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Denna studie handlar om genuspedagogik i svenskämnet. Vi vill ta reda på hur 
man kan arbeta med genus i svenskämnet samt hur eleverna upplever 
pedagogiken. Syftet är att ta reda på hur en genuspedagogisk medveten lärare 
arbetar och vilka verktyg som används i svenskämnet för att främja 
genusmedvetenheten. 
   Vi har använt oss av intervju med en lärare som medvetet arbetar med genus 
samt en gruppintervju med ett urval av lärarens elever.   
   Det resultat vi kom fram till var att läraren hade flera verktyg som främjar 
genuspedagogik samt att lärarens medvetenhet bidrog till hur läraren formar 
sin undervisning för att skapa ett jämställt klassrum. Eleverna kunde delvis 
uppmärksamma hur läraren arbetar med genus men vi kunde inte se hur 
genuspedagogiken påverkade eleverna.  
   Slutsatsen är att det inte behövs någon större utbildning för att arbeta med 
genus men det krävs en medvetenhet för att kunna föra in det i undervisningen 
samt att eleverna märker av vissa metoder men de saknar en större förståelse 
kring ämnet genus.   

_______________________________________________________
Nyckelord: Elevperspektiv, genus i svenskämnet, genusmedvetenhet  
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1 Inledning  

När det gäller jämställdhet i Sverige, började man med att enbart förbättra kvinnors 
villkor, till exempel beslutet om kvinnors rösträtt. Man kan se att 
jämställdhetsarbetet har bidragit till att det skett en stor förändring kring kvinnornas 
möjligheter och synen på kvinnor i samhället. Men samtidigt har synen på männen 
och deras roll inte ändrat sig så mycket. Så under det senaste decenniet har det även 
blivit fokuserat på mansrollen (Jämställdhet i förskola och skola, 2010). Jämställdhet 
handlar om att alla ska behandlas lika och ha samma förutsättningar oavsett vilket 
kön man har (Regeringskansliet, u.å.).  
  När det gäller jämställdhet i skolan har man sett att jämställdhetsarbete mest har 
gynnat flickor. Genom att se på studieresultaten kan man konstatera att flickor har 
bättre studieresultat än pojkar (Skolverket, 2012). Den förklaring som ges till att det 
har förändrats när det gäller jämställdheten i skolan är att det först handlade mycket 
om att stärka flickor och uppmuntra dem till att våga satsa på de traditionellt manliga 
utbildningarna. Detta har lett till att man ”glömt bort” pojkarna och det har visats 
genom att pojkar idag har försämrade studieresultat och studiedeltagande. Man kan 
se att resultatskillnaden mellan pojkar och flickor i svenskämnet är ett av de ämnen 
som har störst skillnad och att flickor har bättre resultat enligt skolverkets statistik 
(SOU 2009:64). Detta resultat såg likadant ut 2016 som 2009, det finns ingen större 
skillnad. Men man kan även se att fördelningen av ordet i klassrummet generellt styrs 
av kön och att det är pojkarna som får och tar den större delen av talutrymmet i 
klassrummet (Einarsson & Hultman, 2001). Därför är det viktigt att hitta metoder 
som både gynnar pojkar och flickor i skolan (van Houtte, 2004). Men Bondestams 
(2010) analys visar att det sällan forskas om både flickor och pojkar samtidigt, lika 
mycket. Det tenderar att ”finnas plats” för bara en grupp i taget.  
  Det är skolans uppgift att utveckla eleverna till demokratiska samhällsmedborgare 
(Skolverket, 2011). Skolans syfte är att både ge eleverna kunskaper och att förankra 
demokratiska principer. Jämställdhetsarbetet är en del av skolans värdegrund men 
ändå kan det hamna i skymundan när det kommer till att diskutera jämställdhet med 
eleverna. Därför är det viktigt att man utbildar lärare om jämställdhet och börjar med 
ett förarbete redan vid lärarutbildningen. För att kunna ta sig an skolans värdegrund 
och jämställdhetsmålen räcker det inte att bara ha en vardagsförståelse utan det 
kräver mer. För att kunna arbeta med genusfrågor på ett medvetet och professionellt 
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sätt som lärare, är det viktigt att förstå och kunna analysera könsstrukturen (Hedlin, 
2006). 
   Det krävs även att lärare får verktyg och vägledning för att kunna utföra ett bra och 
givande arbete för att främja genusarbetet i skolan. Syftet är att förändra 
undervisningen från stereotypsförstärkande till genusmedveten undervisning. Men 
det man kan se är att få kommuner och skolor verkar arbeta med jämställdhet. Detta 
kan ha fler förklaringar men någon systematik finns inte och nationellt sett kan man 
påstå att det inte finns något jämställdhetsarbete i skolan (Frånberg, 2010). 
   Vi har tidigare gjort en pilotstudie som handlade om genus i skolan ur ett 
lärarperspektiv, där vi undersökte om några lärare har medvetenhet om hur de 
arbetar med genus i skolan. Det vi kom fram till var att det fanns en viss medvetenhet 
men inget som tyder på att det arbetas främjande för ett genusperspektiv. Därför vill 
vi med den här studien ta reda på hur man kan arbeta genuspedagogiskt i 
svenskämnet. Vi vill ta reda på vilka verktyg och metoder som finns för att arbeta mot 
ett jämställt klassrum. Vi valde att undersöka det i svenskundervisningen, detta för 
att det är i svenskämnet som eleverna ska utveckla bland annat sina kunskaper om 
normer. Ytterligare en anledning till att fokusera på svenskämnet är att det är där 
eleverna ofta använder kommunikation och diskussioner samt att läsning är en stor 
del av undervisningen. Genom till exempel läsning och diskussion kan man använda 
metoder för att främja genuspedagogiken. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med studien är att ta reda på hur en genuspedagogisk medveten lärare i 
årskurs 4 arbetar för att främja genusarbetet i svenskämnet och vilka metoder man 
kan använda sig av i sin undervisning för att främja genusmedvetenheten till 
eleverna. De forskningsfrågor som kommer behandlas är:  

• Vilka verktyg kan en lärare som medvetet arbetar genuspedagogiskt använda 
sig av i svenskämnet?  

•  Hur uppmärksammar de tillfrågade eleverna att läraren använder sig av 
genuspedagogik i svenskämnet? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Styrdokument i skolan och svenskämnet  

Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat i skolan blir allt större (Skolverket, 
2012). Därför är det viktigt att man utformar undervisningen för att den ska gynna 
alla. Det är viktigt att vara medveten om genus och det hänger ihop med det 
demokratiuppdrag och jämlikheten som är det centrala i lärares uppdrag (UR access, 
2007).  

Det står i läroplanen att jämställdhetsuppdraget är att:  

Skolan ska 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 ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s.8). 

Det står även i läroplanen att lärare ska:  

- Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen. 

- Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2011, s.15). 

 

Ett av svenskämnets syften är att eleverna ska i undervisningen få möta och få 
kunskaper om skönlitteratur från olika tider. Genom undervisningen ska eleverna 
även få möjligheter att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, 
uppbyggnad, historia och utveckling. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna 
får kunskap om hur man söker och kritiskt granskar information från olika källor 
(Skolverket, 2011).   
  Det är skollagen och diskrimineringslagen som styr arbetet med jämställdhet. I 
skollagen står det att utbildningen ska utformas i överrensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som är 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde och jämställdhet (SFS 2010:800).  
  Detta innebär att skolans uppdrag är att förmedla värdegrunden som det svenska 
samhället vilar på och där jämställdhet ingår. Detta innebär även att utbildningen ska 
utformas utifrån en demokratisk värdegrund. Eleverna ska lära sig att förstå 
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demokrati och mänskliga rättigheter eftersom jämställdheten i skolan bör bidra till 
att samvaron och arbetsklimatet ska präglas av rättvisa, demokratiska värderingar 
samt en maktbalans mellan flickor och pojkar. I läroplanen beskrivs 
jämställdhetsarbetet som en del av värdegrunden. Det understryks att det är vuxnas 
agerande gentemot barn som står i fokus för att arbeta med jämställdhet. Det är 
vuxnas bemötande och bedömning av eleverna som är det centrala att arbeta med. I 
läroplanen understryks det även att det som uppfattas som manligt och kvinnligt inte 
får hindra flickors och pojkars möjligheter att pröva och utveckla olika förmågor. I 
både skollagen och läroplanen är det obligatoriskt att följa uppdraget om 
jämställdhet. Det är inget man kan välja bort utan det ska följas och detsamma gäller 
för värdegrunden. Ett arbete på en skola ska organiseras och genomföras så att 
pojkar och flickor får likvärdiga villkor och förutsättningar att pröva, utveckla och 
upptäcka sin fulla potential (Wedin, 2014).  
  För att följa det som står i läroplanen om att man ska motverka de traditionella 
könsmönstren är det viktigt som pedagog att bli medveten om hur man tilltalar och 
bemöter eleverna (Wedin, 2014). Med detta krävs det att pedagogerna får en grund 
att arbeta med för att veta hur de ska arbeta för att främja genus i skolan. Men enligt 
Wahlgren (2011) finns det inget skrivet om genus eller jämställdhet i läroplanen som 
ger lärare en grund att arbeta med eller som visar att det är viktigt, förutom i de 
övergripande styrdokumenten som skolans värdegrund. Därför behövs det tydligare 
mål för att arbeta med jämställdhet i skolan samt att utbilda all personal på en skola 
för att få dem att arbeta mot samma jämställdhetsmål (Lundqvist & Viklund, 2005). 

