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Abstract 
 
The national curriculum states that the school actively should promote that women and men 

have equal rights and opportunities and that there is a responsibility to counteract traditional 

gender patterns. However do research observations show that teachers often treat girls and 

boys differently. Studies show that the teachers are influenced by their conceptions and their 

expectations of gender behavior. The aim of this study is to examine how teachers in 

preschool and primary school discuss gender awareness and how they state that they work 

with gender awareness according to the curriculum goals of counteracting the traditional 

gender patterns. 

 

The study is inspired by the phenomenographic research approach and the empirical material 

has been collected by qualitative interviews with eight teachers in preschool and primary 

school. The empirical material has together with earlier research and theories been analyzed 

and discussed in order to reach a conclusion. The results show that the interviewed teachers 

have different views in what gender and gender awareness means. This resulted in that the 

teachers stated different ways of working with and counteracting traditional gender patterns 

and with a different commitment. Despite the teachers commitment to gender awareness they 

admitted that they some times, even if they did not want to, treated the pupils differently 

based on their gender. They explained this by saying that they also were a part of a society 

affected by traditional gender patterns. 
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Sammanfattning 
 
Läroplanen säger att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter och det finns ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Dock visar 

resultat av forskningsobservationer i skolan att pedagoger nästan alltid behandlar flickor och 

pojkar på olika sätt. Undersökningar visar att lärarna styrs mycket av vilka föreställningar och 

förväntningar på kön de har. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ett antal 

lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år resonerade kring genusmedvetenhet i 

skolan samt hur de sa sig arbeta efter läroplanens mål att motverka traditionella könsmönster.  

 
Undersökningen är inspirerad av den fenomenografiska forskningsansatsen och det empiriska 

materialet inhämtades genom kvalitativa forskningsintervjuer med åtta pedagoger i 

förskoleklass och skola. Tillsammans med det empiriska materialet har tidigare forskning 

samt olika forskares teorier i ämnet analyserats och diskuterats för att slutligen nå fram till ett 

resultat. Resultatet visade att det fanns varierande syn på vad genus och genusmedvetenhet 

innebar bland pedagogerna vilket resulterade i att de sa sig arbeta efter att motverka 

traditionella könsmönster på olika sätt och olika engagerat. Trots vissa pedagogers 

engagemang i frågan så ansåg de att de vid vissa tillfällen, även om de inte ville, behandlade 

barnen olika beroende på könstillhörighet. Det förklarade de med att även de var en del av 

samhället vilket betyder att även dem påverkades av de normer och föreställningar om kön 

som förekommer. 

 

 

Nyckelord: Genus, genusmedvetenhet, könsmönster, maskulinitet, femininitet, förväntningar   
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Inledning 
 

Små gossar, de skola lära sig att sträva, 

Plantera och gräva 

Och kunna i arbetet väl hålla ut, 

Så de bli duktiga karlar till slut. 

Små flickor ska’ lära att tålamod öva; 

Vad de mest behöva, 

I livet, det är att med lugn härda ut, 

Så blir de förståndiga kvinnor tillslut. 

(Efter Mathilda Langlet, 1832-1904, i Ingegerd Tallberg Broman, 2002: 85). 

 

När ett barn kommer till världen är en av de första frågorna som ställs till föräldrarna ”blev 

det en flicka eller pojke”? Varför detta är så betydelsefullt att veta, är för att barnets kön 

kommer att spela en betydande roll för hur barnet kommer att växa upp. Från det att vi föds 

definieras vi utifrån vårt kön. Flickor och pojkar tillskrivs olika och ofta motsatta egenskaper 

och de formas in i roller som de förväntas agera efter. Dessa samhällets normer påverkar både 

barnets handlingsfrihet men också dess värde som människor. 

 
Dikten ovan är skriven på 1800-talet, men frågan är om synen på pojkar och flickor yttrar sig 

på samma sätt idag? Faktum är att föreställningar om pojkar och flickor fortfarande på 

liknande sätt formas och upprätthålls i samhället. Det räcker med att gå in i en mataffär och 

leta upp ett rosa och ett blått dopkort, varav det rosa är till flickan och där det står ”Ett litet 

näpet flickebarn har påbörjat sitt liv, så vacker som hon föddes så vacker ska hon bli”. Till 

pojken finns den blå varianten med texten ”Ett litet gossebarn har tagit klivet in i denna värld. 

Han har fått smak på livet och önskas lycka på sin färd”. Dessa dopkort inger två olika 

förväntningar på två olika kön; flickan förväntas bli vacker och pojken förväntas bli 

framgångsrik.  

 

Undersökningar har visat att lärarna styrs mycket av vilka föreställningar och förväntningar 

de har på kön. Pojkar anses vara mer intressanta och spännande och de möts med större 

engagemang i skolan. Flickorna i sin tur bemöts som de omsorgsfulla. De ses som frökens 

små hjälpredor men ses som mer enformiga, alldagliga individer och som mindre intressanta 

(Tallberg-Broman, 2002:31). I alla kulturer finns föreställningar om vad som är maskulint och 
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feminint och om hur pojkar och flickor ska bete sig, föreställningar som vi uppfattar redan 

som små barn och som följer oss genom livet. Är det då något fel i att uppmuntra flickor till 

att vara söta och tycka om rosa, och pojkar till att vara tuffa och tycka om blått? Även om 

man inte anser det, så är det enligt läroplanen skolans uppgift att ge eleverna utrymme att 

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

1994:4). Det betyder alltså att man som pedagog inte bör förutsätta att alla flickor vill vara på 

ett visst sätt eller att alla pojkar vill vara på ett annat sätt. Denna studie kommer emellertid att 

visa att detta inte alltid är så lätt, även om pedagogen är genusmedveten och aktivt arbetar för 

att motverka könsroller. Alla är en del av samhället och är på så vis inskolade i det 

könsstereotypa tänkandet. Därför är det lätt att halka in i de vanliga hjulspåren och låta sina 

föreställningar och förväntningar ibland styra över sitt bemötande av eleverna. 
 

 
Bakgrund 
 

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 och 

skollagen ingår det i alla lärares uppdrag att verka för jämställdhet mellan könen. Läroplanen 

säger att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och ge eleverna utrymme att 

utveckla sina förmågor och intressen oberoende av vilket kön de tillhör.  

 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo, 1994:4). 

 

Forskning har dock visat att pojkar och flickor har olika villkor i undervisningssituationen. 

Pojkarna dominerar på så vis att de får mer uppmärksamhet av lärare och det finns en 

samstämmighet om att pojkarna bedöms som viktigare än flickorna (Fürst, 1999:55). Även 

om det som forskningen visar är så att pojkarna får mer uppmärksamhet i skolan så är det 

flickorna som har bättre betyg. Våren 2008 motsvarade pojkarnas slutbetyg i årskurs 9 endast 

90 % av flickornas betyg och det är även flickorna som trivs bäst i grundskolan (SOU, 

2009:64). Tidigare har mönstret varit att flickor presterat bättre i språk och humaniora och 



 3 
 

pojkar presterat bättre i naturvetenskap, teknik och matematik. Björnsson skriver att flickor 

numera presterar bättre i skolan än pojkar oavsett klass, etnicitet och bostadsort och att det 

mönster som fanns tidigare upphört (Björnsson, 2005:7).   

 

Det kön barnet fötts till har en stor roll i hur det kommer att behandlas i samhället och det 

kommer också att påverka hur barnet kommer att bemötas i skolan. Vuxna kan bidra till att 

upprätthålla diskriminerande mönster de gånger som förväntningarna får dem att skilja på 

könen genom att behandla dem olika. En gång är ingen gång, anser Kajsa Wahlström. Men 

när det upprepas gång på gång, från födsel och dop, in i förskolan och skolan, vidare ut på 

arbetsmarknaden och i hemmet blir det tydligt att budskapen de möts av på vägen sätter sina 

spår (Wahlström, 2003:12-18). Ingegerd Tallberg-Broman menar att alla kulturer har en 

föreställning om vad som anses manligt respektive kvinnligt. Det finns föreställningar och 

förväntningar om vad en pojke och en flicka ska vara duktiga på och hur de roller som vi 

redan som små barn formas in i ska se ut. Däremot anser Tallberg-Broman att dessa 

föreställningar håller på att luckras upp och vidgas, och att genus och könsmönster är starkt 

föränderliga (Tallberg-Broman, 2002:27-30). I ett betänkande från Statens offentliga 

utredningar går det att läsa följande:  

 

Det är viktigt att skolans personal är medveten om att barn och ungdomar formar 

sina könsidentiteter och därmed sina uppfattningar om kvinnligt och manligt 

under åren i skolan. De föreställningarna sätter gränser för den egna utvecklingen, 

t.ex. vilka yrkesval som sedan framstår som möjliga (SOU, 1998:6).  

 

Lärarna ska även enligt läroplanen se till att alla elever oberoende av social bakgrund och 

oavsett vilket kön de tillhör får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll. De ska även verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen (Lpo, 1994:13).  

 

Skolans personal ska alltså enligt SOU vara medvetna om att barnen formar sina 

könsidentiteter i skolan och skolans personal har enligt läroplanen ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster, att verka för jämställdhet och att ge båda könen lika mycket 

utrymme i undervisningen. Därför är det viktigt att undersöka hur lärare resonerar i dessa 

frågor. Jag vill genom denna studie undersöka hur de ser på kön och genus. Jag vill höra deras 
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resonemang kring genusmedvetenhet och ta reda på hur de säger de sig arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster, samt hur viktigt de anser ämnet vara. 

 

 

Syfte/ frågeställningar 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur ett antal lärare i förskoleklass och 

grundskolans tidigare år resonerar kring genus och genusmedvetenhet i skolan samt hur de 

säger sig arbeta efter läroplanens mål att motverka traditionella könsmönster. För att uppfylla 

mitt syfte har jag valt att utgå från tre specifika frågeställningar som följer nedan:  

 

1. Vad betyder genusmedvetenhet för pedagogerna och hur viktigt anser de det vara att 

vara genusmedveten som pedagog? 

2. Hur säger sig pedagogerna arbeta efter läroplanens mål att motverka traditionella 

könsmönster? 

3.   Hur framställs pojkar respektive flickor i pedagogernas resonemang? 
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Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för och diskutera de begrepp som är centrala i denna 

studie. Jag kommer dels att redogöra för hur man kan förstå kön utifrån tre olika kategorier, 

dels kommer jag att beskriva hur maskulinitet och femininitet skapas och formas enligt några 

olika forskare. Jag avslutar detta avsnitt med en inblick i den tidigare forskning som finns 

inom området lärares tankar om genus i förskola och skola.  

 

 

Att förstå kön 
 

Ordet kön och förståelsen av det kan delas in i tre olika kategorier; olikhetstänkande, 

likhetstänkande och genustänkande. Att se kön ur den första kategorin, olikhetstänkande, 

betyder enligt Magnusson att man anser att de olikheter som finns mellan män och kvinnor är 

givna av naturen.  Män och kvinnor ses som två olika väsen och den rangordning som finns 

mellan könen är därför motiverbar.  

 

”Kön blir något som finns inuti individen, läggs fast som en inre egenskap, och 

därefter tar sig uttryck i kvinnliga respektive manliga handlingar, uppfattningar 

och identiteter, som alltså framförallt skiljer sig åt (Magnusson, 1998:17).  

 

Även Marie Nordberg beskriver detta olikhetstänkande, eller särartstänkande som hon valt att 

kalla det, som en essentiell och stereotyp förståelse av kön då hon menar att könen framställs 

som två motsatta och enhetliga kategorier med skilda erfarenheter och perspektiv. Detta gör 

att femininitet och maskulinitet förstås som en slags färdigskrivna och entydiga könsroller 

(Nordberg, 2005:71-73).  

 

Att se kön som likhetstänkande innebär att själva könet inte betyder någonting för individen, 

könet är enligt Magnusson neutralt (Magnusson, 1998:18-20). Detta synsätt präglas av tanken 

att flickor/kvinnor måste börja ta för sig, att det är för att de är så passiva i jämförelse med 

pojkar/män som rådande könsmönster kvarstår. Denna uppfattning utmärks av att kvinnor kan 

vara lika duktiga som män och att de ska behandlas likadant som män för att det ska bli 

rättvist och jämställt mellan könen. Det tas ingen hänsyn till de normer som finns i samhället 



 6 
 

om att flickor/kvinnor ska vara på ett visst sätt. Istället blir det i och med synen på att 

”kvinnor kan vara lika duktiga som män” tydligt att det är mannens sätt att vara som uppfattas 

som det riktiga, som normen och som det ”normala” (Magnusson, 1998:18-20).  

