förstå varandra bättre. I IP4s fall finns spår av särartstänkande, 

samtidigt som han i sitt resonemang öppnar för att han kan ha olika förväntningar på flickor och 

pojkar. Ingen av lärarna tar upp särundervisning utifrån Svaleryds113 perspektiv, som ett sätt att 

stärka barns könsidentitet och samtidigt stimulera dem att utmana stereotypa mönster. 

5.2.2.5. Medvetenhet & diskussion  

Flickors och pojkars lika utrymme i klassrummet nämns kort av IP1, men hon menar att 

hon själv inte medvetet arbetat med jämställdhetsfrågan. Även IP3 menar att hon inte har någon 
                                                 
108 Se bilaga 4 
109 Lpf 9494 
110 Se Tallberg-Broman 2002, s. 167 ff 
111 Se bilaga 4 
112 Sandqvist, 1998, s. 107 ff 
113 Svaleryd, 2003, s. 59 ff 
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medveten strategi, förutom då det gäller invandrarklasserna.  IP2 tar däremot upp frågan om 

elevernas utrymme i klassrummet utifrån sin egen undervisning. Hon menar att det är svårt att 

varje lektion tänka på detta, eftersom det är så mycket annat som händer under en lektion. Hon 

tror istället att det behövs en medvetenhet hos läraren själv. Hon vill gärna ta upp saker som 

händer i klassrummet till diskussion utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och diskutera hur olika 

företeelser kan skapa över- och underordning i samhället. Hon ser samtal och diskussion som 

viktiga inslag i ett jämställdhetsarbete, och även då det gäller jämlikhet.  
– När det gäller kön måste det återigen handla om läraren som förebild, diskussioner i klassrummet och att 

man diskuterar det hela tiden under sina år på gymnasiet, att man tittar på vad är normer, hur ser olika 

normer ut i samhället114.  

Även IP4 tar upp frågan om ”något sorts medvetenhet”.  
Man får försöka tänka på det här mänskliga utgångsläget…att man inte tänker så könsbundet och att man 

inte har förutfattade meningar.... Något sorts medvetenhet bara att man försöker ha det med sig och inte 

tänka så. Så att det inte blir någon traditionell…något statiskt tänkande.  

IP4 främjar jämställdhet genom att ”inte på något sätt betona att något kön skulle vara 

mer värt eller så”. Han menar att han gärna tar upp olika perspektiv i litterära texter, om någon 

behandlas fel av en eller annan anledning. Han tycker att det är viktigt att lyfta fram sådana 

frågor, att han ”vågar ta i lite” och att även eleverna uppskattar detta. Han vill få eleverna att 

tänka tolerant, och skapa en fördomsfri stämning  

Lärarna ger här uttryck för lite olika synsätt på detta med medvetenhet. IP2 tycks se 

behov av medvetenhet, men inser att hon inte har resurser att arbeta med det så som hon skulle 

vilja. IP1 och IP3 har inte funderat kring detta. När det gäller IP4 är det osäkert om han lyft upp 

sina egna föreställningar om flickor och pojkar. Han verkar utgå ifrån att om han inte låtsas om 

några skillnader, så kommer kön inte att spela någon roll. Kjellberg115 menar dock att kön alltid 

spelar roll, och att jämställdhet handlar om relationerna mellan eleverna, och mellan läraren och 

eleverna. Strategier för jämställdhet bör därför fokusera på lärarens tänkande kring kön. 

5.2.3. Möjligheter och hinder för jämställdhet 

5.2.3.1. Hinder för elevers fria val 

Lärarna resonerar på olika sätt om vilka hinder som finns för eleverna att välja utan 

inverkan av kön eller social och kulturell bakgrund.  

                                                 
114 Se bilaga 2 
115 Kjellberg, 2004, s. 59 
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IP1 menar först att det egentligen inte finns några hinder för elever att välja fritt. Men 

sedan kommer hon in på ett resonemang i andra banor – att de val man gör i livet inte görs helt 

utifrån sig själv. Barn blir påverkade av sina föräldrar, och samhället har skapat idéer om manligt 

och kvinnligt. Hon ser vissa biologiska orsaker, men tror att samhället är ”den största grejen”. 

