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År: 2007                                                                                                                           22 sidor 
 
 
Syftet med undersökningen är att belysa och bidra med kunskap om lärares upplevelser av 
och förhållningssätt kring genus i skolundervisningen. Undersökningen söker svar kring 
lärarnas medvetenhet i hur de agerar gentemot pojkar och flickor när de undervisar. 
Forskningsansatsen är kvalitativ. Datainsamlingen genomfördes med fem halvstrukturerade 
intervjuer. Resultatet visar att jämställdhet är något som är viktigt för lärarna. Deras 
medvetenhet är stor då de alltid försöker att behandla pojkar och flickor lika. Lärarna har en 
generell syn på pojkar och flickor som de inte alltid anser stämmer överens med hur pojkar 
och flickor är i verkligheten. Alla lärarna anser att det är viktigt att genus förs in i 
skolpedagogiken och att jämställdhet ska råda både i klassrummen och den övriga skolmiljön. 
En slutsats är att lärarna associerar ordet genus med jämställdhet. Lärarna lägger inte någon 
vikt vid de sociala, kulturella och historiskt förankrade värderingar som bidrar till att vi agerar 
som vi gör gentemot de olika könen. Utan kunskap och förståelse kring genusbegreppet så 
finns en risk att reproduktionen av könsroller och strukturer fortsätter. 
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1 Inledning 
 
Vi behandlas olika redan från födelsen. Redan då vi ligger i magen börjar föräldrarna att 
planera inför Pojken eller Flickan som ska födas i stället för på Bebisen och Individen. 
Giddens (1994) visar exempel på hur könsskillnader skapas. Mammor behandlar pojkar och 
flickor olika. Enligt Giddens talar mammor om spädbarn på olika sätt beroende på om det är 
en pojke eller flicka. Personal som arbetar på BB agerar också olika gentemot pojkar och 
flickor. Ett kollektivistiskt tänkande om den enskilda individen går hela tiden att avspegla i 
olika undersökningar likt den Giddens beskrivit. En individualist anser (Gilje & Grimen, 
1992) att vi alla har en gemensam natur som styrs av biologiska lagar, medan en kollektivist 
menar att vår individualism skapas av den kultur vi lever i och de sociala system som finns. 
Det gäller familj och vänner, skola och arbetsplats och så vidare. 
 
En kulturformad tradition påverkar hur vi behandlas. Kvinnor och män behandlas olika och vi 
växer upp med olika förutsättningar. En kulturell tolkning (Kulick, 1987), som bygger på 
biologiska olikheter mellan man och kvinna, är vad begreppet genus idag baseras på. I 
olikheterna mellan kön så läggs värderingar in som skapats av samhället och dess sociala 
normer. Biologi är ingenting som finns där av sig själv där ett visst beteende ska tolkas som 
det naturliga. Det är först när vi, beroende på kulturen, använder oss av olika tolkningar av 
biologin och formar manliga och kvinnliga idéer därur som genus skapas.  
 
Barn har studerats i samspel med föräldrar, förskolor och skolor och man har funnit resultat 
som tyder på att pojkar och flickor behandlas olika (Gannerud, 2001; Tallberg Broman, 
2002). Vuxna ser ut att fortsätta att forma nästa generation utifrån vårt kulturarv, trots att vi 
idag är mer medvetna om dessa skillnader. Litteraturen som beskrivits ovan ger kunskap om 
genus, könsordning och reproducerandet av dessa frågor. Svårare är det att finna information 
kring vilka förhållningssätt lärare har då det gäller genusperspektivet i undervisningen.  
 
Eva Gannerud berättar i en intervju (Lärarförbundet, 2003) om hur genusperspektiv ofta 
saknas på lärarutbildningar. Hon har gjort intervjuer med kvinnliga lärare och kommit fram 
till att lärare påverkas av synen på vad som är kvinnligt och manligt. Gannerud berättar också 
om att lärare har vetskap om att flickor och pojkar behandlas olika. Lärarna ser inte att det de 
gör har någon påverkan för att främja jämställdheten och väljer därmed ofta att inget göra. I 
och med att inte göra något och med en tro att det de gör inte påverkar, så upprätthåller de 
också det könsmönster som redan finns. Det är således viktigt att ha kunskap om genus för att 
visa att det inte bara handlar om att man ska hantera alla lika för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Det är viktigt att veta hur och varför människor agerar som de gör. 
 
