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Abstrakt 
Jämställdhet är ett mål som eftersträvas i både gymnasieskolan och samhället i 

stort. Tidigare forskning har studerat jämställdhet i gymnasieskolan, 

könsskillnaderna i klassrummet och lärares interaktion med eleverna i 

förhållande till genus/kön och jämställdhet. Dock saknas det en större 

förståelse för hur just gymnasielärare uppfattar detta ämne. Därför är syftet 

med denna undersökning inom ramen för så kallade gymnasiegemensamma 

ämnen beskriva hur lärarna upplever jämställdhet i relation till eleverna. För att 

kunna besvara syftet har en teoretisk ram använts som visar på hur man kan 

arbeta jämställt. Studien har en fenomenologisk ansats och metod där man vill 

se hur en företeelse subjektivt upplevs och i detta fall hur lärare upplever 

fenomenet jämställdhet i förhållande till sina elever. För att få kunskap om 

lärarnas uppfattningar användes halvstrukturerade intervjuer och totalt sex 

respondenter deltog i undersökningen. I resultatet framgår det bland annat att 

lärarna vill behandla alla lika och att de har en hel del kunskap om 

könsskillnader i skolan. Det mesta överensstämmer med tidigare forskning men 

den här undersökningen visar även på att gymnasieämnet och intresset har en 

avgörande del i hur de faktiskt förhåller sig till jämställdhet i sitt arbete med 

eleverna.  

 

Nyckelord: fenomenologi, genus, gymnasieskola, jämställdhet, jämställdhet i 

gymnasieskolan, kön, normkritiskt perspektiv, reproduktion av genus/kön. 
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Inledning 
Skolan är en plats som de flesta under sin barndom till vuxen ålder spenderar 

mycket tid i och är en av de stora sociala arenor som påverkar människor, deras 

liv och deras personlighet. Hur eleven än möts i skolan så har verksamheten en 

påverkan på eleven och dennes tolkning av sig själv och andra. De verksamma 

inom skolan har därför en roll i skapandet av en elevs identitet och kan också 

påverka dennes attityd gentemot genus/ kön. På sidan av alla andra uppdrag en 

lärare besitter har det i de sista decennierna ingått i lärarens arbete att diskutera 

könsnormer och könsfrågor men lärare har inte förberetts för detta och det blir 

lätt att ämnet förbises (Hedin, 2012).  

    Genus i den bemärkelse som det definieras här är ett inlärt fenomen och 

något som kulturellt ärvs ned från generation till generation, och därför är det 

över tid och kontext föränderligt. Fastän det härstammar från biologiska 

grundade antagandet om könsskillnader så är detta inte i fokus för denna 

undersökning. Vi ser i större grad till den sociala konstruktionen av genus inom 

skolan, de normer som följer och attribueras med maktobalanser vilket skapar 

begränsningar och hinder för dem som lever inom dessa. Normen i sig skulle 

inte vara ett problem om den inte la grunden till diskriminerande effekter inom 

samhället. Det vill säga om normerna knutna till man respektive kvinna 

värderades lika högt och att ”avvikande” från dessa alltid bemöttes med 

tillåtelse och solidaritet. Ett begrepp som hamnar i fokus är jämställdhet 

eftersom det är det eftersträvansvärda tillståndet gällande genus och kön. Inom 

skolan är jämställdhet ett mål som skall minska de obalanser som är knutna till 

kön (DeFrancisco & Palczewski, 2007; Wahlgren, 2009). På gymnasienivå 

finns det inte mycket forskning på området när det gäller lärarnas upplevelser 

gällande jämställdhet i sitt elevrelaterade arbete, och därför ett område som 

fångat vårt intresse och hamnar i blickfånget för denna studie  

Reproduktion av genus/kön 

Genom normer 

Samhällets normer är socialt skapade, även om det när det gäller kön/ genus har 

en biologisk förankring. Normen är ett ständigt närvarande fenomen i vår 

mänskliga samvaro. De återskapas och fortlever inom individen, kulturen och i 

de samhälleliga strukturerna. Skolan kan ses som ett av de många forum där 

dessa värden internaliseras och överförs (Elmeroth, 2012). 

    Normer visar på vad som är normalt respektive inte (Sandell, 2007) 

Normalitet ramar in hur man bör vara och hur makten fördelas. Det finns en 

social oftast omedveten överenskommelse för vad som exempelvis är 

accepterat för en tjej respektive en kille. Det är begränsningar som inte 

individen alltid upptäcker själv utan bara omedvetet har accepterat och rättat 

sig efter (Sandell, 2007). Man försöker i dessa skeden agera innanför ramarna 

för vad som är normalt. Vad som framträder som normalt kan skilja hos olika 

individer. Normalt kan både vara det som framstår som det mest vanliga men 

kan också vara det som är mest eftersträvat. Det är de aktuella normerna som 

styr och visar på vad som är ett normalt beteende respektive inte (Hedlin, 

2010).  
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Genom kulturen 

Genus/kön är inte bara något som finns inom individen utan även i den 

dominerande kulturen där normen överförs. Det vill säga att eleverna och 

läraren inte är ensamma utan de ingår i ett större kulturellt sammanhang som 

utifrån dess ramar och resurser ger bestämda utvecklingsmöjligheter. Med 

resurser menas inte bara de materiella tillgångar som finns utan även de 

traditioner och värderingar och så vidare som skapats inom kulturen 

(DeFrancisco & Palczewski, 2007). ”Gender/sex together with race, class, 

sexual orientation, and other cultural identities, lives in the norms, laws, 

worldview, traditions, popular culture, and social institutions that sustain 

society” (DeFrancisco & Palczewski, 2007, s. 22).  

    Detta klargör det sammanhang som kulturen, samhället och skolan befinner 

sig i och hur dessa förhåller sig till varandra. Processerna är knutna till 

samhällets strukturer. En kultur innehåller både dominerande och icke 

dominerande världsåskådningar och grupper. Det dominerande sättet att vara 

och tänka blir det önskvärda eller normen och på det sättet en hegemoni, alltså 

ett system av hierarkier som upprätthålls av den dominerande gruppen och som 

därav ger skilda maktpositioner som till exempel mellan könen. 

 

Genom skolan som institution 

Skolan är ett rum för lärande och är en institution upprättad av samhället och 

därför ett uttryck för de samhälleliga processerna. Institutionerna skapas inte 

bara av samhället utan återger det också.  

    Gannerud (2006) menar vidare att kön och genus är viktiga 

ordningsprinciper i samhället vid makt- och arbetsfördelning, inflytande samt 

hur mellanmänskliga relationer struktureras. Hur det på översiktlig nivå i 

samhället organiseras kan benämnas som genusordning. Genus/kön blir i denna 

mening en egen social institution och inom alla organisationer finns det också 

en så kallad genusregim som hör ihop med den samhälleliga genusordningen. 

Skolväsendets genusregim visar sig i mål, värderingar samt strukturer och 

mönster.  

Lärarens roll och stereotypa könsnormer  

I läroplanen för gymnasieskolan finns det grundläggande värden som ska 

beaktas. Man ska bland annat gynna elevens utveckling och lärande men också 

leda dem till ett långvarigt lärande (Skolverket, 2011). Gymnasieskolan ska 

också verka för ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och 

förmedla” (Skolverket, 2011, s. 5).  

    Både lärare och elev påverkas av organisationen i sig, hur man ser på 

kunskap och innehållet i undervisningen vilket karaktäriseras av ett manligt 

perspektiv på världen, en syn som samtidigt föreställer sig som genusneutral. 

Men samtidigt överskrider lärarrollen stereotypa könsmönster på olika sätt. 

Lärare berör aspekter som makt och auktoritet som i sig uppfattas maskulint 

men även aspekt som omsorg vilket i sig kan ses som feminint. Lärare 

uppfattar dessutom att de har mycket långsiktiga mål som både utgör sig av 

pedagogiskt-didaktiska och socio-emotionella dimensioner (Gannerud, 2006). 

Det som för lärare kräver mest energi men ändå ger tillfredsställelse i arbetet är 
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de socio-emotionella dimensionerna. Att utvecklas i de socio-emotionella 

dimensionerna handlar inte bara om att utgå från teoretiska kunskaper men 

också utifrån professionella och privata erfarenheter. Även om det är de mest 

betydande i lärararbetet så är de ofta frånvarande i såväl skolans strukturer som 

i organisationen. Det finns också sällan med i samtalen om lärarens yrkesroll 

eller kompetensutveckling.  

    De lärare som precis har blivit färdigutbildade och ska komma ut i yrkeslivet 

blir ofta förvånade över hur mycket av arbetet som berör de socio-emotionella 

dimensionerna som dessa lärare inte tycker sig ha fått tillräckligt mycket 

kunskap och kompetens i under själva utbildningen. Att skapa emotionella 

relationer med andra och vara omsorgsfull tycks snarare vara egenskaper som 

kvinnliga och/eller naturliga. Det som kännetecknar kvinnligt arbete i 

organisationer är oftast mindre värda och speciellt om en kvinna utför dessa. I 

dagens läge gör lärare karriär i verksamheten genom att ta på sig mer 

administrativa och skolledande uppgifter än att ha en bra relation till elever och 

föräldrar även om detta också finns med i skolan mål (Gannerud, 2006).  

    Det har också skett förändringar i lärarens arbetsvillkor och arbetsuppgifter 

som har påverkat genusordningen i verksamheten. Målet har varit att 

vetenskapliggöra och professionalisera yrket vilket har ökat möjligheterna till 

att läraren får bättre status. Men genom detta kan man också se det utifrån ett 

annat perspektiv att denna strävan har lett till ett minskat värde för sådant som 

associeras med kvinna. Värderingar som att vara lyhörd, personorienterad, 

empatisk och omsorgsfull får mindre betydelse. Skolan kan enligt Gannerud 

(2006) vara på väg mot en maskulinisering och proletarisering snarare än en 

feminisering och professionalisering.  

   Vidare menar författaren att lärare idag har centrala värden i läroplanen som 

handlar om att utforma och leda verksamheten. Men de har också i uppdrag att 

främja och bidra till elevernas utveckling och välbefinnande som grundar sig i 

kvinnligt definierade kompetenser och förhållningssätt. Det som är nödvändigt 

i de socio-emotionella dimensionerna är att dem ska komma med som en 

central yrkeskunskap och genom detta lyftas fram och beskrivas på ett 

organiserat sätt, varpå det kan visas att dessa också är professionella 

kompetenser och kvalifikationer som krävs i lärarens arbete. 