Hon tvekar om det påverkar valen: ”Jag tror ändå att man...nej det är så svårt...som tonåring 

kanske man börjar hitta sig själv ändå. Man kanske inte tänker så mycket på det där.” 

IP2 menar att lärare ska uppmuntra eleverna att välja utifrån individ:  
– Och då blir det ju något slags....neutral individ. Men det finns ju inga sådana. Det är klart att man har 

med sig i ryggsäcken, och där ligger ju kön och social bakgrund.... 

Hon ser klara hinder för eleverna att välja utan inverkan av kön och social eller kulturell 

bakgrund:  ”Men väljer man inte alltid utifrån det? Det tror jag att man gör.” Samtidigt 

poängterar hon att det måste vara möjligt för enskilda personer att bryta mönster och göra andra 

val. Hon ser det som att vi lär oss att bli kvinnor och män, och kan inte se någon biologisk 

förklaring till könens olikheter.  

De hinder som IP3 ser för att elever ska kunna göra egna val, handlar om fyra områden: 

vart man geografiskt hör hemma, vilka utbildningstraditioner man har i familjen,  vilka 

förväntningar föräldrarna har men även samhällets stereotypa bilder av vad som förväntas av en 

kvinna och en man. Hon tror att det finns mönster som gör att olika elever väljer på olika sätt, 

och menar att både grupptryck och budskap från den kommersiella världen kan påverka. Även 

föräldrar och lärare påverkar, medvetet eller omedvetet, menar hon. Hon pekar på skolan som en 

del av samhället, där alla tendenser som finns i samhället speglas. IP3 tror att man påverkas av 

olika faktorer när det gäller val, men att social bakgrund kan vara viktigare än kön. IP4 menar att 

han ofta kommer in på detta med yrkesval i svenskan. De hinder som han kan se, handlar om att 

eleverna kanske inte vågar välja som de vill på grund av omgivningen. Han lyfter upp att 

eleverna är unga och påverkbara, samt personens egna fördomar som tänkbara hinder. 

Lärarna visar här en rad olika vardagsteorier116 om kön. IP1s resonemang om hinder för 

jämställdhet bär spår av forskning om könssocialisation117, samtidigt som hon tror att man i 

tonåren ”inte tänker så mycket på det”, och därmed kan välja utan inverkan av kön. IP2s 

resonemang sammanfaller i hög grad med teorin om könssocialisation, där hennes resonemang 

om ”ryggsäcken” syftar på att detta är något som finns djupt rotat i en persons identitet, samtidigt 

                                                 
116 Se Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, 2001, s. 40 
117 Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991, s. 5-17 
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som hon i sin tur inte tror på några som helst biologiska skillnader. IP3 talar, i linje med 

sociologisk forskning118 om tradition, grupptryck och påverkan från samhälle, föräldrar och 

lärare i olika val, men inte om djupgående psykologiska effekter. IP4 tycks mena att man gör sina 

val som autonom individ, men ser fördomar och påverkan utifrån som hinder.  

5.2.3.2. Eleverna som hinder och möjlighet för inflytande 

IP2 menar att det största hindret för elevernas inflytande i undervisningen handlar om att 

hon sällan lyckas få med sig klassen i diskussioner om planeringen. ”Alla är inbjudna oavsett kön 

och allt det där, men.....” Hon skulle vilja att eleverna deltog mycket mer. ” Men jag kämpar 

på...för att försöka involvera dem ännu mer.” Även IP3 tar upp att det inte är så lätt att få till en 

diskussion med eleverna om planeringen, och även IP1 och IP4 nämner kort detta problem.  