I skollagen kapitel 2 § står det om att var och en som verkar inom skolan ska främja 
jämställdheten mellan könen. Min fråga är om lärarna har en medvetenhet om hur de agerar 
gentemot pojkar och flickor när de undervisar? Att pojkar och flickor behandlas olika ser ut at 
vara klart men att nå fram till lärarnas reflektioner omkring detta finner jag inte tillräcklig 
forskning kring. Därför har jag genomfört en sådan undersökning. 
 
Genus handlar om socialt och kulturellt förankrade tankemönster om kön. I vardagliga samtal 
talas det mer om jämställdhet och om hur pojkar och flickor ska behandlas lika. Gannerud 
(2001) hävdar att ett begrepp som jämställdhet döljer samhällets värderingar och definitioner 
kring kvinnligt eller manligt. Genusordningen är så vanlig att den blir osynlig. Genus 
tillämpas numera som något som ska ingå i skolans och lärarnas uppgifter. För att det ska 
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kunna ske så krävs det en stor kunskap hos lärarna och pedagogerna. De måste också ha ett 
intresse för att genomföra dessa förändringar. 
I litteraturgenomgången diskuteras problematiken kring jämställdhet och ojämställdhet. Fokus 
ligger på tidigare forskning kring genus och lärare. För att få kunskap om lärarnas 
medvetenhet så krävs även en genomgång av genus ur ett historiskt perspektiv och en 
förklaring av vad genus som begrepp innebär. En historisk tillbakablick ger en bild av hur vi 
alla i samhället formats till att ha djupa värderingar om manligt och kvinnligt. Genomgången 
av genus syftar till att diskutera de faktorer och värderingar som förknippas med begreppet. 
Dessa förklaringar görs för att beskriva att det inte bara handlar om att man ska hantera alla 
lika för att uppnå ett jämställt samhälle. Det är viktigt att veta hur och varför människor agerar 
som de gör gällandes kvinnor och män, flickor och pojkar. 
 
 
1.2 Centrala begrepp 
 
1.2.1 Jämställdhet 
 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter (Roth, 2002). De ska 
också ha samma skyldigheter och möjligheter inom alla olika områden i livet. Roth skriver att 
jämställdhet begränsas till kön och inte faktorer som till exempel etnicitet eller handikapp. 
 
 
1.2.2 Jämlikhet 
 
Roth (2002) definierar jämlikhet med att alla människor har lika värde oavsett vilket kön de 
har. Etnicitet, religion och social tillhörighet inkluderas också i ordet jämlikhet. 
Jämlikhetsbegreppet är kopplat till alla människors rättigheter. 
 
 
1.2.3 Genus 
 
Genusbegreppet förklarar de sociala, kulturella och historiskt förankrade tankar och 
värderingar som har med människor och kön att göra (Gannerud, 2001). 
 
 
1.3 Förförståelse 
 
Genus som ämne har berört mig under mina år som student, men också som mamma till en 
pojke och en flicka. Under mina studier i genuskunskap har jag fördjupat mig i detta 
perspektiv. Mitt intresse för genusbegreppet, barn och skola har fått mig att fundera över hur 
lärarna själva upplever genusbegreppet. Jag vill veta om lärarna har en uppfattning om genus 
som begrepp eller om de tänker på jämställdhet som bara rymmer en del av perspektivet. 
Detta för att det ur pedagogiskt perspektiv är av stor vikt att få kunskap om lärarnas åsikter. 
På den vägen kan man nå fram till förändring inom pedagogiken som kan bidra till en 
jämställdhet i klassrummen.  
 
 
 
 
 



 

3 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att belysa och bidra med kunskap om lärares upplevelser av 
och förhållningssätt kring genus i skolundervisningen. 
 
 
1.5 Forskningsfrågor 
 
Vad har lärarna för upplevelser av och förhållningssätt kring genus i skolan? Har lärarna en 
medvetenhet kring hur de agerar gentemot pojkar och flickor i skolan? Har de en medvetenhet 
kring begreppet genus? 
 