 

Den tredje kategorin av begreppet kön, genustänkande, är den teori som jag i första hand 

kommer att utgå ifrån i detta arbete. Själva ordet genus kommer från engelskans gender, 

vilket står för de sociala och kulturella föreställningar som kopplas ihop med det biologiska 

könet (Gannerud, 2001). Genus är den samlade benämningen som betecknar ett system vari 

människan placeras; man/manligt och kvinna/kvinnligt (Gothlin, 1999). Hur man däremot blir 

man/manlig eller kvinna/kvinnlig beror på människan själv och dens omgivning. Det vill säga 

att om man är en man eller en kvinna är inte det ett bestående tillstånd utan ett ständigt 

pågående arbete (Connell, 2003). Genus omfattar det kulturella, biologiska och sociala könet 

och det är vad det kulturella arvet och sociala systemet format människan till. Genus handlar 

inte bara om individens könsidentitet utan också om hur könsskillnader konstrueras och hur 

de kommer till uttryck i samhället (Gothlin, 1999). Genus handlar alltså om våra 

föreställningar om kvinnor och män och till dessa hör att könen inte har samma status och 

makt. Dessa föreställningar är inte en fråga som är upp till varje individ att ändra eller 

påverka, utan det finns ett visst system. Yvonne Hirdmans modell om genussystemet består av 

två grundläggande principer, principerna om isärhållandet och hierarkin. Principen om 

isärhållandet syftar på att manligt och kvinnligt ses som två skilda saker och som varandras 

motsatser. Hierarkin syftar på att mannen ses som norm i samhället, för det mänskliga och 

allmänna vilket betyder att kvinnan då avviker från normen. Dessa två principer är ständigt 

närvarande och präglar vårt samhälle och vårt sätt att tänka och agera (Hirdman, 1988). 

Hirdman menar att genus inte bara kategoriserar människor, utan det är också en process som 

utmärker hela samhällslivet och som formar femininiteter och maskuliniteter. Processen leder 

till skapandet av en ordningsstruktur av könen, ett genussystem, där hierarkier och olikheter 

skapas. Genussystemet ska uppfattas som en struktur som vi lever i, som påverkar våra liv och 

som ger en slags ram att leva efter. Denna struktur underordnar alltså kvinnor och den formar 

våra relationer (Hirdman, 1988).  

 

Ovan nämnda teorier, om att förstå kön utifrån tre kategorier, är relevanta för mig i min 

kommande analys på så vis att de kommer att hjälpa mig att förstå utifrån vilken/vilka 

kategorier intervjupersonerna i min undersökning förstår kön. Det kommer i sin tur leda till att 

jag kan finna en större mening i det de säger och nå ett djup i de analyser och diskussioner 
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som kommer att grundas och utgå från materialet. Slutligen kommer teorierna hjälpa mig att 

uppnå syftet med examensarbetet och då i synnerhet när det kommer till att besvara frågorna 

om hur pedagogerna ser på genus och genusmedvetenhet samt hur viktigt de anser det vara att 

vara genusmedveten som pedagog. 

 

 

Skapandet av maskulinitet och femininitet  
 

Både maskuliniteter och femininiteter kan ses som föränderliga identitetspositioner, som 

konstrueras och är föränderliga. Dessa konstrueras och förändras i relation till andra 

maskuliniteter och femininiteter, sammanbundet med en genusordning där en viss position 

överordnas de övriga (Connell, 1999). Denna överordnade position har att göra med att det i 

samhället finns en bild av att den normala mannen utgör en norm. Normen som både män och 

kvinnor förhåller sig till i samhället. Denna ”normala” man är ett ideal, en hegemonisk 

maskulinitet, och de som inte når upp ditt detta ideal, kvinna som man, underordnas den 

hegemoniska maskuliniteten. Hegemoni innebär en kulturell makt i samhället och den 

hegemoniska maskuliniteten formas i relationer mellan män. Dessa relationer är hierarkiska 

vilket betyder att vissa män och maskuliniteter förtrycks (Abrahamsson, 2000:136-138). 

Andra former av maskuliniteter mäts alltså med den hegemoniska maskuliniteten och 

underordnas den. Alla maskuliniteter konstrueras utifrån ett särskiljande mellan maskulinitet 

och femininitet, och den hegemoniska maskuliniteten är den ytterlighet som är en ren motpol 

mot femininitet. De maskuliniteter som närmar sig feminina drag marginaliseras (Hellman, 

2005:147). Nordberg menar att manlighetsidealet som norm inte bara bidrar till att flickor 

underordnas, utan även andra sätt att vara pojke än vad som ses som ”normalt”. Enligt 

Nordberg är det också så att det fysiska våld och de konfrontationer som ibland förekommer 

bland pojkar kan ses som en del av maskulinitetsskapandet, eftersom maskuliniteten genom 

våld och utövande av auktoritet bekräftas inför andra (Nordberg, 2005:122-129).  

 

En annan dimension Connell talar om, och som har betydelse för vilken status och makt som 

kan tillräknas individen, handlar om klass och etnicitet och hur de samspelar med 

dimensionen kön och makt. Connell beskriver hur olika uttryck av maskuliniteter såsom 

hegemoni, underordning och delaktighet gestaltas genom inre relationer i genusordningen. 

Den delaktiga maskuliniteten är enligt Connell den maskulinitet som lever enligt den 
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patriarkala genusordning som råder i samhället utan att aktivt strida för den. Det att dessa 

maskuliniteter gestaltas i de inre relationerna i genusordningen, liksom samspelet mellan 

genus, etnicitet och klass skapar ytterligare kopplingar mellan olika maskuliniteter (Connell, 

1999).  

 

Maskulinitet kan alltså enligt Connell variera beroende på situation, sammanhang, klass och 

etnicitet. Det betyder att arbetarklassens normativa maskulinitet exempelvis inte uttrycker sig 

på samma sätt som medelklassens normativa maskulinitet samt att den normativa bilden av 

maskulinitet kan se olika ut i olika delar av världen. Då det sociala och kulturella 

sammanhanget avgör vilken sorts maskulinitet som blir rådande, kan den hegemoniska 

maskuliniteten således variera beroende på vilken kontext den befinner sig i. Den 

intersektionalitet som beskrivs i maskulinitetsskapandet, alltså att maskulinitet kan yttra sig 

olika beroende på situation, sammanhang, klass och etnicitet, gäller även för skapandet av 

femininiteter. Femininitet är liksom maskulinitet ingen statisk, oföränderlig identitetsposition 

utan den konstrueras och förändras tillsammans och i relation till andra femininiteter 

(Connell, 1999). Om det faktum att femininitet skapas och inte är en oföränderlig 

identitetsposition skrev Simone de Beauvoir orden ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

(Beauvoir, 2002:325). Med detta sagt, att maskuliniteter och femininiteter skapas och 

upprätthålls i relationer till varandra, återkopplar jag till det genussystem jag skrev om 

tidigare. Det system där Hirdman menar att genus inte bara kategoriserar människor, utan att 

det också är en process som finns i samhället och som formar femininiteter och maskuliniteter 

samt där hierarkier och olikheter skapas (Hirdman, 1988). Tallberg-Broman skriver också att 

vad som är kvinnligt/manligt eller pojkaktigt/flickaktigt är relaterat till ett sammanhang och 

återskapas i ett mönster som är hierarkiskt och som skiljer könen åt (Tallberg-Broman, 

2002:25).  

 

Teorierna om skapandet av maskulinitet och femininitet kommer jag att ha användning av när 

jag analyserar mitt material eftersom de kommer att hjälpa mig att besvara frågan om hur 

pojkar respektive flickor framställs i pedagogernas resonemang. Teorierna om hur 

maskulinitet- och femininitetsskapande uppstår hjälper mig att besvara ovanstående fråga då 

det kommer att ge mig en djupare förståelse för varför pedagogerna resonerar som de gör 

samt vad deras resonemang bottnar i.  
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Tidigare forskning 
 

Christian Eidevald skriver i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön 

som position i förskolans vardagsrutiner och lek om hur förskolans personal bemöter flickor 

och pojkar (Eidevald, 2009). Eidevald har bland annat samtalat med förskollärare om hur de 

ser på begreppet jämställdhet. Det han kom fram till var att lärarna hade relativt lätt för att 

prata om jämställdhet. Lärarna ansåg framförallt att begreppet handlar om att män och 

kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter samt att de inte ska begränsas av sitt kön. 

Även om pedagogerna i Eidevalds studie hade klart för sig vad begreppet stod för så hade de 

svårare för att definiera hur man som lärare bör arbeta med jämställdhet. Lärarna tog sällan 

upp sin egen roll i relation till begreppet jämställdhet. Hur pedagogen ser på bland annat 

genus menar Eidevald spelar en avgörande roll för hur målen om jämställdhet i 

styrdokumenten tolkas. Det skiljer sig från pedagog till pedagog hur målen tyds vilket 

resulterar i en skillnad i hur mycket arbete som läggs ner på att nå målen (Eidevald, 2009).  

 

Tallberg Broman beskriver i sin bok Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida 

exempel att många lärare i studier säger att de inte gör någon skillnad i hur de bemöter pojkar 

och flickor, utan att det är individen som är det väsentliga (Tallberg-Broman, 2002:31). Även 

i Den könade förskolan (SOU 2004:115) står att det inte är ovanligt att pedagoger uttrycker att 

de behandlar barn som individer. Pedagogerna säger sig inte fundera eller reflektera över om 

barnet är pojke eller flicka. Dock visar resultaten av forskningsobservationer att pedagoger 

nästan alltid behandlar flickor och pojkar på olika sätt och alltså inte utifrån individen. Som 

jag nämnt tidigare så visar undersökningar att lärarna styrs mycket av vilka föreställningar om 

och förväntningar på kön de har. Pojkar anses inte bara vara mer intressanta och spännande 

utan de tillåts även i större utsträckning än flickorna bryta mot regler (Tallberg-Broman, 

2002:31). Kajsa Wahlströms observationer på förskolan Tittmyran visar på tydliga skillnader i 

hur lärare bemöter barnen, beroende på vilket kön de har. Detta förklarar hon, liksom 

Tallberg-Broman, framförallt beror på att vi har olika förväntningar på pojkar och flickor. 

Dessa förväntningar börjar redan när barnen är nyfödda och fortsätter och förs vidare på ett 

ofta omedvetet sätt. Wahlström menar att pojkar som gråter ofta uppfattas som arga och 

temperamentsfulla, medan flickor som gör samma sak ses som ledsna och ömtåliga. Dessa 

olika uppfattningar om samma företeelse leder enligt Wahlström till olika bemötande i 
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förhållande till de olika könen (2003:18-20), precis tvärtom vad lärare enligt Tallberg-Broman 

säger att de gör. 

 

De generella bilder av pojkar och flickor som Tallberg-Broman beskrev i sin bok, och som jag 

refererade till ovan, ställer sig även Eidevald kritisk till. Han menar att pedagoger genom att 

kollektivisera pojkar och flickor som enhetliga grupper, förstärker de traditionella 

könsmönstren istället för att motverka dem. Eidevald skriver att de vanligaste undersökningar 

som gjorts beskriver bemötandet av grupperna pojkar och flickor, inte hur bemötandet 

varierar mellan olika pojkar och olika flickor. På så sätt menar han att beskrivningarna av de 

båda könen formar könsrollsbeteendet utifrån bilden hur pojkar och flickor förväntas vara. 

Det vill säga att flickor beskrivs som stillsamma, välanpassade och passiva medan pojkar 

beskrivs som en slags motpol; de är livliga, impulsiva och aktiva. Eidevald menar att man inte 

vet om dessa egenskaper går att återfinna hos alla flickor och pojkar då inte många studier 

gjorts på individnivå (Eidevald, 2009:24). 