IP1 tar också upp elevernas olikheter som hinder och möjlighet – de som är mer framåt 

och gillar att uttrycka sina åsikter kanske får mer inflytande än andra. IP2 tar upp frågan om 

elevers olika självkänsla och självförtroende, studiemotivation och bakgrund, i likhet med IP3 

som menar att elevers vana vid att diskutera och ta för sig har betydelse för deras förutsättningar 

att påverka. Även klassens sammansättning kan påverka, menar IP1 och IP2.  

Ett annat hinder är att lärarna upplever ett motstånd hos eleverna i jämställdhetsfrågan. 

IP2 menar att de är misstänksamma mot en spegling av båda perspektiven eftersom de upplever 

det som ”feminism”, något som betraktas som fult. IP3 formulerar det så här: 
– Man ska aldrig underskatta eleverna, och de har en enorm känsla för när man försöker trycka på dem 

något som inte känns naturligt för dem i det givna sammanhanget. Det är viktigt att inte göra dem utmattade 

genom att hela tiden försöka hitta lägen där man kan få med debatten om mäns och kvinnors olika villkor 

genom tiderna eller i det moderna samhället, för då kan man få en reaktion som leder i helt motsatt 

riktning119. 

IP4 pekar på dagens samhälle och elever som en av möjligheterna:  
– Möjligheterna tror jag är att vi överhuvudtaget lever i ett öppnare samhälle, och eleverna ser mer och vet 

mer än vad vi gjorde. Och är mera medvetna, de har faktiskt mer kunskaper egentligen och betraktar ibland 

väldigt mycket i samhället som alldeles vanligt och som de inte höjer på ögonbrynen alls åt på det sätt som 

man kanske gjorde när vi var unga. Så jag kan tycka att det är mycket lättare, det finns inga tabuämnen120. 

Lärarna pekar här tydligt ut elevernas bakgrund som en faktor för hur de kan utöva 

inflytande i skolan, samtidigt som de uttrycker att eleverna inte verkar särskilt intresserade av att 

                                                 
118 Ibid. 
119 Se bilaga 2 
120 Se bilaga 4 
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utöva inflytande. Ingen av lärarna nämner dock inflytande i klassen i andra sammanhang än just 

planering, och ingen av dem kopplar inflytande till elevernas inbördes relationer och 

maktförhållanden i klassen. Forskning121 visar att flickor ofta blir blyga och tysta i gymnasiet, att 

deras inlägg inte räknas som viktiga och att de därmed känner sig mindre värda. Detta torde 

påverka maktrelationerna mellan pojkar och flickor i klassrummet, något som lärarna inte är 

medvetna om. Samtidigt förstärks dessa relationer av bakgrundsfaktorer som etnicitet och klass. 

5.2.3.3. Skolan och läraren som möjlighet – och hinder 

IP1 menar att ”varje lärare har ju möjlighet” att främja jämställdhet, men även att avstå:  
– Om läraren är helt ointresserad av att de ska få inflytande. Det är ett hinder också…hur läraren är. Men 

jag tror ändå att de flesta lärare verkar för att det inte ska vara så...122

IP2 svarar på frågan om hinder och möjligheter för jämställdhet i skolan att ” Det är ju 

alla vi som arbetar här!” Hon menar att mycket är upp till läraren, och om man bara har rätt 

perspektiv är det lätt att till exempel hitta material att arbeta utifrån. Som ett eventuellt hinder tar 

hon upp frågan om att det kan finnas strukturer i skolan, liksom i resten av samhället, som 

eventuellt skulle kunna vara ett hinder. Hon ser en över- och underordning av män och kvinnor i 

samhället, och även utifrån aspekter som klass och etnicitet, men hon tror inte att det finns i så 

hög grad inom skolan som arbetsplats, eftersom alla har ungefär samma utbildningsnivå. Ett 

hinder hon ser är bristande insikt i hur andra lärare arbetar. En möjlighet vore ett utvecklat 

samarbete, vilket skulle främja jämställdheten och undervisningen i allmänhet, menar hon.  