 
2 Litteraturgenomgång 
 
2.1 Skola, undervisning och lärare 
 
Giddens (1994) diskuterar lärarnas beteende i skolan. Han skriver om särskillnad av pojkar 
och flickor. Förutom skolans sätt att fungera så har lärarnas förväntningar på hur det ska vara 
också påverkat lärarnas beteende och sätt att särskilja pojkar och flickor. Giddens skriver att 
lärarna har en bild av hur det ska gå till i en skola. En bild som har skapats av föregående 
generationer och som reproduceras av lärarna. 
 
Klassrumsforskning har visat att flickor och pojkar fostras olika (Östlin, Danielsson, 
Diderichsen, Härenstam & Lindberg, 1996). Pojkar fostras till att få ett starkare 
självförtroende och tillåts att dominera. Flickor får vara de som väntar och kan avbrytas. De 
får lov att lära sig att pojkar bestämmer. Flickor får lära sig att de förväntas axla ansvar och 
hålla ihop lektioner. Sådant beteende i ett klassrum utvecklar mindre självförtroende och ger 
sämre inflytande och makt i skolan. 
 
Liljequist (1999) nämner orsaker till varför utvecklingen i skolans inre arbete inte följer de 
förväntningar och mönsterbilder som finns i skolans läroplan. En läroplan har utfärdats av 
regeringen och innehåller en förordning som ska följas i skolan (Skolverket, 2006). Orsaken 
till att denna inte följs är enligt Liljequist (1999) att lärarna har ett stort utrymme för att själva 
bestämma över det som sker i klassrummet. De behöver inte ta hänsyn till anvisningar i en 
läroplan. Många lärare är inte villiga att förändra sina förhållningssätt eller sitt arbete i sina 
inarbetade skoltraditioner som lärare. 
 
Likt föregående exempel beskriver också Gannerud (2001) hur forskning om kön och genus i 
skolan ofta har haft elever som fokus. Skolan har medverkat i att skapa och upprätthålla 
könsmönster bland eleverna. Hon skriver också att skolan ofta uppfattas som en institution 
som är könsneutral, framförallt av lärarna som arbetar där. Påståenden om att skolan skulle 
vara en plats där genus och genusrelationer skapas och återskapas bemöts oftast med motstånd 
av lärare som själva anser att de behandlar alla lika. Skolan är en plats som fortfarande i stor 
utsträckning har en traditionell könsarbetsdelning som relateras till position och 
ämnesinnehåll. Lägre positioner innehas oftare av kvinnor, på samma sätt som vissa ämnen 
anses vara ”kvinnliga”. Utöver detta så har genuskunskap och jämställdhetsfrågor mycket litet 
utrymme i lärarutbildning och fortbildning. 
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Tallberg Broman (2002) skriver om hur genuskunskap och jämställdhet är ett föga existerande 
perspektiv i lärarutbildningarna. Det är studenterna som styr fram sådana frågor om det är av 
eget intresse. Tallberg Broman skriver vidare att det på senare år framhållits av 
skolmyndigheterna att det är lärarutbildningarnas ansvar att ge de blivande lärarna och 
pedagogerna bra kunskap om köns- och genusperspektiv i uppfostran och undervisning. 
Införandet av könsperspektiv inom skola och utbildning har förändrats från att ha varit en 
kritiskt analyserande aktivitet till att nu förenas med skolans och lärarens uppgifter. 
Genusperspektivet har börjat att skrivas in i styrdokument och övriga planer för skolans och 
lärarens mål. Med sådana skeenden ställs det därmed direkta krav på en lärare eller pedagog 
att ta hänsyn till perspektivet när denne planerar och genomför sitt arbete i skolan. Till detta 
krävs enligt Tallberg Broman en god kunskap hos läraren eller pedagogen inom området och 
även en god förmåga att omvända skolans mål till praktiskt handlande. Skolan ska verka för 
jämställdhet men det behöver också göras en kritisk analys av förskolan och skolan för att få 
veta hur verksamheten och den vardagliga praktiken ser ut. I samhället är bristen på 
jämställdhet ett stort problem och skolan är en del av samhället som också producerar 
könsmönster. Tallberg Broman skriver att jämställdhetsarbetets start kan vara en vid 
samhällsanalys där lokala förhållanden först fokuseras för att sedan övergå i en kritisk 
granskning av den specifika verksamheten som till exempel skolan.   
 