Problemformulering 

Enligt Skolverket (2011) ska gymnasieskolans utbildning och dess lärare 

främja och förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män och skapa en skola 

som möjliggör att individen ska kunna utvecklas efter sin egen förmåga och på 

så sätt komma ut i samhällslivet. Men könssegregation hindrar och begränsar 

individers utveckling och lärare är en av många som kan utmana dessa normer 

(Bromseth, 2010). Därför är det av vikt att studera hur lärare uppfattar 

jämställdhet i sitt yrke eftersom att de är en viktig resurs i elevernas utveckling. 

Gymnasieläraren har till uppgift att informera och vägleda eleverna inför deras 

olika val oavsett kön inom utbildningen (Skolverket, 2011). 

    Tidigare forskning har visat på att skolan generellt uppfattas som könsneutral 

men det har ändå visats på skillnader i hur man ser på flickor och pojkar samt 

hur pojkar och flickor ser på sig själva. Det finns en reproduktion av 

könsnormer i skolan även om det enligt Skolverket ska finnas med i 

arbetssysslan att motverka detta (Wahlgren, 2009). Det som är speciellt med 

just denna undersökning är att vi ska nå förståelse i gymnasielärarens 
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uppfattningar beträffande jämställdhet i sitt arbete med eleverna för att kunna 

generera kunskap inom detta område. 

 

Tidigare forskning  

I den här delen kommer tidigare forskning behandlas som är relevant för syftet.  

Det som presenteras här är avhandlingar och tidigare undersökningar som har 

avgränsats till studier som behandlar problematiken kring att arbeta med 

jämställdhet, genus/kön i interaktionen med eleverna och om jämställdhet i 

gymnasieskolan. 

    Tidigare forskning har hämtats främst från databasen Swepub med orden: 

”jämställdhet i gymnasiet” och ”lärares uppfattningar”. Databasen ESBCO 

användes också där orden ”interaction gender equality” söktes. Tidigare 

kurslitteratur sågs även igenom och där fann vi Bjerrum Nielsen i antologin 

av Bjerg (2000).

Jämställdhet i gymnasieskolan 

I gymnasieskolan finns det en stark könssegregerad programstruktur och detta 

sätter käppar i hjulet för en jämställd skola då eleverna redan sorterat in sig i 

kvinnligt och manligt kodade studieval. Studieprogrammen har dock oftast en 

mer jämn fördelning men i yrkesprogrammen finns det en dominans av ettdera 

könen i klasserna. Men även om så är fallet ska jämställdhetsarbetet inte 

upphöra inom gymnasieskolan (Sandell, 2007). Wahlgren (2009) har gjort en 

studie med fokus på genuspedagogernas uppfattningar om hur man kan arbeta 

mot att uppnå en jämställd gymnasieskola. Det hon ställde sig frågande till var 

om det går att förändra de genusnormer och strukturer som gestaltar sig i 

gymnasieskolan. Wahlgren (2009) hade för avsikt med studien att generera ny 

kunskap om hur genuspedagoger upplever jämställdhetsarbetet i 

gymnasieskolan och hur arbetet kan fungera för att alla elever ska kunna 

bemötas jämställt. Det framkom i denna studie att det var möjligt att 

implementera genuspedagogiska arbetssätt som utgår från det perspektiv som 

genuspedagogiken framhäver. 

    Det genuspedagogiska perspektivet grundar sig i att dels vara 

kompensatorisk alltså lyfta fram de delar hos eleven som denne inte hanterar 

för att motverka de olikheter som genus/kön konstituerar. Dels kräver det också 

en viss medvetenhet om vilka förhållningssätt som gestaltas i bemötandet av 

eleverna. Vidare är det att reflektera över och lära av de egna misstagen om hur 

mötet i klassrummet faktiskt går till och utgå från det i språket som kvarhåller 

ojämställdhet inom gymnasieskolan. Men genuspedagogerna anser att detta kan 

ta tid eftersom motstånd kan finnas mot det nya sättet att arbeta och att det är 

något som behöver en kontinuerlig bearbetning inom skolan såväl som inom 

skolledningen och kommunen. Ett tillvägagångssätt som genuspedagogerna 

lyfte fram för att förändra arbetssättet var att lärare kunde handledas i arbetslag 

och genom den vägen ha möjlighet att ändra de invanda normer, attityder och 

förhållningssätt och på så sätt nå ett mer jämställt gymnasium.   

    I studien framställs det att jämställdhet kan vara både kvantitativ och 

kvalitativ till sin art. Den kvantitativa jämställdheten handlar till exempel om 

att antalet kvinnor respektive män i en verksamhet räknas i procent och det 

räknas desto mer som jämställt ju närmare man kommer att det är lika många 
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män som kvinnor. I den kvalitativa jämställdheten vill man att de erfarenheter, 

kunskaper och värderingar som både män och kvinnor har används lika mycket 

i både samhället som på arbetsplatsen och likväl i skolan (Wahlgren, 2009). 

Enligt Wahlgren (2009) är skillnaden mellan genus inom gymnasieskolan ett 

pedagogiskt problem speciellt när gymnasieskolan numer kan ses som en 

nödvändig förlängning utöver grundskolan.  

    Skolan innehåller inlärningsprocesser som formar identiteten hos individerna 

och bevarar och återger normer och strukturer i klassrummet. Inom skolans 

miljö förhandlar både pojkar och flickor om sin könstillhörighet utifrån 

förväntningar om hur man respektive kvinna ska eller bör vara, vad man kallar 

den dolda läroplanen och ger uppmuntran till att bete sig utefter de ramar som 

sätts upp inom skolan som en social arena, men som inte är en uttalad del i 

skolans egentliga syfte. 

     Även skolans utformning gällande lärandeformen idag tycks passa in på 

flickor mer än pojkar, det som benämns den elevaktiva formen. Eleven får 

alltså i högre grad ta eget ansvar för sitt lärande och vara mer analyserande 

vilket de könsbundna förväntningar som pojkar har på sig i skolan inte ger 

förutsättningar till. Den elevaktiva formen ses som nödvändig för att senare i 

livet kunna klara av och ta del av dagens arbetsliv och den allmänna vardagen.  

Läroplanens riktlinjer om en jämställd skola gäller alla skolåldrar och därtill 

kommer kravet på att faktiskt jobba med frågor som angriper detta.  En 

jämställd skola är en förutsättning för att ge en grogrund för lika möjligheter, 

demokrati och likvärdighet utifrån varje individs förutsättningar (Wahlgren, 

2009). 

Interaktionen mellan lärare och elev 

Den första delen i den här texten baseras på Bjerrum Nielsen (2000) om inget 

annat anges. Författaren har i en antologi gjort en historisk översikt på hur en 

del forskning har genererat kunskap om interaktionen mellan lärare och elev 

med avseende på kön. Hon har främst fokuserat på grundskolan men också 

behandlat andra skolformer och skriver där om könsskillnader i klassrummet 

och hur det har sett ut. Runt 1970- och 80-talet fanns det en tanke om att 

könsneutraliteten i skolan snarare var en illusion än en verklighet. I 

könsneutralitetens regim så fanns det en grundläggande princip i klassrummet 

avseende kön. Barn hade olika typer av könstypifiering som att en flicka skulle 

baka medan pojkarna skulle iväg för att köpa något.  

    Det fanns också könsstereotypa roller i läroböckerna som att fadern sitter 

med en bok i handen medan modern stickar. Även könsbaserade strategier 

fanns i klassrummet för att kunna styra och ställa i dess praxis. Läraren kunde 

bland annat säga åt en flicka att sätta sig bredvid en stökig pojke för att få 

ordning på honom. Något annat som också upptäcktes under den tiden var att 

lärare systematiskt gav mindre tid åt flickorna. Flickorna hade också positionen 

som den andre i klassrummet. 

    Hon nämner vidare att flickor får mindre instruktioner och avancerade frågor 

samt mindre återkoppling på vad det säger och gör. Det får även lite mindre 

beröm och blir inte tillrättavisade i samma utsträckning som pojkarna. Lärare är 

mer medvetna om pojkarnas närvaro än flickornas, oavsett i eller utanför 

klassrummets väggar. När lärare framställer pojkar så ses dessa som individer 

medan flickorna ses som en grupp. Denna interaktion och seende är ofta inte 

avsiktligt eller ens medvetet för läraren. I en annan undersökning som Nielsen 
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nämner fann man att vissa lärare verkligen försökt och velat behandla pojkar 

och flickor lika och en del har också uppfattat att de gör det. Men det visade sig 

att läraren ändå gav lite mer tid till pojkarna och mindre tid till flickorna. Dessa 

lärare hade alltför hög uppfattning om flickornas deltagande och tvärtom för 

pojkarna. Bara detta är exempel på att inlärda mönster kan vara så självklara att 

dessa inte uppmärksammas.  

    För att kön ska kunna synliggöras behöver flickan eller pojken bete sig på ett 

sätt som inte är sig likt. Att flickor är irriterade istället för tillmötesgående och 

att pojkar är mer tysta än vanligt är bara några beteenden som kan synliggöra 

kön. Allt oreflekterat som kommer med inlärda mönster blir till slut 

reflekterade handlingar. Pojkar uppfattas som individer, dessa blir mer synliga 

och undervisningen planeras och struktureras utifrån dem. Pojkarna visar mer 

på vad de tycker om undervisningen, att det är tråkigt eller intressant och så 

vidare medan flickorna bara finner sig i själva situationen. Flickorna har lättare 

att passa in i elevrollen vilket gör att de inte blir lika synliga i 

klassrumssituationen. Enligt Bjerrum Nielsen har de flesta undersökningar som 

är av äldre dagar givit flickorna en passiv roll för den hierarkiska 

könsordningen.  

    Detta sätt att förstå kan betraktas utifrån könsrollsteorin att ”flickor och 

pojkar anpassar sig till lärarnas och föräldrarnas normer och förväntningar, och 

dessa normer härstammar från ett patriarkaliskt samhälle som tilldelar män och 

kvinnor olika roller, där män har högre status och mer makt än kvinnor” 

(Bjerrum Nielsen, 2000, s. 282). Från 1970-talet fram till idag så har man som 

sagt sett genom tidigare studier ett dikotomt och hierarkiskt system i skolan 

Bjerrum Nielsen, 2000; Sandell, 2007). Dessa system är problematiskt att rucka 

på för att det dels handlar om makt och dels för att det handlar om vad som en 

individ är van vid.  