 

I boken Genuspedagogik beskriver Kajsa Svaleryd att ett hinder för ett genusmedvetet och 

jämställt arbetssätt är att pedagogen behandlar barnen som individer och inte som pojkar och 

flickor. Hon menar att individperspektivet inte kan säkerställa jämställdheten så länge de 

dolda föreställningarna kring kön lyfts fram. Pedagoger och skolorganisation bör i stället 

analysera de föreställningar som finns om pojkar och flickor i verksamheten, för att kunna 

garantera en jämställd förskola och skola (Svaleryd, 2002:40-42). I Den könade förskolan 

(SOU 2004:115) står att det inte är ovanligt att pedagoger uttrycker att de behandlar barnen 

som individer och inte funderar över om barnet är pojke eller flicka. Dock visar forskning 

ända sedan 1970-talet att pedagoger nästan alltid behandlar flickor och pojkar på olika sätt 

och alltså inte utifrån individen. 

 

 

Metod 
Detta avsnitt belyser och motiverar valet av den metod jag har använt mig av i studien. Jag 

beskriver hur insamlingen av empirin utfördes samt hur urvalet av den samma genomfördes.  

Vidare beskrivs även de etiska regler som jag tagit hänsyn till i förhållande till informanterna samt 

hanteringen av den information de givit mig. Under rubriken fenomenografi beskriver jag hur 
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bearbetningen och analysen av mitt empiriska material genomförts och till sist i detta avsnitt 

avslutar jag med en kort beskrivning av de informanter som deltagit i studien.  

 

 

Intervju 
 

Som tidigare redogjorts för är genusmedvetenhet och pedagogers syn på detta begrepp en 

grundläggande utgångspunkt för arbetet. Syftet är inte att studera deras arbetssätt i en 

klassrumssituation, utan att lyssna till pedagogernas egna utsagor om hur de säger sig arbeta 

och hur de samtalar kring begreppen genus och genusmedvetenhet samt hur de säger sig 

arbeta efter läroplanens mål att motverka traditionella könsmönster. Eftersom jag då enbart 

var intresserad av pedagogernas resonemang föll det sig naturligt att den metod jag skulle 

använda mig av var en kvalitativ forskningsintervju. Enligt Larsen är det viktigaste i en 

kvalitativ undersökning att inte generalisera, vilket jag inte heller kommer att göra i min 

undersökning (Larsen, 2009:77). Jag har istället valt ut åtta pedagoger för att få veta deras 

personliga resonemang kring tidigare nämnda frågor, inte för att undersöka generella 

resonemang bland lärare i största allmänhet.  

 

I den kvalitativa forskningsintervjun försöker man förstå världen utifrån 

undersökningspersonens synvinkel och ur deras erfarenheter utvecklar man mening. I denna 

typ av intervju bygger man upp kunskap genom ett samspel två parter emellan. Samspelet 

styrs av intervjuaren genom att den ställer frågor och leder in informanten i olika 

ämnesområden (Kvale, 1997:17-18). I mitt fall ansåg jag att det passade bäst att använda 

kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer eftersom det skulle de mig möjlighet att 

komma längre och nå djupare i informanternas svar. Den halvstrukturerade intervjun är ett 

mellanting mellan ett öppet samtal och ett strikt frågeformulär på så vis att den genomförs 

enligt en intervjuguide med på förhand nedskrivna förslag på frågor eller ämnen/teman. 

Samspelet mellan den som intervjuar och informanten utnyttjas till att få så fyllig information 

som möjligt (Stukát, 2005:39). Eftersom jag inte på förhand visste hur informanterna skulle 

besvara mina frågor eller vilka teman de skulle komma att beröra passade denna metod mig. 

Genom att jag inte var styrd av en viss ordning på frågorna kunde jag som intervjuare vara 

anpassningsbar och följsam. Stukát menar att denna metod gör det möjligt för intervjuaren att 
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följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en 

strukturerad intervju eller i ett enkätutskick (Stukát, 2005:39).  

 
 

Fenomenografi 
 

Fenomenografi är en empirisk forskningsansats inom den kvalitativa forskningsmetoden där 

utgångspunkten i ansatsen är intervjuer. Inom denna ansats intresserar man sig för hur 

människor uppfattar fenomen, vilket alltså betyder att man är ute efter innebörder och inte 

förklaringar, samband eller frekvenser. Det handlar om hur människor uppfattar sin omvärld 

samt att identifiera dessa uppfattningar och därefter beskriva variationer av uppfattningar 

(Stukát, 2005:33-34). Mikael Alexandersson beskriver att analysarbetet inom fenomenografin 

delas upp i fyra faser. I fas ett läser forskaren igenom sitt material flera gånger för att få ett 

sammanfattande intryck och bli väl förtrogen med det. I den andra fasen söker forskaren 

systematiskt efter likheter och skillnader. I fas tre är det dags att dela upp materialet i distinkt 

och kvalitativt skilda beskrivningskategorier. I den fjärde och sista fasen sammanställs ett så 

kallat utfallsrum där forskaren analyserar hur de olika uppfattningarna kan relateras till 

varandra (Alexandersson, 1994: 125-128).  

 

I arbetet med uppsatsen följde jag dessa fyra faser som nämndes ovan. I den första fasen läste 

jag intervjuerna ett flertal gånger för att skaffa mig en helhetsbild av materialet. I den andra 

fasen sökte jag efter likheter och skillnader i hur mina informanter resonerade i ett flertal olika 

frågor. I fas tre, efter att jag läst materialet många gånger markerade jag innehållet i olika 

färger för att kunna skilja ut olika beskrivningskategorier i materialet. Allt som kunde passa 

under exempelvis temat pedagogens syn på flickan, markerades blått och så vidare. Efter att 

ha omarbetat mina teman några gånger kom jag, genom noggrant övervägande, fram till de 

slutliga kategorierna. I resultat- och analysdelen gick jag sedan igenom varje kategori/tema 

systematiskt för att finna passande citat ur intervjuerna som skulle representera kategorierna. I 

resultat- och analysdelen identifierade och analyserade jag de olika uppfattningar och 

resonemang pedagogerna hade och kom slutligen fram till hur de kunde relateras till varandra.  

 
 
 



 13 
 

Urval 
 

De faktorer som jag tagit hänsyn till i urvalet av informanter är bostadsort, kön samt hur länge 

de varit verksamma i yrket. För att få ett så stort omfång som möjligt bland mina informanter 

valde jag att intervjua lärare från olika städer och från båda könen. Det sistnämnda var dock 

svårare än jag först trott och endast två av mina åtta informanter är män. När det gäller 

bostads- och arbetsort så var det lättare att bredda urvalet. De är uppvuxna i småstäder, 

mellanstora städer eller storstäder i Sverige, och några av dem har nu flyttat till större städer 

för att arbeta. Hälften av mina informanter är nyutexaminerade och har arbetat max ett år 

medan den andra halvan arbetat mer än tio år. Detta urval gjorde jag på grund av att jag tog 

hänsyn till att de kunde föra olika resonemang beroende på hur mycket erfarenhet de hade. 

Även åldern blev en faktor som automatiskt tillkom då jag gjorde valet att blanda 

nyutexaminerade och yrkesvana lärare, då de nyutexaminerade lärarna var yngre än de 

yrkesvana.  

 

 

Etiska aspekter 
 

Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Det första av dessa krav är informationskravet, det vill säga att forskaren skall 

informera de av forskningen berörda, i mitt fall intervjupersonerna, om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och om vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. De skall också upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket betyder att 

deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren skall 

inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Frågan om 

konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om undersökningens deltagande personer ska 

ges största möjliga konfidentialitet och sekretess. Personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket i korta drag betyder att undersökningsdeltagarna i 

sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan inte får utsättas för någon påtryckning eller 
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påverkan (Vetenskapsrådet, 2002:6-11). Alla dessa fyra huvudkrav tog jag i beaktning i mötet 

med informanterna. Före jag inledde mina intervjuer informerade jag dem om vad min 

undersökning skulle handla om och vilken roll deras medverkan skulle ha i arbetet. Jag upplyste 

dem om att deltagandet var frivilligt och om att de hade rätt att avbryta sin medverkan samt att allt 

material skulle behandlas konfidentiellt. Jag fick deras samtycke och avtalet oss emellan var 

muntligt. Informanternas namn kommer i detta arbete, med tanke på konfidentialitetskravet, att 

vara fingerade och jag anger heller inte vilken stad de bor och arbetar i. Däremot är 

informanternas födelseår, utbildning samt i vilken årskurs de arbetar riktiga då jag ansåg att det 

var relevant för undersökningen.  

 
Genomförandet av intervjuerna 
 

I sex av de åtta intervjuerna mötte jag lärarna på deras arbetsplatser där vi satt ostört och 

samtalade. I en intervju åkte jag hem till informanten och intervjuade henne i sitt hem. Jag 

använde mig i samtliga intervjuer av två olika mp3-spelare för att spela in intervjuerna. 

Anledningen till att jag hade två var ifall den ena skulle gå sönder eller få slut på batteri. En 

intervju fick jag genomföra över telefon på grund av det långa avståndet oss emellan. 

Eftersom min mobiltelefon inte kan spela in samtal fick jag skriva ned informantens svar 

direkt på datorn. Detta medförde att svaren blev aningen kortare då jag automatiskt 

summerade informantens utförliga svar till sammanfattade, förkortade meningar.  

 

 

Kort presentation av informanterna 
 

Eva-Lena Eriksson. Född 1957 och uppvuxen i en medelstor stad i sydvästra Sverige där hon 

också arbetar. Utbildad förskolelärare för 30 år sedan, tog lärareexamen från SÄL (den 

särskilda lärarutbildningen) 2005.  Arbetar sedan dess som klasslärare och har för tillfället en 

årskurs 1 med 20 elever fördelat på sju pojkar och 13 flickor.  

 

Ulf Martinsson. Född 1971 och uppvuxen i en småstad mellan Vänern och Vättern, arbetar nu 

i en medelstor stad i sydvästra Sverige. Tog sin lärarexamen 1996-1997 och har arbetat som 
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lärare i 12-13 år. Han arbetar nu som klasslärare i en årskurs 4 bestående av 23 elever varav 

14 är flickor och nio är pojkar.  

 

Sandra Einarsson. Född 1982 och uppvuxen i en medelstor stad i sydvästra Sverige där hon 

också arbetar. Utbildad lärare för de yngre åldrarna och tog sin examen i januari 2010. Hon 

har sedan dess arbetat i en förskoleklass med 14 elever, 11 pojkar och tre flickor.  

 

Jens Karlsson. Född 1965 och uppvuxen i en storstad på Sveriges ostkust där han också 

arbetar. Tog sin lärarexamen 1991 och har sedan dess arbetat som lärare. För närvarande 

arbetar han i en årskurs 2 med 23 elever varav 10 är flickor och 13 är pojkar.  

 
Leyla Blomqvist. Född 1985 och uppvuxen i en medelstor stad i mellersta Sverige, nu bor och 

arbetar hon i en storstad på västkusten. Hon tog sin lärarexamen i Januari 2010 och har sedan 

dess arbetat som slöjd- och idrottslärare med klasser från årskurs 2 till 5.  

 

Josefina Falkman. Född 1984 och uppvuxen i en storstad på Sveriges ostkust där hon även 

arbetar. Har gått tre år på sin utbildning till lärare mot de yngre åldrarna, men valde att göra 

ett studieuppehåll den sista terminen och ta upp studierna till hösten 2010. Istället arbetar hon 

nu i en förskoleklass.   

 

Maria Sandström. Född 1985 och uppvuxen i en småstad i mellersta Sverige. Utbildad lärare 

för de yngre åldrarna och tog examen sommaren 2009 och har sedan dess arbetat i en storstad 

på Sveriges västkust i en förskoleklass och som fritidspedagog. Hennes nuvarande klass är en 

Förskoleklass integrerad med 1: or med totalt 23 elever fördelade på tio tjejer och 13 killar.  

 

Pernilla Carlsson. Född 1966 och uppvuxen i en storstad på Sveriges ostkust där hon också 

arbetar. Utbildad ett till sjulärare i SO och matematik och hon tog sin examen år 2000. Nu 

arbetar hon som klassföreståndare i en årskurs 5:a med 24 elever varav tio är tjejer och 14 är 

killar. 
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Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de delar av mitt empiriska material som jag anser vara 

relevanta för studiens syfte, samt att analysera innehållet i detta material. Jag har delat in 

avsnittet i tre delar; Pedagogers syn på pojkar och maskulinitet, pedagogers syn på flickor och 

femininitet samt ideal och praktik. I den första och andra delen redovisar jag några 

pedagogers resonemang kring kön, genus, pojkar/flickor och maskulinitet/femininitet och 

analyserar dem utifrån de teorier och den tidigare forskning jag redogjort för i tidigare avsnitt. 