 
2.2 Historisk tillbakablick kring lärare och genus 
 
Hirdman förklarar (2001) sin teori om varför kvinnorna idag sitter i den sitsen att de i 
huvudsak är underordnade männen, samt hur det kommer sig att vi behandlas olika. Hirdman 
ger en bild av tänkandet kring Mannen och Kvinnan genom historien Ett sådant tänkande kan 
enligt Hirdman förklara varför vårt beteende är så djupt rotat. Det är av vikt att vara medveten 
om historiska påföljder i hur vi agerar då vi formats under en lång period och beteendet idag 
ses som naturligt.  
 
I det antika tänkandet var indelningen sådan att människan hade en stark relation till gudarna 
(Hirdman, 2001). Människan räknas under denna period som mannen. Kvinnan var en icke-
man som inte räknades med bland människorna. Hon förknippades snarare med djuren. 
Funderingarna på den tiden rörde hur människans, alltså mannens, relation var i förhållande 
till gudarna. På 500-talet f. Kr. förknippades mannen med en form och kvinnorna med en 
formlöshet. Vidare blir synen på kvinnan mer uttalad, att kvinnan är en ofullständig man. Det 
baseras främst på föreställningen om att Gud skapade kvinnan av mannens revben. Hirdman 
skriver att eftersom kvinnan inte skapades som egen individ var hon också ofullständig och 
ingen färdig människa. 
 
Hirdman (2001) skriver att ett tänkande som detta ökade i samband med renässansen och 
1800-talets tänkande. Det naturvetenskapliga positivistiska tänkandet som dominerade då 
förstärkte synen på att kvinnan var ofullständig och lägre utvecklad. Män och kvinnor 
jämfördes in i minsta detalj genom att vägas, mätas och räkna skillnader. Darwin, Freud och 
Strindberg har alla sökt så kallade fakta ur dessa undersökningar (Hirdman, 2001). 
 
Hirdman (2001) beskiver tvåkönsmodellen som är en modell som handlar om att kvinnan är 
en motsats till mannen, där mannen är det positiva och kvinnan allt det negativa. Det var en 
modell som växte fram i början på 1800-talet och som har omtalats av Jean Jacques Rousseau 
(Hirdman, 2001). Rousseaus lära om uppfostran och utbildning är också något som används 
inom pedagogiken och högst troligt av lärare. Grunden ligger i den kristna och katolska synen 



 

5 
 

på kvinnans orenhet. Bibeln hade, och har enligt Hirdman, också texter som tydligt påtalar att 
mannen är den som råder och kvinnan ska finnas där hos mannen, och vara god, tyst, ömsint, 
asexuell och pryd. Kvinnan hade ett biologiskt öde som enbart handlade om att föda barn.  
 
Sammanfattningsvis så har således dessa historiska modeller, och synen kring kvinnan är 
generellt sådant som män har skapat och hittat på. Detta har påverkat hur situationen ser ut 
idag. Med mannen som det normala i kulturarvet så har präglingen av man och kvinna också 
formats vidare med sådana tankar. En sådan bakgrundssyn på mannen och kvinnan kan 
förklara att vi behandlas olika. Historiskt sett har kvinnor fått stå tillbaka medan männen har 
tagit plats. Även bland barn i ett klassrum ser detta förhållande ut att göra sig gällande. 
Pojkarna är fortfarande de som får ta mest plats och flickorna får stå tillbaka. 
 