2.2 Jämställdhet  

När det gäller jämställhet i skolan ska man ge flickor och pojkar lika makt, 
möjligheter till lärande och utveckling. Makt är en central aspekt som innebär att 
normer och attityder är knutna till det. Det är normerna som styr hur flickor och 
pojkar ska vara, se ut och uppträda. Detta kan bidra till att individen begränsas och 
inte utvecklas fullt ut när det gäller intressen och förmågor. Ett bra klimat i 
klassrummet och god relation till elever och personal där till exempel 
könsöverskridande beteende är accepterat som att pojkar får göra saker som anses 
flickiga och tvärtom, det är en förutsättning för både en god identitetsutveckling samt 
bra studieresultat (Wedin, 2014).  
  En jämställd skola innebär att det är en skola där både flickor och pojkar ska trivas, 
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utvecklas och lära sig mycket (Wedin, 2014). 
  Hedlin (2006) konstaterar att jämställdhet handlar om att alla ska ha samma 
villkor, möjligheter och att förväntningarna som ställs ska vara lika höga oavsett kön. 
Därför måste man inom skolans ramar granska föreställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt (Hedlin, 2006). 
  Det finns två olika aspekter att se på hur man kan arbeta jämställt. Det ena är den 
kvantitativa aspekten, där man mer strävar efter att jämställdhet syftar till ett arbete 
mot ett mätbart resultat. Detta når man till exempel genom en jämnare 
könsfördelning inom olika chefspositioner. Den andra aspekten som även är den som 
skolan lutar sig emot, är den kvalitativa aspekten. Det innebär att både kvinnors och 
mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar ska tas tillvara på och på så sätt få 
vara med och påverka samhällets samtliga områden (Hedlin, 2006). För att öka 
jämställdheten i skolan måste samtliga på skolan förstå vad begreppet betyder och på 
så sätt jobba mot samma mål. Jämställdhetsarbetet på skolan har i uppgift att främja 
arbetet emot traditionella könsmönster (Lundqvist & Viklund, 2005). Något som 
även läroplanen tar upp är att skolan har ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster. Det ska ges utrymme för elever att pröva, utveckla sin förmåga och 
intressen helt oberoende av könstillhörighet. Skolan ska även medvetet och aktivt 
främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter (Skolverket, 2011). 
 John & von Sabljar (2009) påpekar vikten av att det är lärarens uppgift tillsammans 
med övrig personal att arbeta emot de traditionella könsrollerna. Det är oftast här det 
brister, att alla inte har kunskap och medvetenhet om hur de ska uppnå målen. Detta 
beror på att många har olika åsikter om hur viktigt det är med jämställdhet och att 
vissa inte ser det som ett kunskapsområde. Jämställdhetsfrågan ses som ett 
ställningstagande för den enskilde individen. Det medför vikten av att man 
gemensamt på en skola har samma mål och ställningstagande i frågan (John & von 
Sabljar, 2009).  
   Utöver de två aspekterna, kvalitativt och kvantitativt, finns det fyra stora områden 
att arbeta med inom jämställdhet där tydliga fördelar kan urskiljas. Det första 
området handlar om demokrati, värderingar och makt. Det andra är att skolor får ett 
bättre klimat när de jobbar aktivt med jämställdhet. Detta till följd av att det inte 
förekommer mobbning eller diskrimineringar på grund av kön i samma utsträckning. 
Det tredje området handlar om personlig utveckling och resultat. Tidigare studier 
visar på att barn som inte begränsas av förväntade könsroller får möjlighet att 
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utveckla alla sina sidor, lyckas bättre, blir säkrare och tryggare i sig själva. Det fjärde 
området handlar om hälsa och självförtroende (John & von Sabljar, 2009).  

2.3 Genusforskning  

Genom genusforskning skapas kunskap om hur normer skapas kring kön. Genus är 
något som skapas med tiden, alltså är det inte medfött och det är föreställningar om 
vad som är manligt och kvinnligt. Det är genusforskningen som beskriver och 
ifrågasätter de ordningar som finns mellan manligt och kvinnligt (Wedin, 2014).  
   Inom den genusteoretiska forskningstraditionen beskrivs genus ofta som något som 
iscensätts. Detta innebär att de förutfattade meningar som finns i samhället till 
exempel om att pojkar utvecklar ett större rörelsebehov än flickor kommer genom att 
det sker ett samspel mellan vuxna, barn och elever genom språk, bemötande och 
olika handlingar (Wedin 2014). Genusforskaren Judith Butler menar att kön 
iscensätts utifrån föreställningar om hur kvinnor och män ska vara. Detta innebär att 
genus är något som går att förändra genom att ifrågasätta och bearbeta de 
könsmönster som görs hos eleverna. Judith Butler menar att språkets betydelse har 
en stor påverkan på identitetsutveckling. Det är därför viktigt att pedagoger är 
medvetna om hur de tilltalar eleverna eftersom de ord som väljs skapar deras bild av 
vad som förväntas vara och hur de ska bete sig (Rosenberg, 2002).  

2.4 Genuspedagogik 

 Att ha en genusmedveten verksamhet är en förutsättning för att uppnå jämställdhet 
(Wedin, 2014). En könsmedveten pedagog bidrar till att man granskar verksamheten 
genom att förstå och ser de könsmönster och normer som finns. För att kunna 
förändra verksamheten behöver man motverka traditionella könsmönster istället för 
att förstärka dem. Att använda en könsmedveten pedagogik menas att man använder 
metoder för att främja lika villkor för flickor och pojkar (Wedin, 2014).  
  En ökad medvetenhet om de problem som finns inom jämställdhetsarbete i skolan 
och en förändrad attityd, kan bidra till handlingsberedskap hos lärare som innebär 
att man har en slags strategi som hjälper när man möter de olika konkreta 
situationerna (Einarsson & Hultman, 2001).  
   Att arbeta genuspedagogiskt behövs för att uppfylla läroplanens mål om 
jämställdhet, demokrati och att skolan ska vara likabehandlande i sin struktur för att 
alla elever ska få samma möjligheter till utveckling och kunskap (UR access, 2007). 
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   Det är genuspedagoger som kan hjälpa lärare att bli mer medvetna. Det är viktigt 
för lärare att bemöta de båda könen likasinnade. I skolan ska alla oavsett kön, social 
bakgrund eller sexualitet ha likvärdiga villkor. Man ska enligt ett genuspedagogiskt 
tankesätt ha samma rättigheter och skyldigheter att utveckla sin potential vad gäller 
kunskapsutveckling och inflytande. För att kunna uppnå detta förutsätts det att 
personal på en skola har kunskap och redskap för att kunna främja ett 
genuspedagogiskt arbete (Wahlgren, 2011).  
  Wahlgren (2011) menar att ett genuspedagogiskt arbetssätt kan bidra med att 
skolorna ökar sitt ”meritvärde” för att det bland annat kan förbättra pojkarnas 
situation. Med detta menas att man vill få pojkarna inom svenskämnet att få upp 
intresset för bland annat läsning av skönlitteratur och facktexter, eftersom skolan 
idag bygger på att eleverna bland annat är bra på att läsa samt att ett av syftena i 
svenskämnet är att lärare ska ge förutsättningar för eleverna att utvecklas sin 
förmåga att läsa och analysera skönlitteratur (Skolverket, 2011).  
   Wahlgren (2011) konstaterar även att genuspedagogik handlar mycket om kunskap 
och inte attityder. Det är viktigt att man problematiserar både normer och sig själv 
som lärare för att kunna bidra med förändring. Man måste även ha en kritisk 
inställning för att utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och för 
att uppfylla styrdokumentens krav om jämställdhet (Wahlgren, 2011).  
  Det är förhållandet mellan språk och kön som beskriver könskonstruktion, vad som 
är manligt och kvinnligt i samhället. Man påverkas av varandra genom språket och 
att man omedvetet ändrar tonfall och röstläge beroende på vem man talar med 
(Einarsson & Hultman, 2001). Tidigare studier har visat detta tydligt när man tittar 
på hur vuxna talar till pojkar respektive flickor. Det blir ett mjukare tonfall till flickor 
och ett mörkar och hårdare tonfall till pojkar (Einarsson & Hultman, 2001).   

