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Förord 

Inledningsvis, vill jag bringa ett stort tack till människorna i min omgivning som stöttade mig enormt 

under tidsperioden för min uppsatsskrivning. Jag vill i första hand tacka min familj som har stått vid min 

sida då jag har tyckt att det har varit som allra svårast och även haft svårigheter med att komma på vad 

jag ska skriva om samt uppmuntrat mig. Jag vill dessutom tacka min väninna Virginia Varli som har gett 

mig råd, läst igenom och tagit sin tid för mig under uppsatsens gång. Jag vill tacka min handledare Anna 

Adeniji, som har gett mig goda råd och som har varit tillgänglig då jag har behövt henne. Ytterligare vill 

jag även tacka mina kurskamrater som har förklarat vissa punkter som jag inte riktigt har förstått mig på 

och därmed funnits tillhanda då jag har kunnat vända mig till dem och som på så vis har bidragit med att 

göra denna uppsats så givande som möjligt. Avslutningsvis, vill jag tacka skolan som har ställt upp med 

intervjuer och som i linje med detta har hjälpt mig avsevärt med min studie. Skolans, främst 

pedagogernas, medverkan har berikat min undersökning.  
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Abstract  

Titel: The teachers view on gender at school. How the teaching profession within the educational system 

works with gender matters regarding gender and equality in school. 

 

Term: Autumn term 2011. Author: Jennifer Ercan. Tutor: Anna Adeniji. 

 

The aim of this study was to examine how the interviewed teachers in one school observe their view of 

gender and equality regarding the educational system.  Accordingly, I would like to present my intention 

with this study, also be to analyze how the interviewed teachers way of working with matters of gender 

and equality, carry out as a portrait of their values considering the distribution in terms of gender. The 

research questions are the following: 

 

 What is the teachers view on the concepts of equality and gender in school? 

 How do different teachers talk about their way of working in relation to gender and equality in 

school?  

 How is boys and girls images presented in the teachers descriptions in their discussion about 

gender and equality?  

 

This study is based on a fundamental qualitative method, where a handful number of teacher’s from one 

school were interviewed in order to obtain information and data for the examination. The interviews 

were analyzed and discussed in association to earlier research in aspiration to study different writer’s 

theories about the conception of gender and equality. The following writers’ theories, compose as the 

theoretical connection of the study;” Hirdman, Eidevald, Lif and Olofsson”.  

The conclusions of this study can be presented by the teacher’s intentions in balancing the matter of 

gender in relation to equality. All interviewers share a common view that these matters concerning 

gender and equality should be recognized and emphasized in the teacher’s work with the students. 

Additionally, due to the complex relationship between gender and equality, do the teachers there for 

base their work on the comprehension that the concepts of gender and equality have the same meaning 

and for this reason also share a similar significance. The interviewed teachers aspire to work on a 

solution to the issues of gender and equality, by focusing their work in situating the individual in the 

main center with the purpose to establish a sexless platform for each and every individual.  

Keywords: Gender, equality and learning. 

Nyckelord: Genus, jämställdhet och lärande. 
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1. Inledning  

Genusfrågan har satt en markant prägel på samhällsutformningen och detta kan medföra viktiga 

förändringar som sker vad det gäller utvecklingen inom skolväsendet ifråga om kön, könsuttryck och 

jämlikhet. Beskrivningar av genus samt jämställdhetsfrågan har varit en stor debatt i dagens samhälle då 

man ständigt kategoriserar pojkar, flickor, män och kvinnor i olika fack framför allt inom skolväsendet.  

 

I takt med lärarutbildningens utvecklingsgång har vi som studenter fokuserat väldigt mycket på hur man 

som pedagog ska vara och även hur man ska agera när det gäller könsuppdelning mellan pojkar och 

flickor. Jag har själv haft tankar och funderingar kring begreppen genus och jämställdhet och då har jag 

även ställt mig själv frågan, om jag eventuellt kommer att kunna göra eller undvika könsskillnader 

mellan pojkar och flickor i arbetet? Genom denna undersökning hoppas jag att få svar på denna fråga. 

Kommer jag att kunna betrakta individen utan att göra någon slags omedveten könsuppdelning mellan 

pojkar och flickor, precis såsom vilken människa som helst?   

 

Detta har varit ett stort frågetecken för mig, därför har det väckt mitt intresse till att undersöka hur andra 

pedagoger ser på denna fråga och även hur de handskas med detta i praktiken. I samband med detta, har 

denna fråga av ren nyfikenhet och intresse framkallat dessa tankar hos mig, eftersom jag som blivande 

lärare strävar efter att kunna ta del av detta i mitt kommande yrkesroll som lärare. 

 

 Det är av dessa skäl viktigt att föra en diskussion angående hur genusfrågan kommer till uttryck inom 

skolorna utifrån pedagogernas handlande kring dessa frågor. Med detta menas hur lärarna i skolan 

arbetar kring könsuppdelning och jämställdhet samt hur de nämner deras syn på dessa begrepp. Tanken 

med detta är att få reda på hur pedagogernas synpunkter förhåller sig inom dessa områden. 

 

Eftersom läroplanen utgör kärnan i skolans verksamhetsarbete är det av vikt att framhålla en del av 

läroplanens grundläggande ståndpunkter. Av den anledningen vill jag därför kort nämna en del av 

läroplanens mål som främjar genus och jämställdhet i skolan. 

 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla (Läroplan 2011). 
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 Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Läroplan 

2011).  

 

Det är av största intresse att undersöka hur pedagogerna inom skolväsendet arbetar med könsfrågor 

såsom genus och jämställdhet. Utifrån detta vill jag även undersöka deras syn på dessa områden och hur 

de olika pedagogerna berättar om pojkar och flickors olika roller i skolväsendet. Eftersom genus och 

jämställdhet är så vittspritt och brett så har jag tänkt fokusera mig på en skola där dess pedagoger 

kommer att intervjuas. På grund av att dessa områden är så omfattande kommer jag därför inte att 

försöka generalisera pedagogers åsikter i allmänhet, utan min avsikt är att endast utgå ifrån sex 

pedagogers synpunkter. 

 

1.2 Bakgrund  

Jag har sedan tidigare tagit för givet att byggyrket är för män och balett är för kvinnor. Då jag är 

uppväxt med syrisk ortodox bakgrund, har kön inom min kultur ständigt stått i fokus och detta har även 

påverkat mig som individ. Detta har påverkat mig eftersom inom min kultur har jag fått lära mig att 

kvinnor ska bete sig på ett sätt och män på ett annat. Med detta menas att män och kvinnor befinner sig i 

ett motsatsförhållande gentemot varandra då de speglar en bild som varandras motsatser. Med detta 

menar jag exempelvis att mannen oftast har ansvaret som familjeförsörjare, då hans främsta uppgift 

framgår av att han ska arbeta och därmed bli familjens primära ”inkomstkälla”. Medan kvinnans 

arbetsuppgifter finns i hemmet, där hennes ansvarsskyldighet som kvinna utgörs av att vara ”hemmafru” 

och ta hand om barnen.  

 

Detta har varit väldigt centralt för mig under min uppväxt och därför påverkat mig som individ. Då jag 

är född och uppvuxen i Sverige har jag på så vis växt upp med två kulturer. Men det är av betydelse att 

anföra att dessa kulturer d.v.s. som både svensk och syrian, kan många gånger komma i konflikt med 

varandra. Eftersom det är två skilda kulturer som bestäms av helt olika värderingar och övriga kulturella 

förankringar, som jag har tagit del av.  
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Men det av betydelse att poängtera är att detta nödvändigtvis inte behöver innebära att alla invandrare 

med ”syrisk ortodox bakgrund” utgår ifrån samma tänkesätt.  Eftersom, likt alla andra kulturer så beror 

även detta väldigt mycket på hur man är uppväxt och hur olika familjer skiljer sig åt ifråga om 

värderingar och synsätt på levnadsätt osv. Dels har jag växt upp med det” syriska” levnadsättet och dels 

är jag även uppväxt med det ”svenska” levnadsättet. Det finns ständigt olika förväntningar på kvinnor 

och män som kategoriseras i olika grupperna. Detta har bidragit med att jag har tagit del av dessa 

förväntningar i och med att jag har växt upp och blivit uppfostrad på ett sätt där mina föräldrar har lärt 

mig att kvinnor ska bete sig på ett sätt och män på ett annat. Därför har jag av egna erfarenheter ställt 

mig själv en hel del frågor som är relevanta till mitt bemötande av elever i mitt kommande yrkesroll som 

blivande lärare.  

 

Dessa frågor och även andra liknande frågor uppkommer ofta i dagens samhälle, som grundar sig på 

normer som vi människor har skapat. Dessa frågor är även viktiga att ta upp inom skolvärlden för att 

kunna ge en god tankespridning för eleverna. Detta är betydelsefullt att lyfta fram eftersom alla 

människor är lika värda och pedagogerna bär därför på ett stort ansvar i att bemöta alla elever på ett 

jämlikt sätt där man istället ska se individen. För att vidareutveckla dessa frågor med eleverna och för att 

pedagogerna ska kunna bemöta individen rätt, är det därför viktigt att veta hur man bearbetar dessa 

frågor i praktiken. Av den anledningen bör pedagogerna själva ställa sig frågan på vilket sätt de ser samt 

talar om skillnaderna och förväntningarna som finns på flickor och pojkar. Därför ligger ansvaret 

huvudsakligen hos pedagogen själv. Detta leder i sin tur till hur pedagogen ser på dessa frågor och hur 

denne arbetar med dessa frågor i praktiken. Som ett resultat av detta kommer pedagogens arbetssätt och 

bearbetning av dessa frågor att genomsyra denna undersökning. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur en lärargrupp i lågstadiet anser att de arbetar med genus 

och jämställdhet. Min avsikt är att undersöka deras åsikter om genus och jämställdhet i skolan och hur 

de arbetar med dessa områden. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilken syn har pedagogerna på begreppen genus respektive jämställdhet i skolan? 

 Hur talar olika pedagoger om deras arbetssätt i förhållande till genus och jämställdhet i skolan? 

 Hur framställs flickor respektive pojkar i pedagogernas beskrivningar när de diskuterar genus 

och jämställdhet? 
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2. Teorianknytning  

2.1 Centrala begrepp 

 

Som det tidigare har påpekats i inledningen, har begreppen genus och jämställdhet en stor betydelse i 

dagens samhälle. I läroplanen står det, som jag nämnt tidigare att skolans uppdrag är att främja 

jämställdhet mellan pojkar och flickor, samt att även många arbetslag menar att dem ska arbeta jämställt 

i skolan. Anledningen till att jag påpekar att genus och jämställdhet har en stor betydelse i dagens 

samhälle, har detta sin grund bl.a. i att det ständigt påpekas i media, i skolans läroplan samt i politiska 

sammanhang. Att man ska ha till avsikt att främja jämställdhet för att könsuppdelning inte ska ske. Detta 

innebär alltså att individer ska bedömas utifrån deras prestationer och förmågor oberoende på kön. Det 

jag vill belysa är nämligen att främst inom skolväsendet så talar många pedagoger och arbetslag att man 

ständigt ska utgå ifrån individen oberoende på kön. Jag menar att många pedagoger ständigt kan uttala 

att individen ska stå i centrum för att det står i läroplanen att man ska göra det, men att man sedan har 

svårigheter att bearbeta det rätt i praktiken. Då man inte har tillräckligt med kunskap och kännedom om 

dessa begrepp. 

 

Eftersom studien bygger på dessa aspekter är det av vikt att definiera begreppens betydelse i 

undersökningen, för att ge dig som läsare en enklare förståelse av denna undersökning samt att undvika 

missvisningar och förvirring.  Dessa två begrepp har två olika definitioner, därför vill jag påpeka att 

genus och jämställdhet går väldigt mycket i varandra men har inte samma betydelse.  Genus brukar 

oftast användas som en analytisk kategori och jämställdhet mer som en moralisk samt politisk värde.  

 

2.1.1 – Vad är genus? 

Författaren Hirdman menar att ordet genus förstås på ett sätt idag som man tidigare inte tillämpade och 

såg. Hon menar att utifrån genusbegreppet kan man se hur människor formas och även hur de formar sig 

till man och kvinna. Genus begreppet härstammar från latin och har sin betydelse i slag, sort, släkt och 

kön (Hirdman, 2003:11). 

 

Begreppet genus har även engelska rötter, då ordet gender nämligen innebär den sociala och det 

kulturella könet. Den omfattar intryck om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Begreppet ger 

även en formulering för de värderingar, attityder och erfarenheter som män och kvinnor har i samhället. 