 
2.3 Genusbegreppet 
 
Själva begreppet genus1 är latin. Betydelsen är sort, släkte, kön, och slag (Hirdman, 2001). 
Fram till 1980-talet har ordet genus bara använts för att beteckna substantivets olika slag, till 
exempel att det är han, hon eller den/det. I början av 1980-talet ”stal” kvinnoforskarna en 
översättning av engelskans ord gender som betyder slag och/eller sort, men också benämner 
kön som i betydelsen ”det täckta könet”. Själva begreppet används för att framhålla 
präglingen som ligger bakom orden kvinna och man. Det används för att påvisa vilken slags 
fostran och tvång samt underordning som finns. Vidare används det för att få ett ord som 
belyser relationen och formeringen av Hon och Han. Hirdman (2001) beskriver det som att 
det ”behövdes ett begrepp för att kunna analysera kvinnors underordning och förstå mäns och 
kvinnors delaktigheter i den” (s. 12). Genusbegreppet behövdes också som något nytt begrepp 
i stället för det tidigare använda ordet ”könsroll” som på 1980-talet hade förlorat mycket av 
sin innebörd. Könsrollsbegreppet användes under 1960-talet av vissa kretsar, framförallt inom 
familjepolitiken som ett politiskt vapen.  
 
Innebörden av de olika ovanstående begreppen är nära relaterade. Båda handlar enligt 
Hirdman (2001) om socialiseringsprocesser, men begreppet könsroll skapar ett slags 
uppspaltning och en åtskillnad av begrepp som ”kön” och ”roll”. Könsrollsbegreppet står för 
en oproblematisk syn om att vi har våra roller som skapar ojämlikheter i samhället. Det vill 
säga att man enkelt kunde ta bort könsrollen och i stället anamma en mer ändamålsenlig roll. 
Frågor uppkommer då kring vad som är viktigast, är det själva könet eller rollen? Med en 
sådan fråga påvisas också ett svar där biologin har en innebörd och bestämmer hur rollen blir 
till. Tar man bort rollen så finns könet kvar, och biologin förstärks. Med begreppet genus har 
ett verktyg tillkommit som tar oss ifrån den tudelade uppspaltningen av kön och roll. Hirdman 
(2001) skriver också att genus är bra att ha för det handlar inte bara om kroppar utan det rör 
även tankarna om det manliga och kvinnliga, hur det genomsyrar världen, situationer, mat, 
mode, politik och arbete, allt helt enkelt. 
 
Gannerud (2001) skriver om genusbegreppet för att beskriva en rad socialt, kulturellt och 
historiskt förankrade föreställningar och normer som har med människors kön att göra. 
Föreställningarna och normerna kategoriserar och skapar en särskild ordning i olika 
sammanhang. Det kan gälla stora saker som politiska värderingar till mindre saker som vilka 
färger som är pojkfärger respektive flickfärger. Genus beskriver de könsrelaterade mönster 
som existerar, samt föreställningarna och normerna omkring kön skriver Gannerud. Att enbart 
                                                   
1 I uppsatsen kursiveras de ord som anses viktiga att betona. När det är fråga om citat anges detta enligt formalia 
för detta. 



 

6 
 

använda ett ord som jämställdhet utesluter faktorer som genus uppmärksammar. Med 
jämställdhet avses en snävare förståelse av jämlikhet mellan kön. Detta är något som kommer 
att undersökas av mig i denna undersökning, huruvida lärarna lägger in de delar som genus tar 
upp eller om de bara relaterar till jämställdhet. Utan kunskap och förståelse så fortsätter 
reproduktionen av könsmönster och föreställningar om genus 
 
 
3 Metod 
 
3.1 Metodval och forskningsansats 
 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är två olika strategier eller ansatser inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Kvalitativ forskning innebär studier som fokuserar på 
deltagarnas uppfattning snarare än forskarens uppfattning (Bryman, 2002). En kvantitativ 
undersökning handlar om att sätta siffror på saker, objekt eller händelser (Gustavsson, 2004). 
En kvalitativ undersökning handlar mer om ord, karaktär eller egenskap hos någonting, även 
om båda metoderna leder till data som ska analyseras. En kvalitativ forskare använder ord då 
hon ska presentera sina analyser. Mitt syfte var att få kunskap och förståelse omkring 
upplevelser och förhållningssätt vilket krävde en kvalitativ forskningsansats där jag fick veta 
något om enskilda individers subjektiva åsikter av deras egen verklighet (Depoy & Gitlin, 
1994). 
 