    Ett sätt varpå man kan förändra könsskillnader är ta bort en gräns i taget. 

Man kan arbeta med en mindre diktonom könsuppfattning som inte tar bort 

könsskillnaderna utan istället öppnar dess dörrar för mångfald. Att successivt ta 

bort gränser så att båda könen får upptäcka den andra sidan kan leda till att 

individer blir mer olika inombords. Lärarna kan arbeta med att dekonstruera 

dikotomin. Man ska inte ”ge flickorna utrymme som flickor och pojkarna som 

pojkar, utan att dekonstruera dikotomin och uppmuntra såväl flickor som 

pojkar att uttrycka och utveckla deras sammansatta identiteter” (Bjerrum 

Nielsen, 2000, s. 296) Att dekonstruera könsidentitet kan vara att underminera 

könskonstruktionerna, att i undervisningen blanda stereotyper som manligt och 

kvinnligt på ett förvånande sätt.  

    Vidare genomförde Einarsson (2003) en kvalitativ studie för att belysa de 

faktorer som påverkar lärares och elevers interaktion i klassrummet inom 

grundskolan. Faktorerna som belystes var kön, elevernas ålder, 

undervisningsämnet och klassens storlek. Lärarna upplevde att pojkarna i regel 

tar för sig mer i klassrumssituationen men konstaterade att det är eleverna 

själva som förser sig med olika mycket utrymme i undervisningen.  

    Dock hade lärarna svårigheter att se sin egen del i skapandet av dessa 

skillnader mellan könen vilket Einarsson ser som ett ömsesidigt skapande. 

Författaren hänvisar till att de teman som framkom till exempel att ”Pojkarna 

tar för sig på flickornas bekostnad” (Einarsson, 2003, s. 135). Detta kan ses 

som ett uttryck från läroplanens stycke som hänvisar till att läraren ska 

motverka elevernas traditionella könsmönster som är något lärarna förhåller sig 
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till i sina upplevelser när det gäller hur de interagerar med sina elever. Hon 

argumenterar för att lärarna upplever att de gjort vad de kunnat gällande de 

könsskillnader som de upplever i klassrummet och att dessa skillnader inte är 

en indikator på om de ser sig klara av sitt arbete eller inte. Dessutom innehåller 

läroplanen enligt henne riktlinjer som är motsägelsefulla. Det vill säga se till 

individen, dess behov och utveckling samtidigt som alla elever ska behandlas 

på ett jämlikt sätt. Det blir därför en svår avvägning för lärarna hur läroplanens 

riktlinjer ska realiseras och arbetas mot. 

    Gosselin (2007) har också studerat interaktionen men istället haft fokus på 

hur lärarna påverkar elevernas interaktion med varandra. Gosselin gjorde en 

etnografisk studie där hon undersökte två lågstadielärares egna filosofier och 

hur de påverkade konstruktionen av kön i undervisningskontexten. En lärare 

ville hålla sig undan konflikter och ville att eleverna själva skulle utforma dess 

interaktion vilket ledde till att flickor och pojkar skiljde sig åt och förstärkte 

könssegregationen i klassrummet. Den andra läraren hade en annan filosofi som 

grundade sig i att blanda pojkar och flickor för att förstärka interaktionen 

mellan könen vilket enligt författaren också kan motverka ojämställdhet. Även 

om lärarna var duktiga i sitt arbete hade de samtidigt en liten medvetenhet om 

vikten i att kritiskt granska sin egen praktik och vilken påverkan de hade på 

könsskillnaderna i undervisningskontexten. Ingen av lärarna ifrågasatte hur och 

varför barnen hade utvecklat könsbundna kommunikationsmönster som liknar 

vuxnas. De hade samtidigt inte övervägt sin förmåga till att pedagogiskt bryta 

dessa mönster istället så accepterade lärarna de sociala förhållandena som redan 

givna. 

    Gosselin (2007) diskuterar också om hur lärares reflektioner runt kön kan gå 

bortom generella trosuttalanden. Reflektion är enligt författaren ett brett 

begrepp som inte uttalar hur reflektionen kan bli kritisk. Kritisk reflektion fyller 

två meningar enligt författaren, vilka är: 

 
First, the dynamics of power and how it “frames and distorts educational 

processes and interactions” must be understood. Second, we must be willing to 

“question assumptions and practices that seem to make our teaching lives 

easier” yet work against long-term social interests (s. 54).  

 

Klassrumspraktiker och interaktionsstrukturer som främjar eller hämmar den 

naturliga könsutvecklingen kan förbli osynlig för läraren om denne inte kritiskt 

reflekterar över dennes praktik. Vidare kan detta uppnås om läraren förbereds i 

att kritiskt se på sin egen praktik och hur dennes filosofiska utgångpunkter 

inverkar på eleven Det handlar om hur teoretisk kunskap skall kunna 

omvandlas till praktik i strävandet att motverka ojämställdhet i den dagliga 

interaktionen i undervisningen. Gosselin finner det lämpligt att redan vid 

lärarutbildningen få kontakt med denna kritiska reflektion för att kunna 

utveckla mekanismer som kan ge stöd och uppmuntran till att själv kunna utöva 

denna sorts arbete när de lämnar lärarutbildningens klassrum går över till sitt 

egna. 
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Sammanfattning av forskningsläget  

Sammanfattningsvis kan tidigare forskning gällande kön/genus inom skola och 

gymnasieskola berätta att normer och roller som är knutna till genus och kön 

påverkar och begränsar både elever och lärare. Forskningen visar att 

föreställningar om genus/ kön inte bara påverkar interaktionen mellan lärare 

och elev utan också vilken yrkeskompetens hos läraren som värderas högst. Det 

som utmärker gymnasieskolan är att eleverna i högre grad sorteras in i de olika 

yrkesprogrammen på ett könsstereotypiskt sätt, eller att skolformen kanske 

utgör en större förutsättning till att det yttras på detta sätt.   

    Vi ser också att det mer eller mindre har gjorts satsningar inom skolan som 

tillsättningen av genuspedagoger och genuspedagogiska arbetssättet, för att 

förebygga ojämställdhet inom gymnasieskolan, men att genuspedagogerna 

upplever att deras kompetens inte fått den plats det var tänkt. 

    Dock har den tidigare forskningen inte behandlat gymnasielärarnas egna 

perspektiv på jämställdhet. Därför har vi valt att rikta uppmärksamheten mot 

just detta, alltså hur gymnasielärarna själva upplever och reflekterar runt 

jämställdhet i arbetet med eleverna. Vilka svårigheter finns enligt dem, hur kan 

ojämställdhet förebyggas och utifrån vad/vilka erfarenheter de bygger upp 

dessa upplevelser ifrån. 

Teoretisk ram 

Denna teoretiska ram är det synsätt vi har förhållit oss till för att kunna besvara 

syftet med undersökningen och hur de övergripande frågeställningarna har 

formulerats. 

Att ha ett normkritiskt förhållningssätt är att vara uppmärksam på de 

normaliserade praktiker och på det sättet man uttrycker sig i vardagen (Hedlin, 

2010). Det handlar om att man ska iaktta det som redan är taget för givet. Både 

normer och normaliserande praktiker behöver inte vara dåligt i sig men man 

behöver däremot vara medveten så att man inte uppmuntrar till sådana normer 

som diskriminerar eller begränsar (Hedlin, 2010). Normer som redan är 

etablerade är de som vi alla oreflekterat delar med oss om man inte själv 

stannar upp och kritiskt granskar dessa. I skolan som lärare är det viktigt att 

komma ihåg att målet med jämställdhetsuppdraget är att få både tjejer och 

killar att bli mindre begränsade och en mer öppen spelplan att agera på. Målet 

är att både tjejer och killar inte ska behöva känna att de inte får handla på ett 

visst sätt på grund av att handlandet är olämpligt/överskridande för vad en tjej 

eller kille bör vara. Skolverket har lagt ut råd för skolan som verksamhet, för 

hur man kan reflektera över normer och värderingar. 

 
Attityder och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att 

betrakta som normalt eller onormalt ligger ofta bakom kränkningar och 

diskriminering av barn och elever i verksamheten. Ett sätt att hantera detta är 

att personalgruppen systematiskt reflekterar över och synliggör både egna 

attityder och sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten. 

(Skolverket, 2009a, s. 12)  

 

Om man medvetandegör normer som främjar respektive missgynnar de redan 

etablerade normer och värderingar som finns kan man se att det inte är av 
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betydelse att skuldsätta någon eller hitta syndabockar. I dagsläget är det dock 

vanligt att man skickar vidare jämställdhet och värdegrundsarbetet till någon 

annan (Hedlin, 2010). Arbetslivet tycker det är skolans uppgift, skolan påpekar 

att det ska ske tidigare i yngre åldrar och att de inte har tillräckligt med tid. 

Förskolan anser att de är barnens familj som ska ta itu med saken medan 

föräldrarna menar på att de gör allt vad de kan men att det inte räcker till, att 

också media gör en negativ inverkan på barnen. Media i sin tur hänvisar till 

samhället och så vidare. Att var och en startar med sig själv och har ett 

normkritiskt reflekterande förhållningssätt kan vara en bra början och en grund 

till jämställdhet och värdegrundsarbetet (Hedlin, 2010).  
    I det normkritiska perspektivet ligger kärnan i att börja med att ställa frågan: 

Hur blir den uppfattade sanningen om hur världen är beskaffad det sanna vi 

förhåller oss till? För att normkritiskt kunna bemöta världen bör det finnas 

kunskap, reflektion och en form av handling.  

    Kunskapen handlar om att vara medveten om hur maktstrukturerna skapas. 