(www.jamstalldskola.se)  

 

http://www.jamstalldskola.se/
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Även författaren Eidevald har gjort en översikt kring begreppet genus och indelar genusforskningen i 

första, andra och tredje vågen, han beskriver dessa tre indelningar som tre vågor. Med detta menar han 

att tolkningen av kön och genus har olika skillnader inom olika forskningsprojekt och även inom 

jämställdhetsarbeten. Eidevald menar att i den första vågen som grundar sig på liberalfeminismen, 

hävdar en del forskare att kvinnor och män i grunden är väldigt lika. Medan andra vågens forskare som 

utgår ifrån exempelvis social- och marxistisk feminism, menar de att kvinnor och män i grunden är 

väldigt lika men blir olika. Tredje vågens genusforskning som bygger på feministisk poststrukturalism, 

menar ytterligare andra forskare att kön istället är socialt konstruerat med en varierande koppling till 

kvinnor och män. Eidevald anför vidare att fastän han indelar genusforskningen i tre olika vågor, så är 

det av betydelse att nämna att dessa, i viss mån, även överlappar varandra (Eidevald, 2009:62). 

 

I den första vågen, som jag nämnde ovan, används kategorierna om kvinnor och män för att man vill 

beskriva och visa att diskriminering mellan könen förekommer. Ett exempel på detta är att könen 

tilldelas olika löner inom samma arbete fastän det sägs att man i grunden betraktas som lika. I andra 

vågen används genusbegreppet som ett utgångsläge där man visar att förväntningarna på flickor, pojkar, 

kvinnor och män har förändrats över tid. Detta visar även på hur just dessa förväntningar inverkar i hur 

vi ser på oss själva, på andra och därmed på de val som vi gör i livet. Tredje vågens forskning visar att 

könet är socialt konstruerat och att det dessutom är föränderligt. Med detta menas att synen på genus är 

varierande och att kategoriseringen av män och kvinnor uppstår först när man har en föreställning om 

vad som är kvinnligt samt manligt (Eidevald, 2009:62). 

 

Språket har en central roll inom det tredje vågens forskning, eftersom det är språket som möjliggör att 

man kan indela människor i olika kategorier. Där man exempelvis menar att ordet flicka innebär att man 

kan bestämma en viss grupp människor och att man i samband med detta sedan kan koppla vissa 

förväntningar och kroppsliga förmågor till denna s.k. flickgrupp. Det är utifrån dessa förväntningar som 

vi antas bli olika och att våra olikheter som då uppstår behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till 

könet utan snarare till våra förväntningar som vi har på könet (Eidevald, 2009:62). 

  

Eidevald hävdar även att det finns en forskning som inte analyserar endast skillnaden mellan kvinnor, 

män, pojkar och flickor utan att forskningen fokuserar även på biologiska könsskillnader som ibland 

omedvetet kan förknippas med genusforskning. Han menar att dessa forskningar grundar sig på olika 

utgångspunkter, där genusforskningen, å ena sidan, har sin betydelse i att utmana föreställningar om 

självklara olikheter. Medan könsforskningen, å andra sidan, söker efter olikheter som utgår ifrån att 
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använda dessa olikheter som förslag på hur flickor och pojkar bör mötas. Eidevald förklarar att 

könsforskningen går ut på att ställa två jämförelseobjekt mot varandra som exempelvis män och 

kvinnor. Denna uppdelning mellan män och kvinnor betecknar han i form av en ”tvåkönsmodell” och 

menar att denna förblir oemotsagd. Detta beror på att det nämligen är inom genusforskningen som den 

uppdelade tvåkönsmodellen blir problematiserad och utmanad. Det är denna forskning som analyserar 

våra föreställningar om manligt samt kvinnlig (Eidevald, 2009:64). 

 

2.1.2 - Vad är jämställhet?  

 

Jämställdhet har sin betydelse i att alla individer, oavsett kön ska ges samma rättigheter, skyldigheter, 

möjligheter, ställning och inflytande (Lif 2010:14).  

 

Begreppen jämställdhetspedagogik, genuspedagogik, feministisk pedagogik och könsmedveten 

pedagogik använder man för att definiera beskrivningen av jämställdhetsarbeten men ibland med olika 

definitioner av samma begrepp. Eidevald beskriver att den gemensamma utgångspunkten för dessa 

begrepp har sin begäran på att stå i förändring för förhållandet mellan kvinnor och män(Eidevald 

2011:19–20). 

 

Med jämställdhet menar Eidevald att ordet har använts i många år som brännpunkt för arbetet med att 

hindra orättvisor mellan pojkar, flickor, kvinnor och män. Ordet har sin koppling till att flickor och 

kvinnor ska få mer rättvisa i dagens samhälle än förr i tiden. Med detta menar man att kvinnor ska ha 

större rätt till utbildning, familjeliv, politik och arbetsliv. Kvinnor ska ha mer rätt till ekonomisk 

självständighet, utbyggnad av daghem samt rätten till sin egen kropp och sexualitet (Eidevald, 2009:20).  

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Olika forskares syn på genus och jämställhet i skolan 

 

I denna del kommer jag att beskriva hur olika författare resonerar om synen på genus respektive 

jämställdhet i skolan. Eftersom det finns väldigt mycket forskning om genus och jämställdhet i skolan, 

kommer jag att begränsa mig till tre olika forskares synpunkter.  

 

Lif beskriver i sin bok Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan. Han 

menar att fastän man i många böcker beskriver hur man bör arbeta med jämställdhet och hur man ser på 
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jämställdhet, kan man inte riktigt fastställa att begreppet innehar samma betydelse och roll överallt och i 

alla verksamheter. Därför kommer undersökningen att utgå ifrån, dels Lifs bok, Allt du behöver veta 

innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan, dels ifrån Eidevalds bok Anna bråkar, och även 

Olofssons bok modiga prinsessor och ömsinta killar. Det är utifrån dessa böcker jag kommer att grunda 

min tidigare forskning på. Anledningen till att dessa böcker kommer att användas är för att de är 

relevanta för min studie och kommer även att genomsyra min undersökning.  

 

Lif hävdar att problem i skolan angående genusperspektiv uppstår först när man finner beteendemönster 

som medför att individen utmärks utifrån könet. Detta förklarar han som en följd av samhällets syn på 

människans beteende eftersom han menar att det skapar en förutfattad grundläggande syn som i sin tur 

inverkar på genusfrågans innebörd. Han resonerar att när en pojke väsnas och söker att ta plats är detta 

inget problem och fortsätter vidare med att även när en tystlåten flicka knappt syns är inte heller detta 

något problem. Han menar att problemet inte ligger i hur barnen uppträder i sig, utan problemet beror 

istället på konsekvenserna av detta. Enligt honom grundar sig problemet på så sätt i att om en pojke 

väsnas och tar plats och som leder till att en flicka p.g.a. detta blir tillbakadragen, skapas det då ett 

jämställdhetsproblem. De jämställdhetsproblem som uppstår i samband med detta kan tyckas bidra till 

att pojkar får en allt mer framträdande ställning, medan flickor däremot till följd av detta, hamnar i 

skymundan (Lif, 2010:26). 

 

I enlighet med detta menar Lif att skolan har otroligt många valmöjligheter att påverka individer och på 

så sätt även samhället i stor utsträckning. Det kan i sin tur medföra att skolan bär på ett stort ansvar då 

det har en betydande makt i att påverka individen. Han förklarar att med dessa valmöjligheter bör skolan 

använda sin s.k. ”maktbefogenhet” till sin fördel genom att utbilda individen. I linje med detta, anser Lif 

att detta skapar förutsättningar som leder till att individen istället bedöms utifrån personliga prestationer 

och kapacitet oberoende av kön, ras etnicitet etc. Därför förklarar han att frågor om jämställhet inte 

handlar om andra personer någon annanstans, i en annan tid utan de handlar om en själv här och nu (Lif 

2010:7). 

 

Eidevald resonerar vidare om synen på genus och jämställdhet i skolan, då han menar att det även finns 

förväntningar på barnen som skapas av de vuxna. Eidevald menar att förskolelärarnas förväntningar på 

pojkar och flickor kan avgöra hur barnen uppfattar sina möjligheter att vara. Detta kan leda till att 

barnen uppfattar sina möjligheter om deras identitet. Då man kan förtydliga det med att barnen tolkar att 

den egna identiteten är då den sanna och det enda sättet att vara på. På så sätt uppfattar barnet inte sin 

identitet som ett av flera möjliga sätt att vara på och det leder, enligt Eidevald, till att barnet påverkas av 
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pedagogernas förväntningar (Eidevald, 2009:9). I anknytning till Eidevalds resonemang diskuterar Lif 

vidare om att det dessutom är väsentligt att tillföra att barnen även påverkas av hemmet och den övriga 

omgivningen. Detta innebär således att barnens identitet bildas i samband med de åsikter och 

förväntningar som barnet utses för i både hem och skola(Lif, 2010:95). 

 

Lif bygger vidare sitt resonemang på att även ”fördomar” från hemmet kan förekomma om könet. Han 

konstaterar att människor blir som schabloner istället för individer. Man lyfter fram individens kön 

istället för att utgå ifrån individen i sig. Stereotyper fungerar som normerade, framför allt då dessa 

förutfattade föreställningar om kvinnor och män, framställs på ett sätt där de utgör en indirekt utmaning 

om hur kvinnor och män bör vara (Lif, 2010:95).  

 

Eidevald talar vidare om hur eleverna påverkas av hemmet och omgivningen. Han menar att genus och 

jämställdhetsarbetet påverkas mycket av föräldrarna i hemmet. Jämställdhetsarbetet kan vara 

problematiskt för att mycket av denna grundar sig på individuella värderingar och ibland kan det vara 

svårt att bli medveten om just alla individers värderingar. Enligt Eidevald visar detta på att föräldrar 

samt pedagoger inte är så medvetna om sina värderingar som man skulle önska att vara(Eidevald, 

2009:22–23). 

 

Därför noterar Eidevald att i förskolan/skolan ska både flickor och pojkar ges samma möjligheter 

oberoende på kön, och att de ska värderas lika. Han menar att lärarna ska utgå ifrån vilka intressen 

barnen har, där alla barn ses mer eller minder som lika. Men detta har sin fokus i hur man ser på barnen 

och vilka förväntningar man har på dem. För att kunna begränsa sina förväntningar måste man utgå ifrån 

individen.  Eidevald hävdar även att förskolans/skolans uppdrag är att ge eleverna samma rättigheter 

samt skyldigheter oavsett om man är flicka eller pojke (Eidevald, 2009:22–23).  

 

Olofsson lyfter upp att det även är väldigt vanligt i skolan/förskolan att personalen drabbas av 

könsblindhet. Då de ofta kommenterar att ”Hos oss gör vi ingen skillnad på pojkar och flickor” ”Hos 

oss jobbar vi mer individuellt med barnen” eller ”i vår förskola är killarna lugna och snälla, men 

flickorna är kaxiga och tar för sig”. Oftast drabbas personalen av könsblidhet och tar då för givet att de 

arbetar jämställt. Detta innebär att man inte ser könsmönster, istället ser man undantagen hos barnen. 

Hon menar då att man enkelt kan utgå ifrån uppfattningen om att tjejer är lugna och lämnar på så vis 

mer plats åt killarna(Olofsson, 2007:20).  
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Olofsson poängterar att förskolepersonalens inställning i deras egen uppfattning om att de arbetar 

jämställt med barnen, är ett tecken på deras dåliga insikt och innebär då att de själva inte riktigt har 

förstått problematiken i skillnaden mellan genus och jämställdhet. Olofsson menar att kön och genus 

förekommer ständigt inte enbart i det man säger och uttalar utan även genom vårt handlande i form av 

leenden, blickar, kroppshållning, mimik och röstläge. Detta leder till att vi bekräftar barnens 

beteende(Olofsson, 2007:20–21). 

 

3.2 Arbetssättet i förhållandet till genus och jämställdhet i skolan 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur man bör arbeta med jämställdhet och genus i skolan, samt 

hur man kan arbeta med dessa begrepp inom skolan. Som tidigare nämnt, så kan inte böcker noggrant 

visa hur olika skolor arbetar med jämställdhet utan däremot kan böckerna visserligen visa källor till 

inspiration och kunskap. Dessa böcker ska inte läsas som recept påpekar Lif. Han menar att man som 

lärare inte ska kopiera hur böckerna påstår att man ska göra för att arbeta med och jämställdhet, utan att 

man ska först analysera sin verksamhet och utgå ifrån sin verksamhet och sedan utveckla sin egen metod 

med hjälp av böckerna (Lif, 2010:8). 