IP3 nämner att det kan finnas en syn på flickor som duktigare och pojkar som stökigare i 

skolan, vilket kan vara ett hinder. Hon tycker dock att detta i så fall kan slå åt båda håll, eftersom 

många pojkar inte alls är så utåtagerande och därmed hamnar i kläm. IP3 menar att jämställdhet 

ofta ses ur kvinnors perspektiv, och att pojkars problem bör uppmärksammas. Jämställdhet-

sarbetet hänger på läraren – styrdokumenten ger bara ramarna: ”så där tror jag att varje enskild 

lärare är ganska betydelsefull, man kan försöka att agera positivt, man kan agera negativt”. Hon 

ser problem i att renodla hindren i skolan, då samhället innebär generella problem.  

IP4 ser läraren som en möjlighet för att alla elever ska få samma inflytande i skolan. För 

honom är det viktigt att känna att han bidrar till det. IP4 nämner dessutom skolan som 

organisation som eventuellt hinder: skolans regelverk, skolledningen eller schemat. 

                                                 
121 Bjerrum Nielsen & Rudberg, 2001, s. 215 ff 
122 Se bilaga 1 
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De hinder och möjligheter lärarna tar upp för jämställdhet i skolan handlar till stor del om 

deras egen insats. Trots att skolledningen har ett stort ansvar för jämställdhetsarbetet123, är det 

bara IP4 som nämner skolledningar i allmänhet som hastigast. Både IP2 och IP3 tar dock upp 

skolan som en del av ett samhälle, där samhällets strukturer kan återspeglas. IP2 är den enda 

läraren som ger uttryck för att hon ser ett maktförhållande mellan kvinnor och män i samhället, 

medan IP3 lyfter upp lärares föreställningar om flickor och pojkar som ett eventuellt hinder. I 

linje med Gannerud124, tycks ingen av dem uppfatta skolan som en plats där genusrelationer 

skapas och upprätthålls, utan som en i huvudsak könsneutral institution. Både IP2 och IP4 

nämner skolan som organisation som hinder eller möjlighet för jämställdhetsarbete. IP2s förslag 

om ett samarbete mellan lärarna i dessa och andra frågor tyder på ett behov av stöd och samarbete 

inom skolan som organisation för jämställdhet. Det bästa sättet att arbeta med 

jämställdhetsfrågan är också att en hel organisation medverkar i en gemensam process125. 

5.3. Sammanfattande diskussion 

Jag vill här sammanfatta de resultat som framkommit när det gäller lärarnas tolkningar av 

styrdokumenten, deras strategier för jämställdhet samt hinder och möjligheter i arbetet på skolan.  

I styrdokumenten för den aktuella skolan, finns skrivningar om jämställdhet framförallt i 

de centrala dokumenten. Formuleringarna tunnas ut ju närmare den lokala skolan man kommer, 

för att helt saknas i den lokala arbetsplan som styr skolans vardag.  

Lärarnas tolkningar av de centrala styrdokumentens skrivningar om jämställdhet varierar. 

De ser olika på jämställdhetsbegreppet, med en fokus på kvinnors och mäns lika möjligheter i 

arbetslivet. Flera av lärarna uppger att andra faktorer än kön kan vara minst lika viktiga. En av 

lärarna ger uttryck för medvetenhet om ett ojämlikt maktförhållande mellan kvinnor och män i 

samhället. När lärarna talar om jämställdhet i skolan nämner de annars framförallt undervisnings-

material, elevers rätt till lika utrymme i klassummet, att komma till tals utifrån sina egna 

förutsättningar och att fullfölja sina intressen. Lärarna har en individorienterad syn på eleverna, 

och uttrycker ett könsblint förhållningssätt. Lärarna ger uttryck för att inte förstå vad som menas i 

dokumenten, och kommer med förslag på alternativa skrivningar. Styrdokumenten uppfattas, i 

linje med Kauppi Stephenson-Möller126 , som otydliga och otillräckligt detaljerade.  