I den senare analyserar jag den motstridighet som visade sig finnas mellan att vara 

genusmedveten som pedagog och hur samhällets förväntningar inverkar på pedagogens 

bemötande av de båda könen. Denna del är i sin tur uppdelad i två delar, där jag i första delen 

gör en personcentrerad analys av pedagogen Ulf och i andra delen gör en temabaserad analys 

kring den motstridighet jag nämnde ovan.  

 

 

”Han behöver bara springa av sig, låt honom hålla på” 
 

Som jag påtalade tidigare så har forskning visat att pojkar och flickor har olika villkor i 

undervisningssituationen. Pojkar dominerar och får på så vis mer uppmärksamhet av lärare 

och det finns en samstämmighet om att pojkarna bedöms som viktigare än flickorna (Fürst, 

1999:55). Mönstret att pojkar tar mer plats både fysiskt och psykiskt återkommer i många 

skolstudier med könsperspektiv (Tallberg-Broman, 2002:91). Denna syn på pojkar, att de hörs 

och syns mest och tar mer plats än flickor var en återkommande beskrivning även bland mina 

informanter. Faktum är att alla de åtta pedagogerna nämnde någonting om att pojkar tog mer 

plats eller lät mer. En som preciserade detta och som uttryckte det klarast var Eva-Lena. På 

min fråga om hon märkt skillnader i hur mycket pojkar och flickor tar för sig i klassrummet 

svarade hon att:  

 

Eva-Lena: Fler pojkar än flickor verkar ha svårare att koncentrera sig i en 

helklassituation där de är mer intresserade av vad kompisen gör och så. De söker 

gärna själv negativ uppmärksamhet, som jag kallar det, genom att låta, störa, 

springa på toaletten och så. 
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Eva-Lena uppfattar det alltså som att pojkarna söker negativ uppmärksamhet, bland annat 

genom att låta och störa, vilket kan kopplas med det manlighetsideal som Nordberg talar om. 

Det ideal där exempelvis de konfrontationer som förekommer bland pojkar kan ses som en del 

av maskulinitetsskapandet, på så vis att maskuliniteten genom våld och utövande av auktoritet 

bekräftas inför andra (Nordberg, 2005:122-129). Enligt Kajsa Wahlström så såg även hon, 

under sitt jämställdhetsprojekt på förskolan Tittmyran, klara skillnader i hur mycket de båda 

könen tar för sig. Hon skriver att pojkar låter, de tar plats och rör sig stort. Pojkar ges tid och 

kommer i första hand och pojkars intressen prioriteras (Wahlström, 2003:105). Pernilla, som 

är en annan av intervjupersonerna är inne på samma spår som Eva-Lena. Hon säger i denna 

fråga att: 

 

Pernilla: Det är fler killar, om man tänker på att till exempel tala rätt ut, så är det 

fler killar som talar rätt ut än tjejer. Det finns ju tjejer som gör det också, men inte 

i lika hög grad. Det är vanligare att killar gör det, att killar för oväsen. 

 

Eva-Lena och Pernilla säger båda att det är pojkarna som hörs mest i klassrummet och som tar 

mest plats. De menar alltså att pojkarna i högre grad än flickorna talar rätt ut och för oväsen 

vilket stämmer överens med vad samhället förväntar sig att pojkarna ska göra. Det är denna 

”normala man/pojke” som blivit normen i samhället, och de som inte når upp till detta ideal, 

vare sig de vill eller inte, underordnas (Abrahamsson, 2000:136-138). Nordberg beskriver 

även skillnaden mellan könen ur en annan synvinkel, där den förmodade könsskillnaden ofta 

knyts till en biologisk eller psykologisk och oföränderlig essens. Den kopplas till gener, 

hormoner eller psykiska strukturer vilket skulle vara de faktorer som styr pojkars och flickors 

beteende (Nordberg, 2005:126). Ur denna synvinkel, bland annat, talar den nyutexaminerade 

läraren Sandra om genus:  

 

Sandra: Jag har en uppfattning om att pojkar i yngre ålder har ett visst behov, 

eller ett större behov av att få utlopp av sin energi än tjejer. Jag har märkt under 

min VFU och så att killarna har svårt att sitta still. Jag vet inte om det är så, eller 

vad det beror på, men om det nu är så att det finns genetiska skillnader på pojkar 

och flickor. Jag har inga belägg för det, men kanske är det så att pojkar mognar 

senare… Pojkar får ju mer uppmärksamhet också, fast det är ju inte alltid positiv 

uppmärksamhet då.  
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Här börjar Sandra problematisera anledningarna till det faktum, som hon säger det vara, att 

pojkar har svårt att sitta still. Genomgående under intervjun uppfattar hon kön som, efter 

hennes egna ord: ”Det kön man är född i, antingen är man pojke eller flicka.” Hon ser på kön i 

huvudsak utifrån en biologisk aspekt, som i exemplet ovan. Hon betraktar kön dels som ett 

olikhetstänkande i den bemärkelse att hon främst anser att de olikheter som finns mellan män 

och kvinnor är givna av naturen, att femininitet och maskulinitet förstås som en slags 

färdigskrivna inre egenskaper (Magnusson,1998:17) och som den biologiska eller 

psykologiska och oföränderliga essens som Nordberg talar om (Nordberg, 2005:126).  Men 

hon ser också kön ur ett genusperspektiv, som att kön uppkommer i relationer (Gannerud, 

2001, Gothlin, 1999, Connell, 2003). Det här blir tydligt i exemplet nedan. De relationer hon 

talar om där är relationen mellan förälder och barn och mellan pedagog och barn. Hon 

fortsätter beskriva skillnaderna mellan könen och vad det kan bero på, på följande vis: 

 

Sandra: Det kan ju också bero på hur man uppfostrar pojkar och flickor, om man 

nu skiljer mycket på det. Pojkar kanske kommer undan med att ”han behöver bara 

springa av sig, låt honom hålla på”. Medan flickor ska sitta stilla vid bänken, jag 

tror att om en flicka skulle ha lika mycket spring i benen så skulle problemet 

nästan ses som större. Jag får en uppfattning av det. 

 

Sandra menar att om en flicka skulle bete sig likadant som en pojke, det vill säga ha mer 

spring i benen, så skulle de ses som mer besvärliga och problemet skulle bli större. Iris 

Marion Young diskuterar i sin bok ”Att kasta tjejkast” hur flickors kroppsliga uttrycksformer 

är tillbakadragna mycket beroende på det förtryck som kvinnor lever under i samhället. Hon 

menar att samhällets bestämmelser över kvinnan yttrar sig på så vis att hon blir hämmad, 

begränsad och objektifierad vilket leder till att kvinnan/flickan inte tar för sig lika mycket av 

världen eller för den delen inte ges samma möjligheter mannen/pojken (Young, 1990:255-

280). Enligt Svaleryd så förväntar man sig att pojkar ska vara mer fysiska och att de har ett 

större rörelsebehov än flickor, på samma sätt som Sandra beskriver ovan. Svaleryd menar att 

eftersom pedagogerna har dessa förväntningar så tillåts även pojkar mer generellt att vicka på 

stolen eller springa omkring medan flickor möter kravet på att de ska sitta still. Dessa 

ojämlika regelsystem leder enligt Svaleryd till att pojkarna tillåts inneha huvudrollen, de 

tillåts avbryta och tränga sig före (Svaleryd, 2002:18). Mitt resultat visar att informanterna 

anser att pojkarna tar mer plats och de säger att de hörs och syns mer, vilket alltså Svaleryd 
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ansåg ha att göra med att pedagogerna tillät dem göra det. Även Nordberg talar om hur vissa 

män, eller i det här fallet pojkar, är auktoritära och hur de tilldelas huvudrollen. Eftersom det i 

samhällets sociala relationer finns ett manlighetsideal, en hegemonisk maskulinitet, så 

underordnas kvinnor/flickor eftersom de ses som dess direkta motpol (Nordberg, 2005:122-

129). 

 

Eva-Lena, Pernilla och Sandra använder bland annat verben låta, störa, springa på toaletten, 

tala rätt ut och svårt att sitta still i sina beskrivningar av pojkarna, vilket tyder på att 

uppmärksamheten pojkarna får, inte alltid är positiv. Tallberg-Broman menar att det är allt för 

lätt att kollektivisera, att alla pojkar och män tilldelas en gemensam skuld och blir 

representanter för alla pojkar (Tallberg-Broman, 2002:21). Beskrivningar av situationer där 

beteendet inte kopplas eller förstås i relation till sitt sammanhang kan leda till att vi skapar 

och återskapar stereotypa könsmönster. Det är ett fåtal elever, i det här fallet pojkar, som syns 

mest och får vara stereotypen för hela gruppen pojkar. Den statiska och generella dominansen 

av en grupp pojkar kan grundas från en eller ett fåtal individer, då det är lätt att rikta blicken 

mot det som syns mest (Eidevald, 2009:23-26).  

 

Sandra: Det är svårt att ge en rättvis bild av vilka som tar för sig mest i min klass 

eftersom det är elva pojkar och tre flickor. En av de flickorna tar för sig mycket, 

medan de andra två är lugna. Sedan är det likadant bland pojkarna, det finns de 

som tar för sig mycket och de som knappt säger någonting, dem får man ju pusha 

till att säga något, som att ”Nu är det faktiskt din tur Pelle”. Det är inte så att alla 

pojkar är stökiga liksom.  

 

I Sandras förskoleklass är könsfördelningen väldigt ojämn, och på så vis uttrycker hon att det 

ger en orättvis bild av hur mycket pojkarna och flickorna tar för sig. Det hon säger tyder på att 

det är viktigt för Sandra att inte kollektivisera, att hon varken ser pojkar eller flickor som två 

enhetliga grupper med bestämda beteenden. Jens är även han inne på samma resonemang. 

 

Jens: Ja, i det stora hela så kanske pojkarna tar för sig mer, de hörs nog mer. Men 

det är inte alla pojkar som gör det. Det är inte heller alla flickor som är tysta och 

blyga. Ibland kan jag tycka att det blir lite orättvist mot killarna när man säger att 

”nej men de är så högljudda” och ”de bara stör”. Det är ju inte alla som gör. 
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Christian Eidevald skriver i sin bok Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som 

position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009) att de flesta undersökningar som gjorts 

kring femininitet och maskulinitet i förskola och skola inte är gjorda på individnivå. Han 

menar att dessa undersökningar inte ger något underlag för hur olika flickor och pojkar 

bemöts. De ger heller inget underlag för vilket utrymme de får i skolan, eftersom vi inte vet 

om det är alla flickor och pojkar eller om det endast är några individer som står för 

skillnaderna. Nordberg menar att om pojkar på detta onyanserade sätt betraktas som en 

enhetlig grupp med vissa egenskaper och brister, så klassas de individer som kategoriseras 

som pojkar automatiskt till gruppen pojkar. Med det följer de förväntningar och 

könsförståelser som knyts till denna kategori, oavsett vilka könspositioner de praktiserar 

(Nordberg, 2005:124). Både Sandra och Jens förtydligade i de båda exemplen ovan att det 

inte var alla killar som var stökiga, utan att det var enskilda individer som kunde höras 

mycket. Pernilla diskuterar också det faktum att det är lätt att kollektivisera. Hon menar att 

pojkarna kan få dåligt samvete enbart för att de är pojkar. Hon talar om den skuld som läggs 

på pojkar i allmänhet istället för på enskilda individer. Denna skuld som Tallberg-Broman 

menar blir gemensam för alla pojkar (Tallberg-Broman, 2002:21).  

 

Pernilla: Det gäller att se till att inte killarna får dåligt samvete. För det märker 

jag att när man tar upp det här med genus så är det killarna som reagerar som att 

”Jaha, nu är det vi som ska vara dåliga igen”, att det inte handlar om enskilda 

individer. Det är ju lätt att tro för en som inte är insatt att genus handlar om att 

killar är dåliga och tjejer är bättre på något sätt.  