 

2.5 Separat undervisning för pojkar och flickor  

För att öka jämställdheten i skolan har Bleketskolan på Tjörn testat en ny metod där 
de särar på eleverna och har flick- och pojkgrupper i svensk- och musikämnet (UR 
access, 2007). Deras mål är att göra undervisningen mer jämställd. Bleketskolan 
gjorde denna fördelning för att de ansåg att flickor inte vågar ta för sig lika mycket 
när de är i helklass. Resultatet av detta experiment har lett till att det blivit bättre 
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undervisningsformer, på grund av att det är mer avslappnat och eleverna behöver 
inte tänka på hur de framställer sig när de till exempel svarar på en fråga (UR Access, 
2007).   
   Könsuppdelade grupper har visat att elever kommer fram, speciellt de tysta 
flickorna. Forskare Lars Jalmert menar att konsekvenser på längre sikt ger signal om 
att pojkar och flickor inte fungerar ihop och att det visar på att eleverna bör vara 
separata för att kunna synas och höras. Detta stärker olikheterna mellan flickor och 
pojkar. Det man bör göra är att se utifrån elevernas personligheter och se vad de 
behöver istället för att sära på eleverna (UR Access, 2007). Inga forskningsresultat 
har kunnat visa på intellektuella skillnader mellan pojkar och flickor därför bör inte 
en skola skapa dessa skillnader genom att ha separat undervisning för pojkar och 
flickor, eftersom flickor och pojkar utvecklar samma typ av kunskap i alla skolämnen. 
Skiljer man pojkar och flickor i undervisningen visar det indirekt att man inte tror att 
pojkar och flickor kan utveckla samma typ av kunskap. Sedan finns det inget stöd i 
läroplanen som säger att man ska ha separat undervisning för pojkar och flickor 
(Heikkilä, 2015).  
  John & von Sabljar (2009) menar att om man har undervisning i pojk- och 
flickgrupper kan det gynna båda grupperna genom att pojkar och flickor är bra på 
olika saker och behöver träna på sina olikheter utan att jämföra sig med det motsatta 
könet. Till exempel att flickor behöver träna fysik och pojkar behöver träna på språk 
utan att jämföra sig med det bättre könet. 
  I många skolor finns det en omedveten genusordning där man upprätthåller gränser 
och skillnader mellan pojkar och flickor och många aktiviteter görs i könsskilda 
grupper. Därför tycker Wedin (2014) att man ska synliggöra likheter mellan pojkar 
och flickor och stärka samverkan. I dagens läge är utseende och uppförande hos 
flickor och pojkar starkt könskodade och vid en avvikelse från dessa kan man riskera 
att bli utpekad. Egentligen har pojkar och flickor ganska trånga utrymmen att hålla 
sig inom och gränserna kan vara svåra att bryta för individerna menar Wedin (2014). 
Genom att synliggöra detta kan det minska betydelsen av könsnormer och på sikt 
bryta dem.  
  Det har visat sig genom en studie som Wedin (2014) tar upp att undervisning i 
organiserade flick- och pojkgrupper gynnar flickor mer för de får mer lugn och ro i 
sitt arbete samt att de lär sig mer. Flickorna i studien hade också fått en större 
delaktighet. Samtidigt blev det rörigare i pojkgrupperna och de behövde flickor för att 
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kunna samarbeta. De hade även svårt att organisera sitt arbete. Det man slutligen 
kunde se var att det var flickorna som mest utvecklade sina arbeten i enkönade 
grupper (Wedin, 2014).  

 

2.6 Hur kan man arbeta med genus i svenskämnet för att få 
det jämställt?  

Enligt Sigurdsson behövs det en genomtänkt och tydlig plan för jämställdhet, som 
alla på en skola bör följa. För är det fritt och eleverna får välja själva blir det 
stereotypt (UR skola, 2016). 
  För att arbeta med genus behövs det en genusmedvetenhet i undervisningen och en 
lärandeprocess. För att nå dit behöver man analysera undervisningen med avseende 
på genus genom att se ämnesinnehållet och stoffet. I praktiken kan man tänka på att 
göra medvetna stoffval som innebär att man inte stärker könsstereotypa 
förväntningar samt göra könsöverskridande saker inför eleverna för att tydligt visa 
upp att alla kan göra allt. Det behövs också inkludering av språkutveckling, 
skrivande, bedömning och ha läsning i fokus för att förstå språkets betydelse. Lärare 
behöver inkludera alla i undervisningen, men ser man utifrån realitet finns det inget 
som kan säga att man verkligen når ut till alla eller om alla är inkluderande. Ett sätt 
att ta reda på om man inkluderar alla är att filma och analysera filmerna utifrån 
pedagogisk handling. Sist behöver lärare reflektera över sitt bemötande och 
gestaltande av genus eftersom eleverna ser och tar in allt som de får uppleva i 
praktiken (Heikkilä, 2015).  
   Jämställdhetsarbetet i skolan bör syfta mot inkludering för det innebär bland annat 
att alla har rätt att utöva sina intressen och pröva på nya aktiviteter. Vidare innebär 
det att eleverna får flera valmöjligheter och utökar sina kompetenser, något som 
traditionella könsmönster ofta hindrar (Frånberg, 2010).  
   I en intervju med Mia Heikkilä som är verksam forskare och lektor i pedagogik, 
nämner hon att det finns två olika sätt att arbeta med genus. Det första är att titta på 
genus generellt, vilka arbetssätt används och ha en kommunikation samt vara 
uppmärksam på hur talutrymmet fördelas i klassrummet (UR skola, 2016). Det är 
viktigt att lärare tränas att se genus genom att reflektera över hur kön spelar roll och 
för att kunna skapa kommunikation och interaktion där det är individen som är i 
fokus och inte kön. Kommunikationen och interaktionen är en bidragande faktor som 
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ska underlätta och möjliggöra elevernas lärande (Heikkilä, 2015).  
  Det andra är ämnesinnehållet, hur till exempel skönlitteratur framställs, om det 
innehåller mer pojkar eller flickor. Man kan göra egna analyser för att få en bra 
undervisning som ger möjligheter för både pojkar och flickor. Strävan bör vara efter 
att nå alla elever. Detta gör man genom att granska läromedlets innehåll och vågar gå 
utanför ramarna för att kompensera upp bristen samt att vara källkritisk. Till sist 
uppmuntrar Heikkilä lärarna att reflektera om var genus är viktigt i kursplanen, göra 
analys för att veta var man ska plocka in genus i ämnet (UR skola, 2016).  
  Ett genusperspektiv innebär att man kritiskt granskar och problematiserar 
innehållet i sin undervisning med avseende på genus. Det handlar om att man 
granskar läromedlet, stoffurval och innehållet i aktiviteter. Utgångspunkten är 
läroplanens jämställdhetsuppdrag att motverka traditionella könsmönster och att 
gestalta samt förmedla jämställdhet som ett grundläggande värde. Man ska med 
undervisningen lyfta fram och presentera det manliga och kvinnliga i ämnet som ska 
behandlas genom att till exempel prata och lyfta fram både manliga och kvinnliga 
författare. Eleverna ska få kunskap om att kön inte spelar någon roll och detta måste 
ifrågasättas och utmanas för att uppnå jämställdhetsuppdraget. I svenskämnet kan 
eleverna till exempel studera reklamens stereotypa budskap om manligt och kvinnligt 
för att sedan diskutera hur det kan påverka dem själva (Wedin, 2014).  
   En genusmedveten undervisning bidrar till att bryta traditionella könsmönster 
genom att pedagogerna måste känna till vad valet av innehåll, budskapet i läromedlet 
och det egna sättet att undervisa får för konsekvenser (Frånberg, 2010).  
  Skolans läromedel och material ska också följa läroplanens värdegrund och därför 
bör det ske ett regelbundet granskande av läromedel och material ur ett 
könsperspektiv (Wedin, 2014). Kritiska granskningar av läromedel ur ett 
jämställdhetsperspektiv är forskningsbaserade metoder för att öka jämställheten i 
skolan (Bondestam, 2010). För att få in ett genusperspektiv i svenskämnet tittar man 
på den kunskap som förmedlas. Genom att vara medveten om hur olika läromedel 
behandlar kön kan man med kompletterande material föra in ett genusperspektiv. 
Man kan även använda sig utav läroböckers texter genom att ställa kritiska frågor 
som man sedan diskuterar med eleverna. Detta är några olika sätt för att arbeta för 
jämställdhet och det kan ge fördel för eleverna att de får delta i granskningen av 
läromedel, för att på så sätt träna deras förmåga att kritiskt granska (Wedin, 2014).  
  Läromedel domineras av manlig norm och det blir en överrepresentation av pojkar 
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och män samt ett osynliggörande av flickor och kvinnor. Det är viktigt att man ökar 
pedagogernas medvetenhet om denna form av indoktrinering för att skapa en bättre 
granskning av det läromedel som presenteras för eleverna (Frånberg, 2010).  
  Man behöver även vara normkritisk, vilket innebär att man får syn på och 
ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningen av vad som är normalt, för att 
kunna skapa ett gott klimat med goda relationer till både elever och personal. Det 
man kan gör för att arbeta med normkritik är att man kan reflektera över och 
synliggöra sina egna normer, värderingar och sin roll som normskapare. Detta bidar 
till att det kan bli lättare att diskutera med eleverna om man själv har en 
medvetenhet om vilka föreställningar som man styrs av. Sedan ska man tillsammans 
med eleverna reflektera över de könsnormer som finns i verksamheten för då 
synliggör man normer och kan skapa diskussioner (Wedin, 2014).  
  För att motverka könsnormer kan man genom strukturerade och återkommande 
metoder få en ökad effekt. Detta kan ske till exempel genom att läraren arrangerar 
gemensamma lekar och aktiviteter på skolgården eller att man använder roterande 
system för grupparbeten så att alla jobbar med alla. Men detta är självklart beroende 
på behovet och möjligheterna som finns (Wedin, 2014).  
  Det absolut viktigaste är att lyfta alla elever och ge alla förutsättningar att lyckas. Ha 
liknande krav på alla och alltid ha i tanken hur man ska få alla elever att nå så högt 
som möjligt (UR skola, 2016).     
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3 Metod och material 