                                                 
123 Tallberg-Broman, 2002, s. 167 ff 
124 Gannerud, 2001, s. 17 
125 Eriksson, Windahl & Sjöström, 1998, s. 292 ff  
126 Kauppi Stephenson-Möller, 2002 
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Lärarna använder sig i varierande grad av strategier för att främja jämställdhet. En 

strategi handlar om att lyfta fram kvinnors och mäns olika perspektiv i litteraturhistoria och 

aktuella frågor i svenskämnet. En annan handlar om att uppmuntra elever till att fullfölja 

otraditionella intressen och yrkesval utifrån individ, och lyfta fram otraditionella exempel. En 

tredje strategi handlar om att uppmuntra elevernas lika inflytande i klassrummet när det gäller 

arbetsformer, fördjupningar och examinationsformer. Lärarna utgår här ifrån jämlikhet snarare än 

jämställdhet. En femte strategi handlar om att använda så blandade grupper som möjligt i skolan. 

Lärarna verkar dock inte ha reflekterat över syftet med de blandade grupperna, och har inte 

kunskap om hur arbete med sär- och samundervisning av elever kan användas i jämställd-

hetssyfte. En sista strategi handlar om medvetenhet och diskussion, där lärarna använder sig av 

diskussioner i svenskämnet som inslag i jämställdhetsarbetet. Lärarna syn sig själva som 

könsneutrala kan dock hindra dem från att upptäcka sina egna föreställningar om flickor och 

pojkar, och förändra mönster i klassrummet.  

Utifrån ett feministiskt perspektiv kan man säga, att lärarna har få konkreta strategier för 

jämställdhet, och att dessa faller inom ramen för framförallt liberalfeminism, med fokus på att 

granska litteratur och material samt stimulera flickor till nya val, och radikalfeminism, som vill 

lyfta fram kvinnors erfarenheter och stimulera flickors och pojkars hela personligheter. Den typ 

av kritisk medvetenhet och kunskaper om föreställningar om kön som förespråkas inom 

postmodernistisk feminism, ger de inte uttryck för. De utgår heller inte från att genus- och 

maktförhållanden ständigt reproduceras i undervisningen, i linje med socialistisk feminism127. 

De hinder och möjligheter lärarna ser för att främja jämställdhet i skolan skiljer sig också 

åt. När det gäller de hinder som handlar om elevers möjligheter att välja utan inverkan av kön, 

klass eller etnisk bakgrund, presenterar lärarna flera olika vardagsteorier om kön, varav flera har 

kopplingar till sociologisk forskning och forskning om könssocialisation, medan någon ser 

hindren som huvudsakligen liggandes utanför individen. Hinder för elevers lika möjligheter till 

inflytande i skolan uppger lärarna vara kopplade till elevers olika bakgrund, ett ointresse för att 

utöva inflytande, samt ett motstånd hos eleverna i jämställdhetsfrågan. Samtidigt ses elever i 

dagens upplysta samhälle som en möjlighet för framtiden. Slutligen tar lärarna upp sin egen och 

skolans roll i jämställdhetsarbetet. De ser lärare som både möjlighet och hinder i arbetet, men 

                                                 
127 Se Tallberg-Broman, 2002, s. 167 ff 
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nämner mycket litet skolan som organisation och rektors ansvar för arbetet. En möjlighet för 

skolan som organisation nämns dock: ett utökat samarbete lärarna emellan. 

6. AVSLUTANDE REFLEKTION 

Som avslutning vill jag titta på de resultat som framkommit ur mitt eget feministiska 

perspektiv samt svara på mina frågeställningar, i synnerhet den sista: Ger styrdokumenten en 

effektiv vägledning för lärarnas arbete med jämställdhetsfrågor?  