 

Eidevald menar att generella undersökningar, som exempelvis hur förväntningar på barns 

könsrollstillhörighet formar deras könsrollsbeteende, bidrar till att konstituera stereotypa 

könsmönster istället för att motverka dem. Den traditionella bilden av hur flickor och pojkar 

förväntas vara utmanas inte, det vill säga bilden av att flickor är stillsamma och hjälpsamma 

medan pojkar är livliga och aktiva (Eidevald, 2009:25). Denna traditionella bild uttryckte 

Sandra tidigare då hon beskrev att pojkar ofta kommer undan med förhållningssättet att ”han 

behöver bara springa av sig, låt honom hålla på” medan flickor ska sitta stilla vid bänken. 

Connell menar, liksom Eidevald att genom att normerande och normaliserande föreställningar 

om maskulinitet och femininitet återkommande praktiseras så upprätthålls könsordningen 

(Connell, 1999).  



 21 
 

 
 

”Jag tror att de automatiskt underordnar sig killarna.” 
 

I människors vardagsföreställningar ingår ofta att flickor och pojkar har olika egenskaper. 

Som jag skrev tidigare så ses flickor inte sällan som söta, snälla och hjälpsamma, som den 

lilla hjälpredan i hemmet och i skolan (Svaleryd, 2002:21). Fagrell skriver också i sin studie 

att flickor och kvinnor skolas till att bli snälla och de ägnar sig åt att vårda och förstå andra 

medan pojkar och män förväntas busa, bråka och hävda sig (Fagrell, 2000:264).  

 

Sandra: Om det är vissa killar som hörs och syns mer, så tror jag att flickorna 

väljer att ta ett steg tillbaka. Det märks att flickor ibland, i allmänhet kan jag 

tycka, står tillbaka så att pojkar får mer utrymme.  

 

I detta avseende ser Sandra på kön utifrån ett likhetstänkande, som att könet är neutralt 

(Magnusson, 1998:18-20). I det hon säger tar hon inte hänsyn till de normer som finns i 

samhället om att flickor är och ska vara på ett visst sätt och att dessa kan vara svåra att bryta. 

Hon formulerar det också som att flickorna väljer att ta ett steg tillbaka och inte att de hindras 

från att ta ett steg fram. Anledningen till att flickorna väljer att stå tillbaka eller hindras från 

att ta ett steg fram beror enligt Abrahamsson på den hegemoniska maskuliniteten och makten 

som den besitter. Det är på grund av detta ideal eller denna norm, som kvinnor/flickor och 

även vissa män/pojkar underordnas (Abrahamsson, 2000:136-138). Ulf och Pernilla talar 

precis som Sandra om hur flickor ofta tar ett steg tillbaka.  

 

Ulf: Det brukar vara så att när de kommer upp på mellanstadiet så börjar killar 

låta mer och ta för sig mer medan tjejer på lågstadiet och upp till fyran hörs lika 

mycket, om inte mer än killarna. Men i femman går de tillbaka på något sätt och 

det har de alltid gjort. Jag vet inte vad det beror på. De märker att killarna börjar ta 

för sig mer och mer och så tar de ett steg tillbaka. 

 

Pernilla: I de tjej- och killgrupper jag har så blossar tjejerna upp jättemycket och 

blir jättepratiga när killarna inte är där. Det är väldigt intressant. Att de liksom 

tycker att då blev det helt plötsligt plats åt dem att ta det där otillåtna utrymmet 
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som de inte kan när inte killarna är med, och då är det plötsligt jättesvårt att få tyst 

på dem. 

Jag: Vad tror du det beror på? 

Pernilla: Jag tror att de automatiskt underordnar sig killarna. 

 

Om man som pedagog i sådana situationer som Ulf och Pernilla talar om, låter pojkarna ta för 

sig mer och om man omedelbart tillfredställer deras behov så signaleras det till pojkarna att de 

har makten. Till flickorna signaleras istället att de kommer i andra hand och att de inte är lika 

viktiga som pojkarna. På så sätt vidmakthålls genussystemet som innebär att pojkar/män har 

mer makt och inflytande än flickor/kvinnor (Hirdman, 1988). Enligt Jalmert är 

flickor/kvinnors underordning i relation till pojkar/män inte något som endast förekommer i 

skolans värld, utan han menar att det är en generell företeelse i samhället i stort. Han 

understryker också att denna underordning är skapad och konstruerad och att den inte beror på 

vilka biologiska förutsättningar kvinnor eller män har (Jalmert, 2007:107).  

 

Även om informanterna säger att flickor inte tar för sig mest när det gäller att prata i 

klassrummet eller när det gäller vilka som hörs mest, så menar flera informanter att de tar för 

sig rent arbetsmässigt. Många menar att de är flitigare och att de arbetar hårdare än pojkarna. I 

frågan om att flickor har bättre betyg än pojkar och om hon har märkt tendenser i hennes klass 

resonerade Eva-Lena på följande vis: 

 

Eva-Lena: Det märker jag redan. Det är lite skrämmande, att tjejerna ligger 

längre fram i materialet vi håller på med, de jobbar färdigt. Pojkarna har inte 

samma drivkraft, det är ofta slarvigt, kan de smita undan så gör de gärna det. 

Tittar jag på matten så är det samma sak där, det är fler tjejer som klarar 

mattetesten än killar. Detta trots att de har deltagit i samma undervisning.  

Jag: Vad tror du att det beror på? 

Eva-Lena: Det är jättesvårt att säga. Men jag tror att pojkar har en förmåga att 

smita undan, att man inte har samma krav på dem, hemifrån framförallt. Det 

kräver mer från mig som pedagog att motivera föräldrarna till en pojke att de 

behöver lägga tid till läsning hemma, än vad det är med tjejerna. Det är den 

spontana känslan jag har, det är inga bevis.  
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Här utgår Eva-Lena från att se könet ur ett genustänkande, och hon problematiserar det 

faktum att pojkar presterar sämre i skolan än flickor genom att koppla det till deras 

uppfostran. Eva-Lena ser inte de dåliga prestationerna som en del av individens könsidentitet, 

det vill säga att pojken av någon biologisk orsak presterar sämre. Hennes synsätt grundas 

istället i att könsskillnader konstrueras och formas i relation till andra, i detta fall relationen 

mellan förälder och barn. Tallberg-Broman nämner i sin bok att flickor i internationella 

undersökningar klarar sig bättre än pojkarna i nästa alla deltagarländer. Orsakerna till detta 

säger hon vara att flickor läser läxorna mer, de tar skolarbetet på större allvar och de läser 

texter med ett vidare innehåll än vad pojkarna gör (Tallberg-Broman, 2002:104). Ulf har 

också synpunkter på flickornas prestationer i skolan.  

 

Ulf: Ofta är det så att tjejer är bättre här i skolan än killarna. De presterar bättre 

och är mer noggranna och ordningsamma.  

Jag: Varför är det så, tror du? 

Ulf: Ja, dels för att tjejer tycker det är roligare att gå i skolan, dels för att de har 

lättare för att ta till sig saker. 

 

Ulf menar alltså att flickor tycker att det är roligare i skolan, att det kan vara en anledning till 

att de presterar så bra. Detta går att tolka på flera sätt. Dels kan Ulf ha menat att flickor tycker 

att det är roligare i skolan eftersom han ser på kön ur olikhetstänkandet, att det finns inre 

skillnader, psykologiskt eller biologiskt hos individerna och som läggs fast som en inre 

egenskap (Magnusson, 1998:17). Dels kan han ha syftat på att flickor tycker att det är roligare 

på grund av att han ser kön ur ett genustänkande, att detta ”personlighetsdrag” har uppstått i 

relationer med andra. Det som Connell också talar om, att femininitet liksom maskulinitet inte 

är någon statisk, oföränderlig identitetsposition utan att den konstrueras och förändras 

tillsammans och i relation till andra femininiteter (Connell, 1999).  

 

Jakobsson skriver i sin doktorsavhandling Motivation och inlärning ur genusperspektiv: en 

studie av gymnasieelever på teoretiska linjer/program att många flickor tar skolan på större 

allvar än vad många pojkar gör. Skolarbetet hanteras av flickorna så som det förväntas av 

dem. De underordnar sig skolans regler och mål på att annat sätt (Jakobsson, 2000:146). 

Jakobsson förklarar fortsättningsvis att anledningen till att flickor presterar bättre i skolan 

paradoxalt nog kan ha att göra med deras relativa underordning. Flickorna kompenserar den 
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brist de tror sig ha, att de inte är logiska och smarta, och anstränger sig därför mer vilket leder 

till att de blir duktigare (Jakobsson, 2000:207). 

 

Jens: Tjejerna i min klass är ärligt talat duktigare än killarna. Jag menar inte att 

killarna är dåliga på något sätt, men tjejerna anstränger sig mer. Jag har en känsla 

av att de tävlar med sig själva, eller vad det är. […] De vill gärna ha beröm, det 

vill väl killar med, men det är på ett annat sätt än med killarna. 

 

Jens resonerar liksom Ulf och flera av de andra också kring det faktum att flickor presterar 

bättre än pojkar i skolan. Medan Ulf menade att det kunde bero på att flickor tycker att det är 

roligare att gå i skolan och för att de har lättare att ta till sig saker så tror Jens att det kan ha att 

göra med att flickor söker uppskattning på ett sätt som inte pojkar gör. Tallberg-Broman 

skriver att flickorna skattas högre än pojkarna av lärarna under större delen av tiden i 

grundskolan. Flickorna själva osynliggör och nedvärderar dock sin egen kompetens. Flickor, 

främst i de lägre årskurserna, redovisar dåligt självförtroende i förhållande till sin förmåga 

och sina resultat och de bedömer sina prestationer som betydligt lägre än vad de är (Tallberg-

Broman, 2002:105). Flickorna nedvärderar alltså sin egen kompetens i grundskolans tidigare 

år, vilket enligt Jakobsson också fortsätter upp till gymnasiet. Som jag skrev tidigare så ansåg 

Jakobson att anledningen till att flickor presterade bättre på gymnasiet kunde ha med deras 

relativa underordning att göra (Jakobsson, 2000:207). Denna underordning menar alltså 

Tallberg-Broman infinner sig redan i grundskolans tidigare år, då de redovisar dåligt 

självförtroende i förhållande till sin förmåga. 

 

Flickorna beskrivs alltså enligt några av informanterna som det kön som anstränger sig mer, 

är mer ordningsamma och noggranna. Förutom denna beskrivning är det vissa informanter 

som understryker ett behov hos flickorna att vara söta. 

 

Maria: Jag märker på de här tjejerna att de tänker på hur de ser ut och så. De är 

liksom sex år och tänker redan på sådant, det är konstigt. Det blir mer och mer så, 

därför är det viktigt att motverka det.  

 

Tallberg-Broman menar att flickor ofta får uppskattning för utseendet, att de är söta eller har 

fina kläder. Mycket uppmärksamhet dras till det de är, till deras yttre egenskaper, inte till det 

de kan och gör (Tallberg-Broman, 2002:115). I citatet ovan tar Maria avstånd från denna 
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uppmärksamhet och hon menar att denna utseendefixering bara ökar. Hon säger sig vilja 

motverka detta, vilket betyder att hon också uttrycker att hon vill motverka en traditionell 

könsroll. En annan pedagog som lagt märke till flickornas utseendefixering är Jens. 

 

Jens: Det är flera av tjejerna som tänker på hur de ser ut. Det märker jag skillnad 

på… att det inte riktigt var så förut… inte lika utbrett i alla fall, att tjejerna kom 

uppklädda i kjol och klänning till skolan. Fast det kanske är en modegrej mer, jag 

vet inte, det kanske inte var modernt innan. […] De pratar i alla fall mycket om 

utseende, om någon är söt… det gör ju inte killar direkt.  

 

Tallberg-Broman menar att flickornas strävan efter att vara söta och välklädda är ett sätt för 

dem att få en hög rang i de yngre åldrarna. Redan tidigt upptäcker de att utseendet är en 

möjlig framgångsväg och ett maktmedel. Utseendet kan också ses som en källa till dåligt 

självförtroende, kritisk granskning och dålig självkänsla (Tallberg-Broman, 2002:115). Denna 

kritiska blick på utseendet talar Josefina om. 

 

Josefina: Det här med utseendet, det läggs mer fokus på utseendet på tjejer än 

killar. Det händer att de är på varandra och klagar om de inte ser ut som normen. 