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
 
Den datainsamlingsmetod jag nyttjat är uteslutande intervjuer. Intervjuerna har utförts med en 
grund i en förskriven intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden var halvstrukturerad med 
förslag till frågor och olika teman att följa upp. Guiden har innehållit relativt många frågor 
men med mitt eget omdöme har jag avgjort hur bindande dessa är från intervju till intervju 
(Kvale, 1997).  
 
Efter en inledande förklaring kring intervjun och forskningens syfte har jag bett läraren som 
intervjuats att med egna ord berätta om sina upplevelser och förhållningssätt kring genus. 
May (2001) skriver om något som han kallar för semistrukturerade intervjuer där frågor som 
ålder, kön och yrke kan besvaras via standardiserade frågor. Kvalitativ information får man 
sedan fram genom att ge större möjlighet att fördjupa svaren och genom att försöka utveckla 
och förtydliga svaren. Genom lite struktur men ändå stor möjlighet att låta respondenten tala 
ut ordentligt har jag uppnått en kvalitativ intervju. Strukturen var till för att förenkla mitt eget 
arbete med resultatredovisning och analys. 
 
Med så kallade utforskande frågor (bilaga 2) uppmuntrades lärarna till att tala. Jag hade 
möjlighet att stimulera intervjun genom att be lärarna berätta mer eller på liknande sätt 
uppmuntra till vidare förklaringar. I åtanke hade jag det Lantz (1993) skrivit om hur man 
motiverar respondenten i en halvstrukturerad kvalitativ intervju. Genom förståelse om att det 
finns mycket att säga i ämnet, och genom att be läraren att försöka förklara just sin 
uppfattning motiverades respondenten till att tänka vidare och förklara sin egen syn. När 
respondenten fått beskriva sin bild och syn på verkligheten gav det i sin tur ökad förståelse för 
lärarens personliga erfarenheter. Genom en öppenhet i intervjun försökte jag förstå 
respondenternas upplevelser och förhållningssätt. 
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3.3 Urval 
 
För att nå lärarna har ett så kallat bekvämlighetsurval använts (Bryman, 2001). Som namnet 
antyder så har jag använt mig av de lärare som för tillfället funnits tillgängliga och som visat 
intresse i att ställa upp på en intervju (Gustavsson, 2003). Jag har ringt till olika skolor och 
samtalat med rektorer för ett godkännande att utföra intervjuer med lärare på skolan. När jag 
fått ett ja har jag åkt till skolorna med missivbrevet (bilaga 1), innehållande syfte, information 
och kontaktuppgifter samt övrig nödvändig information. Väl på skolorna har jag delat ut 
missivbreven och frågat om någon vill delta i en intervju. Ibland fick jag svar direkt, och i 
andra fall återkom jag till skolorna och frågade igen då de hunnit läsa missivbrevet och 
funderat ett tag. Några som valt att säga ja till intervjun valde sedan att avstå, och jag fick leta 
efter nya respondenter. Jag fann inget intresse i att angränsa urvalet till årskurs, då jag ansåg 
att det är intressant att veta olika lärares åsikter oavsett om det är i en förskoleklass eller på ett 
högstadium som läraren undervisar. Jag ansåg inte heller att det fanns någon orsak att välja 
antingen manliga eller kvinnliga lärare då mina undersökningsfrågor inte har ett särskilt 
sådant intresse. Antalet intervjuer var fem stycken. 
 
Urvalet bestod av fyra kvinnor och en man. Åldrarna på respondenterna var mellan 33 – 40 år. 
Åldrarna på eleverna som respondenterna arbetade med var från förskoleklass till årskurs sex, 
det vill säga mellan 6 - 12 år. 
 