Dessa maktstrukturer formas utifrån det vardagliga talet om kön men också den 

dolda diskursen, som är grundad i förgivettaganden om hur världen är 

beskaffad. Diskursen bygger upp världen i kategorier och positioner, där i 

bland det som är socialt acceptabelt och oacceptabelt. Den är mångfacetterad 

och är beroende av kontext, det vill säga att i diskursen finns det 

positioneringsmöjligheter. Med andra ord är alla positioner inte tänkbara för 

alla som finner sig i diskursen. En diskurs handlar om vad som i den nuvarande 

situationen är acceptabelt att tänka, tala om och det är något som alltså 

förändras ständigt. Vad som är social överenskommet i ett visst ämne skapar 

dess diskurs. Med denna kunskap som underlag behövs den egna verksamheten 

granskas kritiskt för att synliggöra de underliggande processer som leder till att 

diskriminering uppstår (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012; Sandell, 2007). I 

Skolverkets (2009b) rapport “Diskriminerad, trakasserad, kränkt?” tydliggörs 

det att kunskap om de lagar som finns inte är tillräckligt utan att en 

medvetenhet om hur förhållningssätten yttrar sig också krävs: 

 
Att endast öka informationen till verksamheterna räcker inte. Implementeringen 

av lagen kan på allvar ske först när personal i förskola, skola och 

vuxenutbildning liksom barn, elever och studerande blir medvetna om de normer 

som ligger till grund för diskriminering och trakasserier kopplade till 

diskrimineringsgrunderna, men också till kränkningar kopplade till bland annat 

materiella resurser och utseende. (s. 13) 

Reflektion i det normkritiska perspektivet handlar om att se över sitt sätt att var 

och tänka samt att aktivt våga granska och synliggöra sina egna och andras 

värden. Det gäller att ha ett prövande och utforskande förhållningssätt och på 

så sätt kan man beröra viktiga frågor angående könsnormer. Detta kan bland 

annat vara: 

 
Vad är det för osynliga regler som gäller för pojkar? Vilka av dem är positiva 

och vilka begränsar pojkars möjligheter och villkor? Vilka osynliga regler gäller 

för flickor? Vilka är positiva och vilka är begränsande? Finns det någon 

godtagbar anledning till att de normer som är positiva för flickors del inte bör 

uppmuntras lika mycket hos pojkar och vice versa? Och borde inte beteenden 

som ogillas betraktas som lika negativt för alla barn och unga? Vilket syfte 

tjänar uppdelningen i flickor/flickigt och pojkar/ pojkigt?. (Hedlin, 2010, s. 28-

29) 
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Normkritiskt arbete kräver även en form av handling. Som Eek-Karlsson och 

Elmeroth (2012) menar måste man våga utmana sina egna och andras 

förgivettaganden. Detta är en viktig faktor till att kunna förändra även om det 

kan skapa kaos i den sociala ordningen, men denna kris ska enligt författarna 

ses som något som stimulerar förändring. Detta är kärnan i det normkritiska 

perspektivet och det börjar med att ställa frågan: Hur blir den uppfattade 

sanningen om hur världen är beskaffad det sanna vi förhåller oss till?

 

Syfte 

Studiens syfte är att inom ramen för så kallade gymnasiegemensamma ämnen 

beskriva hur lärarna upplever jämställdhet i relation till eleverna. 

 

Frågeställningar 

 

 

 Reflekterar gymnasielärare över jämställdhet i sitt arbete och i så fall på 

vilket sätt? 

 

 Vad har gymnasieläraren för uppfattningar rörande genus i den pedagogiska 

verksamheten? 

 

 Vad upplever gymnasieläraren ha med sig från utbildning, verksamheten 

och från deras egna upplevelser för att arbeta jämställt i gymnasieskolan?  

 

 Hur anser sig läraren arbeta med jämställdhet?  

 



 

 

 

16 

 

Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning eftersom att vi vill ”nå en 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 

2004, s. 273). I det här fallet om hur gymnasieläraren upplever jämställdhet 

relation till sina elever och detta kan endast nås genom en kvalitativ 

undersökning (Hartman, 2004). Att tolka sådant som människans beteende kan 

vara en början till att nå lärarnas subjektiva förhållningssätt hur denne ser på 

fenomenet som i denna studie är jämställdhet (Hartman, 2004).  

Ansats 

En fenomenologisk ansats är utgångspunkten för den här studien eftersom 

avsikten är att skapa en förståelse om ett visst fenomen. Individer tolkar och 

gör tillägg i sina erfarenheter. Man skapar en förståelse om världen genom 

diverse tolkningsprocesser som vad man har för syn på en själv, världen och 

ens egna erfarenheter. I en fenomenologisk undersökning vill man fånga upp 

kunskap om strukturen och kontentan i erfarenheten hos en grupp individer 

(Hartman, 2004). I det här fallet vill vi nå lärarens betraktelse av jämställdhet i 

sitt arbete med eleverna och är ett fenomen som går att studera utifrån denna 

ansats. 

    Gymnasielärarens tolkning och upplevelse är det vi vill säga något om för att 

se hur han/hon agerar och uppfattar sin egen omgivning. Det som är objektivt 

är de tolkningskonstruktioner som en människa utnyttjar för att göra världen 

förstådd och det är detta man studerar i en fenomenologisk undersökning 

(Hartman, 2004). Hyldgaard (2008) menar följande: “Enligt fenomenologin går 

det inte att skilja världen från det medvetande som den framträder för, och 

medvetandet går inte skilja från världen som det handlar om” (s. 41). Det vill 

säga att den subjektiva upplevelsen hannar i fokus inom den fenomenologiska 

traditionen. Hur framträder fenomenet för subjektet blir den övergripande 

frågan, då världen ses som en upplevelse och är även en skapelse av hur varje 

människa förhåller sig till den. Jämställdhet som i detta fall är fenomenet blir 

genom detta en skapelse som inte går att sättas ute i verkligheten och särskiljas 

från gymnasielärarnas tankar om det. 

    Vidare har fenomenologisk metod legat till grund för denna undersökning 

eftersom att vi vill beskriva fenomenet så heltäckande som möjligt.  

Väsensskådande är det som eftersträvas i denna undersökning och detta kan nås 

genom ”fri variation i fantasin”. För att göra detta får fenomenet jämställdhet 

”variera fritt i sina möjliga former, och det som förblir konstant under 

variationens gång är fenomenets väsen” (Kvale 2009, s. 42). Vi håller oss 

också till en fenomenologisk reduktion. Detta begränsar oss till idévärlden hos 

fenomenet där den reella världen sätt inom parentes. 

Urval 

Urvalet begränsas till respondenter som ger så mycket information som möjligt 

centrerat till det fenomen som undersökningen ämnar belysa. I en kvalitativ 

undersökning behöver urvalet inte vara stort då meningen är att få innehållsrika 

berättelser (Merriam, 1994). Undersökningsobjekten väljs alltså på premisser 

av de egenskaper och befattningar som kan besvara syftet med studien och som 

ger insikt i det ämne som studeras. Denna sorts urval brukar benämnas som 



 

 

 

17 

 

målinriktat urval och definieras enligt Merriam (1994): ”Ett målinriktat urval 

baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt. Man måste 

därför göra sitt urval på ett sätt som gör att man lär sig så mycket som möjligt” 

(s. 61). Denna urvalsmetod ledde i sin tur till ett snöbollsurval (Hartman, 2004) 

eftersom en av respondenterna rekommenderade ytterligare en kollega som vi 

kunde ta kontakt med. Undersökningsobjekten i denna studie är lärare som har 

minst ett gymnasiegemensamt ämne för att de utgör de mest centrala ämnena i 

gymnasieskolan och är representerade inom alla gymnasiala program. Urvalet 

är också avgränsat till mellersta Sverige och till den kommunala 

gymnasieskolan.  

Instrument 

För denna studie användes intervjun som instrument. Den vanligaste formen av 

intervju sker i ett möte mellan intervjuare och respondent. I en kvalitativ 

fallstudie är vikten i intervjuer att hämta en viss typ av information (Merriam, 

1994) och i detta fall information som berör lärarens uppfattning om 

jämställdhet i arbetet med sina elever. Vi vill få tag på information som vad 

den andra vet, tycker och vad dennes tankar rör sig om. Vad man eftersträvar är 

alltså sådant som man inte kan observera utan som man istället får fråga om för 

att få ta del av den andres information. Eftersom vi strävar efter att få fram en 

viss typ av information men ändå ge möjlighet till flexibilitet så är intervjuerna 

baserade på delvis strukturerad intervju. Nya tankar och idéer kan utvecklas 

under samtalets gång som kan vara värdefulla för oss som forskare. I en delvis 

strukturerad intervju har man redan frågor som intervjun styrs av men behöver 

inte tas upp i en viss ordning och man är inte tvungen till att använda exakt 

ordalydelse (Merriam, 1994). Intervjuguide (se bilaga 3) som användes utgick 

från de tre delarna i det normkritiska perspektivet som var kunskap, reflektion 

och handling.  

Tillvägagångssätt 

De lärare som var studiens målgrupp fann vi genom att söka på lärarnas 

schema där det visade sig vilka som hade gymnasiegemensamma ämnen. Deras 

mejladress letades fram på Google genom att ange namn och vilken 

gymnasieskola de var verksamma i. Därefter sändes missivbrevet (se bilaga 1) 

ut till samtliga som sedan kunde kontakta oss vid eventuella frågor och/eller 

intresse varav vi fick tre respondenter ifrån. Denna metod gav dock lite respons 

vilket fick oss att också söka kontakt när vi befann oss på skolan efter intervju 

med en lärare, vilket resulterade i att vi fick en till respondent. För att få 

ytterligare respondenter kontaktades två lärare per telefon som ville delta i 

undersökningen vilket gav oss resterande respondenter. Totalt deltog sex 

gymnasielärare i undersökningen, tre kvinnor och tre män.  Under samtalet fick 

de information om undersökningen och om deras deltagande. Vi skickade även 

ut missivbrevet till dessa lärare för att de skulle få samma information som de 

resterande respondenterna.  

    Under själva intervjun med lärarna användes intervjuguide och 

intervjumanus (se bilaga 2) för att dels skapa en röd tråd och att samtidigt inte 

missa något centralt för studien. Vi hade informerat lärarna att det skulle ta 

mellan 20-40 minuter och den tidsramen hölls förutom vid en intervju då den 

bara tog 15 minuter. Frågorna som formulerades i intervjuguiden utgick efter 
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att fånga respondenterna upplevelse till exempel vad är jämställdhet för dig? 