Och samma med mig, om jag har kjol på mig eller ett fint halsband så är tjejerna 

där direkt och ger komplimanger ”Å vad fin du är” eller ”Å vilket fint halsband”. 

[…] Pedagogerna säger till exempel till tjejerna ”Å vad söt du är” och till killarna 

”Å vad stark du är”. 

 

I exemplet ovan berättar Josefina om hur det läggs fokus på flickornas yttre egenskaper, både 

bland barnen och från pedagogerna. Svaleryd berättar om hur flickor under sin uppväxt ofta 

uppmärksammas för sina yttre attribut, att de är söta eller fina i håret. De uppmärksammas 

även för vad de gör för andra och när de hjälper till vilket ofta leder till att de identifierar sitt 

egenvärde med just vad de gör för andra eller hur de ser ut. Om då självkänslan är låg och 

flickan inte anser att hon presterar bra eller är söt så känner hon sig inte heller omtyckt 

(Svaleryd, 2002:20-21). Detta leder mig in på det Jakobsson skriver, att flickan kompenserar 

den brist hon tror sig ha genom att anstränga sig mer i skolarbetet. Denna brist som grundar 

sig i flickans relativa underordning och leder till att hon blir duktigare (Jakobsson, 2000:207). 
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”Det är en sådan naturlig del, så det är ingenting jag funderar på” 
 

I läroplanen står det att skolan ska motverka traditionella könsmönster och verka för 

jämställdhet (Lpo 94:4). På min fråga om och i så fall hur de arbetar efter detta så hade alla 

mina informanter tydliga uppfattningar om hur de ville arbeta med dessa frågor. En del av 

dem ville arbeta medvetet med det medan andra ansåg att det skulle komma som en naturlig 

del i undervisningen. De senare ansåg inte att det var viktigt att arbeta utefter någon särskild 

plan, utan tankesättet att arbeta individanpassat och att behandla alla lika oavsett kön var 

rådande bland dessa informanter. På min fråga hur man är när man är genusmedveten som 

pedagog svarar Ulf: 

 

Ulf: Vad ska man säga? Man skiljer inte på rollerna tycker inte jag. Man 

behandlar killar och tjejer på samma sätt. 

Jag: Arbetar du efter att motverka traditionella könsmönster, i så fall hur? 

Ulf: Nej, jag arbetar inte på något speciellt sätt eftersom jag tycker att det är en 

sådan naturlig del, så det är ingenting jag funderar på. […] Man jobbar efter att 

alla är lika värda, att killar och tjejer ska behandlas lika. Jag tänker på det 

automatiskt. 

Jag: Du arbetar alltså inte utefter de målen för att du tycker det är en naturlig del 

av undervisningen? 

Ulf: Jag förstår inte riktigt hur man ska jobba efter det, eller på vilket sätt. 

 

Ulf menar att läroplanens mål att motverka traditionella könsmönster uppnås genom att 

behandla pojkar och flickor lika. Han uttrycker att han inte vet hur man ska arbeta medvetet 

för detta mål utan anser enbart att eleverna ska behandlas på samma sätt oavsett kön. Han 

visar tydligt att han ser kön utifrån ett likhetstänkande, som något neutralt och att jämställdhet 

uppnås genom att behandla flickor och pojkar på samma sätt (Magnusson, 1998:18-20). Detta 

synsätt kan liknas med det som många pedagoger enligt Tallberg-Broman anslöt sig till, det 

vill säga att de inte säger sig göra någon skillnad i hur de bemöter pojkar och flickor och att 

det är individen som är det väsentliga, inte könet (Tallberg-Broman, 2002:31). Detta är en 

inställning som Ulf har genom hela intervjun förutom framåt slutet, då han motsäger sig själv. 
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Tidigare skrev jag hur Ulf sa att flickorna i mellanstadiet tog ett steg tillbaka när pojkarna 

började ta för sig mer. Jag frågade då vad han gjorde åt denna skillnad, varpå han svarade: 

 

Ulf: Jag försöker lyfta fram tjejerna. Jag försöker få dem att komma mer till tals 

och förklara för dem att de duger och att deras svar är minst lika bra, om inte 

bättre. 

 

Här börjar Ulf istället komma in på att han faktiskt arbetar för att lyfta fram flickorna, han 

menar att flickorna ska veta att deras svar är lika viktiga. Detta motstrider det faktum att han 

tidigare sa att han behandlar båda könen på samma sätt. På frågan om han anser att han 

behandlar eleverna olika beroende på vilket kön de har svarade han: 

 

Ulf: Det gör jag säkert. Jag försöker att inte göra det, men det är klart att man gör 

på något sätt. Jag är ju på killarna mer än tjejerna för att de hörs mer. Jag måste, 

för tjejerna pratar inte rakt ut, men det gör ju killarna. 

 

Även här säger Ulf att han, även om hans intention är att behandla eleverna lika, kanske inte 

alltid gör det eftersom pojkarna enligt honom hörs mer. I slutet av intervjun frågade jag 

honom om han hade något att tillägga som han inte fått säga under intervjun.  

 

Ulf: Det är väldigt bra att tänka, att man måste lyfta fram tjejerna mer, i annat fall 

är det lätt att killar kan ta över och få tjejerna att tro att de inte är så mycket värda.  

Jag: Så man måste stärka flickorna mer? 

Ulf: Ja, det är viktigt. Killar tror, vi tror att vi kan allt, och det kan vi ju inte. Men 

vi låter som vi kan allt. 

Jag: Men är det kanske så, att det inte kommer så naturligt ändå? 

Ulf: Det kanske inte gör det, det kanske inte gör det. Kan vi ta om den här 

intervjun? 

Jag: Det kanske blev en liten twist här? 

Ulf: Ja, det kanske blev en liten twist där på slutet ja. Men i den här klassen 

behöver inte flickorna stärkas mer, de är redan så starka. 

 

Jag valde att göra en personcentrerad analys av min intervju med Ulf på grund av att han, trots 

sitt klara likhetstänkande i inledningen, under intervjun skiftade tankesätt. Han inledde med 
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att tala om att han behandlar barnen lika oavsett kön. Han sa att han inte ansåg att man 

behövde arbeta på något speciellt sätt för att motverka de traditionella könsmönstren, men 

övergick sedan till att tala om kön utifrån Hirdmans isärhållande och hierarkiska genussystem 

(Hirdman, 1988). Detta gjorde han på så vis att han sa att han arbetade för att stärka flickorna, 

eftersom pojkarna enligt honom tog mer plats och för att de trodde att de kunde mer. Denna 

syn kan även kopplas samman med den del av maskulinitetsskapandet som Nordberg talar 

om, där maskuliniteten genom utövande av auktoritet bekräftas inför andra (Nordberg, 

2005:126). I min analys av intervjun med Ulf blir det tydligt att det är på grund av pojkarnas 

auktoritet, som Nordberg uttrycker det, som flickorna underordnas och det är där och då Ulf 

menar att de är i behov av att lyftas upp och stärkas.  

 

 

 

”Jag är väl lite skadad av samhället också”  
 

Pernilla skulle jag beskriva som en genusmedveten pedagog. Pernilla har tidigare ingått i en 

jämställdhetsgrupp på skolan och hon har också hållit i utbildningar för sina kollegor om 

genus. I vårt samtal om vad genus betyder för henne och hur man är genusmedveten som 

pedagog svarar hon: 

 

Pernilla: Genus betyder det socialt skapade könet, alltså att vi formas av det 

samhälle vi lever i, till att bli som kvinnor är och män blir som män är. Det är den 

kulturella delen av könet. […] När man är genusmedveten är man medveten om 

att flickor och pojkar förväntas ha olika roller beroende på vilket kön man tillhör. 

Om man försöker motverka de normer som finns och öppna upp dörrar som inte 

alltid är öppna enligt det kön man har […] Det är en jätteviktig fråga. 

 

Pernilla är väl förtrogen med begreppet genus och ser det som att det är de sociala och 

kulturella föreställningar som kopplas ihop med det biologiska könet. Hon menar liksom 

Connell att det är ett ständigt pågående arbete att vara man eller kvinna (Connell, 2003). Hur 

man blir man/manlig eller kvinna/kvinnlig beror på människan själv och dens omgivning. 

Genus omfattar det kulturella, biologiska och sociala könet (Gannerud, 2001, Gothlin, 1999) 



 29 
 

Hon menar att denna fråga är jätteviktig, och denna positiva inställning återspeglas också i hur 

hon säger sig arbeta praktiskt. 

 

Pernilla: Ja, när jag delar in i grupper så försöker jag dela in i grupper som är 

könsblandade. Jag gör alltid olika grupper så att alla kan jobba med alla. […] 

Sedan försöker jag förstärka när killar gör någonting snällt som att vara bra 

kompis, när de masserar varandra, kramar varandra eller har med sina gossedjur. 

Jag försöker förstärka de sidor som inte förstärks i samhället naturligt. Samma sak 

med tjejerna, att jag försöker förstärka deras tekniska sidor. Jag försöker motverka 

det här idiotiska som folk säger att tjejer inte kan leka tre, och det stämmer inte 

ens. Jag försöker motverka fördomar som det faktiskt är. 

 

Pernilla säger sig alltså arbeta för att överskrida de barriärer som de traditionella könsrollerna 

för med sig. Nordberg menar att genom att uppmuntra barn och ge dem möjlighet att prova 

andra positioner än vad som förstärks i samhället naturligt, kan fler sätt att vara flicka eller 

pojke möjliggöras. Att flickor och pojkar får möjlighet att prova både feminint och maskulint 

kodade ställningar kan vara givande (Nordberg, 2005:140-141). Jag ställde senare under 

intervjun frågan om Pernilla ansåg att hon behandlade barnen olika beroende på vilket kön de 

tillhör, varpå hon svarar: 

 

Pernilla: Jag vet att jag gör det, även om jag inte vill det. Jag är ju också en del av 

systemet. Det har jag märkt att jag gör, särskilt med elever som inte tillhör min 

klass. Om jag hälsar på tjejer så har jag märkt att jag har ljusare röst. Jag gör 

sådana förväntade anpassningar. Om jag ska säga till en tjej, då räcker det med att 

jag tittar på henne och höjer på ögonbrynet så vet hon att hon har gjort fel. Men 

när det kommer till killarna, ja vissa räcker det med att jag tittar på, men om det 

gäller de stökiga killarna, då måste jag gå fram till dem och ta i dem. Sådana är 

inga tjejer i klassen. Så att jag förväntar mig kanske, och det tror jag hela 

samhället gör, att det räcker med sublimare tillsägningar av flickor. Så jag ryter 

mer till killarna. 

 

Pernilla menar alltså att trots hennes engagemang i genusfrågorna och att hon försöker 

förstärka de sidor som inte förstärks i samhället naturligt, så händer det att hon behandlar 

eleverna olika beroende på könstillhörighet. Det förklarar hon genom att betona att även hon 
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är en del av systemet och att hon på grund av sina förväntningar behandlar dem på olika sätt. 

Dessa förväntningar som enligt Wahlström börjar redan när barnen ligger på BB och pågår 

sedan på ett ofta omedvetet sätt. Dessa olika uppfattningar om samma företeelse leder till 

olika bemötande till olika kön (Wahlström, 2003:18-20). 

 

Eva-Lena säger sig också arbeta medvetet för att motverka de traditionella könsmönstren. 

Först låter hon mig ta del av hennes allmänna tankar kring genus. 

 

Eva-Lena: Jag har funderat mycket kring det här egentligen, under alla år jag 

jobbat som förskolelärare har man ju undrat varför de beter sig som de gör och så. 

[…] Jag vet ju att många studier har gjorts att vi tittar på dem annorlunda, vi 

skrattar åt dem annorlunda. Skriker pojkbebisarna så säger man att de testar sina 

lungor […] Så det börjar tidigt, hur vi särbehandlar dem, inte medvetet utan 

omedvetet. 

 

Eva-Lena diskuterar här varför pojkar och flickor beter sig som de gör. Hon ger exempel på 

hur den vuxne förhåller sig till barnet och är, liksom Pernilla, inne på att maskuliniteter och 

femininiteter skapas i relationer. Det vill säga att maskulinitet respektive femininitet kommer 

ur det kulturella arvet och av det sociala systemet (Gothlin, 1999). Hon fortsätter berätta hur 

hon arbetar för att, som hon själv säger, ”köra ut det” så jämställt i klassrummet som möjligt.  