För det första har formuleringarna om jämställdhet inte lyckats sippra ner genom 

kommunens dokument till skolans lokala arbetsplan, vilket innebär att skolan som organisation 

inte arbetar med jämställdhet som mål för elevernas skolgång. Initiativet för jämställdhetsfrågan 

har helt lämnats till lärarna själva. För det andra ger de centrala styrdokumentens formuleringar 

inte ge tillräcklig ledning för lärarna. De har olika tolkningar av de begrepp som används, och i 

några fall förstår de inte vad som menas. Lärarna ser också perspektiv som går utöver 

jämställdhet, och tar upp frågor om etnicitet, sexualitet och social bakgrund, vilket är positivt och 

även sammanfaller med vissa av läroplanens formuleringar. Samtidigt gör de många olika 

perspektiven att jämställdhet mellan kvinnor och män inte lyfts fram som en särskild fråga, och 

lärarnas sätt att hantera den komplicerade situationen blir en tolkning för att behandla alla elever 

utifrån sin individualitet – vilken ofrånkomligen är formad av kön, klass, etnicitet, sexualitet och 

ytterligare andra parametrar i elevens bakgrund – snarare än att kompensera för sådant som beror 

på ojämlika förhållanden i samhället. Styrdokumenten lyckas alltså inte särskilt väl med att 

vägleda lärarna i deras arbete. Här ska dock sägas att ett dokument alltid kan tolkas på olika vis 

och därmed är ett högst begränsat verktyg då det gäller att styra en hel skola.  

Lärarnas arbete med jämställdhet verkar i olika grad genomtänkt, och deras strategier 

handlar mest om att spegla kvinnliga och manliga perspektiv i litteraturhistorien. De har i 

huvudsak ett könsblint perspektiv, och saknar den medvetenhet om sin egen roll i att socialisera 

flickor och pojkar, som skulle krävas för att bryta mönster. De saknar tillräcklig kunskap om 

flickor och pojkar, om fördomar, och om de maktordningar i vilka de själva ingår.  

Samtidigt tyder resultaten från intervjustudien på lärarnas starka engagemang i sitt arbete. 

Flera av dem har ett särskilt engagemang för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Jag vill därmed 

se lärarna som en av de framtida möjligheterna för ökad jämställdhet i skolan. Lärarna framhåller 

också sig själva som både möjlighet och hinder för att främja jämställdhet i skolan. Ingen av 

lärarna nämner dock rektors och skolledningens roll i arbetet. Att ledningens agerande inte 
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nämns, i kombination med bristen på formuleringar om jämställdhet i skolans lokala arbetsplan, 

gör att ledningens roll i arbetet med att implementera styrdokumentens skrivningar om 

jämställdhet på skolan tycks vara obefintlig. För mig som utomstående tycks rektors och 

skollednings icke-roll, samt de centrala styrdokumentens otydlighet, vara några av hindren för 

jämställdhet i den enskilda skolan, även om de största hindren ligger i samhället utanför. Liksom 

på många andra skolor128 saknas medvetenhet, kompetens och strategier för att arbeta med 

jämställdhet. Ett annat hinder kan vara den syn på jämställdhet som något svenskt och redan 

uppnått, som en av lärarna ger uttryck för. Kauppi Stephenson-Möller129 kritiserar styrdoku-

menten för att framställa jämställdhet som något som redan är uppnått i Sverige. Med den synen, 

finns risken att man ignorerar problemet och ser det som något för ”de andra” att arbeta med. 

Med stöd från skolledningen, kunskap, samarbete, och tydliga förslag i styrdokumenten 

på hur man kan arbeta när det gäller jämställdhet, skulle lärarna kunna åstadkomma mycket för 

ett framtida jämställt samhälle. Jag hoppas själv kunna bli en av dem som i framtiden bidrar till 

detta, utifrån den kunskapsbas jag här skapat kring styrdokumentens formuleringar, forskning om 

flickor och pojkar i skolan, samt praktisk tillämpning av jämställdhet i skolan.  