 

”Den stora utmaningen i förskolelärarnas arbete är att bli medveten om sina förväntningar, eftersom 

dessa ofta är omedvetna genom att man inte ser på dem som förväntningar utan snarare som 

”självklarheter”. Med detta citat resonerar Eidevald att fokus på arbetssättet inom skolväsendet ligger på 

förväntningarna som man har på flickor respektive pojkar. Med detta menas att man ska vara medveten 

om sina förväntningar som man gör och förmedlar till barnen. Eftersom man kan enkelt hamna i 

situationer, där man omedvetet har förväntningar, som man utser flickor och pojkar för (Eidevald 

2009:9). 

 

”Duktiga flickor blir hjälpfröknar medan duktiga pojkar får specialuppgifter” (Olofsson, 2007:46). 

Med detta citat påpekar Olofsson att flickor utses ständigt som hjälpfröknar. Detta är en roll som både 

tilldelas till flickorna och som de själva tar för sig. Flickor kan användas som ordningsskapare. Läraren 

uppfattar det som något naturligt att högpresterande flickor hjälper svaga elever. Flickorna blir då till 

hjälpfröknar medan pojkarna får specialuppgifter, menar Olofsson. Flickorna framställs som buffert och 

placeras många gånger bland två ”bråkiga” och ”stökiga” pojkar.  Det är oftast så att flickorna är duktiga 

på att vänta på sin tur medan pojkarna däremot har vanan att ta ordet och tala rakt ut (Olofsson, 

2007:46). 
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Eidevald beskriver att många arbetslag tycker att det viktigaste är att alla barn ska behandlas lika i 

skolan och att de ska få göra samma saker i skapande aktiviteter vare sig man är en pojke eller en flicka 

samt att man därmed inte delar på barnen utifrån kön. Eidevald menar att många arbetslag anser att 

uppdelning av pojkar och flickor belyser olikheter hos könen som dock inte främjar jämställdhet 

(Eidevald, 2009:35). 

 

Vi ska möta barnen där de befinner sig och övertyga dem att utvidga begreppen om manligt och 

kvinnlig, menar Olofsson. Man ska hela tiden utgå ifrån barnens värld och utvidga deras förutsättningar 

och visa nya lösningar. Hon förklarar, då man utgår ifrån barnens intressen, lekar och erfarenheter, kan 

man nå det bästa pedagogiska resultatet (Olofsson, 2007:63). 

 

Olofsson beskriver även att lärarnas krav på eleverna är könsrelaterade, där hon beskriver hur en 

pedagog uttalar sig om hur irriterad hon blir på en flicka som bråkar till skillnad från en pojke. Detta är 

nog vanligt hos många pedagoger resonerar Olofsson. Då repliken till tjejer oftast är ” du kan väl vara 

tyst, du är ju en tjej”. Dessa förväntningar från lärarna hos flickorna kan sätta ett effektivt stopp för 

deras försök att ta plats i klassrummet. Därför menar hon att man ska se individen och höja ribban för 

båda könen. Att man ska höja båda könen utifrån individens förutsättningar (Olofsson, 2007:47).  

 

3.3 Flickor respektive pojkars olika roller i skolan  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur pojkars och flickors olika roller i skolan kan framställas och 

utmärkas beroende på könet. Jag kommer att utgå ifrån olika forskares synpunkter och hur de resonerar 

kring dessa områden. 

 

I boken Modiga prinsessor och ömsinta killar av Britta Olofsson, beskriver forskaren Hanne Haavind att 

kvinnor och män har olika roller i samhället, där män fortfarande är överordnade kvinnorna. Hon menar 

att kvinnan gärna får vara duktig bara hon inte utklassar den man hon lever med. Om kvinnan är 

exempelvis läkare ska mannen vara överläkare. Med detta menas att relationen mellan de båda könen 

ska utmärkas av att mannen ständigt befinner sig i ett överordnat ställningsförhållande gentemot 

kvinnan (Olofsson, 2007:27). 

 

Eidevald menar att kvinnlighet förknippas ständigt med egenskaper som ödmjuk, passiv, beroende, 

känslosam och omvårdnad samt vacker. Medan manligt förknippas med egenskaper som tuff, stark, 



    

15 

 

aktiv, oberoende, makt och känslodistanserad samt aggressiv etc. Begreppen kvinnlighet och manlighet 

nämns på detta sätt med olika motsatsord och med olika egenskaper (Eidevald, 2009:11–12).  

 

Olofsson diskuterar vidare om att i ett klassrum är det oftast så att läraren tar ungefär en tredjedel av 

talutrymmet, pojkarna tar två tredjedelar och av det som återstår är en niondel till flickorna. Olofsson 

menar att killarna får fler frågor, mer ögonkontakt, mer utförliga svar på sina frågor, mer leende och 

även mer tillsägelse. Hon menar att detta visar på att killarna får mer uppmärksamhet av pedagogerna än 

flickorna (Olofsson, 2007:42).  

 

Såsom det tidigare nämns i kapitlet om hur man arbetar med genus och jämställdhet i skolan, då man 

menar att flickor utses som ”hjälpfröknar”, kan detta även vara en fördel, menar Olofsson. Hon menar 

att flickorna inte är förlorare i skolvärlden. Eftersom under senare år har man sett en tydlig förändring, 

då flickor får högre skolbetyg än pojkar. Anledningen till detta anses vara att flickorna har större flyt 

och arbetsdisciplin, där de inte förväntar sig att få något med lätta. Olofsson menar att detta leder till att 

flickorna utvecklas till att blir mer ansvarsfulla och ambitiösa. Medan pojkarna däremot blir mer 

ansvarslösa och utgår istället från uppfattningen om att saker och ting kommer ordna att sig (Olofsson, 

2007:47).  

 

Flickor presterar bättre i skolan oavsett klass, bostadsort eller etnicitet menar Eidevald. Flickor ses idag 

överlägsna än pojkar betygmässigt i nästa alla ämnen förklarar han. De enda ämnena som pojkarna kan 

ha högre betyg i, är idrott och hälsa (Eidevald, 2009:72). 

 

Eidevald resonerar vidare om att de vuxna ständigt framställer barnen som olika beroende på deras kön. 

Han förklarar att könsrollerna uppstår exempelvis i form av pedagogernas kommentarer om barnens 

kläder. Vanligtvis är det så att flickorna får kommentarer om sina kläder framför allt på morgonen när 

de träffar pedagogerna. Oftast blir flickorna bemötta med kommentarer som, ”vad fin klädd du var idag” 

eller ”vilken fin klänning du hade”. Medan pojkarna bemöts på ett annat sätt, där kommentarerna är mer 

som ”Vad kul och se dig idag”. Detta är även ett sätt att framställa barnens olika roller beroende på 

deras kön (Eidevald, 2009:8). 
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4. Metod  

 

I denna del av studien kommer metoden för undersökningen att anges och därmed en redogörelse för 

metodens uppbyggnad. Larsen menar att när man realiserar en undersökning, använder man sig av en 

metod. Metoden man utför går ut på tillvägagångssättet man använder för att finna svar på frågor och för 

att även få bättre kännedom inom ett visst område. Metoderna har sin betydelse i att hämta in, 

organisera och tolka information(Larsen, 2009:17). Hennes råd, kommer därför att ligga till grund för 

min undersökningsmetod. 

 

4.1 Undersökningsgrupp/urval 

De intervjuer som är grundläggande för undersökningen, genomfördes i en skola där dess pedagoger 

utgör kärnan för studien. Anledningen till att en enda skola kommer att vara aktuell för undersökningen 

beror på att ämnet, rörande genusfrågan respektive jämställdhet, är väldigt brett och vittspridd. Av den 

orsaken görs dessa avgränsningar, där studien riktar sig till en skola och dess pedagoger samt deras 

synpunkter. Det innebär att undersökningen avser att studera hur skolans pedagoger arbetar med frågor 

av detta slag, det vill säga gällande kön, genus och jämställdhet etc. I samband med detta kommer 

pedagogernas arbetsmetoder i praktiken att behandlas och deras åsikter i frågan kommer dessutom att 

framföras.  Skolan som kommer att studeras, präglas av kulturell mångfald och består av 50 anställda 

och 348 elever. Det är en väldigt central och liten skola som uppgår till F-6 skola, men som har tanken 

om att bli F-9 i framtiden. 

 

Undersökningsgruppen består av sex pedagoger, hälften kvinnor och hälften män. Det är betydelsefullt 

att framföra att det är av en ren slump att undersökningsgruppen bestod av pedagoger av båda könen. 

Emellertid, anser jag att detta var till min fördel eftersom det bidrog till att jag då fick se 

genusperspektivet både ur manliga och kvinnliga pedagogers syn. Fastän undersökningen inte visade 

skillnader mellan männens och kvinnornas åsikter, var det ändå bra att få med det. Eftersom hade det 

visat sig att det förekom olikheter i pedagogernas synpunkter med anledning till deras kön, skulle jag då 

kunna lyfta fram och belysa det i denna studie. De medverkande pedagogerna hade ungefär samma ålder 

dock olika bakgrunder då de har olika erfarenheter och som också har arbetat olika länge inom denna 

yrkesroll d.v.s. som lärare.  Detta är väldigt framträdande i deras intervjuer, där man ser hur de olika 

pedagogerna skiljer sig åt i deras syn på genus främst med anledning till deras olika yrkeserfarenheter. 

Undersökningen kommer, i hög grad, därför att reflektera dessa pedagogers synsätt på genus respektive 

jämställdhetsfrågan.    
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4.2 Insamling av data 

Insamling av data har skett utifrån intervjuerna med de olika pedagogerna och även med hjälp av 

inspelning i kombination med anteckningar. Med detta menar jag att intervjuerna spelas in med 

intervjupersonens godkännande. Intervjuerna och anteckningar ligger nämligen till grund för 

undersökningen, där syftet är att ge en korrekt och rättvis bild av intervjuerna som möjligt. Larsens bok, 

Metod helt enkelt (2009), användes som stöd för studien eftersom undersökningen bygger på författarens 

intervjuguide vad det gäller tillvägagångssättet för undersökning som gäller exempelvis intervjuer m.m.  

 

4.3 Genomförande 

Jag har använt mig av kvalitativa metoder då jag har i intervjuerna kunnat ställa följdfrågor och utgå 

från vad själva läraren, individen anser om genus och jämställdhet i skolan. Detta inspirerade mig till det 

teoretiska begreppet fenomenologi, som har sin betydelse i att man utgår ifrån personers egen livsvärld 

och erfarenheter. Som även jag gjorde då jag utgick ifrån pedagogernas erfarenheter och deras 

synpunkter(Thomassen, 2007: 89-91). Men jag kommer inte att utgå ifrån en fenomenologisk analys av 

något slag. Det var endast en inspiration som jag tog del av i mina intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

med respektive pedagog separat, varav varje intervju tog ca en timma och ägde rum i olika platser i 

skolområdet. 

4.3.1  Val av metod 

Jag genomförde enskilda kvalitativa djupintervjuer eftersom detta passade bäst för min undersökning. 

Kvalitativa djupintervjuer passade bra till min undersökning för att syftet för denna studie bygger på att 

undersöka hur en lärargrupp i lågstadiet arbetar med genus och jämställdhet. Då avsikten är att 

undersöka deras åsikter om genus och jämställdhet i skolan och hur de arbetar med dessa områden. 

Därför anser jag att enskilda kvalitativa djupintervjuer passar bäst till min undersökning. Eftersom 

fördelen är att mina intervjuer genomfördes i form av möten med varje enskild person, där jag och 

intervjupersonerna möttes ansikte mot ansikte. Detta var väldigt berikande eftersom då kunde jag 

fördjupa mig i frågan som ställdes till intervjupersonen. Det i sin tur bidrog med att jag på så vis fick en 

helhetsbedömning av de synpunkter som intervjupersonerna hade till avsikt att framföra. Då jag 

dessutom kunde ställa följdfrågor och i samband med detta få utförligare svar på mina frågor. Eftersom 

tanken med denna metod är att belysa pedagogernas synpunkter. 
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Innan jag utförde mina intervjuer så utgick jag ifrån den forskningsetiska principen inom humanistiska- 

samhällsvetenskapliga forskningen, där man anger normer om vad som anses vara ett gott 

forskningsetiskt förhållningsätt. Dem viktigaste principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 2002). 