 

Eva-Lena: Åh, det är en jätteviktig fråga! Jag försöker verkligen att tänka till, att 

inte förutsäga färger, inte förutsäga att de här ska killarna gilla och det här ska 

tjejerna gilla, killgrejer och tjejgrejer. Jag försöker köra ut det så jämställt som 

möjligt i klassrummet. Sedan tycker jag det är viktigt att prata med eleverna 

också. Vi hade uppe det här med dans, för att det är många som har börjat dansa 

nu i ettan. Det är inga killar med, men då pratade jag om den här store 

balettmästaren […] om hur viktigt det är att killarna med sina muskler är med och 

dansar för att kunna fånga upp tjejen. Det är precis lika mycket en killgrej som en 

tjejgrej. Sedan pratar vi om det här med kläder, att det är viktigt att lyfta… Är det 

bara tjejer som gillar rosa? Är det bara tjejer som gillar att sy? Är det bara tjejer 

som lagar mat? Så kan vi prata om hemmet, hur klär pappa sig? Hjälper han till 

med middagen hemma? 
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Eva-Lena lägger här mycket fokus på att inte förutsätta att pojkar och flickor gillar det ena 

eller andra, framförallt lyfter hon fram vad som ses som typiskt feminint och hur pojken ska 

få lov att tycka om det också. Nordberg menar att det är viktigt att grunda verksamheten i en 

analys av de könshierarkier och förståelser av kön som skapas och praktiseras i barngruppen 

och att ta variationerna i beaktande. Just femininitet, eller den stereotypa bild av femininitet, 

som Eva-Lena lyfter fram utgör ibland en negativ motpol för pojkar. För att kunna förstå 

variationer i könsskapandet krävs att man kan frigöra maskulinitet från pojkar och se 

maskulinitet och femininitet som positioner som kan praktiseras av både pojkar och flickor 

(Nordberg, 2005:140). Ulla Forsberg skriver i sin doktorsavhandling att dessa roller som 

barnen intar är beroende av lärarnas förväntningar och förhållningssätt. Hon menar att barnen 

behöver de vuxnas stöd för att inta alternativa positioneringar, och hon säger att både flickor 

och pojkar som visar sig villiga att bryta mot de traditionella könsmönstren bör lyftas fram 

och stödjas (Forsberg, 2002: 287). Eva-Lena berättar sedan, när jag frågar henne om hon 

behandlar könen olika, att trots att hon arbetar för att ta variationerna av kön och hur de 

skapas i beaktande, troligtvis behandlar barnen olika beroende på könstillhörighet. Hon säger 

att det inte är medvetet, men eftersom hon också är fostrad i ett könsmönster, så skulle hon 

gissa att hon inte behandlar dem på samma sätt. Även Maria Sandström menar att samhället 

bidragit till att hon förmodligen behandlar pojkar och flickor annorlunda.  

 

Maria: Jag hoppas inte att jag behandlar dem olika, men jag tror säkert att jag går 

i vissa fällor ibland. Jag försöker som sagt vara medveten och inte behandla dem 

olika. Jag tror inte att jag gör det så mycket, men jag vet inte. Jag är väl lite 

skadad av samhället också.  

 

När Maria talade om begreppet genus i inledningen av intervjun så beskrev hon att genus för 

henne innebar att eleverna inte skulle sättas in i olika fack. Hon betonade att tjejer skulle få 

vara tjejer och killar skulle få vara killar, som individer, inte utifrån några förväntningar på 

hur de ska vara. Ändå är det just samhällets förväntningar, eller hur hon blivit ”skadad” av 

samhället för att använda hennes egna ord, som gör att hon ibland behandlar dem olika. Det 

kan bero på att det som är feminint eller maskulint är relaterat till ett sammanhang och genom 

att det återskapas i ett upprepande mönster kan det vara svårt att förändra, vilket mitt material 

visar. Pernilla, Eva-Lena och Maria ser alla tre på samhället som en viktig anledning till att de 

beter sig som de gör, alltså behandlar barnen/könen olika vid vissa tillfällen. De talar om sina 

relationer och reaktioner gentemot barnen utifrån Hirdmans modell om genussystemet. Detta 
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system som är som en osynlig relation, en kulturellt nedärvd överenskommelse rörande 

mäns/pojkars och kvinnors/flickors funktioner, sysslor och positioner i samhället (Hirdman, 

1988). 

 

Leyla Blomquist är nyutexaminerad lärare för de yngre åldrarna och arbetar just nu som 

Idrott- och slöjdlärare. Hon ger sin syn på genus och vad hon gör för att arbeta efter 

läroplanens mål att motverka traditionella könsmönster. 

 

Leyla: Jämställdhet är ett ord som dyker upp när jag tänker på genus. Det ska inte 

vara skillnad på kön. Det är både biologiskt och en social konstruktion eftersom 

tjejer och killar är olika från födseln både fysiskt och psykiskt. Däremot blir tjejer 

och killar färgade av samhället, att tjejer ska ha rosa och killar ska ha blått till 

exempel […]. Det är en viktig fråga, hur man behandlar könen. Man ska till 

exempel inte skilja på begrepp till barnen, som ”Å vad du är söt” till tjejerna och 

”Å vad du är snygg” till killarna […]. Det är viktigt att skolan arbetar för att alla 

ska få samma möjligheter att vara dem de vill vara. Jag som idrottslärare kan till 

exempel uppmuntra dem till att prova sporter som de inte valt annars, för att det är 

en ”tjejsport” eller ”killsport” […]. Om killar väljer rosa tyg i syslöjden så kan ju 

andra barn reagera med att ”rosa kan ju inte en kille ha”. Då är det mitt jobb att 

visa att det visst är okej. Om en kille vill göra en handväska kan jag uppmuntra 

det, eller om en tjej vill göra en fotbollströja.  

 

Leyla har en klar bild över vad genus betyder för henne och hur hon vill, och säger sig arbeta 

efter läroplanens mål. Men när jag sedan frågar henne om hon behandlar eleverna olika 

beroende på kön så kommer även hon in på de förväntningar som diskuterades tidigare.  

 

Leyla: Medvetet nej, jag behandlar dem inte annorlunda, men omedvetet kan det 

säkert hända. Jag kan tänka mig att i till exempel syslöjden, att jag förväntar mig 

att flickorna kan mer än pojkarna. Jag kanske förutsätter att de är mer intresserade 

och så.  

 

Kajsa Svaleryd menar att dessa traditionella föreställningar eller förväntningar, som uttrycks i 

exemplet ovan, om ”kvinnligt” och ”manligt” påverkar oss att skilja människor och deras 

beteende åt beroende på kön. Dessa föreställningar leder till förutfattade meningar om hur 
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människor beter sig beroende på om de är kvinnor eller män (Svaleryd, 2002:24). Leyla 

förväntar sig enligt henne själv att flickorna kan mer i syslöjden och att de är mer intresserade 

av att sy. Svaleryd beskriver vidare att det har med klassificering att göra, att beroende på 

vilka yttre könsorgan vi har så uppfostras vi till olika sociala varelser med olika uppgifter och 

roller. Hon menar att beroende på könstillhörighet så knyts vi bland annat till olika typer av 

intressen (Svaleryd, 2002:25).  

 

 

 

Avslutande diskussion  

 
I redovisningen och analysen av mitt empiriska material framgick att de intervjuade 

pedagogerna hade olika syn på vad genusmedvetenhet var och hur de ansåg att man skulle 

arbeta för att motverka traditionella könsmönster i skolan. Hur de såg på kön varierade också 

mellan informanterna, där faktiskt alla tre kategorier som jag nämnde i teoriavsnittet var 

närvarande. Pedagogerna såg på kön utifrån ett olikhetstänkande, där könen ses som 

skillnader. De uppfattade kön som likhetstänkande, synsättet där könet är neutralt och de såg 

på kön utifrån ett genustänkande, alltså det socialt skapade könet (Magnusson, 1998, Connell, 

2003, Gannerud, 2001, Gothlin, 1999). Ulf var den pedagog som i början av intervjun 

tydligast uttryckte synen på kön som likhetstänkande, alltså att själva könet inte betyder 

någonting för individen, att det är neutralt och att flickorna måste börja ta för sig (Magnusson, 

1998:18-20). Efter att vi pratat en stund ändrade han dock sin uppfattning och ansåg istället 

att flickorna behövde stärkas. Detta synsätt kan liknas med Hirdmans modell om 

genussystemet. Modellen om att genus handlar om föreställningarna om kvinnor och män och 

att könen inte har samma status och makt. I och med dessa föreställningar är det inte upp till 

varje enskild individ att bryta detta maktmönster, utan det är genussystemet som påverkar och 

styr hur våra liv ska levas (Hirdman, 1988). Detta blev tydligt då Ulf ansåg att om man inte 

stärkte flickorna så skulle pojkarna ta över och få flickorna att tro att de inte var så mycket 

värda. Det betyder att enligt Ulfs beskrivning av klassen, så var det pojkarna som hade 

makten, och för att få en jämnare maktfördelning behövde läraren kliva in och ge stöd åt den 

annars ”svaga” flickan.  
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Andra pedagoger, främst Pernilla och Eva-Lena sa sig vara väldigt engagerade i arbetet med 

genusfrågor och de båda ansåg att det var väldigt viktigt att vara genusmedveten som 

pedagog. De båda arbetade aktivt för att motverka traditionella könsmönster och för att ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet, som det i läroplanen står att skolan ska göra (Lpo, 1994:4). Pernilla såg på 

kön utifrån ett genustänkande, på så vis att genus är de sociala och kulturella föreställningar 

som kopplas ihop med det biologiska könet (Connell, 2003, Gannerud, 2001, Gothlin, 1999). 

För att arbeta genusmedvetet sa Pernilla att hon försöker förstärka de sidor som inte förstärks i 

samhället naturligt, samt motverka de fördomar som finns om kön. Med detta sagt blir det 

tydligt att Pernilla arbetar efter den syn på kön som hon har, det vill säga att det är en 

konstruktion utifrån relationer. Hon pekar därmed på samhället som den största konstruktören 

av kön, och att samhället präglas av föreställningar, eller fördomar som hon väljer att kalla 

det. Som går att läsa i analysen av intervjun med Pernilla, så säger hon att hon trots sin 

genusmedvetenhet ibland märker att hon behandlar barnen olika beroende på könstillhörighet. 

Mitt material visar att detta inte gör någon skillnad i hennes syn på kön, eftersom hon 

konsekvent håller fast vid att det är samhället som bidrar till att flickor och pojkar förväntas 

ha olika roller beroende på vilket kön de tillhör. Även Pernilla är en del av samhället, och det 

är även något hon poängterar när frågan om bemötande av könen kommer på tal. Hon menar, 

liksom beskrivningen ovan, att även hon är en del av systemet, vilket då bidrar till att hon 

exempelvis pratar med flickor med ljus röst och ryter åt pojkarna.  Det är dock dessa 

förväntningar som behöver reflekteras över, om de ska gå att förändra. Det är sådana 

förväntningar på könen som Eidevald ställer sig kritisk till då han menar att beskrivningarna 

av de båda könen formar och upprätthåller könsrollsbeteendet utifrån bilden hur pojkar och 

flickor förväntas vara. Förväntningarna på att flickor ska vara stillsamma, välanpassade och 

passiva medan pojkar ska vara motsatsen; livliga, impulsiva och aktiva (Eidevald, 2009:24-

25).  

 

Det som överraskade mig mest var att det i studien fanns så lite variation i hur pedagogerna 

såg på pojkar respektive flickor samt vilka roller de sa att de intog i klassrummet. 