Frågorna utarbetades med tanke på att skapa en helhetsbild av fenomenet 

jämställdhet i lärarens arbete med eleverna. Exempel varifrån deras kunskap 

kommer ifrån, hur de reflektera och agerar i klassrummet med tanke på 

jämställdhet. Under intervjun användes diktafon för att full uppmärksamhet 

kunde riktas till respondenten. Det vill säga att under intervjuns gång vara 

engagerad i det respondenten säger och ge större möjligheter till ett mer 

naturligt samtal och ge större möjligheter till att reflektera över vad som 

faktiskt sägs. Dessutom gav inspelningen en grund för att inte gå miste om vital 

information, och mer exakta citat. Respondenterna fick möjligheten att ställa 

frågor efter intervjun och de tillfrågades även om hur/om de ville ta del av 

resultatet.  

Analysmetod 

Insamling och analys av empiri pågick för oss samtidigt eftersom att det var 

enklare för att bearbeta en intervju i taget. Detta för att intervjuerna var väldigt 

utspridda tidsmässigt. Efter varje intervju transkriberades det insamlande 

materialet vilket resulterade i att intervjuerna bearbetades mer noggrant och att 

texten kunde granskas ordentligt.  

    I varje transkribering markerades de delar i texten som var centralt för vårt 

syfte. Dessa markeringar lades in i ett gemensamt dokument där de mest 

centrala delarna från alla lärare lades in. 

Dessa jämfördes sedan för att hitta meningsbärande enheter. Vi letade efter 

likheter men också skillnader i vad de vill säga någonting om för att hitta 

teman.  

    Dessa teman var: Att utgå från individen inte från kön, försöka behandla alla 

lika, komplexitet, könsskillnader i klassrummet och i skolan, kan lärare 

påverka eleven? utbildningar och riktlinjer, diskutera utefter behov eller av 

intresse, använda sig själv som ett verktyg i undervisningen, i förhållandet till 

ämnet, diskutera för att väcka tankar, att arbeta jämställt gentemot eleverna.  

    Kategorier strukturerades sedan upp efter frågeställningarna vilket fick 

namnen: reflektioner över jämställdhet i sitt arbete med eleverna, uppfattningar 

kring genus i den pedagogiska verksamheten, samlade erfarenheter som 

påverkar lärarens förhållningssätt till jämställdhet, hur gymnasieläraren arbetar 

med jämställdhet. De teman som kom fram sorterades under kategorierna där 

de passade in och presenteras i nedanstående resultat. Efter 

resultatredovisningen så letade vi fram essensen och variationen inom denna 

som presenteras under rubriken ”Analys”. Analysen strukturerades upp under 

samma kategorier som finns i resultatet. 

Reliabilitet och validitet  

För att denna pedagogiska undersökning skall vara användbar, måste den vara 

pålitlig och trovärdig. Att kunna lita på det resultat som studien ger förhåller vi 

oss till vissa riktlinjer för att uppnå inre och yttre validitet och reliabilitet 

specifika för kvalitativ forskning (Merriam, 1994).  

    Enligt Merriam (1994) äger undersökningen inre validitet då den skildrar 

verkligheten och varar på det som var menat att svara på. Verkligheten för 

denna studie utgörs av gymnasielärares uppfattningar och tolkningar av det 

valda fenomenet i arbetet. Detta innebär för oss som forskare att vi bär med oss 
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en medvetenhet om att den information som används är också en tolkning och 

att vår inblandning påverkar fenomenet som studeras. Därtill kommer 

medvetenhet om att begrepp är konstruerade representationer av verkligheten 

vi undersöker. För studien innebär det att vi inte kan säga något om den 

oberoende verkligheten men upplevelsen av den. 

    Yttre validitet har med hur pass mycket en underökning kan gälla och 

översättas till andra situationer. För denna studie begränsas platsen till 

specifika ämnen inom gymnasieskolan och två kommuner. Men detta tar inte 

bort det faktum att gymnasielärarnas uppfattningar kring jämställdhet 

begränsas av dessa ämnen även om de kan påverka. Enligt Merriam (1994) är 

en situation överförbar till andra då det är så människor navigerar i sin 

omvärld. För att uppnå högre generaliserbarhet kan begränsningen ses som ett 

instrument för att kunna ger en mer heltäckande beskrivning. 

    Reliabilitet innebär för kvalitativ forskning enligt Merriam (1994) att säkra 

sig om att resultatet skall ha en mening att det är “konsistent och beroende”. 

Med det menas att forskaren bör vara noggrann med att ge en grund till 

undersökningen och tydliggöra de antaganden och teorier som finns där. 

Dessutom är det viktigt att ge en ingående beskrivning vad de gäller procedur 

och utifrån vilka premisser man fattat beslut under arbetets gång och utvecklat 

kategorier för analys. Den svaga punkten i reliabiliteten är att undersökningen 

inte kommer vila på någon triangulering av data från olika källor, då det 

bedöms för denna undersökning vara oskäligt i mån av tid.  

Etiskt ställningstagande  

I denna studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets etiska regler för att hålla 

en sådan hög kvalité som möjligt och försäkra respondenterna om största 

möjliga konfidentialitet. 

Utifrån dessa finns det fyra huvudkrav: 

 

 Det första kravet är att forskaren skall informera om vad undersökningen 

går ut på och vad deras deltagande kommer att innebära, deltagandet skall 

vara frivilligt och kan avbrytas om önskat.  

 Andra kravet är att det skall finnas ett samtycke, de deltagande skall ha 

rätten att bestämma hur sitt deltagande skall yttra sig i undersökningen. 

 Tredje kravet är alla deltagande garanteras största möjliga konfidentialitet. 

 Det fjärde kravet är att alla uppgifter som är insamlade om dessa enskilda 

personer bara får användas för detta forskningsändamål. 

 

I undersökning tydliggjordes dessa punkter först i det utskickade missivbrevet, 

där syftet med studien presenterades, och att den grundades på ett frivilligt 

deltagande och att vi ville spela in intervjun, men bara med respondenterna 

samtycke. Sen också vad informationen skulle användas till, vad respondentens 

medverkan kommer att innebära till exempel att gymnasielärarens upplevelser 

kommer ingå i det slutgiltiga resultatet för studien och tiden som intervjun 

kommer att ta. Dessutom fick respondenterna bestämma tid och plats som 

passade dem.  

    För att förtydliga våra etiska utgångspunkter ytterligare informerades 

respondenterna i det personliga mötet innan intervjun började om syftet med 

studien. Vi gick igenom vad informationen skulle användas till och bekräftade 

samtycket till att intervjun kunde spelas in. Därefter hur inspelningen skulle 
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användas, alltså att de skulle transkriberas och att namnen skulle avkodas för 

att försäkra respondenten största möjliga konfidentialitet. Dessutom så har inga 

lärare i resultatet beskrivits för att öka konfidentialiteten ytterligare. I slutet av 

alla intervjuer fick respondenterna chansen att ställa frågor, alltså om det fanns 

ytterligare funderingar till oss om undersökningen, vilket var en stående punkt i 

intervjumanuset. 
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Resultat 
I den här delen av examensarbetet kommer vi att presentera resultaten av den 

empiriska datainsamlingen och efter denna del analyseras materialet. Resultatet 

är hämtat från sex gymnasielärares uppfattningar om jämställdhet i sitt arbete 

med eleverna. Tre lärare är historie- och samhällslärare sedan är det en lärare i 

vardera: matematik, svenska och naturkunskap. Dessa lärare har också andra 

ämnen som inte presenteras utförligt eftersom vikten ligger i att de har 

gymnasiegemensamma ämnen. Citaten som presenteras nedan är de som 

sammanfattar det gemensamma hos lärarna om inget annat anges. 

    Samtliga respondenter har lärarutbildningen och har varit yrkesverksamma 

som gymnasielärare åtminstone några år. Lärarna som medverkade i 

undersökningen gjorde det för att de i regel vill vara tillmötesgående gentemot 

studenter, en sa att det förutom detta var för personligt intresse i det ämne som 

denna studie berör. Dessutom ställde två av respondenterna upp för att de såg 

det som viktigt att ibland kunna bidra till ny kunskap. 

Reflektioner över jämställdhet i sitt arbete med eleverna 

Att utgå ifrån individen inte från kön 

Alla har olika sätt att se på jämställdhet både rent generellt och i skolmiljön. 

Men samtliga respondenter tar upp att det på något sätt handlar om att utgå från 

individen och inte utgå från kön och att alla ska ha lika möjligheter.  

 
Jämställdhet för mig är när kön inte spelar någon större roll, det ska finnas 

samma chans att söka, man ska ha samma lön för samma arbete och att alla kan 

känna sig hemma oavsett… Vi försöker bryta traditionella könsmönster och 

arbeta på de nivåerna rakt av. Det är jämställdhet för mig, det behöver inte 

betyda att det ska vara 50 % tjejer på ett byggprogram, för det blir ju väldigt 

löjligt om man ska definiera i några absoluta tal. 

 

Utgå från individen i alla sammanhang på något sätt. Inte så mycket lika löner 

eller lika villkor eller sådana saker utan individen. För i skolans värld så möter 

man så många olika individer, killar och tjejer som egentligen inte är killar och 

tjejer utan de är människor och varje individ är unik med sina speciella behov. 

 

Inom skolans värld måste det vara att man försöker behandla killar och tjejer 

ungefär på samma sätt men det är väl ingenting jag går och tänker på sådär. 

 

 

Försöka behandla alla lika 

Alla lärare säger sig inte kunna veta om det arbetar jämställt eller ej men 

hoppas att de gör det. Flertalet lärare upplever att de försöker behandla alla lika 

men att de inte vet om de har lyckats för att det är svårt att se sig själv utifrån 

vad andra ser.  

 
Jag menar jag försöker behandla alla lika men det intressanta är att man aldrig 

vet om man har lyckats med det. 

 

Det obehagliga med sådant är ju att man inte kan se sig själv riktigt hur man är. 

Man måste nästan låta någon annan se eftersom man själv inte har verktygen för 

att kunna genomskåda sig. 
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Hälften utav lärarna tycker att de är medvetna om hur kön kan påverka hur 

eleverna blir behandlade, men att de ändå kan göra fel ibland. 

 
Jag tycker jag är medveten om det men jag gör ju ändå fel. Det spelar ingen roll 

man behöver påminna sig själv hela tiden om hur man ska hantera elever.  