3.1 Val av metod 

Vår studie har en kvalitativ ansats. Detta då målet med den här studien inte är att ta 
reda på hur många lärare som handlar på ett visst sätt. Med det menas att vi inte är 
intresserade av antalet lärare som handlar på ett visst sätt, utan att istället undersöka 
hur en lärare säger att hen gör eller inte gör. Studien fokuserar alltså på kvaliteter 
inom ett visst område, med kvaliteter menas egenskaper/beteende. Kvalitativa 
studier används när man vill fördjupa kunskapen om en viss företeelse (Tivenius, 
2015). Vi har intervjuat en lärare som arbetar i grundskolan och en grupp av dennes 
elever. Vi har tagit del av deras egna berättelser kring hur de arbetar och på så sätt 
har vi fått insikt och ökad förståelse för deras handlande i vissa situationer. Gruppen 
som vi intervjuade bestod av sex elever ifrån årskurs fyra. Det var två pojkar och fyra 
flickor. Intervjun med läraren tog 40 minuter och gruppintervjun med eleverna tog 
25 minuter. Vi förberedde dessa intervjuer på så sätt att frågorna inte skulle vara för 
styrande. Detta för att undvika att inte styra in informanterna till de svar vi ville ha, 
utan istället möjliggöra bredare och djupare svar från dem. Vi använde oss av två 
olika intervjuguider se bilaga 1 och 2.  
  Vår studie har haft en kvalitativ ansats då den syftar till intervjupersonens egna 
uppfattningar och synsätt.  Detta genom att ha en intervjuguide med några 
huvudsakliga frågeställningar, men för den sakens skull följde vi inte något detaljerat 
schema. För på det sättet blev det naturligt att ställa vissa följdfrågor beroende på 
vilka svar som informanterna gav (Repstad, 2007). Valet att inte ha för strukturerad 
intervjuguide gjorde att våra informanter uppmuntrades till att fördjupa sina svar 
(Repstad, 2007). Analysen av våra data har vi gjort genom att först lyssna på de 
inspelade intervjuerna och sedan transkriberat dessa. Efter det har vi jämfört svaren 
från läraren och eleverna för att se om svaren från de olika intervjuerna skiljer sig 
något. Sedan har vi även ställt våra analyser av svaren mot tidigare forskning. 
   Läraren omnämns med fingerat namn som är könsneutralt för att man inte ska 
kunna utläsa om det är en kvinna eller man. Därför ger vi läraren namnet Charlie. 
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3.2 Urval av undersökningsobjekt 

Vi har valt att intervjua en lärare som aktivt och medvetet arbetar genuspedagogiskt. 
Vi valde att inte observera i den här studien, detta då vi insåg i vår pilotstudie att det 
inte gav oss så mycket information. En ytterligare risk med att göra observationer när 
man har ett så inramat ämne att undersöka är att informanten ibland kan skapa en 
konstlad situation, detta för att den som forskar ska bli nöjd (Repstad, 2007).  
   Läraren som vi intervjuade har lång erfarenhet av yrket och anledningen till att vi 
tog kontakt med just denna lärare, var för att vi har hört från en förälder till en före 
detta elev i lärarens klass att hen har uttryckt sig med ett ”genustänk”. Detta gjorde 
oss intresserade av att få veta mer om och ta reda på vilka verktyg läraren använder 
sig av utifrån sitt genustänk, då hen enligt egen utsago bland annat inte ser eleverna 
som pojkar och flickor utan som barn. Därför ansåg vi det intressant att se om 
eleverna märker av om läraren arbetar på det sättet. Intervjuerna med eleverna 
gjorde vi i grupp. Vi valde att göra gruppintervjuer med eleverna då vi kände att de 
känner sig tryggare i grupp än individuellt. Något som även Repstad (2007) skriver 
att genom att ha gruppintervjuer kan informanterna känna en trygghet vilket leder 
till att svaren oftast blir mer riktiga. Detta då de inte känner sig ensamma i sina svar. 
Det finns såklart vissa potentiella problem vid gruppintervjuer. Till exempel att de i 
en grupp bara svarar vad de anser vara accepterat (Repstad, 2007). Vi anser dock inte 
detta som ett hinder då svaren på våra frågor inte har något rätt eller fel. Detta 
eftersom att det är elevernas egna erfarenheter som ligger till grund för svaren. 

3.3 Studiens trovärdighet 

Samtliga intervjuade har garanterats anonymitet vilket ökar trovärdigheten. Genom 
att informanterna inte nämns vid fullständiga namn så ökar chansen att personen 
öppnar sig (Kvale, 1997). Vi har försökt utforma frågor så att de inte skall kunna 
feltolkas. Vi märkte dock att våra frågor till eleverna var lite för svårt ställda till en 
början, men eftersom att vi hade en flexibel intervjuguide så kunde vi rätta till det och 
få bra svar. Detta gjorde att vi har anledning att tro att våra informanter svarade 
utifrån sina egna erfarenheter och åsikter och inte att vi som författare leder dem till 
de svar vi vill ha. Något som hade ökat studiens trovärdighet ytterligare är att ha 
intervjuer med flera lärare. Genom att ha intervjuat en lärare och dennes elever har vi 
kunnat analysera mer djupgående i det data vi fått in. På så sätt anser vi att 
trovärdigheten i vår studie är tillräckligt hög. 
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   Vi har spelat in och sedan transkriberat intervjuerna, detta för att kunna ge en så 
rättvisande bild av informanternas svar som möjligt. Genom gruppintervju med 
några elever ifrån lärarens klass fick vi ta del av vad de har för syn på genus.  
    Vi valde att inte skicka ut frågorna innan. Detta för att undvika det som Kvale 
(1997) varnar för, att de som blir intervjuade får frågorna innan kan påverka svaren. 
Detta då informanterna ibland kan ge svar som de tror förväntas av dem.  
  Något ytterligare som ökar vår förståelse för undersökningens ämne 
genuspedagogik, är att vi som genomfört undersökningen är av olika kön. Detta har 
lett till att tolkningen av våra data är mer rättvis då den ses från olika håll. 

3.4 Forskningsetiska principer 

I vår studie har vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna, detta genom att ta 
hänsyn och skydda våra informanter och andra som berörs vid forskningen. 
Uppsatsen är skriven på ett sätt som gör att det inte går att utläsa var vi gjort de olika 
intervjuerna. Vi garanterar samtliga deltagare full anonymitet. Detta genom att vi 
inte använder namn på våra informanter utan tilltalar dem med en yrkestitel eller 
grupptillhörighet.  Deltagandet i vår studie har även varit helt frivilligt och självklart 
helt utan några negativa konsekvenser för dem som inte velat delta. På så sätt 
kommer den information som vi behandlar inte påverka de personer som deltar, 
vilket är en grundläggande princip för den forskningsetik som gäller när det kommer 
till att informantens integritet ska skyddas (Tivenius, 2015).  
  I studien har vi uppfyllt de fyra forskningsetiska kraven (Tivenius, 2015). 
Informations- och samtyckeskravet som innebär att de informanter som deltagit är 
informerade om vad studiens syfte är, samt gett samtycke om att delta (Tivenius, 
2015). Konfidentialitetskravet följs genom att vi i vår uppsats benämner våra 
informanter med en yrkestitel, figurerat namn eller grupptillhörighet.  Även det 
fjärde och sista nyttjandekravet följs genom att vi inte kommer använda vår 
undersökning för kommersiellt bruk (Tivenius, 2015).  
  Eftersom att vi har intervjuat både elever och lärare där de deltagande eleverna är 
under 15 så har ett missivbrev skickats ut till samtliga vårdnadshavare (Bilaga 3). I 
det brevet förklarade vi vad vår undersökning går ut på samt att det är frivilligt att 
delta. Det var upp till vårdnadshavaren att godkänna sitt barns deltagande och om 
någon inte ville delta sker det helt utan negativa konsekvenser. Där skrev vi även att 
eleven när som helst fick avvika från intervjun. 
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4 Resultat 
4.1 Intervjun med läraren 

4.1.1 Lärarens erfarenhet  

Den kunskap som Charlie har kring genus är egna erfarenheter och intresse för 
ämnet. Den kunskap som Charlie samlar på sig är genom att följa debatter, lyssna på 
radio och läsa tidningar samt att de diskuteras i lärarrummet om genus. Men när 
lärarkollegiet planerar undervisning och andra aktiviteter har de inte alltid ett 
genustänk uttalat men Charlie försöker alltid ha med sig det in i klassrummet. På 
skolan där Charlie jobbar har de inget gemensamt genustänk utan det kan skilja sig 
stort beroende från person till person. Charlie tror att det är få personer som 
egentligen är utbildade i genuspedagogik och att det inte räcker med att bara vara 
medveten för att komma ner på djupet för att arbeta genuspedagogiskt utan det krävs 
mer kunskap för att ha ett riktigt genustänk. Genustankarna måste genomsyra 
tankeverksamheten hos alla på en skola för att verkligen kunna gå ner på djupet säger 
Charlie.  
  Charlie vet att hen måste ha ett genustänk eftersom det ingår i yrkesrollen och 
Charlies förutsättning till att ha ett genustänk var när hen bestämde sig för att tänka 
barn istället för att tänka pojke och flicka. Charlie tänker vad varje individ i hens 
klass behöver och detta blev Charlies utgångspunkt till att bli mer medveten kring 
genus. Detta gjorde att Charlie fick en insikt och det var då det blev lättare att 
utforma undervisningen efter ett genusperspektiv. Det sker dagligen att Charlie 
hamnar i diskussioner med eleverna om till exempel placeringen i klassrummet, 
eftersom Charlie placerar eleverna slumpvis finns det ingen baktanke med hur 
eleverna blir placerade i klassrummet och då kan det hända att en flicka kanske får 
sitta ensam flicka vid ett bord med pojkar. Men Charlie menar här att man ska ”sätta 
barnen bredvid varandra”. För att förtydliga detta menar Charlie att hen inte tänker 
vem som sitter bredvid vem i hens klassrum utan placeringen sker oftast slumpvis 
och hen sätter barn bredvid barn. En konkret situation som nyligen hade inträffat var 
att de hade gjort om placeringen i klassrummet och då var det någon flicka som blev 
placerad ensam vid ett bord med bara pojkar. Då kom några flickor i klassen fram och 
frågade varför hon satt ensam vid det bordet. Charlies svar var att hon inte alls satt 
ensam, hon sitter inte ensamt barn vid det bordet och eleverna reagerade med en 
aha-upplevelse. Det finns alltså ingen större planering kring hur Charlie placerar sina 
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elever i klassrummet. När Charlie har grupparbeten väljs även grupperna ut helt 
oberoende av om det är en pojke eller flicka, men någon gång kan hen gå in och styra.  
   Man kan alltså säga att Charlie ser eleverna som barn med olika personligheter. 
Charlie anser att det är hens förhållningssätt som kan ha haft stor betydelse för hur 
hen bemöter eleverna och Charlie anser att det ska handla om eleverna. Det ska 
handla om vad individens behov är och vad individen har med sig i bagaget berättade 
Charlie.  
 Charlie har lång erfarenhet i läraryrket och minns tiden då man sa att pojkar var 
stökiga och att flickor var snälla och gulliga, men så är det inte längre för det finns 
lika många flickor som är stökiga och pojkar som är mjuka och visar känslor, berättar 
Charlie. I Charlies klassrum är det lika många pojkar och flickor som pratar mycket 
och lika många flickor och pojkar som är tysta och säger nästan inte någonting alls i 
helklass.  
  Charlie hoppas att eleverna märker av att hen har ett visst tänk kring genus. Dock 
tror inte Charlie att eleverna lägger märket till hens sätt att jobba på. Men hoppas att 
det genustänk som hen har ändå avspeglas i undervisning.  