6.1 Framtida forskning 

Här har presenterats ett mindre bidrag till forskningen om kön i skolan. Det finns dock 

mycket kvar att göra inom området. För det första skulle det vara intressant att göra denna 

undersökning på en större grupp av lärare, och även på flera skolor, för att kunna jämföra 

resultaten. Säkert finns det många skolor som arbetar mer aktivt med jämställdhet än denna, 

vilket skulle kunna generera fler uppslag till konkreta strategier för att arbeta med jämställdhet.  

Det vore också intressant att undersöka synen på jämställdhet som något svenskt och 

redan uppnått. Finns en sådan syn bland lärare generellt? Vad innebär det i så fall för synen på 

invandrarelever och arbetet med dem? Och hur påverkar det skolans jämställdhetsarbete?  

Något ytterligare att undersöka vidare, handlar om hur begreppet intersektionalitet skulle 

kunna användas i skolan för att uppnå större jämlikhet och jämställdhet. I nuläget tycks 

läroplanens skrivningar om jämlikhet för alla mynna ut i en behandling utifrån individperspektiv, 

snarare än ett medvetet arbete för att ge alla samma förutsättningar. Hur kan lärare arbeta med 

hänsyn till elevers kön och bakgrund, så att vi rör oss mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle?  

                                                 
128 SOU 2005:66, s.112 ff 
129 Kauppi Stephenson-Möller, 2002 
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INTERVJUGUIDE 
Utifrån de benämningar av jämställdhet som jag funnit i styrdokumenten ovan, har jag valt ut 
några begrepp och påståenden som jag kommer att be informanterna att tolka och diskutera kring. 
Jag vill veta hur de tolkar dokumenten, hur de arbetar efter dem i sin vardag, samt vilka 
möjligheter och hinder som finns att förverkliga styrdokumentens skrivningar.   
 
 
1. I skollagen står: 

• Särskilt skall den som verkan inom skolan främja jämställdhet mellan könen  
 
Hur tolkar du begreppet jämställdhet?  
Är jämställdhet viktigt? 
Utifrån din egen definition, hur arbetar du som lärare med att främja jämställdhet mellan könen?  
Vilka möjligheter och hinder finns för att främja jämställdhet mellan könen i skolan? 
 
2. I Lpf 94 står: 

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla......Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 
skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt130. 

 
Hur tolkar du uttrycket kvinnors och män lika rätt och möjligheter?  
Utifrån din egen definition, hur arbetar du som lärare med att främja kvinnors och mäns (eller 
pojkars och flickors) lika rätt och möjligheter?  
Vilka möjligheter och hinder finns för att främja kvinnors och mäns (eller pojkars och flickors) 
lika rättigheter i skolan? 
 
3. I Lpf 94 står: 

• Läraren ska se till att undervisningen speglar både manliga och kvinnliga perspektiv 
 
Hur tolkar du uttrycket manliga och kvinnliga perspektiv? Vad är kvinnliga respektive manliga 
perspektiv? 
Utifrån din egen definition, hur arbetar du som lärare med att spegla manliga och kvinnliga 
perspektiv?  
Vilka möjligheter och hinder finns för att spegla manliga och kvinnliga perspektiv i skolan? 
 
4. I Lpf 94 står: 

• Läraren ska se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen 

 
Hur tolkar du påståendet?  
Utifrån din egen definition, hur arbetar du som lärare med att ge alla elever ett verkligt inflytande 
i undervisningen, oavsett kön och kulturell bakgrund?  
Vilka möjligheter och hinder finns för att alla elever ska få samma möjligheter till inflytande i 
skolan? 
 
5. I Lpf 94 står: 
                                                 
130 Lpf 94, kap 1.1 
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• Lärarens ska informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 
yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social 
eller kulturell bakgrund 

 
Hur tolkar du uttrycket ”motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på 
social eller kulturell bakgrund”?  
Utifrån din egen definition, hur arbetar du som lärare med att motverka sådana begränsningar? 
Vilka möjligheter och hinder finns för att alla elever ska kunna välja kurser, utbildning och 
yrkesverksamhet utan inverkan av kön och social eller kulturell bakgrund? 
 
 
 
 
 
 
 

 43