Dessa principer hade jag till avsikt att förklara för intervjupersonerna, för att de skulle känna sig 

bekväma och avslappnade. Med detta menas då att jag framförallt avsåg att förklara för pedagogerna att 

deras namn och den information som de delger, kommer att vara anonym i min uppsats. Dessutom var 

jag noga med att förklara att när de känner för att avbryta sin medverkan under intervjuns gång har de 

rätt att göra det. 

 

4.4  Material  

Inför intervjuerna använde jag material, där jag bland annat spelade in intervjuerna med hjälp av en 

bandspelare i samband med skriftliga noteringar med avsikt att få en helhetsbedömning av pedagogernas 

åsikter. Relevant litteratur, såsom Metod helt enkelt skriven av Ann Kristin Larsen (2009), har jag 

dessutom använt som underlag inför undersökningen i vägledningssyfte för att få råd om hur 

intervjuerna ska genomföras och även hur datainsamling ska gå till.   

 

En kort beskrivning kommer att framställas gällande intervjupersonernas bakgrund, det är dock av 

betydelse att nämna att deras riktiga namn kommer att förbli anonyma med anledning av sekretess och 

med hänsyn för den personliga integriteten. I samband med detta har intervjupersonerna av dessa skäl 

döpts om till andra namn och kommer inte att hänvisas till som exempelvis pedagog ett respektive 

pedagog två. Tanken med detta är att tydliggöra den strukturella uppbyggnaden för att underlätta 

läsningen för dig som läsare.  

 

De intervjuade pedagogerna hade olika erfarenheter, vad det gäller i deras yrkesroll som lärare. Jag 

intervjuade pedagoger av båda könen, varav tre män och tre kvinnor. Gemensamt för alla pedagoger var 

att de hade ungefär samma ålder och att de arbetade som lågstadielärare. De hade alla dessutom arbetat 

som lärare i minst tre år, dock inom olika områden såsom idrottslärare och slöjdlärare etc. För att få mer 

insikt på dessa pedagogers bakgrund se bilaga 2.  
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5. Analys  

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för informanternas synpunkter dels på ”hur de ser på genus och 

jämställdhet i skolan”, dels ”hur de talar om hur de arbetar med genus och jämställdhet i praktiken” samt 

”hur pedagogerna berättar att flickor och pojkar framställs beroende på deras kön i skolan”. Jag kommer 

att analysera pedagogernas intervjuer i samspel med tidigare forskning och teorianknytning. Filosofen 

Karl Popper förklarar begreppet ”förväntningshorisont”. Han menar att när man använder sig av 

empiriska undersökningsmetoder, kan de finnas vissa risker som varje individ utgår ifrån. Individen har 

en viss förväntan om vad man ska uppleva och erfara under sin undersökning, som sedan leder till att 

man berör sin tolkningsansats. Anledningen till att jag relaterar till Karl Poppers beskrivning i min 

undersökning, beror på att mina intervjufrågor och teorier samt min analys, kan inverka på min tolkning 

i det empiriska materialet och på de förväntningar som jag har på materialet (Thomassen, 2007:86). 

 

5.1 Pedagogernas syn på genus och jämställdhet i skolan 

I denna del kommer jag att redogöra för intervjupersonernas syn på genus och jämställdhet i skolan med 

anknytning till tidigare forskning.  

 

”Att ha respekt för varandras egenheter, ursprung och åsikter oavsett kön har sin huvudsakliga 

utgångspunkt i hur man ser på genus och jämställdhet i skolan.” Med detta citat inleder Per sin syn på 

genus och jämställhet.  

 

Per menar att det är väldigt viktigt att man som pedagog i skolan tar upp frågor om genus och 

jämställdhet för att eleverna ska ha respekt för varandras egenheter, ursprung och åsikter oavsett kön.  

Utifrån detta synsätt menar Per, att det i sin tur leder till att förebygga så att diskriminering, mobbing 

och liknade situationer inte förekommer. Med detta menar han att de värderingar som ligger till grund 

för hans syn, är dessa som kännetecknar genus och jämställdhet. Då han dessutom hävdar att man ska se 

individen och höja ribban för individens förutsättningar med hjälp av jämställdhet och jämlikhet 

oberoende på kön. Vidare diskuterar Per kring begreppen genus och jämställdhet och menar att då dessa 

är sammanhängande, kan begreppen ses och tolkas ganska lika. Av den anledningen förklarar han att det 

därför kan föreligga svårigheter i att skilja åt de olika begreppens betydelse. Utifrån detta kan Pers 

synsätt tolkas i form av att han har skilda synsätt på hur han ser på genus och jämställdhet i skolan. Dels 

menar han att alla som inverkar i skolans arbetslag ska har respekt för varandra oberoende på kön, för 

att diskriminering, mobbning och andra liknade situationer inte ska förekomma. Dels menar han även att 
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man ska se individen och höja ribban för individens förmågor och möjligheter med hjälp av 

jämställdhet. Vidare tar han även upp att begreppen genus och jämställdhets kan ha samma betydelse 

och att man därför har svårt med att skilja på dessa begrepp.   

 

Jerker utgår ifrån liknande synpunkter som Per och menar att – ”man bör inte bedöma eleverna utifrån 

kön utan man bör istället utgå ifrån individen i sig, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur, religion osv”. 

Han förtydligar detta även med ett exempel då han menar att ” jag vill veta att min dotter när hon växer 

upp, får ett lika bra liv som min son. Hon ska inte behöva förlita sig på en annan människa lika mycket 

som han inte heller ska behöva göra det. Med detta menar jag då att hon ska kunna ha de 

förutsättningar som krävs för att skapa det liv hon vill ha, oberoende på hennes kön”. Med en bestämd 

röst förklarar Jerker, att dessa tankar är grundläggande för hans syn på genus och jämställdhet och som 

han även har till avsikt att förmedla till sina elever.  

 

Jerker tillägger dessutom att ”genus i skolan kan påverkas av de vuxna som finns i barnens omgivning. 

Han menar att barn tar till sig av vuxna och om vi vuxna inte bryter mot normerna samt föregår med ett 

gott exempel för barnen, kan detta resultera i att eleverna vidareutvecklar det som de har lärt sig av oss 

vuxna. ”Fördomar om synen på genus kan förekomma i barnens omgivning som påverkas av oss vuxna 

inte bara i skolan även i hemmet”, poängterar han. ”Om det ska ske en förändring hos barnen, kräver 

detta att det i första hand sker en förändring hos de vuxna. Dessutom att man sedan ständig arbetar 

med dessa begrepp i sikt mot att nå ut till barnen som förebilder”. Jerkers synsätt om genus och 

jämställdhet i skolan kan tolkas som att även han menar att individen ska stå i centrum och att man ska 

utgå ifrån individen oberoende på kön. Men han konstaterar även att barnen kan bli påverkade av de 

”fördomar” som finns om synen på genus och jämställdhet av föräldrarna samt de vuxna som inverkar i 

barnens omgivning. 

 

Malin menar att ”vi människor har lika rättigheter och skyldighet oavsett kön”. Hon förklarar att hon 

ständigt talar om detta för sina elever. ”I mitt arbete utgår jag ifrån detta synssätt och som, i hög grad, 

genomsyrar min syn på genus och jämställdhet. Utifrån mitt perspektiv anser jag inte att dessa begrepp 

utgör stor skillnad, då min definition går ut på att genus och jämställdhet är ganska lika. Detta har, till 

stor del, sin grund i att de i viss mån överlappar varandra.” Utifrån Malins synsätt om genus och 

jämställdhet i skolan kan detta tolkas att hon avser dels att lyfta fram individen som hon menar ska stå i 

centrum och att hon även ständigt utgår ifrån individens förmågor. Dels förklarar Malin även att hon 

inte kan skilja på betydelsen av dessa begrepp, med detta menar hon att genus och jämställdhet kan ses 

samt tolkas ganska lika, då de överlappar varandra. 
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Gunilla konstaterar att ” alla elever ska ses och synas samt ha rätt till sin egen identitet, religion, kultur 

och bakgrund osv oavsett kön”. Då hon resonerar att syftet är att man ökar förståelsen mellan pojkar och 

flickor utifrån deras förmåga oberoende på kön och dessa förväntningar som vi ständigt har på dem.  

Även Karin menar att man som pedagog är den som – ”höjer ribban för elevers värde och rättigheter i 

samhället oavsett kön”. Gunillas och Karins syn på genus och jämställdhet i skolan framgår av att fokus 

ska ligga på individen, då de menar att man ska utgå ifrån individens möjligheter och förmågor 

oberoende på kön. 

 

Pedagogen Lukas menar att ”alla ska ha lika rättigheter och att man som pedagog ska utgå ifrån 

individens förutsättningar oberoende på kön”. Han poängterar även att detta inverkar på eleverna 

genom att de får uppfattningen av att de gamla föreställningarna om vad manligt och kvinnligt är, 

fortfarande existerar i dagens samhälle. Han menar att det är de vuxna i elevernas omgivning som bidrar 

till att påverka elevernas syn på genus och jämställdhet. Eftersom barnen tar till sig då av de vuxna i sin 

omgivning såsom pedagogerna i skolan och även föräldrarna i hemmet. Där de beter sig och talar till 

eleverna på ett sätt som barnen tar till sig av och som leder till att barnen utgår ifrån förväntningarna om 

att killar ska bete sig på ett sätt och tjejer på ett annat. Lukas förklarar att det är i förhållande till dessa 

förväntningar som eleverna växer upp kring och i samband med detta formar deras identitet. Han 

betonar med en självklar röst att det är en ”självklarhet att alla elever ska ha samma möjligheter”. Det 

som kan tolkas av Lukas syn, är att även han menar att man ska sätta individen i centrum och utgå ifrån 

individens kapacitet och förmåga. I likhet med Jerkers synsätt på genus och jämställdhet, tar han även 

upp att barnet kan påverkas av de vuxna i deras omgivning. Då han hävdar att de vuxnas syn på genus 

och jämställdhet kan inverka i barnens synsätt. 

 

Samtliga informanters syn på genus och jämställdhet i skolan, där det tar upp att individen ska stå i 

centrum kan jag knyta an till Lif, då han tar upp att skolan har väldigt många valmöjligheter i att 

påverka individer och på så sätt även samhället i stor utsträckning. Det i sin tur medför att skolan bär på 

ett stort ansvar då det har en betydande makt i att påverka individen. Han förklarar att med dessa 

valmöjligheter bör skolan använda sin s.k. ”maktbefogenhet” till sin fördel genom att utbilda individen. 

I linje med detta anser Lif, att detta skapar förutsättningar som leder till att individen istället bedöms 

utifrån sina personliga prestationer och kapacitet oberoende av kön, ras etnicitet etc. Därför förklarar 

han att frågor om jämställdhet inte handlar om andra personer någon annanstans, i en annan tid utan de 

handlar om en själv här och nu (Lif 2010:7). 
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Per, Karin, Gunilla och Malin utgår ifrån Lifs synssätt och menar att man ska se individen i sig och höja 

ribban för individens förutsättningar med hjälp av jämställdhet och jämlikhet som verktyg. Även Jerker 

och Lukas har liknande synpunkter på Lifs resonemang, då de tar upp att det är individen som ska stå i 

fokus oavsett kön och etnisk bakgrund.  Pedagogernas synpunkter på att man ska lyfta fram individen 

och främja en god utveckling med likvärdiga rättigheter och skyldigheter oberoende på kön, kan kopplas 

till Eidevalds resonemang. Då Eidevald anser att i förskolan/skolan ska både flickor och pojkar ges 

samma möjligheter oberoende på kön, och att de ska värderas lika. Han menar att lärarna ska utgå ifrån 

vilka intressen barnen har, där alla barn mer eller minder ska ses som lika. Men detta har sin grund i hur 

man ser på barnen och vilka förväntningar man har på dem. För att kunna begränsa sina förutfattade 

förväntningar och öka elevernas förutsättningar, måste man utgå ifrån individen. Eidevalds synpunkter 

tyder på att förskolans/skolans uppdrag, i huvudsak, blir på så vis att ge eleverna samma rättigheter samt 

skyldigheter oavsett om man är flicka eller pojke (Eidevald, 2009:22–23). 

 

Pedagogerna Lukas och Jerker delar samma syn som övriga pedagoger, men skiljer sig en aning åt i sina 

synpunkter eftersom de båda tar även upp att barnen påverkas av de vuxna i sin omgivning. 