4.1.2 Verktyg och metoder som läraren använder i svenskämnet  

Det centrala i svenskundervisningen är läsa, skriva, lyssna och prata och de 
punkterna ska hela tiden finnas med och lyftas fram. Något som Charlie har märkt 
under sina år som verksam lärare är att hen har mött fler pojkar som haft svårt för att 
komma igång med den fria läsningen. Därför har Charlie börjat med att erbjuda flera 
alternativ som till exempel ”fyller-i-böcker”, där man läser en text som saknar ord 
och sedan fyller man i där det saknas ord i texten. Detta är till för att locka in dem i 
läsningen. Det som är bra nu för tiden är även att det finns lättlästa faktaböcker då 
pojkar oftast verkar ha lättare att läsa faktaböcker enligt Charlies erfarenhet.   
  Ett av de verktyg som Charlie använder sig av i svenskämnet är att hen varierar sitt 
val av böcker vid högläsning. Charlie kan plocka in en bok med en stark tjej som är 
huvudkaraktär, för att varva det med att ha en kille som huvudkaraktär vid nästa 
högläsningsbok. Ibland tar även Charlie böcker där den kvinnliga karaktären gör 
saker som anses vara typiskt manliga och tvärt om där manliga karaktärer gör saker 
som anses vara kvinnliga, för att på så sätt lyfta båda könen hela tiden och visa på att 
det är tillåtet att bryta samhällets normer. Det är även här som Charlie anser sig ha 
stor påverkan och möjlighet, genom att kunna välja de böcker som ska presenteras 
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och att de ska vara genomtänkta.  
  När det kommer till det som står i läroplanen om att man ska motverka traditionella 
könsmönster ger Charlie ytterligare ett exempel på hur hen brukar göra vid läsningar 
av skönlitterära böcker och om boken har en klassisk könsrollsindelning mellan 
kvinnor och män, att boken har normativa roller brukar Charlie hitta på eget genom 
att säga att det är pappan som diskar istället för mamman som det kanske står i 
boken. Detta för att även skapa diskussioner med eleverna för att göra dem 
medvetna.  
  Ett annat verktyg som Charlie använder för att främja genustänket är att hen tänker 
mycket på hur kommunikationen sker med eleverna. Charlie berättar att ”till exempel 
om en elevs knapp på en tröja har ramlat av kan det vara lätt att man säger be 
mamma sy fast den men istället säger Charlie att de ska be mamma eller pappa att sy 
den.” Vidare försöker Charlie hela tiden lyfta upp att hen inte ska generaliserar om 
hen till exempel hamnar i diskussioner med eleverna. Charlie menar att hen brukar 
ifrågasätta om en elev kanske säger att ”min pappa bara lagar bilar” då kan Charlie gå 
in och fråga om inte mammor också kan laga bilar, eftersom Charlie hela tiden vill ha 
igång genustänket och göra eleverna medvetna så menar hen att man måste vara där 
och ”peta” hela tiden. Detta kan man även göra genom att kontra och lyfter den andra 
sidan hela tiden om man till exempel möter någon text som är väldigt styrd av 
traditionella könsmönster säger Charlie. Ytterligare en viktig sak att betona är att det 
inte finns några rätt eller fel utan det handlar om allas lika värde. Det som Charlie 
även för in i undervisningen är att de tittar på Lilla aktuellt som enligt Charlie har ett 
genustänk och därifrån kan man föra diskussioner och frågor.  
  För att få alla i klassen att bli lika mycket aktiva och få sitt talutrymme använder sig 
Charlie av en beprövad metod som kallas EPA-metoden som används när hen ställer 
frågor. Den går ut på att eleverna först ska tänka själva, sen ska de fyra och fyra 
berätta och prata med varandra vad de tänker och tror och sen dras en lapp med 
någon av elevernas namn på så får den eleven berätta vad de kom fram till i gruppen. 
Detta görs för att alla ska få lika mycket talutrymme och alla måste vara aktiva samt 
att de inte behöver framföra sina egna åsikter utan det är gruppens och att de övriga i 
gruppen kan hjälpa till. Denna metod anser Charlie är ”otroligt bra” för här får 
verkligen alla chansen att prata och det är inte någon som tar över. Det tar tid men 
det är värt det eftersom det är ett demokratiskt klassrum som Charlie strävar efter. 
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Då måste alla få chansen att prata samt att alla måste få det talutrymmet de har rätt 
till avslutar Charlie.   

4.2 Resultatet av elevintervjun  

Vi har även gjort en intervju med elever som går i Charlies klass för att kunna besvara 
vår andra forskningsfråga om hur eleverna uppmärksammar att läraren använder sig 
av genuspedagogik.  
   När vi frågade eleverna om de visste vad genus eller jämställdhet var, visste de inte 
riktigt vad begreppen betydde. En elev sa att det är när någonting är lika på båda 
sidorna. Vi märkte här att eleverna inte riktigt var medvetna om vad jämställdhet var 
så vi förklarade för eleverna, detta för att kunna gå vidare med våra andra frågor. 
Sedan var våra frågor kopplade till klassrumssituationen för vi vill ta reda på om 
eleverna har någon medvetenhet om hur deras lärare arbetar utifrån ett 
genusperspektiv.  
   Eleverna berättade att när de får diskutera i klassrummet använder de sig inte av 
den klassiska ”handuppräckningen” utan de får prata ihop sig vid borden. Då menar 
eleverna EPA-metoden där de först får tänka själva och sedan prata med 
bordskompisarna och sen drar läraren en lapp där någon av elevernas namn står på 
och den eleven får svara. Denna metod tyckte alla eleverna var bra för då får alla dela 
med sig av vad de tycker och de behöver inte räcka upp handen, samt att det inte blir 
orättvist när alla har samma chans till att få svara, eftersom det är slumpen som 
avgör vem som får svara. En elev berättade att vid handuppräckning är det kanske 
bara en som får svara men med EPA-metoden får alla berätta vad de tror och på så 
sätt får alla vara med och bestämma samt att man kan hjälpa varandra om man inte 
kan svaret. En annan fördel var att man inte känner sig ensamma med sina svar 
berättade eleverna. Genom att få diskutera i små grupper först så blir det gruppens 
svar som förmedlas vilket enligt eleverna ger ett lugn.  
   Vid högläsning berättade eleverna att läraren ibland brukar ställa frågor om texten, 
om till exempel mamman städar så frågar deras lärare även om pappa städar. När vi 
frågade eleverna om deras lärare gör något speciellt vid frågeställningar sa eleverna 
att läraren ofta inkluderar både mamma och pappa när hen ställer frågor.  
   Vi frågade eleverna vad de tyckte om placeringen i klassrummet, då denna gång 
hade läraren bara dragit lappar för att fördela ut placeringen. En elev sa att läraren 
inte ser att det är fler pojkar än flickor utan läraren ser personer. Detta tyckte 
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eleverna inte var något speciellt, de tyckte att det var bra att läraren såg dem som 
personer förutom om man blev ensam flicka vid ett bord. Detta svar visar att några av 
flickorna inte ville sitta ensamma, utan de ville ha en till flicka vid samma bord. Så 
om en flicka blir ensam vid ett borde säger de till läraren. Det verkar här som att 
läraren har koll på vilka elever som sitter var och att det ibland sker undantag. Detta 
då en flicka sa att det aldrig har hänt henne att hon behövt sitta ensam flicka vid ett 
bord.  
   Vi frågade även eleverna om de skulle vilja ha undervisning med bara pojkar och 
bara flickor. Alla eleverna svarade nej. Det var ingen som tvekade utan alla tyckte 
lika. För de ansåg att om de bara var flickor eller bara pojkar skulle det vara tråkigt, 
eftersom man kan tröttna på varandra. En flicka sa att de jobbade bättre med 
pojkarna på grund av att de då koncentrerar sig bättre och pratar inte om annat. 
Eleverna ville ha blandade klasser för det var det bästa tyckte de.   