 

En annan berättade om att hon är ganska medveten om problematiken kring att 

man som lärare inte ger lika stort utrymme till båda könen i undervisningen 

men konstaterade att även fast hon är medveten så gör hon ändå fel. Hennes 

chef har studerat henne i klassrummet för att se hur många frågor hon ger till 

killar respektive tjejer och även fast hon visste om detta så gav hon ändå fler 

frågor till killarna. Några få lärare berättar också om att de har ett intresse av att 

se utifrån ett könsperspektiv, vilket de gör i sin undervisning.  

 

Kan lärare påverka eleven? 

Samtliga har uttryckt att de kan påverka eleverna på ett eller annat sätt men 

flertalet har också poängterat att det inte går att förändra eleverna. En del lärare 

berättar att de kanske kan påverka genom att vara förebilder medan andra kan 

göra det genom att diskutera med eleverna eller ge dessa verktyg.  

 
Inte att jag kanske kan förändra nej men påverka. Förändring är ju någonting 

som tar väldigt lång tid att ändra. Men påverka absolut. Jag kan ge dem verktyg 

att ta med sig fram i livet. 

 

Till en väldigt liten del, men ja man kan få dem att börja tänka. 

     

Ja kanske. Men lite det här då att man är kvinna och duktig på matte och att det 

kanske kan vara en sådan grej. Men inte annars. 

 

Några lyfte fram varför det är svårt att påverka eleverna, en lärare tog bland 

annat upp det här: 

 
Men sen hur långt och hur djupt rotat det är, hur mycket man har med sig. Det 

spelar ingen roll om man försöker få eleverna att få upp ögonen, om de kommer 

hem och har ett väldigt traditionellt sätt att se på det här med manligt och 

kvinnligt. Och fortsätter Det blir den här, som om man pissar i Nilen och en 

kilometer nedströms så är det fortfarande drickbart vatten, de har ju spätts ut så 

pass mycket. 

 

Komplexitet 

Samtliga lärare har uttryckt på ett eller annat sätt en problematik kring att 

arbeta med jämställdhet eller med kön/genus. Vidare så hävdar alla på ett eller 

annat sätt att det finns könsstrukturer i såväl skolan och i deras undervisning. 

Några lärare nämner att skolan är väldigt könsindelad och att det finns mönster 

som är svåra att bryta. De flesta anser att det inte finns något hinder med att 

själva arbeta jämställt med eleverna. Men att det kan vara andra orsaker som 

påverkar. 

 
Det finns krafter som inte vill, som inte vill ha det jämställt. Det måste man ju 

också inse. I en sådan kamp är det ju alltid någon som förlorar privilegium. 
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Det är ju också så mycket som inte sker i klassrummet som vi inte vet om. Vi vet 

inte allt. Men de är ju rätt stora så att de har ju sina egna liv och sina egna 

områden och arenor.  

 

Tiden är ju alltid ett problem. Det är ju därför att kursen startar i augusti och 

slutar i juni och egentligen är det här frågor som började långt före augusti och 

slutar långt efter att kursen tar slut som man skulle vilja jobba med mycket mer. 

 

Det är svårt det där, vad är genus och vad är individen? det kan vara svårt att ta 

på ibland faktiskt och ringa in. 

Uppfattningar kring genus i den pedagogiska 
verksamheten 

Könsskillnader i klassrummet, skolan och i stort 

Samtliga lärare upplever att det finns en skillnad mellan kön i undervisningen. 

Vissa drar upp generella uppfattningar medan andra ger exempel på egna 

upplevelser som de har haft i undervisningen.  

 
Det är ganska stor skillnad i hur de blir behandlade kan man säga. För lärarna 

pratar ju om sina klasser och det är väldigt fokus på den här flickan och hur 

man försöker dämpa henne och hon kan inte fortsätta på det här viset. Det här 

är ju bara slarvigt av henne. Medan killarna är det ju mer att det här kommer 

nog att mogna... Sen har det varit några killar som man nästan har fått jobba 

tvärtom med så man brukar försöka lyfta och puffa fram något. 

 

Hur många frisörpojkar hittar vi och hur många tjejer på bygg hittar vi... det 

är väl naturligtvis ett resultat på alla förväntningar och könsroller. 

 

Ja alltså det finns ju många undersökningar som visar det här att killar tar mer 

plats eller får ta mer plats, får mer frågor och mer tid och jag men jag försöker 

ju tänka på det. Men jag vet inte det är ju svårt. Oftast är det ju dem som gapar 

mest och hörs mest som man på något vis ägnar mer tid åt då.  
 

Vidare säger hon också att hon verkligen hoppas att kön inte har betydelse i 

undervisningen. 

 
Pojkarna tar jätte mycket plats men det är flickorna som får bra betyg och då är 

det ju hur jag arbetar som pedagog med det här då att lyfta fram killar. han som 

ska vara tuff inför kompisar som sätter sig och skriker ”åh gud vad svårt” men 

jag vet att han inte tycker att det är svårt. Jag vet att han kan det här alldeles 

utmärkt och att det som kommer på papperet kommer att vara ett högt betyg. 

 

Samtidigt så vill man att tjejer ska ta mer plats alltså kunna ta mer plats om de 

vill det. Men det får ju inte finnas något tvång så det här är hela tiden en 

avvägning naturligtvis.  

 

De flesta lärare brukar reflektera över de läromedel som används i 

undervisningen med avseende på hur kön representeras.  

 
Det är ju så mycket män, män, män och då måste man ju plocka fram de få 

kvinnor som finns... så här skriver Strindberg så här skrev hon. Så det gäller ju 

att hitta och plocka fram material. 
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Men om jag ska räknar på två sådär så är det ju inte så att jag alltid går till 

tjejen att hon tjänar mindre om man ska jämföra. Sådant där tänker man ju på i 

alla fall. 

Samlade erfarenheter som påverkar lärarens 
förhållningssätt till jämställdhet 

Utbildningar och riktlinjer  

Det fanns lite olika meningar när det kommer till vad och hur mycket de har 

fått med sig från lärarutbildningen. De flesta lärarna berättar att utbildningen 

har berört kön/genus och jämställdhet men i olika grad.  

 
Det har ju funnits som en röd tråd rakt igenom allting, så det är ju ingenting jag 

kan säga specifikt att vi jobbade med.  

 

Han nämnde vidare att det är svårt i en utbildning ändra någons värderingar. 

 

En anser däremot att hennes intresse rörande genusperspektivet och könsfrågor 

väcktes under den här perioden. Men hon reflekterade också över att det bara 

var en liten del av utbildningen som behandlade detta. Några lärare angav dock 

att de inte var något de kom ihåg från lärarutbildningen rörande jämställdhet 

och synen på kön.  

 
Jag har inget minne om att det var någonting faktiskt, men nu är det så pass 

längesedan så. Det var ingen del som hade någon rubrik eller sådär. 

 

Alla respondenter förutom en kommer inte ihåg någon specifik utbildning som 

har behandlat jämställdhet och eller synen på kön under den tiden de har varit 

verksamma gymnasielärare. Samtliga lärare har inte heller några speciella 

riktlinjer att utgå ifrån förutom läroplanen som samtliga har nämnt och i vissa 

fall kursplaner som en del lärare har att förhålla sig till där ämnet berörs i 

kursen.  

 

Diskuterar utefter behov eller av intresse 

Flertalet lärare samtalar med sina kollegor kring jämställdhet om det är 

någonting som har inträffat eller att det är någonting som behöver ändras. Det 

kan bland annat handla om att det är skillnad mellan flickor och pojkar i betyg, 

att någon blir kränkt eller att man vill få in mer tjejer i ett pojkdominerade 

program. 

 
Ibland plockar vi upp den tråden när något har inträffat, då backar vi tillbaka 

och så funderar vi lite grann. Driver vi nu en utbildning som ger tjejer och 

pojkar samma möjligheter. 

 

Det finns en lärare som har ett personligt intresse och därför diskuterar ofta 

med sina kollegor om eleverna utifrån ett genusperspektiv även när det inte är 

något speciellt. Ytterligare ett undantag är en lärare som säger att hon inte har 

tid med att samtala med sina kollegor.  
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Hur gymnasieläraren arbetar med jämställdhet 

Använda sig själv som ett verktyg i undervisningen 

Flertalet respondenter säger sig vara medvetna om att deras egna erfarenheter 

påverkar hur de undervisar.  

 
Jag själv är ju det bästa verktyget i undervisningen när man kan använda sig av 

exempel av saker som man själv har varit med om. 

 

Man formas ju av sina erfarenheter så den ryggsäck man har den är ju 

jätteviktig och att man själv har erfarenheter danar ju ens hela undervisning och 

sin egen stil. 

 

En lärare brukar oftast inleda i undervisningen med personliga exempel och att 

de efteråt får undersöka det system vi lever i. Hon brukar ibland också visa på 

filmer som berör detta. En annan lärare brukar också ge exempel utifrån sig 

själv.  

 
Jag tror de uppskattar det för att jag öppnar upp mitt vardagsliv och visar på 

svagheter som jag har, de här stereotyperna jag återspeglar själv att jag inte är 

någon gud i den här jämställdhetsfrågan. 

 

Sen nämner de flesta något om sin uppväxt, deras familjeförhållanden som 

möjliga påverkande faktorer till deras eget förhållningssätt när det gäller kön 

och jämställdhet. 

 

I förhållandet till ämnet  

Lärarna förhåller sig till sitt ämne där det ger olika utrymme för diskussion runt 

normer, värderingar och genus. Inom samhällskunskap så ingår det i 

kursplanen att behandla normer och värderingar 

 
Ja, det ingår i kursen. Här är det ett naturligt inslag. 

 

Medan matematikläraren ser sig ha ett annat utrymme för att arbeta med 

jämställdhet och könsfrågor i undervisningen. Vidare ser hon att det inte finns 

någon tid att arbeta med jämställdhet inom matematik: 

 
Det kanske man skulle kunna tänka ut. Men det är inte något som jag lägger 

någon energi på. Det känns lite krystat... Det är så himla tight som det är. 

 

Läraren i naturkunskap skiljer sig också från de andra lärarna. Han ansåg att det 

förr var väldigt strikt, han visste vad han skulle ta upp och detta fanns inte i 

kursplanen. Men med den nya gymnasieskolan så har naturkunskapen mer 

knyts an till samhällskunskapen och med detta får ska han diskutera normer 

och värderingar i kursen. 