Pedagogernas syn har en koppling till det som Lifs och Eidevalds resonerar kring, där författarna utgår 

ifrån att barnen kan ta till sig av de olika synsätten som finns på genus och jämställdhet i hemmet. Lif 

menar att fördomar om synen på genus och jämställdhet förekommer i hemmet. Han konstaterar att 

människor blir som schabloner istället för individer och Eidevald i sin tur hävdar att eleverna påverkas 

av hemmet och omgivningen(Lif, 2010:95). Ur en kritisk ståndpunkt kan det tyckas att detta synsätt 

inverkar i barnens uppväxt och identitet som kan leda till att barnen utgår ifrån en ensidig uppfattning 

om genus och jämställdhet. Detta i sin tur innebär att barnens inställning till genus och jämställdhet 

grundar sig på en begränsad syn. Eidevald menar alltså att genus och jämställdhetsarbetet påverkas 

mycket av hemmet. Jämställdhetsarbetet kan vara problematiskt för att mycket av denna grundar sig på 

individuella värderingar och ibland kan det vara svårt att bli medveten om just alla individers 

värderingar. Enligt Eidevald visar detta på att man inte är så medveten som man skulle önska att vara 

(Eidevald, 2009:14). 

 

Samtliga pedagogerna delar en gemensam syn på genus och jämställdhet, då de utgår ifrån liknande 

synpunkter. Informanterna hävdar att synen på genus och jämställdhet i skolan ska grunda sig på att man 

bör se individen i sin helhet och utgå ifrån dennes förutsättningar. Avsikten med detta är att kunna ge 

individen de möjligheterna som krävs för att gynna individens kunskapsutveckling oberoende på dess 

kön. Somliga av informanterna anför därmed att även det övriga samhället påverkar barnens uppväxt, då 
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de omges med ständigt förekommande förväntningar som hela tiden ställs på de och om hur de bör bete 

sig som pojke respektive flicka.    

 

En del av informanter menar även att de inte kan se skillnad på genus och jämställdhet begreppen, där 

framförallt Malin tar upp att enligt henne har dessa begrepp inte stor skillnad. Då hon menar att 

definitionen av genus och jämställdhet ses som ganska likt för henne. Eftersom båda begreppen står i 

nära anknytning till varandra. Då Hirdman förklarar definitionen av genus i form av att man kan se hur 

människor formas och även hur de formar sig till man och kvinna (Hirdman, 2003:11), kan detta även 

relateras till Lifs resonemang om jämställdhet. Eftersom likt Hirdman menar han att begreppen inte har 

samma betydelse och förklarar på så vis att jämställdhet är ett skilt begrepp från genus och som istället 

har sin betydelse i att jämställdhet ska tillkomma alla individer oavsett kön. I linje med detta 

understryker han även att båda könen ska ges samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter, ställning och 

inflytande etc (Lif 2010:14).  

 

Olofsson sätter stor vikt vid pedagogernas syn på genus och jämställdhet när detta kommer till uttryck i 

deras arbetssätt. Hon är kritisk mot de pedagoger som tar för givet att de arbetar jämställt med barnen. 

Då hon menar att detta är ett tecken på deras dåliga insikt i jämställdhetsarbetet och som visar på att de 

inte riktigt har en förståelse av begreppets betydelse. Eftersom pedagogernas kunskapsbrist om genus 

och jämställdhet tyder på att de själva inte riktigt har förstått problematiken. Då de inte kan se skillnad 

på genus och jämställdhet beror på personalens könsblindhet och som i sin tur leder till brister i 

pedagogernas förmåga att bearbeta betydelsen av dessa begrepp(Olofsson, 2007:20–21). I enlighet med 

Olofssons resonemang kan pedagogernas snäva definition på genus och jämställdhet, bero på deras 

dåliga insikt i begreppens innebörd och som på så sätt även kan påpeka kunskapsbrist hos pedagogerna.    

 

Olofsson menar vidare att kön och genus förekommer ständigt inte enbart i det man säger och uttalar, 

utan även genom vårt handlande i form av leenden, blickar, kroppshållning, mimik och röstläge. Hon 

menar att det är pedagogerna som utgör källan för könsmönster då det är de som överför traditionella 

könsmönster. Detta exemplifierar hon genom att man redan i förskolan indelar pojkar och flickor i dock- 

respektive bygg rum. Detta gör man under förutsättningarna att endast flickor leker med ex dockvagnar 

och där även enbart pojkar leker i bygg rummet. Olofsson menar att detta handlande leder till att vi 

bekräftar barnens beteende och som på så vis leder till att vi arbetar i könsblindhet (Olofsson, 2007:20–

21).  
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Utifrån ett analytiskt perspektiv kan det tyckas att pedagogernas syn mer och mer riktar sig mot 

jämställdhetsbegreppet snarare än genus. Eftersom pedagogerna har till avsikt att lyfta fram individens 

rättigheter och skyldigheter, detta utgör kärnan i deras syn på genus och jämställdhet. Då fokus inte 

ligger på hur manligt och kvinnligt skapas och formas i såväl skolan som i samhället, utan då 

pedagogerna istället koncentrerar sig mer på att skapa en miljö där jämställdhet är medelpunkten.      

 

5.2 Hur pedagogerna talar om hur de arbetar med genus och jämställdhet i skolan 

”Jag tror att vi inte är så medvetna om genus respektive jämställhet som vi egentligen vill vara”. Denna 

mening är väldigt intressant som Gunilla inleder med i intervjun. Citatets betydelse har bidragit med att 

framställa även samtliga pedagogers uppfattningar om hur de talar om sitt arbete om genus och 

jämställdhet. Informanterna instämmer i Gunillas resonemang om att man som pedagog inte är så 

medveten om genus och jämställdhet i arbetet, som man skulle önska att vara. Gunilla menar att man är 

medveten om genus och jämställdhet teoretiskt sett, men att man bearbetar begreppen annorlunda när 

man arbetar med dem i praktiken.  

 

 Karin menar att – ”vi tror att vi ligger långt framme när det gäller arbetet med genus och jämställdhets 

frågor, men det finns fortfarande områden som bör utvecklas. Vi skapar ständigt omedvetna 

förväntningar på flickor och pojkar”. 

 

Lukas förklarar - ”jag ska vara lite självkritisk och framföra att jag har varit lite dålig på att ta upp 

genus och jämställdhet som en ståndpunkt i mitt arbete, men jag kan absolut bli bättre. Jag anser att de 

är viktiga begrepp att diskutera i skolan men jag tror att man inte är så medveten om genus och 

jämställdhet som man egentligen önskar att vara. Med detta menar jag att man ibland kan göra 

omedvetna könsskillnader på pojkar och flickor som man egentligen inte är så medveten om. Det är 

visserligen intressant att Lukas är ärlig med att tala om att genus och jämställdhet inte är särskilt centralt 

i hans arbetssätt. Däremot kan jag tolka att hans argument som s.k. ”självkritisk”, tyder på att han intar 

försvarsställning. Detta genom att Lukas motiverar sitt handlande i form av att han avser att kritisera sig 

själv först för att undvika kritik från andra håll.  

 

Samtliga pedagoger, främst Gunilla, Lukas och Karin, tar upp att man som pedagog kan i sitt arbete göra 

omedvetna könsskillnader på pojkar och flickor. De menar att man omedvetet arbetar i könsblindhet och 

skapar förväntningar på pojkarna och flickorna på grundval av könet.  Pedagogernas motiveringar om 

omedvetna förväntningar, har en koppling till det som Eidevald berättar, då han menar att 
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förskolelärarna står inför en relativt stor utmaning i form av att de skapar omedvetna förväntningar på 

eleverna. Eidevald menar att pedagogerna i skolan dock inte ser detta som förväntningar utan mer som 

”självklarheter”. Med detta menar han att pedagogerna omedvetet arbetar i könsblindhet och med 

anledning till detta fokuseras deras arbetssätt därför på de förväntningar som man har på flickor samt 

pojkar. Däremot, anser Eidevald att man istället bör vara medveten om sina förväntningar eftersom det 

är dessa förväntningar och handlingsmönster som sänder ut budskap till eleverna, som de sedan tar till 

sig av (Eidevald 2009:9).  

 

Ett exempel som Gunilla tar upp och berättar om är att – ” Man reagerar mer när en flicka är 

utåtagerande och högljudd än en pojke. Att man reagerar på det omedvetet när man arbetar, beror på 

omedvetna förväntningar och normer som vi har på flickor och pojkar. Det borde egentligen inte vara 

så men jag måste erkänna att man dessvärre gör denna könsuppdelning, vare sig det är medvetet eller 

omedvetet. Däremot är det lätt att man medvetet plockar fram material som inte utmärker 

könsuppdelning. Som exempelvis att man föreslår för tjejerna om deras val av färger t.ex. att de inte 

alltid behöver ta rosa, lila färger och likaså för killarna när de gäller blåa, gröna färger”. 

 

Gunillas synsätt om hur omedvetna könsuppdelningar kan ske, har en nära koppling till Olofssons 

tidigare studier, som beskriver att lärarnas krav på eleverna är könsrelaterad och där hon beskriver hur 

en pedagog uttalar sig om att hur irriterad hon blir på en flicka som bråkar än en pojke. Vidare förklarar 

Olofsson att detta är nog vanligt hos många pedagoger.  Då repliken till tjejer oftast är ” du kan väl vara 

tyst, du är ju en tjej”. Dessa förväntningar från lärarna hos flickorna kan sätta ett effektivt stopp för 

deras försök att ta plats i klassrummet. Därför menar Olofsson att man ska se individen och höja ribban 

för båda könen. Med detta menas alltså att man ska höja ribban för båda könen utifrån individens 

förutsättningar oberoende på kön (Olofsson, 2007:47). 

 

Ett annat exempel som Gunilla tar upp är en situation som hon noggrant iakttog en dag då hon hade 

lektion, hon berättar följande ” En dag när jag nämnde för barnen att vi ska ha klassvärdar och 

förklarade då att de två som utses till klassvärdar, skulle i slutet av dagen städa det som man hade 

arbetat med, ledde detta nämligen till en händelserik upplevelse. Eftersom så fort detta kom till tals 

d.v.s. att klassvärda skulle utses, hade tjejerna redan fått uppfattningen om att det skulle vara någon av 

dem. Av den orsaken började därför var och en av tjejerna att plocka undan det som fanns på bordet 

och städade runt omkring sig. Medan killarna däremot bara satt på stolarna och latade sig samtidigt 

som de iakttog tjejerna”.  

 



    

26 

 

”Detta är något som vi vuxna förväntar oss av tjejerna, då man kan säga att man nästan utser flickorna 

till s.k. ”hjälpfröknar” och ser killarna mer som ”busiga” och ”stökiga”. Men min avsikt är att försöka 

undvika sådana situationer genom att i mitt sätt att arbeta, ständigt sträva efter att framställa flickor 

och pojkar som jämlika. Jag uppmärksammade denna situation och tog sedan upp det med klassen att 

det istället vore lämpligast att en tjej och en kille ska bestämmas som klassvärdar. Eftersom det är mer 

rättvist så i och med att jag ville visa för mina elever att det inte finns skillnader mellan flickor och 

pojkar. Men för att barnen ska kunna förstå detta diskuterade vi i klassen om varför det just skulle vara 

en tjej och en kille samt vad tanken med det var, där alla kunde yttra sig”.   

 

Det framgår att Gunillas inställning är att ständigt försöka arbeta på det här sättet genom att hon 

diskuterar med barnen om varför de ska arbeta på det ena sättet eller på det andra sättet. Tanken med 

detta är att skapa en bättre förståelse för eleverna om deras syn på genus och jämställdhet samt inspirera 

de till en ny kunskapsutveckling. Men i samma stund tillför Gunilla att det självklart förekommer vissa 

tillfällen då man ibland kan göra en slags omedveten könsuppdelning mellan pojkar och flickor p.g.a. de 

förväntningar som finns på barnen.  

 

Även Pedagogen Malin lyfter fram detta med att flickor utpekas som hjälpfröknar och pojkarna som 

”busiga” och ”stökiga”, då hon förklarar att ”Det är inte barnens roll att hjälpa fröken, det är mitt 

jobb”. Med detta menar Malin att det inte är barnens uppgift att hjälpa fröken utan att det är hennes 

ansvar att hålla ordning och reda i klassen. Då hon förklarar att flickorna inte ska tilldelas rollen som 

hjälpfröknar och inte heller ta för sig den uppgiften, likaså gäller för de motsatta förväntningar som 

finns på pojkarna som exempelvis ”busiga” och ”stökiga”. Eftersom tanken är att man vill bortse från 

dessa förväntningar och normer som finns på pojkar och flickor. Man vill istället se individen och 

försöka frikoppla denne från de förväntningar som har skapats om vad som är manligt och kvinnligt.   