5 Diskussion  
5.1 Metoddiskussion 

Denna undersökning bygger på intervjumaterial och analyser av dessa. Valet av att 
bara göra intervjuer har både sina för- och nackdelar. Vi anser dock att en stor fördel 
var att vi använde oss av en flexibel intervjuguide, vilket har lett till att vi fick väldigt 
utförliga och nyanserade svar. Risken kan bli att man ibland svävar iväg dock. Det 
fria upplägget var bra i det här fallet för att intervjun blev mer avslappnad, men för 
den sakens skull kunde vi ändå hålla intervjun till temat. Denna slutsats styrks av 
Repstad (2007) som bland annat lyfter att om man börjar avbryta svarspersonen för 
att den svävar iväg blir denne lätt osäker och kan bli irriterad då den inte får prata till 
punkt.  
    Något som var synd med vår studie var svårigheten att få tag på lärare som 
medvetet arbetar genuspedagogiskt. Vår önskan hade varit att få chansen att 
intervjua flera personer för att se om det skiljer sig något i sättet att arbeta och även 
se om det finns någon skillnad ur ett elevperspektiv. Å andra sidan så har vi genom 
att intervjua en lärare kunna analysera dennes svar mer ingående. Detta i sin tur 
leder till att tillförlitligheten i vår studie ändå kan anses som hög. Som vi nämnt 
tidigare valde vi inte att komplettera våra intervjuer med observationer. Vi kände 
under vår pilotstudie att det krävs ett betydande antal tillfällen för att få en rättvis 
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bild av hur läraren arbetar. Risken är också att informanten skapar en konstlad 
situation som gör att vår studie inte hade fått den realitet som vi önskar (Repstad, 
2007). Vi valde istället att ha gruppintervjuer med eleverna där vi frågade dem om de 
märkte av något av det genusmedvetna arbete som läraren gör.  
   Urvalet av eleverna avvek från det planerade. Vårt mål innan var att ha två 
gruppintervjuer, varav en med bara tjejer och en med bara killar. Detta gick inte då 
antalet godkännande från vårdnadshavare var för få. Anledningen till detta var att 
tiden för studiens genomförande inte riktigt räckte till, vilket gjorde att alla inte hann 
svara. Men eftersom att alla elever fick hem ett varsitt missivbrev så har inte läraren 
varit med och styrt urvalet. Vi anser inte att vår lärarinformant medvetet skulle 
påverka urvalet men för att få bort misstankarna om detta så har samtliga elever fått 
varsitt missivbrev, där samtliga elever i klassen blivit tillfrågade att delta. För att vara 
lite kritiska mot oss själva så kände vi att våra frågor till eleverna till en början var lite 
för svårt ställda. Detta var troligtvis ett resultat av att vi ville undvika att ha för 
styrande frågor. Frågorna hölls öppna för att inte generera bara ja och nej svar, vilket 
gjorde att eleverna hade lite svårt att förstå vissa begrepp i våra frågor.  Tack vare att 
vi även den här gången hade en flexibel intervjuguide kunde vi anpassa våra frågor 
till en bättre nivå.   
   Vi analyserade sedan dessa svar genom transkribering av inspelade intervjuer. 
Genom transkriberingen kunde vi analysera svaren på intervjuerna på ett ingående 
och bra sätt. Något som bland annat Repstad (2007) lyfter. Genom att transkribera 
får man en mycket närmre relation till materialet. Genom att sätta transkriptionerna 
mot den litteratur vi använts oss av, har vi utifrån denna process gjort en kvalitativ 
textanalys. 

5.2 Resultatdiskussion av intervjun med läraren och elever 

5.2.1 Svenskämnets metoder och verktyg 

Vår ena forskningsfråga som handlar om vilka verktyg en lärare som arbetar 
medvetet genuspedagogiskt kan använda sig av har vi besvarat utifrån lärarens 
perspektiv, och vi har då fått flera exempel på konkreta metoder som lärare kan 
använda sig av. Dock är dessa metoder inte tagna från forskning utan det är metoder 
som lärarinformanten själv arbetar med och som hen tycker fungerar bra. 
Lärarinformanten har alltså inte någon formell utbildning i genuspedagogik.  
  Lärare har en stor möjlighet att påverka undervisningen så att den blir 
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genuspedagogisk, kanske speciellt genom valet av skönlitterära texter. Vår 
lärarinformant gör aktiva urval genom att blanda olika typer av texter. Ibland läser 
vår lärarinformant böcker som har en stark kvinnlig karaktär och ibland böcker med 
en stark manlig karaktär samt att hen ibland väljer böcker där den kvinnliga 
karaktären gör saker som anses vara typiskt manliga och även manliga karaktärer 
som gör saker som anses vara typiskt kvinnliga, är också ett sätt att bryta 
genusnormer. Frånberg (2010) menar att granskning av läromedel är ett sätt att höja 
medvetenhetsgraden om vilket budskap som ska förmedlas. Hon säger också att 
läromedel domineras av manliga normer, därför är det viktigt att man även 
presenterar kvinnliga normer. Även Wedin (2014) säger att man ska lyfta fram och 
presentera både det manliga och kvinnliga för att kunna tillåta och främja 
normbrytande. Vi kan även se här att vår lärarinformant följer läroplanens syfte i 
svenskämnet att eleverna ska få kunskap och utveckla sin vetskap om bland annat 
normer (Skolverket, 2011).  
   Ett ytterligare sätt att hantera skönlitterära texter som vår lärarinformant använder 
sig av är att hen i vissa fall ändrar om textens innehåll. Detta för att sudda ut och 
motverka traditionella könsmönster. Något som Heikkilä (2015) poängterar är att det 
är mycket effektivt att arbeta med att granska innehållet och våga gå utanför ramarna 
och kompensera för befintliga brister i materialet för att främja genusarbetet. När vår 
lärarinformant ser att det finns stora skillnader mellan kön i böcker brukar hen även 
lyfta detta för att skapa diskussion med eleverna och för att öka medvetenheten.  
  Både vår lärarinformant och Wahlgren (2011) säger att det är svårt att få in pojkar i 
skönlitterär läsning. Det som vår lärarinformant gör för att locka in pojkarna i läsning 
är att hen ger dem andra alternativ under den fria läsningen. Läraren kan erbjuda 
pojkarna ”fyller-i-böcker” för att få dem att bli mer intresserade och få lust till att 
läsa.  
  De metoder som lärarinformanten använde i svenskundervisningen var mycket hur 
man kan använda böcker på olika sätt för att ge möjligheter och förändringar. Wedin 
(2014) menar att lärare bör vara uppmärksamma och våga gå utanför ramarna för att 
motverka de traditionella könsmönstren men då behövs det en medvetenhet. Som 
både Einarsson & Hultman (2001) och Wedin (2014) säger så behövs det en 
medvetenhet för att kunna bidra med förändring och att det behövs strategier och 
verktyg för att kunna arbeta med genuspedagogik. Genom att lärarinformanten gör 
aktiva val av skönlitteratur och granskar innehållet för att se om det finns 
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könsstereotypa inslag ser vi att vår lärarinformant har en medvetenhet och ett arbete 
som främjar genuspedagogiken.   
    Enligt Mia Heikkilä ska man vara uppmärksam på hur talutrymmet fördelas (UR 
skola, 2016). Lärarinformantens metod som hen använder för att ge alla elever lika 
stort talutrymme oberoende av kön, är genom EPA-metoden där eleverna först ska 
tänka själva och sedan prata med flera kamrater för att sedan få sitt namn uppläst 
och få presentera gruppens tankar inför klassen. Detta visar att lärarinformantens 
arbetssätt med EPA-metoden gör så att urvalet av elever som får prata sker utan 
hänsyn till kön eftersom det sker slumpvis vem som får ordet. Genom elevintervjun 
kan vi se att eleverna också tycker att EPA-metoden är bra och eleverna själva anser 
att de får större chans att uttrycka sig och komma till tals, eftersom alla verkligen får 
chansen att tala när de först ska berätta i små grupper, för att sen presentera det inför 
helklass. Det vi kan se är att den lärare som vi har intervjuat har en 
genusmedvetenhet och att hen har flera olika metoder för att kunna främja detta 
arbete. Vi ställer oss frågande till varför vi som är lärarstudenter inte har fått denna 
kunskap om jämställdhetsarbete och varför det inte har uppmärksammats mer. 
Frånberg (2010) hävdar att könsmedveten undervisning inte har uppmärksammats 
på det sätt det förtjänar och här kan vi se att det finns brister redan från vår 
utbildning och det bör vara något som ingår i vår lärarutbildning. Frånberg (2010) 
menar även att utbildning i genusmedveten undervisning borde vara självklar för 
blivande lärare och att lärarutbildningen måste kunna bidra med det. Men som 
Wahlgren (2011) säger så finns det inget skrivet om genus i läroplanen som ger en 
tillräcklig grund för att arbeta med genus. Det är heller inget som säger att det är 
viktigt förutom det som står i skolans värdegrund. Men enligt Heikkilä (2015) ger 
läroplanen ett tydligt uppdrag till skolan för att arbeta med jämställdhet och att det är 
alla lärares uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor samt något som alla lärare 
ska ägna sig åt. Men vi ser att det inte enbart är upp till enskilda lärare utan det är en 
skolledarfråga vilket Sigurdsson tar upp i Ur skola (2016). Sigurdsson menar där att 
det behövs en genomtänkt och tydlig plan för jämställdhet som alla på en skola bör 
följa. Enligt vår lärarinformant så har inte den skolan som hen jobbar på något 
gemensamt genustänk. Därför kan det se väldigt annorlunda ut beroende på vems 
klassrum man kommer in i och det kanske är därför som det inte finns flera lärare på 
den skolan som arbetar aktivt med genuspedagogik. Bondestam (2010) hävdar att det 
inte finns några metoder för att arbeta med genus som man säkert sätt kan arbeta 
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med och veta att det leder rätt. Därför kan få skolor aktivt arbeta med jämställdhet 
och genus. Men genom vår lärarinformants metoder angående skönlitterära texter 
samt EPA-metoden har hen använt metoder som främjar att jämställt klassrum enligt 
bland annat Wedin (2014) och Heikkilä (2015). Vi håller dock med Bondestam (2010) 
om att man inte kan se om de olika metoderna påverkar eleverna på något sätt.  