 
Man är ändå styrd av vad man ska ta upp i kurserna. Men i den här nya kursen 

så finns det ju en möjlighet för att skapa ett utrymme för att hålla på med det 

här. Annars följer man ju kanske inte kursplanen riktigt. 
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Diskutera för att väcka tankar 

Alla respondenter diskuterar med eleverna om det är någonting som har 

inträffat knutet till kön. Men en stannade där och sa att det inte ingick i hennes 

kurs att diskutera om jämställdhet och könsnormer.  

 
Nej, inte om det är något som dyker upp sådär. Att någon säger någonting eller 

så. Men det är ju inte något som berör mina kurser direkt. 

 

Utöver det så tar flertalet lärare upp diskussioner med eleverna kring kön och 

jämställdhet antingen på grund av att det ingår i kursplanen eller av eget 

intresse. En lärare ger exempel i hur han lägger fram undervisningen. Han tar 

tillfällena i flykten och ser det som ett naturligt inslag men att det inte bara få 

vara där. Han brukar använda sig av diskussionsövningar och 

argumentationsövningar som berör kön och jämställdhet. Exempelvis ”varför 

är det så naturligt att tjejer stannar hemma med barn?” 

 

Men det är få som reflekterar över jämställdhet och hur de behandlar eleverna 

relaterat till kön. Många av respondenterna berättar om att de inte tänker utifrån 

det perspektivet utan ser individerna som deras elever.  

 

Att arbeta jämställt gentemot eleverna 

Alla försöker på något sätt ge både killar och tjejer lika mycket utrymme, att 

det inte vill att kön ska påverka.  

 
Försöka fördela frågorna det är ju jätteviktigt.  

 

Majoriteten av lärarna försöker få eleverna att reflektera över de normer som 

finns i samhället med tanke på kön. De flesta lärare använder sig också av 

rollspel där eleverna får byta könsroller i syfte av att väcka tankar. 

 
Jag brukar skicka ut dem på uppdrag och just det här med att göra något, att 

bryta genusnormer ute i samhället. Kanske någon grupp får uppdraget att en 

kille ska gå och köpa någon mascara eller någonting sådant och de övriga ska 

studera hur expediten eller omgivningen till exempel reagerar. 

 

Vi försöker vända på könsroller i det material vi väljer. Tjejer får spela killar 

och killar får spela tjejer. Det finns någon poäng med det att man bryter 

könsmönster och att inte alla tjejer är söta och att de inte trivs i den rollen heller 

utan vill vara någonting annat och då måste man få testa sina roller. I teater 

jobbar vi väldigt mycket könsöverskridande. 
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Analys  
Nedan analyseras resultatet för att lyfta fram och tydliggöra fenomenets essens, 

men också vad som varierar inom den utifrån gymnasielärarnas uppfattningar.   

Reflektioner över jämställdhet i sitt arbete med eleverna 

Essensen i reflektionerna kring jämställdhet är att det finns en gemensam idé 

hos lärarna om vad som ska strävas efter när det gäller jämställdhet i skolan, att 

alla ska ha lika möjligheter oavsett kön eller mer precist att kön inte ska vara en 

avgörande faktor. Dock varierar essensen det vill säga att några vill förhålla sig 

bortom kön/genus och att uppmärksamheten riktas då mot individen och 

dennes behov men också att jämställdhet är något som inte alla reflekterar över 

i sitt dagliga arbete med eleverna.  

    Oavsett om man reflekterar över jämställdhet eller inte i sitt arbete med 

eleverna har lärarna svårt att utifrån se sig själva som könsskapande aktörer i 

hur de faktiskt behandlar och hur de ska granska sig själva. Variationen ligger i 

att vissa ser sig som medvetna men har upplever att de ändå begår fel och 

uppmärksammar detta. 

    Det finns en essentiell komplexitet kring att arbeta med jämställdhet som 

lärarna upplevde, så kallade yttre omständigheter som ligger utanför deras 

kontroll och som inte främjar jämställdhet. Även om lärarna har en vilja att 

motverka skillnader mellan kön så uppfattas detta inte bara vila på deras axlar.  

Uppfattningar kring genus i den pedagogiska verksamheten 

Det finns en gemensamhet hos lärarna att de någon gång har uppmärksammat 

en obalans mellan kön i kursmaterialet eller hur elever uttrycker sig i deras 

undervisning. Lärarna visar på att de är medvetna om könsskillnaderna som 

konstitueras inom skolan skillnaden ligger i att de antingen härleder till 

undersökningar på området eller från sina egna klassrum och elever. Trots det 

finns det finns det en diskrepans mellan att vara medveten om könsskillnader 

och att arbeta praktiskt för att motverka dessa skillnader. Med andra ord 

försöker lärarna mer eller mindre arbeta jämställt men samtidigt vet de inte om 

deras försök lyckas.  

Samlade erfarenheter som påverkar lärarens förhållningssätt 
till jämställdhet 

Lärarna upplevde att deras syn på jämställdhet uppstår genom flera olika 

faktorer som är svåra att uttyda. Lärarutbildningen upplevdes inte vara en 

förändringspunkt i deras liv utan förhållningssättet gentemot kön har växt fram 

som ett naturligt inslag. Men alla medvetet eller omedvetet påverkas av deras 

förhållningssätt och genomsyrar deras arbete, vad detta förhållningssätt än må 

vara. Det finns inget reellt stöd för att arbeta jämställt gentemot eleverna. 

Ämnet uppmärksammas inte specifikt i skolan. Inga direkta temadagar, 

utbildningar eller fasta punkter på dagordningen.  

    Läroplanen finns dock i allas medvetande, det verkar vara något självklart 

som de alla ska förhålla sig till. Att de värderingar och normer som finns i 

läroplanen ska vara en naturlig del i lärarens sätt att vara. Essensen ligger i att 

jämställdhet berörs mellan kollegor när det finns något att nämna, när något 

problem uppstått eller att något behöver ändras som gör det angeläget att 
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diskutera.  Det särskiljande är lärarnas personliga intresse av att vilja motverka 

könsskillnader och ha ett genusperspektiv på de problem som uppstår.  

Hur gymnasieläraren arbetar med jämställdhet 

Det unika i att hur man arbetar med jämställdhet i klassrummet varierar med 

den kurs läraren undervisar i, vilket spelrum läraren upplever sig ha att förhålla 

sig till. Det har också att göra med hur pass intresserad läraren faktiskt är i att 

arbeta för att motverka könsskillnader men också i vilka kurskriterier en lärare 

har att förhålla sig till. Lärarna har i grund och botten en vilja att behandla alla 

lika och ser sig kunna väcka tankar hos eleverna men på olika sätt. Antingen 

genom att vara en förebild, diskutera och/eller vända på könsnormer i 

undervisningen.  
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Diskussion 

Kunskap och reflektion 

När lärarna reflekterade över begreppet jämställdhet i förhållande till eleverna 

så handlade det om kvalitativ jämställdhet snarare än kvantitativ jämställdhet 

som Wahlgren (2009) nämner i sin studie. Lärarna utgår från att alla ska ha 

samma möjligheter men beskrivningarna innehåller inte eller tar avstånd från 

den kvantitativa delen som begreppet jämställdhet också utgörs av. 

    Lärarna har någon gång haft ett normkritiskt förhållningssätt som Hedlin 

(2010) nämner gäller det att ifrågasätta det för givet tagna. Hur kurslitteratur 

och elever hos lärarna framhävts har i vissa fall väckt tankar hos dem som att 

det här främjar inte båda könen. Lärarna försöker tänka på hur de arbetar med 

eleverna så att alla blir lika behandlade, som Hedlin (2010) uttryckte ska man 

inte uppmuntra sådant som hindrar eller kränker någon vilket alla lärare 

försöker tänka på.  

    Det förekommer hos lärarna en medvetenhet om att det finns normer och 

förväntningar som påverkar eleverna och som ger könsskillnader. Det är den 

första punkten i det normkritiska perspektivet, att faktiskt ha en kunskap om 

hur det förhåller sig mellan kön och hur dessa strukturer skapas. Även om 

kunskapen ligger där hos lärarna så är det essentiellt ren information och inte 

en kunskap som de faktiskt arbetar med i någon högre grad. Lärarna 

uppmärksammar alltså skillnader mellan könen som finns i undervisningen, 

deras berättelser liknar Bjerrum Nielsens (2000) studieöversikt, där pojkar i 

regel har en förmåga att vara mer synliga i klassrummet men samtidigt 

förutsätter dagens skolform flickornas lärandestil vilket gör att de blir mer 

framgångsrika i betygssättningen (Wahlgren, 2009). 

    Wahlgrens (2009) studie la tyngdpunkten på att lärare behöver handledas ute 

i verksamheten för att förändra arbetssättet hos lärarna. Men detta har inte 

inträffat hos samtliga lärare i vår studie. De har inte haft några speciella 

riktlinjer eller utbildningar som handlar om jämställdhet eller kön/genus och 

som ger ett vidare stöd i dessa frågor. Det enda gemensamma som lärarna 

nämnde var läroplanen och den värdegrund som presenteras där som de har att 

förhålla sig till. Vidare så behöver lärare enligt Gosselin (2007) förberedas 

redan i lärarutbildningen att kritiskt reflektera över sin praktik och därmed se 

hur de ömsesidigt skapar interaktionen i klassrummet, när det gäller 

könsskillnader. I vår studie var det tvetydligt om det yttrade sig i 

lärarutbildningen på det sätt som Gosselin förespråkar.  

    Einarssons (2003) studie visade att lärarna upplevde kön som en av 

faktorerna som påverkar lärarnas interaktion med sina elever. Att just kön 

uppkom som en av dessa faktorer härledde författaren till läroplanens mål om 

att motverka könsstereotyper men som enligt henne hamnade i konflikt med de 

mål som skall sätta individen i fokus. Denna polarisering kan vi även uttyda i 

vår undersökning. Lärarnas gemensamma uppfattning om att jämställdhet 

handlar om att alla elever oberoende av kön skall ha lika möjligheter pendlar 

samtidigt mot individen framför kön/genus. Vad det har för konsekvens för 

lärarens jämställdhetsarbete kan då vara att kön hamnar i skuggan av strävandet 

att se till att varje elev uppnår sin potential eller tvärtom, det blir på så sätt en 

svår avvägning. 
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    Svårigheterna med det som framkom i resultatet visar att även om alla lärare 

säger sig vara medvetna om de olikheter avseende elevernas kön inom 

utbildning och om de försöker arbeta jämställt så var det inte självklart att så 

var fallet. Det är alltså här vi ser klyftan mellan att läraren har kunskap om 

könsskillnader och att faktiskt vara medveten om till vilken grad lärarens egna 

attityder och förhållningssätt påverkar i undervisningssituationen. Detta 

stämmer överens med det Gosselin (2007) visade i sin studie. Det räcker inte 

med att ha en teoretisk kunskap utan läraren måste också kunna ha en kritisk 

reflektion till sin praktik riktade mot sitt egna förhållningssätt och vilka 

effekter detta har i undervisningskontexten. Denna inåtvända reflektion är 

ytterligare en punkt som även det normkritiska perspektivet fokuserar på för att 

kunna arbeta mot en mer jämställd (Elmeroth, 2012). Detta finner vi även i vår 

undersökning och det är här en viss problematik ligger.  