 

I skolan försöker Malin att behandla detta genom att bearbeta hur genus och jämställdhet kommer till 

uttryck i praktiken. För att undvika att flickor utses till s.k. hjälpfröknar väljer hon att dela upp klassen i 

två delar, där ena gruppen består av flickor och den andra av pojkar. Avsikten med detta är att försöka 

undgå att flickorna behandlas som hjälpfröknar åt pojkarna, hon är även tydlig med att betona att det är 

enda gången hon medvetet har indelat klassen på grundval av kön. Men Malin är dessutom noga med att 

förklara för sina elever tanken bakom detta, då hon har till avsikt att illustrera en bild av jämställdhet 

mellan könen genom att gruppera klassen pga. kön. Utifrån denna gruppering vill hon tydligt visa för 

klassen att både pojkarna och flickorna kan bortse från existerande könsmönster, där exempelvis 

flickorna inte längre behöver spela rollen som utsatta hjälpfröknar. 
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Pedagogerna Malin och Gunilla tar upp hur man utser flickorna till s.k. ”hjälpfröknar ”och hur man även 

utgår ifrån den generella synen om pojkar som ”stökiga” och ”busiga. Pedagogerna menar alltså att 

flickor utses till hjälpfröknar till följd av våra förväntningar på dem. Malins och Gunillas synsätt har en 

koppling till Olofssons undersökning om att flickor ständigt utses till hjälpfröknar. Dock, menar hon att 

detta är en roll som flickorna dels blir tilldelade och dels som de själva tar för sig. Olofsson förklarar att 

detta beror på de förväntningar som vi har på dem och att det visar sig tydligt i pedagogernas arbetssätt, 

genom att exempelvis placera en ”duktig” och ”skötsam” flicka bland två ”stökiga” pojkar. Hon menar 

att dessa handlingsmönster ger ett uttryck för de förväntningar som vi då skapar och har både på pojkar 

samt flickor. Eftersom utifrån ett sådant arbetssätt indelar vi då pojkar och flickor i olika könsroller 

(Olofsson, 2007:46). 

 

Pedagogen Lukas delar liknande ståndpunkter som Malin, däremot menar han att hans sätt att arbeta 

med genus och jämställdhet går ut på att undvika att indela klassen i flick- och pojkgrupper. I enlighet 

med många andra pedagoger hävdar han att detta är bland de metoder som är mest effektiva för att 

undvika medvetna könsmönster och könsuppdelningar. Lukas synsätt har en anknytning till Eidevalds 

resonemang, som i sin undersökning tar upp att många arbetslag anser att i skolan ska alla barn 

behandlas och ses som lika oberoende på kön. Dessutom menar Eidevald, i likhet med många arbetslag, 

att en uppdelning av könen leder till att belysa olikheter mellan pojkar och flickor. Av den anledningen 

intar Eidevald en kritisk ståndpunkt till synen på könsuppdelning eftersom det inte främjar jämställdhet i 

skolvärlden (Eidevald, 2009:35). Detta tyder på att Lukas och Eidevald har samma tolkning om att 

könsuppdelning inte ska förekomma i skolan oavsett vad man önskar att uppnå. Eftersom de menar att 

detta leder till att skilja åt könen, där olikheter mellan pojkar och flickor mer utmärks och får på så vis 

en framstående roll.  

 

Fastän Malin och Lukas delar en gemensam syn på att man ska undvika könsuppdelning, framkommer 

ändå en tydlig skillnad mellan pedagogernas arbetssätt om genus och jämställdhet. Eftersom Lukas utgår 

ifrån liknande ståndpunkter som Eidevald och anser att det inte bör förekomma någon könsuppdelning i 

exempelvis pojk- och flickgrupper, oavsett ändamålet. Lukas förklarar att detta kan medföra negativa 

effekter för barnen som kan leda till ökad obalans mellan könen då könsuppdelningen inte ger flickor 

och pojkar möjlighet att mötas. Malin förklarar att hon gör denna könsuppdelning med anledning till att 

hon vill undvika att flickor utses till s.k. ”hjälpfröknar”. Hon förklarar könsuppdelningen hon gör med 

syfte till att undvika att flickor ska utses till hjälpfröknar. Eftersom enligt henne är detta, i viss mån, 

nödvändigt för att skapa en jämlik balans mellan båda könen.   
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Vidare förklarar Lukas hur han förhåller sig till begreppen genus och jämställdhet i praktiken och 

skildrar detta utifrån ett exempel. Han förklarar att det nyligen förekom då en pojke påstådd att han var 

bättre på fotboll och starkare än alla tjejer i klassen. Detta påstående blev till en diskussion som Lukas 

lyfte fram. Under diskussionen avsåg Lukas hela tiden att försöka få barnen att förklara vad de grundar 

sina uppfattningar på genom att ex. fråga; ”varför anser ni att killar är starkare och bättre på fotboll än 

tjejer?” ”Hur menar ni?” Han försökte att nå varje elev och förklara att man utgår ifrån individen, 

individens intresse och förutsättningar. Enligt Lukas är detta arbetssätt utmärkande för hans sätt att 

arbeta med genus och jämställdhet i praktiken. Lukas och Gunilla bearbetar dessa begrepp i vis mån 

nästan lika då båda tar upp att de försöker diskutera gemensamt med klassen, när frågor om genus och 

jämställdhet dyker upp. 

 

Per förklarar att hans utgångspunkt i sitt arbetssätt att främja genus och jämställdhet i praktiken är 

”genom att försöka att behandla alla lika och med respekt oavsett kön eller annan etniskt bakgrund” 

Pers synsätt på hur han försöker arbeta har en koppling till Olofssons beskrivning om att man som 

pedagog ska ha till avsikt att möta barnen där de befinner sig och övertala de att utvidga begreppen om 

manligt och kvinnligt. Hon lägger dessutom tyngdpunkten på att man ständigt ska utgå från barnens 

värld och utvidga deras valmöjligheter samt söka nya lösningar. Eftersom barnen är den brännande 

punkten i pedagogernas arbete där man ska utgå från individen, bör man således utgå ifrån barnens 

intressen, lekar och erfarenheter för att uppnå det bästa pedagogiska resultatet (Olofsson, 2007:63). Det 

som kan förstås utifrån Pers sätt att arbeta med genus och jämställdhet i praktiken, målar detta upp en 

generell bild av hur många andra pedagoger i olika arbetslag ständigt uttalar sig. Där de dessutom 

hävdar att deras arbetssätt ska ske med utgångspunkt i de principer som står i läroplanen. Ur ett kritiskt 

perspektiv däremot, kan det framföras att samtliga pedagoger strävar efter att arbeta utifrån läroplanen 

som i huvudsak står till grund för verksamheten. Men frågan är dock, kan man arbeta i likhet med det 

som man uttalar och önskar att uppnå, i praktiken?  

 

Även Jerker berättar i sin tur hur han arbetar med genus och jämställdhet i praktiken, han berättar att 

skolan arbetar utifrån Olweus programmet ”mot mobbing och antisociala beteenden” som har sin 

betydelse i att ingen ska vara avvikande i skolan, där alla elever ska bemötas rätt oavsett kön. ”Vi 

försöker ständigt att arbeta genom att se individen och på så vis utgå ifrån individen. Men ibland så 

arbetar vi även med hur det är att vara en tjej respektive kille, då vi anser att det är viktigt att förklara 

för eleverna hur deras kroppar är uppbyggda. Många tjejer får ingen förklarning på vad ex mens är. 

Varför man får mens? Likaså gäller det för killarna, då de inte talar om vissa saker i hemmet. Därför 
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har vi pedagoger i skolan skyldighet i att förmedla detta till våra elever. Med detta menar jag att det är 

av stor vikt att vi ser till att både killar och tjejer blir utbildade inom alla områden.  När dessa frågor 

uppkommer, diskuteras de genom att dela in eleverna i tjej och killgrupper då vi har sexual kunskap. 

Detta gör vi för att eleverna ska få en förklaring på och även bli medvetna om hur kroppen byggs upp. 

Det är dessutom av betydelse att förklara att vi gör denna indelning av könen endast p.g.a. att vi strävar 

efter att förmedla denna typ av kunskap de vill säga sexual kunskap till eleverna i syfte att nå ut till alla 

elever. Jerker berättar om hur han arbetar med genus och jämställdhet i praktiken genom att förklara att 

de utgår ifrån att se individen och ge individen de förutsättningar som krävs för denne. Men han berättar 

även att han delar in klassen i tjej respektive killgrupper, då det är nödvändigt att göra det för att nå ut 

till alla elever.   

 

Jerkers resonemang kan knytas an till det som Eidevald tar upp i första vågen som grundar sig på 

liberalfeminismen och menar att en del forskare hävdar att kvinnor och män i grunden är väldigt lika. 

Där man placerar kvinnor och män i olika fack, kan det påvisa att diskriminering mellan könen 

förekommer. Ett exempel på detta är att könen tilldelas olika löner inom samma arbete fastän det sägs 

att man i grunden betraktas som lika. Eidevald menar att könsuppdelning i skolan kan ge upphov till 

framtida konsekvenser. Eftersom om förhållandet mellan könen präglas av obalans i skolan kan detta 

även leda till att påverka den framtida relationen mellan könen. Detta kan exemplifieras i form av att 

man kan göra åtskillnad mellan män och kvinnor på arbetsplatser genom olika löner eller att män får 

anställningar men inte kvinnor etc (Eidevald, 2009:62). 

 

Kort sammanfattat kan det tyckas att samtliga pedagoger utgår ifrån att genus och jämställdhets frågor i 

praktiken bör bearbetas, genom att man som lärare ska kunna uppmärksamma och även försöka att 

undvika de fördomar som förekommer i skolvärlden om könet. Då dessa även ständigt påpekas i 

samhället.  De menar att man ska utgå från elevernas individuella behov samt förutsättningar. Att man 

hela tiden ska utgå ifrån individen när man arbetar och inte könet. Somliga pedagoger menar att de 

undviker att dela in grupperna i tjej och killgrupper, medan andra hävdar att de gör detta ibland för att nå 

ut till alla elever.    

 

Detta kan kopplas till exempelvis då Jerker påpekade att han endast gjorde denna form av 

könsuppdelning på grund av att han hade till avsikt att nå ut till sina elever och utbilda de i sexual 

kunskap. Enligt honom var detta den lämpligaste metoden att gå till väga med. Ett annat exempel är 

även då Malin förklarade att hennes indelning av könen berodde på att eleverna de vill säga flickorna 

inte ska utses för ”hjälpfröknar”. Emellertid, är samtliga pedagoger överens om att de ständigt försöker 
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att i efterhand diskutera med klassen om en situation dyker upp då könsuppdelning sker. Många 

pedagoger menar även att man ibland kan ha omedvetna förväntningar på pojkar och flickor som man 

själv inte riktigt är medveten om. Där man exempelvis utser flickor till hjälpfröknar, såsom Gunilla och 

Malin lyfte fram och tidigare diskuterade. 

 

5.3 Hur flickor och pojkar framställs beroende på deras kön. 

”Pojkar och flickor framställs på olika sätt beroende på deras kön”, förklarar Per. Han menar att 

”fastän vi inte särskiljer könen så kan man ändå se att pojkar och flickor har olika roller beroende på 

deras kön. Då man ser att de väljer att leka olika lekar, har olika beteenden samt att man även kan se 

att pojkar är mer högljudda och tar för sig mer än flickorna”. Med detta förklarar Per att man i skolan 

försöker att förebygga sådana könsmönster och könsuppdelningar. Han menar att det är viktigt att 

skolan tar upp sådana situationer exempelvis i det fall det vore så att en tjej vill spela fotboll, ska hon då 

ha möjligheten att göra det. Tanken med detta är att visa att även tjejer kan tycka om fotboll och i detta 

led undanröja föreställningen om att flickor ses som odugliga vad det gäller bollspel. Per menar att om 

inte vi vuxna visar att det är godtagbart att flickor tillåts att exempelvis spela fotboll och i det ledet 

likställa flickornas förmåga för bollspel med pojkarnas. Kan detta då leda till att barnen tar till sig av 

våra handlingsmönster och följa de normer som förväntas av pojkar och flickor. Utifrån Pers 

resonemang, så menar han att skillnader mellan könen förekommer i skolan och att han kan se dessa 

skillnader på flickor och pojkar beroende på deras kön. Han menar dessutom att dessa skillnader bärs av 

vuxnas ansvar att sätta stopp för. 