5.2.2 Lärarens förhållningssätt  

Något som har hjälpt vår lärarinformant mycket är sättet hen ser på eleverna. Hen 
menar sig inte se dem som pojkar och flickor utan som barn. Detta är något som 
lärarinformanten även vill ska avspeglas i stora delar av undervisningen. Vidare säger 
lärarinformanten att i hens klassrum finns det lika många pojkar som flickor som tar 
plats och att alla ska ha lika stor rätt till det talutrymme finns i klassrummet. I 
förhållande till svenskämnets ena kunskapskrav prata resulterar detta i att alla ska få 
lika stor del av talutrymmet. Det här tänket är något som även får uppbackning av 
tidigare forskning (John & von Sabljar, 2009), som visar på att lärare ska se till att 
eleverna inte blir begränsade av förväntade könsroller utan de ska få möjlighet att 
utveckla alla sina sidor för att lyckas bättre samt bli säkrare och tryggare i sig själva. 
   Enligt Rosenberg (2002), Einarsson & Hultman (2001), Heikkilä (2015) och Wedin 
(2014) ska man tänka på hur man använder språket eftersom språkets betydelse har 
stor påverkan. Detta är något som vår lärarinformant också nämner i intervjun att 
hen tänker mycket på sin kommunikation med eleverna. Till exempel genom att 
läraren ofta säger att det kan mamma och pappa hjälpa till med och inte 
generaliserar. Detta nämnde även eleverna att deras lärare ofta gav frågor om som 
inkluderade både mamma och pappa. 
  Läraren nämner i intervjun att hen ser eleverna som barn och inte kön och detta 
kunde även eleverna se. Det framkommer i gruppintervjun då de berättar om 
situationer där läraren berättar att hen ser barn och inte pojkar och flickor. Detta 
förhållningssätt är något som får stöd i läroplanen genom att all undervisning ska 
utgå från den enskilda individens förutsättningar (Skolverket, 2011). Men enligt 
Heikkilä (2015) är det omöjligt att enbart se till enskilda individer i undervisningen, 
eftersom man oftast har en stor grupp elever i klassrummet samtidigt och det blir 
svårt att inte kategorisera eleverna, eftersom hjärnan har svårt att följa med i 
realtidskommunikationen. Därför ställer vi oss frågan hur man då ska kunna följa 
läroplanen som säger att man ska utgå från varje enskild individs förutsättning, om 
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det är omöjligt. Vi tolkar det som Heikkilä (2015) skriver som att det är en 
omöjlighet, att man måste föra in en genusmedvetenhet för att kunna se eleverna 
utifrån deras egenskaper. Dock är det svårt att förstå riktigt vad Heikkilä (2015) 
menar eftersom man ofta får höra som lärarstudent att man ska se eleverna som 
individerna i sitt klassrum, eftersom det står i läroplanen och vi har trott att det är en 
självklarhet. Men när Heikkilä (2015) skriver att det är omöjligt, undrar man hur 
man kan se eleverna som individer om man inte har en genusmedvetenhet. 
  Vår lärarinformant säger också att hen vet att hen måste ha ett genustänk för det 
ingår i yrkesrollen. Detta är något som visar att lärarinformanten har en medvetenhet 
och enligt Heikkilä (2015) är jämställdhetsfrågan något som finns i alla lärares 
uppdrag och är något som alla lärare ska ägna sig åt.   
   Även fast vår lärarinformant inte har någon utbildning i genuspedagogik kunde vi 
se att det fanns en medvetenhet som även avspeglar sig på hur lärarinformanten till 
exempel tänker igenom vilka böcker som ska läsas i klassrummet och att de ska 
synliggöra likheterna mellan pojkar och flickor och inte vara genusbundna samt att 
lärarinformanten använde sig mycket av EPA-metoden för att inkludera alla eleverna. 
Heikkilä (2015) konstaterar att man ska inkludera alla elever men att det är svårt. 
Därför bör man använda sig av till exempel filmning för att kunna se om man 
verkligen inkluderar alla. Detta säger även Frånberg (2010) att filmproduktion kan 
användas för att motverka traditionella könsmönster. Men genom EPA-metoden kan 
vi se att tanken är att inkludera och metoden är utformad så att alla ska vara med. 
Men för att ta reda på om alla elever är aktiva och inkluderade behövs en observation 
av EPA-metoden.     

5.2.3 Elevernas perspektiv  

När vi frågade eleverna om de visste vad genus eller jämställdhet var kunde inte 
eleverna svara på frågan utan alla blev tysta och tittade på varandra. Här tolkar vi det 
som att eleverna inte riktigt är medvetna om vad jämställdhet eller genus är. Vi anser 
att man borde göra eleverna medvetna om vilken pedagogik man använder sig av. För 
när en elev sa att läraren såg dem som personer, tyckte alla eleverna i gruppintervjun 
att det var bra men ingen kunde förklara varför det var bra.  
   Även vid placeringen i klassrummet var det en flicka som faktiskt sa att det aldrig 
hänt henne att hon suttit själv som flicka vid ett bord. Hur kommer det sig? Sker 
lärarens placering helt slumpvis? Eller gör läraren undermedvetna val i vissa lägen? 
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   Därför anser vi att det borde finnas mer forskning på hur eleverna märker av 
genuspedagogik och om eleverna ska bli mer genusmedvetna eller om det bara är 
lärarna som ska vara det.  
   Enligt Wedin (2014) ska man börja med jämställdhetsarbetet redan i förskolan 
eftersom det är lättare att forma eleverna när de inte fått lika stor påverkan av media 
och andra inflytanden. De elever vi intervjuade gick i årskurs 4 och har redan fått en 
del påverkan av media eftersom barn kommer i kontakt med det digitala tidigt i 
åldern. Därför kanske den genuspedagogik som vår lärarinformant använde sig av 
inte fått någon inverkan på eleverna än eftersom det kräver ett längre och kanske ett 
mer aktivt arbete för att nå någon effekt enligt Frånberg (2010). 

5.2.4 Separatundervisning för pojkar och flickor 

När det gäller att ha separat undervisning för pojkar och flickor i svenskämnet säger 
John & von Sabljar (2009) och radioprogrammet Skolministeriet (UR access, 2007) 
att det har potential att gynna båda grupperna för att de ska slippa jämföra sig med 
det bättre könet samt att undervisningsformerna blev bättre på grund av att det blev 
mer avslappnat och att elever kom fram bättre, speciellt de tysta flickorna. När vi 
pratade med eleverna om att ha separat undervisning tyckte de att det bästa är att ha 
blandade grupper eftersom de tyckte dels att det är roligare att inte bara vara flickor 
eller bara vara pojkar. Sedan sade en elev att de jobbade bättre med det andra könet 
för att de koncentrerade sig bättre då. Wedin (2014) har påvisat att det är pojkar som 
behöver flickor men så var det inte i detta fall utan det var en flicka som sa att hon 
jobbade bättre när hon var med en pojke. Därför anser vi att man inte ska skilja på 
eleverna oavsett om det skulle gynna eleverna bättre. Enligt eleverna i gruppintervjun 
och Wedin (2014) arbetar eleverna bättre med det motsatta könet. Även Heikkilä 
(2015) säger att man inte ska ha separat undervisning för att det visar att pojkar och 
flickor inte utvecklar samma typ av kunskaper samt att det inte finns något i 
läroplanen som styrker det. Vår Lärarinformant tycker att det finns lika många lugna 
pojkar som lugna flickor och det finns lika många stökiga flickor som pojkar. Därför 
anser vi att man i dagens läge inte kan generalisera eleverna och säga att pojkar är 
stökiga och röriga utan man måste se eleverna utifrån deras personligheter. Detta 
säger även forskaren Lars Jalmert (UR access, 2007). 
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5.2.5 Ska eleverna märka av genuspedagogiken? 