Pedagogerna var framförallt samstämmiga när det kom till pojkarna och deras beteende. Även 

om de lade olika mycket fokus på att diskutera dem så nämnde i alla fall varje pedagog 

någonting som hade att göra med att pojkar tog mer plats eller att de lät mer än vad flickor 

gjorde. Det var flera pedagoger som nämnde att pojkarna störde, hade svårt att sitta still, förde 

oväsen eller talade rätt ut. Varför det var på det viset hade pedagogerna dock olika 
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uppfattning om. Sandra menade exempelvis att det kunde ha med biologiska orsaker att göra, 

genom att pojkar mognade senare där hon på så vis ser kön utifrån olikhetstänkandet. Att 

könet är en inre egenskap som yttrar sig i kvinnliga eller manliga handlingar (Magnusson, 

1998:17). Hon säger sedan att anledningen till att de har svårare att sitta still kan kopplas till 

pojkarnas uppfostran, att de kommer undan med att ”han behöver bara springa av sig, låt 

honom hålla på”. I det uttalandet ser hon kön ur ett genustänkande, alltså att kön uppkommer i 

relationer (Connell, 2003, Gannerud, 2001, Gothlin, 1999). I hennes uttalande menar hon 

också att pojkar på ett annat sätt än flickor tillåts bryta mot regler, i detta fall ”regeln” om att 

barnen ska sitta still. Dessa ojämlika regelsystem som Svaleryd talar om och som enligt henne 

leder till att pojkarna tillåts inneha huvudrollen, då de tillåts avbryta och tränga sig före 

(Svaleryd, 2002:18). 

 

När pedagogerna talade om flickorna, så var beskrivningar som duktiga, ordningsamma och 

noggranna vanligt förekommande. Några pedagoger menade också att flickorna tänkte på hur 

de såg ut och att vara söt hade stor betydelse för dem. Än en gång beskrevs alltså ett kön 

utifrån de normativa föreställningar som råder i samhället. Ulf menade att flickorna stod 

tillbaka i förhållande till pojkarna och Pernilla uttryckte att hon trodde att flickorna 

automatiskt underordnade sig pojkarna. Det pedagogerna berättar går att tolka ur flera 

perspektiv. Bland annat kan dessa uttalanden ses utifrån genussystemet där hierarkier och 

olikheter skapas. I deras uttalande blir det tydligt att flickorna, enligt dem, underordnas. Detta 

anser som sagt Hirdman vara på grund av genussystemet, denna struktur som underordnar 

kvinnor och som formar våra relationer (Hirdman, 1988). Ulf och Pernillas uttalanden går 

även att koppla till skapandet av maskulinitet och femininitet, där det är mannen som är 

samhällets norm. Där det är den hegemoniska maskuliniteten som är idealet och det är utifrån 

den som kvinnor/femininiteter, och även vissa män, underordnas (Abrahamsson, 2000:136-

138, Connell, 1999). Sandra å andra sidan säger att flickorna väljer att stå tillbaka, hon yttrar 

sig alltså som om det är ett medvetet val som flickorna gör, vilket tyder på att hon i det fallet 

ser på kön utifrån ett likhetstänkande. I sitt uttalande tar hon inte samhällets normer i 

beaktande vilket Magnusson talar om. Det vill säga hur normer styr en individs val och 

möjligheter, där överträdelser kan leda till att man marginaliseras (Magnusson, 1998). Mitt 

material visar att vare sig pedagogerna pratar om pojkar eller om flickor, så är det 

betydelsefullt att inte kollektivisera, att påvisa att det inte är alla pojkar eller flickor som beter 

sig på ett visst sätt. Detta var ett flertal pedagoger noga med att stryka under, de menade att 

det var orättvist att säga pojkarna i klassen är så istället för vissa pojkar i klassen är så. Om 
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man ser till maskuliniteter som att de är skapade i relationer, och om man ser till den 

maskulinitetsteori som Connell beskriver, så finns det ju olika typer av maskuliniteter. Alltså 

finns det också olika typer av beteenden hos olika pojkar. Det samma gäller för flickor och 

femininiteter, att det inte är en statisk och oföränderlig identitetsposition utan att femininiteter 

och maskuliniteter skapas i relationer till andra (Connell, 1999).  

 

De flesta pedagoger i undersökningen visade sig vara väl förtrogna med genus och 

genusmedvetenhet, och samtliga hade en förvissning om hur man skulle verka för 

jämställdhet i skolan samt att motverka traditionella könsmönster, även om pedagogernas 

åsikter här gick isär. Eva-Lena tror exempelvis på att arbeta medvetet och aktivt för att ”köra 

ut det så jämställt som möjligt”, för att än en gång använda mig av hennes egna ord. Hon 

menar med det hon säger att man hela tiden ska tänka på och reflektera över allt ifrån vilka 

färger man delar ut till barnen till att man diskuterar könsrolls- och jämställdhetsfrågor med 

dem. Eva-Lena menade att detta ämne var otroligt viktigt och detta visade sig också tydligt i 

hur hon talade om genus och genusmedvetenhet. Eva-Lena och de andra pedagogerna gav 

dock uttryck för en mer eller mindre ambivalent hållning kring genus och hur man som 

pedagog ska arbeta genusmedvetet. Om de ansåg att man skulle se eleverna enbart som 

individer och inte utifrån kön, som exempelvis Ulf och Sandra, så kom de ändå in på att det 

fanns skillnader mellan könen. De nämnde exempelvis att pojkar inte kunde sitta still och att 

de talade rätt ut, medan de sa att flickor var noggranna och tog mindre plats. Hos de 

pedagoger som såg på kön utifrån ett genustänkande, som exempelvis Pernilla och Eva-Lena, 

finner jag en medvetenhet om att traditionella könsroller bör luckras upp. Samtidigt säger de 

själva att de ibland behandlar barnen på olika sätt beroende på kön, även om detta då är 

omedvetet och något de helst vill undvika.  

 

 

Slutsatser 
Efter att ha analyserat mitt material finner jag det tydligt att traditionella och stereotypa 

föreställningar och förväntningar om kön fortfarande är starka inom skolan. Samtidigt har det 

på många sätt blivit tydligt att det pågår ett arbete med att tillämpa nyare och mer 

gränsöverskridande normer kring kön. Mitt material visar att alla pedagoger arbetar för detta 

och att alla har sin övertygelse i hur man ska arbeta genusmedvetet, även om engagemanget 

för att motverka traditionella könsmönster skiftar från person till person. Det har också visat 



 37 
 

sig att åsikterna gick isär när det kom till hur man ska arbeta genusmedvetet. Hur 

pedagogerna såg på genusmedvetenhet och hur man som pedagog ska arbeta genusmedvetet 

varierade främst mellan att man skulle se bortom könet och till individen och arbeta efter allas 

lika värde oavsett kön, eller att man skulle vara medveten om samhällets förväntningar på 

pojkar och flickor. Därmed skulle man medvetet försöka motverka de normer som finns 

genom att öppna upp dörrar som annars är stängda. Flera av de pedagoger som delade detta 

synsätt sa sig också arbeta aktivt med att motverka traditionella könsmönster och de gav även 

ett flertal exempel på hur ett sådant arbetssätt kunde implementeras i undervisningen. 

Däremot sa samtliga pedagoger, vare sig de såg till individen eller om de arbetade aktivt för 

att motverka traditionella könsmönster, att det trots allt hände att de behandlade könen olika 

utifrån vilket kön de hade. I vissa fall, i synnerhet de som arbetade individanpassat, kan det 

betyda att hur de såg på kön, genus och genusmedvetenhet inte alltid stämde överens med hur 

de sa sig behandla barnen. I andra fall, som de som såg kön som en social konstruktion, så 

grundades deras ambivalens i att de arbetade genusmedvetet, men de var väl medvetna om att 

de ibland behandlade barnen utifrån samhällets förväntningar på maskuliniteter/femininiteter. 

De menade då att det berodde på att de själva var en del av systemet. De var alltså medvetna 

om att det var samhällets förväntningar på kön som format även deras förväntningar, 

föreställningar eller fördomar, och som trots aktivt arbete från deras sida kunde vara svårt att 

överskrida.  

 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ett antal lärare i förskoleklass och 

grundskolans tidigare år resonerar kring genus och genusmedvetenhet i skolan samt hur de 

säger sig arbeta efter läroplanens mål att motverka traditionella könsmönster. Men under 

arbetets gång har jag också funderat över hur deras resonemang kring genusmedvetenhet kommer 

till uttryck i det vardagliga arbetet i klassrummet. För att undersöka detta närmare skulle det vara 

intressant att kombinera de intervjuer som redan genomförts med observationer av pedagogerna i 

verksamheten. På så sätt skulle det gå att jämföra hur pedagogerna säger sig arbeta med hur de 

verkligen arbetar. En annan intressant infallsvinkel hade varit att undersöka hur pedagogernas 

inställning till genus och genusmedvetenhet påverkar barnen som pedagogerna möter i 

verksamheten. Genom en kombination av observationer i klassrummet och intervjuer med barnen 
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kunde man därför undersöka hur barnen påverkas samt uppfattar lärarnas bemötande utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

En annan tanke som väckts under arbetets gång är om urvalet av informanter har haft någon 

inverkan på resultatet. Jag skulle exempelvis genom en jämn fördelning av män och kvinnor 

ha kunnat jämföra om de båda könen har olika syn på genus och genusmedvetenhet samt hur 

de arbetar för att motverka traditionella könsmönster. Jag kunde även ha gjort en 

jämförelsestudie i om det skiljer sig åt mellan hur pedagoger ser på begreppen beroende på 

ålder eller hur lång arbetslivserfarenhet de har.  
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Otryckta källor 
 

Eva-Lena Eriksson, intervju 2010-03-02, ca: 40 min 

Jens Karlsson, intervju 2010-03-09, ca: 25 min 

Josefina Falkman, telefonintervju 2010-03-16, ca: 45 min 

Leyla Blomqvist, intervju 2010-03-08, ca: 30 min 

Maria Sandström, intervju 2010-03-15, ca: 30 min 

Pernilla Carlsson, intervju 2010-03-15, ca: 30 min 

Sandra Einarsson, intervju 2010-03-01, ca: 60 min 

Ulf Martinsson, intervju 2010-03-02, ca: 20 min
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Vilket år är du född? 

2. Var är du född/uppvuxen? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. När tog du din lärarexamen? 

5. Hur länge har du arbetat som lärare? 

6. Är detta den enda skolan du arbetat på? 

7. Kan du beskriva din nuvarande klass? 

- Årskurs 

- Fördelning pojkar/flickor 

- Stämning/trivsel i klassen osv. 

 

Intervjufrågor 
 

1. Vad betyder begreppet genus för dig? 

2. Hur är man när man är genusmedveten som pedagog? 

3. Hur viktigt är det enligt dig att vara genusmedveten som pedagog? 

4. Hur mycket diskuterades genus och jämställdhet under din utbildning? 

5. Skulle du önskat att du fått mer eller mindre utbildning hur man, som det står i 

läroplanen, aktivt och medvetet verkar för kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter? 

6. Hur viktigt anser du det är att skolan verkar för kvinnor och mäns lika rätt och 

möjligheter? 

- Vilka andra faktorer än skolan tror du spelar in i skapandet av barnens könsroller? 

7. I läroplanen står det att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Arbetar du efter detta? 

- I så fall hur?  
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8. Enligt forskningen är det vanligt att pojkar och flickor tar för sig olika mycket i 

undervisningen. Flickor får t ex bättre betyg (SOU 2009:64). Har du märkt det i din 

klass? 

- Vad tror du att det beror på? (Om ja) 

            - Vad kan du som pedagog göra åt denna skillnad? (Om ja) 

9. Flickor uppger också i grundskolan att de trivs bättre i skolan än pojkar (SOU 

20009:64). Har du märkt det i din klass? 

            - Vad tror du att det beror på? (Om ja) 

            - Vad kan du som pedagog göra åt det? (Om ja) 

10. Anser du att du behandlar barnen olika beroende på vilket kön de tillhör? 

- Vad tror du att det beror på? (Om ja) 

            - Har du aldrig gjort det? Har det alltid varit lika självklart att behandla dem lika? 

            (Om nej) 

11. Hur arbetar ni med jämställdhet på skolan? 

- Pratar ni om det i arbetslaget när ni planerar? 

            - Tas det upp på lektioner med barnen? 

12. Har du utifrån dina erfarenheter märkt några skillnader på hur nyutexaminerade lärare 

resonerar kring genus och jämställdhet jämfört med yrkesvana lärare? I så fall hur? 

13. Har du märkt någon skillnad i deras arbetssätt Arbetar de mer eller mindre med genus- 

jämställdhetsfrågor? 

14. Har dina tankar, eller hur du arbetar med dessa frågor förändrats sedan du tog 

examen? 

15. Har du något att tillägga som du inte fått säga under intervjun? 

 

 