 

Likt Per, betonar även Lukas ”att generellt så är det killarna som tar mer plats än tjejerna ifråga om 

talutrymme i klassrummet. Då killarna även förväntas vara bättre på exempelvis olika bollspel, där de 

ska vara aggressiva och starkare än tjejerna. Medan tjejerna ska vara mjuka, känsliga och försiktiga. 

Men jag tror att mycket av dessa förväntningar influeras av föräldrarna hemmet.” Lukas menar att de 

förväntningar som finns i hemmet förs vidare i skolan och sedan framkommer i elevernas beteenden 

beroende på deras kön. Av den anledningen anser Lukas att man kan se flickors och pojkars olika 

könsroller. Samtliga pedagogers syn på hur flickor och pojkar framställs beroende på deras kön, är 

väldigt likt varandra men att de ändå skiljer sig åt i viss mening.  

 

Pers och Lukas syn på hur olika roller framställs, kan knytas an till Olofssons resonemang, då hon tar 

upp att flickor i viss mån hamnar i skymundan till följd av att pojkarna upptar ca två tredje delar av 

talutrymmet i klassrummet och där läraren själv tar ungefär en tredje del. Detta innebär att det inte 
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lämnas lika mycket talutrymme åt flickorna, då endast en ynka niondel av talutrymmet består. Olofsson 

menar att detta beror på att pojkarna får mer uppmärksamhet av pedagogerna, som i sin tur leder till att 

pojkarna tilldelas fler frågor, får mer ögonkontakt och även utförligare svar på sina frågor, till skillnad 

från flickorna (Olofsson, 2007:42).  

 

Även Jerker berättar hur pojkars och flickors olika roller framställs i skolan, han menar att detta kan 

framställas i pojkars och flickors betyg. Då han poängterar att även ”betygsmässigt så kan man se 

skillnader på flickor och pojkar. Man kan se att flickor presterar bättre och får bättre betyg än 

pojkarna. Anledningen till detta vet jag inte riktigt vad de beror på, men det förs ständiga diskussioner 

om detta. Man har pratat mycket om att orsaken kan vara att killar oftast ses som stökiga och förväntas 

att vara lata och stökiga vilket leder till att pojkarna inte bryr sig lika mycket som flickorna gör. Det kan 

även vara så att de tror att de riskerar att förlora sin ”manlighet” och framstår som ”mesiga”, om de 

ägnar tid åt skolan.  Många av pojkarna utgår ifrån normen där pojkarna förväntas vara mer som 

stökiga, högljudda, pratiga och att de inte kan sitta stilla, medan tjejerna är mer tysta, blyga och får 

mer gjort”. Enligt Jerker kan detta bero på de normer som vi skapar både i samhället och i skolan, som 

leder till att barnen får uppfattningen om att de måste leva efter de förväntningar som finns på dem d.v.s. 

om manligt och kvinnligt.   

 

Jerkers synsätt på hur flickor och pojkar framställs beroende på deras kön, har en koppling till de 

synpunkter om könsroller som Olofsson och Eidevald tar upp. Där Olofsson menar att flickor inte ska 

ses som förlorare i skolvärlden när de utses till hjälpfröknar. Eftersom hon hävdar att tanken bakom 

flickornas s.k. hjälpfröknar, beror på att de presterar bättre i skolan då de har bättre arbetsdisciplin till 

skillnad från pojkarna, som istället är mer ansvarslösa. Hon förklarar vidare att detta leder då till att 

flickorna blir mer ansvarsfulla och ambitiösa, medan pojkarna inställer sig mer på tilltron om att saker 

och ting kommer att ordna sig (Olofsson, 2007:47). Eidevald resonerar kring detta genom att förklara att 

flickorna befinner sig i ett överläge gentemot pojkarna då de presterar bättre i skolan. Han menar att 

pojkarna kan prestera bättre än flickorna endast i ämnen såsom idrott och hälsa (Eidevald, 2009:72). 

 

Malins synpunkter på hur könsrollerna framställs i skolan grundar sig väldigt mycket på hur 

pedagogerna förhåller sig till barnen på grund av kön. Hon menar att man även kan se skillnader på 

eleverna ifråga om kön i förhållande till hur pedagogerna själva bearbetar dessa skillnader. Hon menar 

att vissa pedagoger kan ge fina komplimanger till flickorna då dem har fina kläder på sig och då de 

exempelvis möts på morgonen, så kan flickorna bli berömda om deras klädsel genom att pedagogen 

säger; ”vad fin klädd du var idag”. Medan pojkarna däremot blir bemötta på ett helt annat sätt som 



    

32 

 

exempelvis;”ohh kul och se dig idag.” Malins förklaring på dessa skillnader mellan pojkar och flickor 

kan kopplas till det som Eidevald tar upp, då han menar att könsroller kan bli framställda till följd av 

pedagogernas kommentarer om exempelvis barnens kläder. Han förklarar att detta handlande visar på 

tydliga könsmönster då man förhåller sig olika till pojkar och flickor beroende på kön (Eidevald, 

2009:8).  

 

I överlag kan det tyckas att vid intervjuerna med alla pedagoger, poängterar de att mycket av dessa 

fördomar och förväntningar om kvinnlig och manligt kommer från föräldrarna i hemmet och även de 

vuxna som inverkar i barnens omgivning, såsom pedagogerna i skolan samt föräldrarna i hemmet etc. 

De menar att eleverna tar till sig av det som dem får ”lära sig” i hemmet och i deras omgivning, som de 

sedan tar med sig till skolan. Samtliga pedagoger förklarar vidare att pojkarna tar mer plats i 

klassrummet för att få pedagogernas uppmärksamhet, medan flickorna är mer skymda och blyga. 

Pedagogerna talar mycket om att det vill se individen och utgå ifrån individens förmågor och kapacitet, 

men ändå tar dem upp att eleverna framställs på de ena sättet och det andra, beroende på deras kön.  

 

Intrycket jag får av pedagogernas uttalande är att de inte kan se ”undantagen” i dessa roller, där de 

bidrar till att framställa skillnader mellan könen. Detta kan bero på att de har en generell bild av hur 

pojkar och flickor framställs och blir på så vis könsblinda. Det i sin tur påverkar pedagogernas arbetsätt 

och även hur de bearbetar dessa frågor.  Med detta menar jag då att samtliga pedagoger förklarar att de 

ser dessa roller mellan pojkar respektive flickor framföras i skolan och att de visserligen även är synliga. 

Men pedagogerna hävdar att könsrollerna är en social generalisering som har bestämts av samhället och 

förklarar detta påstående om könsrollerna vidare med att ” det bara är så”. Enligt pedagogerna inverkar 

även andra viktiga faktorer i barnens synssätt kring genus och jämställdhet, såsom föräldrar i hemmet, 

vuxna i omgivningen och andra delar i samhället. 

 

5.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt avser jag att skildra en sammanfattning av analysen, där jag kortfattat tar upp de viktigaste 

punkterna om vad som har framkommit av pedagogernas intervjuer i samspel med det empiriska 

materialet.  

 

Det kan tyckas att pedagogerna har en likartad syn på genus och jämställdhet, då samtliga pedagoger 

utgår ifrån liknande ståndpunkter, nämligen följande. Pedagogernas uppfattning om genus och 

jämställdhet är att begreppen nästan har samma betydelse och att de inte riktigt kan skilja på dessa. 
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Samtliga pedagoger hävdar att det visserligen föreligger svårigheter i att dra en tydlig gräns mellan 

begreppen, då de samspelar med varandra. Detta tyder snarare på pedagogernas brist på kunskap om 

dessa begrepp, om pedagogerna inte har utförlig kännedom om begreppen kan det leda till att de missar 

att se de skillnader som uppstår mellan pojkar och flickor p.g.a. könsfrågan. Eftersom pedagogerna då 

misstolkar betydelsen av genus och jämställdhet när de blandar ihop båda begreppen och utgår ifrån att 

de har samma innebörd. Detta kan i sin tur leda till att pedagogerna på så sätt missar att stätta stopp för 

”stereotyperna” som ständigt sker i skolan och förskolan. De förklarar även att man i skolan vill skapa 

en gemensam syn på genus och jämställdhet, där man grundar denna syn på att se individen och utgå 

ifrån dennes förutsättningar. Detta innebär alltså att pedagogerna har till avsikt att ställa individen i 

centrum och där deras arbetssätt ska fokuseras på individuella behov. Syftet med att skapa en gemensam 

syn i skolan som ska föregå med ett gott exempel för eleverna, avser att främja valmöjligheter som 

gynnar individens kunskapsutveckling oavsett kön.   

 

Vidare framkommer det tydliga likheter mellan pedagogernas uttalande, då samtliga anför att även det 

övriga samhället inverkar i barnens uppväxt. De förklarar att detta beror på att barnen vistas i olika 

samhälleliga miljöer och inte enbart i skolmiljön, detta innebär att barnen ständigt utsätts för 

förväntningar om manligt och kvinnligt. Pedagogerna menar att i samband med detta bidrar även 

samhället till att forma barnens identitet och därmed deras förståelse för normer om vad manligt och 

kvinnligt är. Detta medför att samhället framställer olika könsroller, som barnen tolkar och tar till sig, 

främst av de vuxnas handlingsmönster. Utifrån detta lär sig barnen hur könen indelas i olika grupper 

såsom flickor och pojkar samt hur de även ska bete sig som flicka respektive pojke. 

 

Detta kopplar pedagogerna även till hemmet och menar att föräldrarna i hemmet har en betydande effekt 

i att påverka barnens liv. De hävdar att till stor del av de normer och förväntningar som finns om 

manligt och kvinnligt, har barnen tagit med sig hemifrån. Eftersom barnen utsätts för dessa 

förväntningar även i hemmet, där de får lära sig om olika könsroller och som även har tydliga 

inverkningar i barnens utveckling. Detta beror på att barnen tar till sig av omgivningens förväntningar 

som de sedan tar med sig det till skolbänken.  

 

Vad det gäller samtliga pedagogers syn på hur man bör arbeta med genus och jämställdhet, utgår de 

nämligen ifrån att man som pedagog ska ständigt bearbeta dessa frågor i praktiken. De anser att frågor 

som rör genus och jämställdhet spelar stor roll i barnens utveckling och bör därför uppmärksammas 

genom att ge en god utbildning till barnen. Somliga pedagogerna förklarar att de har ett stort ansvar för 

eleverna då pedagogerna ses som elevernas förebilder. Med anledning till detta menar pedagogerna att 
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deras arbetssätt har en stor betydelse, då barnen tar till sig av pedagogernas handlande. Detta innebär att 

man i skolan ska arbeta på ett sätt där man undviker könsuppdelning och ska ha till avsikt att förebygga 

etablerade normer om manligt och kvinnligt. Därför sätter vissa av pedagogerna stor vikt vid sitt arbete 

eftersom de anser att deras arbetssätt speglar ett uttryckssätt för deras handlande och värderingar som 

barnen då tar till sig av.  Medan några av pedagogerna nämner att de inte riktigt är så duktiga på att ha 

dessa begrepp som fokus i arbetet och att de måste bearbeta dessa begrepp mer i praktiken. 

 

Mot den bakgrunden menar pedagogerna att man ständigt ska sträva efter att arbeta utifrån elevernas 

individuella behov och förutsättningar, där man utgår ifrån individen och inte könet. Samtliga pedagoger 

delar en gemensam syn på att man i sitt arbete ska undvika könsuppdelning. Men i samma stund 

förklarar vissa av samtliga pedagoger dock att i vissa fall krävs att man indelar könen i olika grupper för 

att skapa en jämlik balans mellan könen och även för att förebygga eventuella könsskillnader.  

 

I detta sammanhang uppkommer, emellertid, en del skiljaktigheter i pedagogernas synsätt. Då en del 

pedagoger å ena sidan, menar att könsuppdelning kan vara acceptabelt med anledning till dess ändamål, 

i och med att man exempelvis gör denna könsuppdelning för att undvika att flickor utses till s.k. 

”hjälpfröknar” eller för att” nå ut till alla elever”. Medan å andra sidan däremot, menar andra pedagoger, 

att könsuppdelning inte får förekomma alls oavsett vad dess ändamål är eftersom det inte anses främja 

jämställdhet mellan könen. Det förklaras att man istället bör diskutera frågor om genus och jämställdhet 

gemensamt med exempelvis hela klassen oberoende på kön, för att tydligt visa att det inte ska finnas 

könsskillnader utan att både flickor och pojkar är jämlika. I linje med detta råder det en delad syn mellan 

pedagogerna angående att man som pedagog kan göra omedvetna förväntningar på pojkar och flickor. 