Vår andra forskningsfråga som handlar om huruvida eleverna uppfattar om läraren 
arbetar genuspedagogiskt eller inte i svenskämnet, har vi inte riktigt kunnat besvara. 
Av gruppintervjun med eleverna framgick det att de kunde se att läraren ser alla som 
barn men de kunde inte riktigt förklara varför läraren gjorde det. Det kan ha berott 
på att våra frågor var för svårt ställda eller att de inte har fått någon förklaring till 
varför läraren ser alla som barn istället för flickor och pojkar. Men eleverna tyckte 
ändå att det var bra att deras lärare såg eleverna som barn. Men om eleverna kan se 
om läraren arbetade med en viss genuspedagogik vet vi inte riktigt. Eleverna har 
uppmärksammat att läraren ändå ställer specifika frågor som handlar om de olika 
könen men att de kanske inte riktigt förstår syftet med varför läraren ställer frågor 
om båda könen. Detta kanske man borde uppmärksamma för eleverna varför man 
involverar båda könen vid frågeställningar, eftersom eleverna inte kunde koppla ihop 
varför läraren frågade mycket om pappa gjorde si eller om mamma gjorde så, utan de 
såg det som något som deras lärare bara gjorde. Detta anser vi kan bero på att läraren 
själv inte har någon utbildning i genuspedagogik, utan att det kanske kräver en mer 
djupgående kunskapen i genuspedagogik för att kunna åstadkomma en medvetenhet 
hos eleverna. Det kan även vara så att eleverna inte fått någon medvetenhet än för att 
det ligger undermedvetet hos dem och att de kanske inte kan sätta ord på det. Vad 
man däremot kan se är att de verkade trivas bra ihop med både pojkar och flickor i 
klassen. Flickorna ansåg också att de jobbade bättre med pojkarna men att de inte 
ville sitta ensam flicka vid ett bord. Här ser vi att eleverna fortfarande ser varandra 
som kön och att det spelar en viss roll var de sitter och vem de jobbar tillsammans 
med. Därför ställer vi oss frågan vad genuspedagogik ska ha för effekt på eleverna.  
   Vi har läst mycket forskning om varför lärare ska vara genuspedagogiska. Som 
Wedin (2014) säger att skolans arbete är till för att ge eleverna likvärdiga villkor och 
förutsättningar att pröva, utveckla och upptäcka sin fulla potential. Vidare står det i 
läroplanen att man ska motverka traditionella könsmönster för att ge eleverna 
möjlighet till att utvecklas och få en skola där alla trivs och lär sig mycket. Men vi vet 
inte vad genuspedagogiken har för syfte som ska avspeglas på eleverna eller hur de 
ska uppleva denna pedagogik. Det kanske bara är bra att eleverna inte 
uppmärksammar sättet att arbeta med genus på för mycket. Detta för att det kan 
medverka till att det blir en onaturlig situation. Vårt resultat visar ändå på att 
eleverna uppmärksammar att läraren arbetar på ett visst sätt. Däremot anser vi att 
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det inte räcker att en enskild lärare på en skola arbetar genuspedagogiskt. Vi anser att 
John & von Sabljar (2009) har rätt som påpekar vikten av att det är lärares uppgift 
tillsammans med övrig personal att arbeta för samma mål för att främja 
jämställdhetsarbetet, men detta måste ske genom stöd av skolledningen. Detta säger 
även Heikkilä (2015) som menar att det är rektorns och skolledningen som har en 
avgörande betydelse för hur arbetet med jämställdhet ska utvecklas.   
  När det gäller pojkars och flickors resultatskillnad i svenskämnet menar Wedin 
(2014) att om man inte jobbar med jämställdhet begränsas elevernas utveckling när 
det gäller intressen och förmågor. För att kunna utveckla elevernas identitet är det 
viktigt att könsöverskridande beteende är accepterat samt att genuspedagogik även 
kan bidrar till bättre studieresultat. Vi anser att vår lärarinformant arbetade 
könsöverskridande genom att läraren såg sina elever som barn och arbetade utifrån 
deras personligheter istället. Men vår studie förtäljer inte hur eleverna blivit 
påverkade av det eller vilka fördelarna och nackdelarna är.  
  Men det vi kan se är att vår lärarinformant tänker på språket eftersom både eleverna 
och läraren under intervjuerna påpekade det. Enligt Rosenberg (2002) har språket en 
stor betydelse för en identitetsutveckling och att genom språket, bemötande och olika 
handlingar skapas förutfattade meningar. Därför är det viktigt att pedagogerna är 
medvetna om språkets betydelse samt hur de bemöter sina elever.  

5.3 Vidare forskning  

Genom denna studie har vi blivit medvetna om mångfalden av forskning kring genus 
i skolan. Det finns många olika metoder för att få ett jämställt klassrum och hur 
lärare kan använda sig av dessa metoder för att bli genusmedvetna och arbeta utifrån 
ett genusperspektiv. Men den forskning som vi saknar och som man kan forska 
vidare på är vilken påverkan genuspedagogik har på eleverna. Att lyfta detta är 
relevant eftersom vi anser att det är viktigt att se det ur ett elevperspektiv också, 
eftersom det är eleverna som vi arbetar för och ska skapa den bästa utbildningen och 
skolgången. Vi saknar även forskning om hur lärarnas undervisning skulle påverkas 
och hur eleverna skulle påverkas om skolledningen hade en tydlig struktur samt ett 
tydligt mål för att arbeta med jämställdhet.  



 

 

28 

6 Avslutning  
Avslutningsvis anser vi att denna studie visar att en lärare som anser sig vara 
genusmedveten kan motverka de traditionella könsmönstren som står i läroplanen. 
Vi kan se att det inte krävs en formell utbildning för att kunna främja arbetet men det 
krävs en medvetenhet och ett visst förhållningssätt för att kunna arbeta för genus. 
Det finns även en del metoder och verktyg som man kan arbeta med för att främja 
genusarbetet i svenskämnet. Dock behövs det ett större engagemang från skolledning 
och all personal på en skola för att kunna skapa ett givande jämställdhetsarbete. Vi 
kan även se att eleverna har en viss förmåga att se hur deras lärare arbetade men 
utifrån vår studie kunde vi inte se om eleverna hade en medvetenhet eller om de blev 
påverkade av deras lärares genuspedagogik.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare 

Vad lägger du för betydelse i begreppen genus, kön och manligt/kvinnligt?  

Har du märkt någon skillnad över tid med inställningen till dessa frågor bland 
pedagoger och föräldrar? (Om ja är det även skillnad på eleverna?)  

Har du märkt någon skillnad när det gäller genus under den tid du har varit verksam?  

Hur ser det ut när det gäller grupparbeten med pojkar och flickor i samma grupp? 
Gör flickor och pojkar lika mycket av arbetet, får alla komma till uttryck?  

Har du fått någon utbildning i genusfrågor?  

Vad anser du om det som står i läroplanen gällande att skolan ska motverka 
traditionella könsmönster och ge eleverna utrymme att utveckla sin förmåga och 
intressen oberoende av könstillhörighet?  

Hur arbetar du för att främja genusperspektivet i din klass under 
svenskundervisningen? Tex verktyg? 

Vilka metoder använder du i din svenskundervisning? Varför dessa? 
(Metoder: menar vi arbetssätt, undervisningsformer och uttrycksmedel.) 

Har du tänkt på om det finns något (i de metoder som du nämnde innan) som 
främjar eller hämnar pojkar och flickor när de ger uttryck för sina tankar och 
känslor? 
(ex: efter eleverna har läst något, studerat bilder, eller sett någon film/teater.) 

Kan du berätta hur ett samtal kan gå till i klassen? (hur kommer flickor respektive 
pojkar till uttryck i olika samtal?) 

Finns det några regler för samtal i klassrummet? 

Tänker du på hur du fördelar ordet? 

Tror du eleverna märker av att du använder dig av en viss metod? 

Vilka verktyg använder du dig av för att främja genus? 

Har du någon speciell teori som du utgår ifrån? 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till eleverna  

Vad är genus för er? (jämlikhet).  

Hur diskuterar ni en fråga i klassrummet?  
 

När ni tänker på er lärare, kan ni se något som läraren gör speciellt under svenska 
lektionen?  

Är det något som er lärare gör som ni tänker på vid placeringen i klassrummet? 
(Bra? Dåligt?)  

Hur ser era svensklektioner oftast ut? 

Märker ni av att er lärare har ett visst tänkt när det gäller pojkar och flickor? 

Skulle ni vilja ha flick- och pojkgrupper? Varför? 

När det handlar om högläsning är det något speciellt som ni tänker på då som er 
lärare kanske gör? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Missivbrev 

Vilka verktyg använder sig en lärare av för att arbeta genuspedagogiskt? 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi ska nu skriva vårt första 

examensarbete och tänkte informera er om vad vi ska forska i. Eftersom att 

jämställdhetsfrågan/genusfrågan bara blir större och större i samhället. Vill vi fördjupa oss i 

vilka verktyg som lärare kan använda sig av för att jobba med genus i klassrummet. Därför 

kommer vi att intervjua läraren och sedan ha gruppintervjuer med eleverna för att få reda på 

vad de tycker. Vi kommer välja ut de elever som är intresserade genom slumpvis lottning.  

Uppsatsen kommer att skrivas på̊ ett sätt som gör att det inte går att utläsa var vi gjort studien. 

Vi garanterar lärare och barnen full anonymitet och kommer att följa de forskningsetiska 

principerna. Deltagandet är frivilligt och man har möjlighet att avbryta när man vill och 

självklart helt utan några negativa konsekvenser. Vi vill ändå ha vårdnadshavarens 

underskrift. Detta godkänner du nedan. Materialet vi får in kommer endast att användas som 

data i vårt examensarbete.  

Vårdnadshavare för____________________________________________________ 

Godkänner att vårt barn är med på̊ en gruppintervju O 
 

Godkänner inte att vårt barn är med på̊ en gruppintervju O  
 

Datum:_______________________  
 

Vårdnadshavares underskrift:_____________________________________________ 

 

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta oss via mail eller telefon: 
E-post:  
Robin Antsvee: rae14001@student.mdh.se 076-273 54 06 
Anna Nilsson: ann14009@student.mdh.se 073-707 23 66 
 
Handledare: Håkan Landqvist hakan.landqvist@mdh.se 021-10 70 61 

Med vänliga hälsningar/ Anna Nilsson och Robin Antsvee 

 