Handling 

Flertalet har försökt representerat båda könen i undervisningen så som i de 

kursmaterial de väljer på ett sätt så att inget av könen nedvärderas eller utesluts. 

Detta kan till början ses som en reflektion hos lärarna som tar sig till uttryck i 

ett agerande. Gosselin (2007) och Wahlgren (2009) menar på att man behöver 

reflektera men mer specifikt över de normer som begränsar eller missgynnar 

ettdera könen i skolan för att kunna handla på ett sätt som motverkar 

hämmande könsskillnader och främjar individuell utveckling oavsett kön. 

Vilket lärarna i vissa situationer har gjort men samtidigt är inget naturligt inslag 

hos alla.  

    Dessutom hade de flesta lärarna i sin undervisning arbetat med att på något 

sätt ifrågasätta stereotyper, vad som är typiskt för en tjej eller en kille vilket 

kan likna resonemanget som Bjerrum Nielsen (2000) har om hur man behöver 

dekonstruera dikotomin, att man blandar stereotyper på ett förvånande sätt och 

vidga gränserna för båda könen. Men även om flertalet ger exempel på detta är 

det bara ett fåtal som faktiskt låter det genomsyra en stor del av deras 

undervisning.  

    Att de flesta lärarna genom läraryrket har utmanat sig själv och andras 

värderingar kan sammankopplas till den sista punkten i normkritiska 

perspektivet (Elmeroth, 2012). Men det sker inte ett kontinuerligt agerande hos 

många av lärarna utan de tar till striden när det behövs.  

    Det framkommer i analysen att det finns en variation i hur lärarna upplevde 

sitt handlingsutrymme. De lärare som undervisar i samhällskunskap, historia 

och svenska upplevs ha större valmöjligheter gällande det material som de 

presenterar för eleverna och/eller att kurserna i sig behandlar normer, 

värderingar och samhälleliga strukturer. Inom kurser som matematik och 

naturkunskap upplevde dessa lärare att det inte ingår lika naturligt, även om 

naturkunskapsläraren upplevde att det skett en förändring inom ämnet där han 

nu behandlar frågor om normer knutna till kön men att han inte kände sig 

hemma inom detta område.  

    Den framträdande slutsatsen i denna undersökning är att det finns en skillnad 

inom vilket ämne läraren har men också vad han/hon har för personligt intresse 

i att motverka just skillnader som har med kön att göra. Detta verkar vara de 

faktorer som främst påverkar läraren till hur denne reflekterar och förhåller sig 

till jämställdhet i sitt arbete med eleverna. Utifrån våra respondenters 

upplevelser behövs det mer kontinuitet och stöd innan och i verksamheten så 
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att dessa faktorer inte ska vara bärande för om jämställdhetsarbetet utövas eller 

inte. 

Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde att göra en intervjustudie var för att det var det 

bästa tillvägagångssättet att nå gymnasielärarnas uppfattningar. En annan 

fördel med intervjuerna var dess flexibilitet och att vi kunde ställa följdfrågor 

och på denna väg få en utveckling av svaren. En delvis strukturerad intervju 

gav oss detta svängrum samtidigt som den höll oss till ämnet (Merriam, 1994). 

Däremot var denna metod tidskrävande. Först att skapa relevanta frågor, sedan 

att få tag på respondenter, transkribera och till sist hitta essensen i vad de 

upplevde. Detta resulterade i att få lärare intervjuades och att analys och 

diskussionen inte har fått den tid som det har förtjänat. I vårt fall hade vi en 

deadline vilket resulterade i att ramarna inte kunde utvidgas ytterligare. 

Tankarna kretsade först kring att få tag på respondenter från varje 

gymnasiegemensamt ämne men på grund av tidsbrist och problematiken i att få 

respondenter gick inte det att fullgöra.  

    Vi har valt att inte presentera lärarna så att citaten i sin helhet går att härleda 

till en viss respondent eller att respondenterna har beskrivits utifrån dess unika 

karaktärsdrag. Detta gör att konfidentialiteten ökar på bekostnad av 

replikerbarheten, men är nödvändigt för att vissa respondenter hade kännedom 

om andra som deltog i studien. Men det som har haft en stor betydelse för 

resultatet så som skillnad och det unika i samtliga ämnen har dock lyfts fram. 

    Att skillnader har påträffats i vilket ämne de undervisar i har vi behandlat i 

resultatet. Nu i efterhand hade det förmodligen varit mer lönsamt att ta kontakt 

per telefon eller personligen uppsöka gymnasielärarna på plats som vi i 

slutändan gjorde. Men samtidigt hade vi önskat att alla respondenter hade 

kommit från första missivbrevet därför att detta är det minst påtvingade sättet 

att fråga någon. Det finns också risker med att skicka förfrågan till så många 

och endast få några enstaka som hörde av sig eftersom att det kan vara en viss 

kategori av personer. Dessa lärare kan ha haft en viss inställning till ämnet eller 

undersökningar i den stora helheten. Därför frågade vi också samtliga 

respondenter varför det sa ja till att delta i undersökningen.  

Det som var problematiskt på slutet var att analysera det kvalitativa 

materialet eftersom det fanns så mycket information som skulle genomarbetas. 

Men även om så var fallet så vägde fördelarna tyngre eftersom att vi med den 

kvalitativa metoden fick ett sådant innehållsrikt material som vi inte hade 

möjlighet att hämta in på ett annat sätt.  

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att studera gymnasielärare i alla de 

gymnasiegemensamma ämnena för att se på skillnader i hur dessa ser på 

jämställdhet i deras undervisning. En annan studie kunde vara att undersöka 

både gymnasielärare och elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att se på 

hur lärarens interaktion med eleverna faktiskt visar sig i elevernas 

uppfattningar. Att göra en sådan studie kan generera kunskap om hur eleven 

påverkas av lärares förhållningssätt till jämställdhet samt synliggöra om 

elevens upplevelser stämmer överens med lärarens gällande jämställdhetsarbete 

i klassrummet. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet som är på jakt efter intervjuer för vår 

undersökning. Syftet med studien är att få en förståelse för hur ni som 

gymnasielärare tänker, reflekterar och upplever jämställdhet i ert arbete. Vi 

vänder oss till dig som har minst ett gymnasiegemensamt ämne med 

anledningen att dessa är de mest centrala i gymnasieskolan. Undersökningen 

har en kvalitativ inriktning där era uppfattningar hamnar i fokus. Intervjun 

kommer att vara mellan 20-40 minuter lång där öppna frågors ställs som skall 

besvara syftet med studien och som sedan kommer att presenteras i det slutliga 

resultatet. Under intervjun vill vi göra en ljudinspelning som du förstås kan 

säga nej till. Att delta är frivilligt och ni har när som helst rätt att avbryta under 

intervjuns gång. 

 

Studien är menad för vårt examensarbete med inriktning pedagogik och 

kommer bli klar till sommaren och självklart får ni ta del av resultatet. Om ni 

vill delta så ser vi gärna att intervjun sker nu i april eller i början på maj. Vi 

kommer följa de forskningsetiska reglerna som är hämtade från 

Vetenskapsrådet för att hålla en sådan hög kvalité som möjligt och försäkra dig 

om största möjliga konfidentialitet. 

 

Utifrån dessa finns det fyra huvudkrav: 

 

 Det första kravet är att forskaren skall informera om vad undersökningen 

går ut på och vad deras deltagande kommer att innebära, deltagandet skall 

vara frivilligt och kan avbrytas om önskat. 

 Andra kravet är att det skall finnas ett samtycke, de deltagande skall ha 

rätten att bestämma hur sitt deltagande skall yttra sig i undersökningen. 

 Tredje kravet är alla deltagande garanteras största möjliga konfidentialitet. 

 Det fjärde kravet är att alla uppgifter som är insamlade om dessa enskilda 

personer bara får användas för detta forskningsändamål. 

 

Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse och/eller om ni har några 

funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jannike Eriksson xxxxxxx xxxxxx 

Malin Mikaelsson xxxxxxx xxxxxx 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Intervjumanus 
 

 

 Presentation av oss själva. 

 Kort om undersökningen och etiskt ställningstagande. 

 

 Intervjun. 

 

 Om respondenten har några funderingar och/eller frågor till oss efter 

intervjun. 

 Hur och om respondenten vill ta del av resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide  

 
Generella frågor 

 Utbildning, ålder, hur länge har du arbetat som gymnasielärare och vilka 

ämnen har du? Har du några ytterligare ansvarsområden? 

 

Reflektion 

 Vad är jämställdhet för dig? 

 Vilken plats/betydelse upplever du att jämställdhet har i ditt arbete som 

lärare med eleverna? 

 Vad tror du att kön har för betydelse för eleven i undervisningen?  

 Upplever du att du kan påverka eleverna könsmönster? På vilket sätt? 

 

Kunskap 

 Vad har du fått med dig från lärarutbildningen gällande jämställdhet och 

synen på kön generellt och i arbetet med eleverna? 

 Vad har du för egna erfarenheter om jämställdhet som du kan ha nytta av i 

ditt arbete med eleverna?  

 Finns det i din skola några utbildningar och speciella riktlinjer som främjar 

jämställdhet? Samtalar ni lärare om ämnet? Berätta. 

 

Handling 

 Berätta om några aktiviteter som du anser främjar jämställdhet 

 Diskuterar du med eleverna om jämställdhet och könsnormer? 

 Upplever du att det finns några hinder och/eller möjligheter för att arbeta 

jämställt i din undervisning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