  

Vidare tar pedagogerna upp att det förekommer både medvetna och omedvetna könsuppdelningar, där 

de förklarar att flickorna och pojkarna kan framställas på olika sätt beroende på deras kön. Detta 

exemplifierar somliga pedagoger genom betyg, talutrymme och även klädsel i samband med 

pedagogernas kommentarer. De menar att man kan se stora skillnader mellan pojkar och flickor 

betygsmässigt på grund av de förväntningar som ställs på dem. Då flickor exempelvis förväntas att vara 

”duktiga” och ”ambitiösa” medan pojkarna förväntas att vara ”lata” ”busiga”. Detta leder till att flickor 

på så vis presterar bättre än pojkar i skolan. Somliga pedagoger förklarar även att pojkarna tar för sig 

mer i klassrummet då de upptar till stor del av talutrymmet och som bidrar till att flickorna hamnar i 

bakgrunden. Därtill, uppmärksammas även barnens klädsel som ett könsmönster, då pedagogernas 

kommentarer till pojkar och flickor kan tyckas indela dem i olika könsroller.  
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Sammanfattningsvis, kan det tyckas att pedagogerna delar en gemensam syn i överlag när det gäller 

genus och jämställdhet.  

 

6. Slutdiskussion  

 

I denna del avser jag att behandla uppsatsens slutliga stadium och diskutera kring de slutsatser som 

framkommer, med inslag av mina egna synpunkter. Dessutom kommer slutdiskussionerna att indelas i 

tre viktiga punkter som jag vill belysa. Den första är om pedagogernas uttalande om att individen ska stå 

i centrum, den andra är att många pedagoger inte kan skilja begreppens betydelse d.v.s. genus och 

jämställdhet och den tredje är hur pedagogerna talar om de vuxnas handlande i barnens inverkan. 

 

Utifrån mina synpunkter anser jag att det kan tyckas att det generella tankesättet bland pedagogerna 

utgår ifrån att skapa ett samhälle som präglas av jämställdhet, där man strävar efter att ställa individen i 

centrum oberoende på kön. I dagens samhälle talar man mycket om att man, pedagogiskt sett, ska arbeta 

jämställt med barnen och att könsuppdelning inte ska ske i skolan. Med detta avser man att i skolvärlden 

för det första att, skapa en samvaro fri från könsdiskriminering där man istället utgår ifrån att se 

individen och dess möjligheter, prestationer och även utveckling. Detta innebär alltså att en individ ska 

bedömas på grundval av dennes personliga karaktär och förmåga. Men däremot anser jag att man inte 

kan förneka att det än idag förekommer könsuppdelning i olika skolor, där framförallt könens olika 

positioner i klassrummet fortfarande är väldigt utmärkande.  

 

Därför är det av stor vikt att man som pedagog har kännedom och insikt i verksamhetsarbetet, då jag 

menar att det är viktigt att man som pedagog har som utgångsläge att arbeta på ett sätt där man kan se 

och bemöta individen rätt.  Detta kan jag förtydliga med att man ska ha som utgångspunkt att i första 

hand utgå ifrån barnens val, där dess kunskap, teorier och tankar ska hela tiden genomsyra arbetet. Då 

det förutsätter att man undviker avvikelser ifrån genus- och jämställdhetsarbetet eftersom barnens 

intressen utgör kärnan för verksamheten.  

 

Jag kan instämma med samtliga pedagogers resonemang kring genus och jämställdhet, då de lyfter upp 

att man ständigt ska se individen och höja ribban för individens valmöjligheter. För att detta bidrar till 

att gynna kunskapsutvecklingen, då man både ser och utgår ifrån individen i helhet, som i sin tur 

föranleder till en fin relation som utvecklas mellan pedagogerna och varje enskilt barn. I samband med 
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detta skapas en trygghetskänsla till barnen då de får en bekräftelse på att de kan vara precis såsom man 

önskar att vara. 

 

För det andra är det betydelsefullt att belysa att en del av pedagoger menar att genus och jämställdhet i 

stort sett har samma betydelse eftersom begreppen samspelar med varandra. Jag kan instämma i deras 

syn om att det visserligen kan tyckas att genus och jämställdhet i viss mån kan överlappa varandra. 

Däremot, ur ett kritiskt perspektiv, är det av betydelse att anföra att fastän jämställdhet och genus kan 

samspela med varandra, är dessa helt skilda begrepp. Eftersom genus är ett komplext begrepp som 

omfattar många delar som rör synen på manligt och kvinnligt, bl.a. såsom förhållandet mellan båda 

könen d.v.s. föreställningarna om manligt och kvinnligt. I överlag innebär detta alltså att genus går ut på 

hur människor formar sig till man och kvinna i samband med etablerade normer och förväntningar om 

vad som betecknas som manligt respektive kvinnligt. Medan jämställdhet istället har sin betydelse i att 

alla individer ska tillerkännas samma rättigheter och skyldigheter, oavsett kön, etnicitet och bakgrund 

etc. Därför kan jag inta en kritisk ställning till pedagogernas uttalanden om begreppen genus och 

jämställdhet, då de grundar sin kunskap på denna syn.  

 

I detta led kan jag av detta skäl även hålla med Olofssons resonemang, som menar att pedagogernas 

kunskap på genus och jämställdhet är relativt dåligt. Hon förklarar att detta beror på pedagogernas 

dåliga insikter i verksamhetsarbetet p.g.a. kunskapsbrist om innebörden av genus och jämställdhet.    

 

För det tredje instämmer jag i pedagogernas tankegångar om att även samhället inverkar i våra liv, 

framför allt vad det gäller genus. Eftersom det är vi människor i samhället som skapar föreställningarna 

om manligt och kvinnligt. Därför är det viktigt att lyfta fram genus och jämställdhets frågor i 

skolvärlden för att barnen påverkas ständigt av omgivningens, främst av de vuxnas handlande. De 

främsta aktörerna i barnens liv utgörs dels av föräldrarna och dels av pedagogerna, dessa utgör även 

barnens förebilder. Detta innebär att även hemmet har en betydande inverkan i barnens liv, där barnen 

tar till sig av detta och för det med sig vidare till skolan. Med anledning av detta är det av stor vikt att 

bearbeta genus och jämställdhetsfrågor på ett sätt som gynnar individen och berikar dennes 

kunskapsutveckling. Följaktligen ska arbetssättet i skolan dessutom framgå av att motverka de 

förväntningar som finns i hemmet och som ställs på barnen i de fall då det har en negativ effekt på 

barnen. 

 

I slutledande ord kan det sägas att den gemensamma nämnaren för samtliga pedagoger är att de främst 

har till avsikt att främja jämställdhetsarbetet och där individen ska stå i fokus. Dock är det av värde att 
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framföra att pedagogerna även skiljer sig åt på vissa punkter, bland annat vad det gäller om deras syn på 

hur exempelvis verksamhetsarbetet ska utföras. Avslutningsvis, är det av stor betydelse att belysa att 

tonvikten av pedagogernas pedagogiska arbete är viktig, eftersom denna innehar betydelsefulla 

inverkningar i barnens framtida utveckling. Tyngdpunkten bör därför fokuseras på att ge en god 

utbildning till barnen som i sin tur förutsätter en god förståelse om genus och jämställdhet. Där 

förhållandet mellan individer i samhället utmärks i form av ett ömsesidigt bemötande präglat av respekt 

och vördnad. I detta slags samhälle tillåts alla individer att vara precis såsom de önskar att vara och där 

ingen ska behöva ses som annorlunda eller avvikande.    
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7.1 Elektroniska källor  

-  http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/styrdokument.shtml Jämställd förskola och skola 

 

- http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/ 

forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 

 

7.2 Bilaga 1  

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv (utbildning, hur länge du arbetat som pedagog)? 

2. Kan du berätta lite kort om skolan(klassen, antal elever)? 

3. Vad är din personliga erfarenhet av genus och jämställdhet i arbetet? 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/styrdokument.shtml
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/%20forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/%20forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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4. Vad är din syn på genus som pedagog? anser du att det är viktigt att prata om det i skolan?  

5. Vad är din syn på jämställdhet som pedagog? Anser du att det är viktig att prata om det i skolan? 

6. På vilket sätt påverkar din syn om genus och jämställdhet ditt tillvägagångsätt i praktiken? 

7. Vad för verkan får detta hos eleverna? 

8. Hur framställs pojkar och flickor i skolan beroende på deras kön? Och kan man se att pojkar och 

flickor har olika roller beroende på deras kön? Hur? 

9. Hur arbetar ni i skolan när de gäller jämställdhet? Några exempel? 

10. Tycker du det är viktigt eller mindre viktigt att arbeta med genus och jämställhetsfrågor? Några 

exempel? 

11. Vad är syftet med jämställdhet tycker du? 

12. Kan du märka olika skillnader hos eleverna beroende på deras kön?  

13. Vill du själv ta upp något om genus och jämställdhet, något du själv funderar över och vill ha sagt? 

 

 

8. Bilaga 2 

 

Jerker som är 40 år gammal är utbildad till gymnasielärare och lågstadielärare, han är utbildad 

gymnasielärare i grunden och studerade på universitetet i Stockholm.  Intervjun med Jerker 

genomfördes på hans kontor där han fick svara på en del undersökningsfrågor. Intervjun med Jerker 

skedde rätt så skyndsamt med anledning av hans tidsbrist. Under dessa förhållanden genomfördes 

intervjun med hänsyn till Jerkers tidsbrist p.g.a. ett möte. Under intervjuns gång gav Jerker intrycket av 

att han ville svara på frågorna så fort som möjligt men som samtidigt bidrog med lärorika och givande 

svar.   

 

Per är 43 år och är utbildad elkraftingenjör och jobbade i LHS åren mellan 2007-2010. Sedan 2010 har 

Per arbetat som trädslöjdslärare i skolan i dryga 2 år.  Vid intervjuandet av Per genomfördes detta i 

trädslöjdsalen där han mesta dels brukar spendera sin tid. Miljön var avslappnat med en lugnande och 

rofylld atmosfär samt med en ganska behaglig ljudnivå. Eftersom slöjdsalen var placerad en bit ifrån 

skolgården hördes därför inga springande barn.  Innan intervjun påbörjades förklarades först 

forskningsetikens principer som undersökningen avser att utgå ifrån.  

 

Malin vid 40 års ålder, är i grunden barnskötare då hon i gymnasiet studerade programmet ”Barn och 

fritid”. Hon har arbetat inom förskolan och även fritids, i linje med detta fann hon en passion i att arbeta 
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med någorlunda äldre barn. Av den orsaken valde hon att vidareutbilda sig till fritidspedagog och det i 

sin tur följdes av att hon succesivt utbildade sig ytterligare, men denna gång till lärare på grundskolenivå 

för elever mellan årskurs ett och tre. Malin undervisar i alla skolämnen och har en klass med 24 elever, 

varav 12 av dessa utgörs av flickor och de andra respektive 12, består av pojkar.  

 

Karin, 45 år, har arbetat som idrottslärare sen år 1994, hon arbetar med idrott för förskoleklasser fram 

till år 3. Hon har läst en del om genus och jämställdhet i lärarhögskolan under utbildningen och har sett 

hur pedagoger under åren arbetat hårt med att uppmärksamma flickor mer och mer i både förskola och 

skola. Då hon menar att pojkar oftast upptar mer av pedagogernas uppmärksamhet.  

 

Gunilla som är 56år, har arbetat med barn sen 1982, då hon var utbildad till förskolelärare men som i det 

senare kom att arbeta som grundskolelärare. Hon studerade på Viksjös universitet och läste till 

grundskolelärare. Hon erhöll examen som grundskolelärare och har sedan 16 år tillbaka arbetat som 

detta i samma skola.  

 

Lukas är 35 år gammal och blev klar som idrottslärare år 2008. Han har sammanlagt studerat i 5 år, de 

tre första åren utbildade han sig till hälsopedagog och avslutade sedan sin utbildning med att i två år 

komplettera det till lärare. I cirka två år nu har Lukas arbetat som idrottslärare. Han trivs väldigt bra i sitt 

yrke då han bl.a. arbetar med trevliga och samarbetsvilliga kollegor. Dock tillför Lukas diskussionen, att 

skolan är oerhört liten och gammal och som han gärna skulle vilja se någon slags ändring på. Intervjun 

med Lukas genomfördes i lärarrummet, även här var miljön lugn och skön. Under intervjun, som både 

inspelades och antecknades, var Lukas väldigt avslappnad till sättet och hade dessutom givande 

synpunkter. 

 

 