 
3.4 Analysmetod 
 
Analysen har varit koncentrerad på innehållet i intervjumaterialet, genom en analys av 
meningsinnehållet (Johannessen & Tufte, 2002). Intervjuerna har transkriberats och 
utskrifterna kodats och klassificerats i olika kategorier eller teman för att sedan sorteras. På ett 
sådant sätt har jag upptäckt skillnader, likheter och eventuella mönster och samband. Främst 
har jag jämfört de frågor som handlat om att jag ska få svar på mitt syfte, för att sedan också 
jämföra andra frågor. Det primära syftet har varit att få fram det respondenterna själva har en 
åsikt om för att sedan tolka världen som den uppfattas av personen i fråga (Depoy & Gitlin, 
1994). Analysen har pågått kontinuerligt, det vill säga analysen har påbörjats när jag beträtt 
det studerande området och har sedan pågått fram till slutet av uppsatsskrivandet. Efter varje 
intervju har jag transkriberat inspelningen och sedan använt anteckningar för att reflektera 
kring dem direkt. Detta för att se om syftet uppfyllts eller om jag behövde omformulera 
intervjuguiden. Informationen har direkt kunnat kategoriseras i relation till mitt studerade 
fenomen. Olika tankeförlopp har påverkat mig, Depoy och Gitlin (1994) beskriver fyra olika 
grundläggande tanke- och handlingsprocesser, induktivt resonerande, kategoriutveckling, 
utveckling av taxonomier och att upptäcka innebörd och underliggande teman. 
 

• Med induktivt resonemang resoneras det kring varje aspekt av den data som samlas in 
under arbetets gång. Från att min första idé utvecklades kring syftet med 
undersökningen har jag fortsatt att resonera och utveckla arbetet för att försöka nå 
fram till mitt mål. 
 

• Kategoriutveckling är ett sätt att konstruera kategorier för att hantera all information 
som samlas in. Jag har kategoriserat intervjufrågorna i intervjuguiden för att lätt kunna 
analysera materialet. 
 



 

8 
 

• Utveckling av taxonomier handlar om att konstruera en taxonomi, ett slags analys av 
organisationen, eller att gruppera liknande kategorier. Jag har analyserat mitt material i 
olika grupper med diverse underkategorier. 
 

• Att upptäcka innebörd och underliggande teman har inneburit att jag från början har 
försökt att etablera en bakgrund kring mitt undersökningsområde till dess att 
kategorier växt fram. Jag har letat efter samband mellan alla de olika kategorierna. 
Med sådana tankar har jag kunnat nå fram till en djupare innebörd och nått fram till 
flera perspektiv kring samma ämne. Kategorierna och taxonomierna har jämförts, men 
jag har också jämfört övriga tydliga mönster i respondenternas svar. 

 
De ovanstående fyra tanke- och handlingsprocesserna pågår i tur och ordning likväl som de 
överlappar i en arbetsprocess. Ordningen har inte varit förutbestämd utan har berott på vilken 
fas i arbetet jag varit verksam med (Depoy & Gitlin, 1994). 
 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
 
3.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig min datainsamlingsmetod har varit (Johannessen & 
Tufte, 2002). I en kvalitativ studie är det svårare att få till reliabilitet och även validitet än i en 
kvantitativ studie där forskningsresultaten är lättare att jämföra. I en kvalitativ (Bryman, 
2002) undersökning ändras inte betydelsen av begreppen validitet och reliabilitet, men 
däremot läggs mindre vikt på frågor som berör mätning. 
 
I min undersökning fanns några sätt för att få en ökad reliabilitet. Genom att jämföra 
intervjuer med olika respondenter har jag fått en stor variation och så mycket 
insamlingsmaterial som möjligt. 
 
Bryman (2002) skriver att det mest uppenbara sättet att se om det man undersökt är stabilt och 
tillförlitligt är att göra något som kallas ”test - re-test”. Den grupp man undersöker får 
genomgå testet fler gånger än en. I mina intervjuer har jag återgått till frågor som jag ställt 
innan och ställt dem igen med en annan formulering. Om de inte har svarat eller förstått 
frågan har jag också upprepat den senare men med en annan formulering. Sambandet 
(korrelationen) mellan de två frågorna jag ställt har varit högt då respondenten har svarat 
likadant på frågorna. Skulle sambandet däremot ha varit lågt så hade heller inte 
respondenternas svar varit tillförlitliga, och reliabiliteten svag. 
 
 
3.5.2 Validitet 
 
Validiteten talar om ifall det jag hade tänkt att undersöka verkligen har undersöks och om de 
bedömningar och slutsatser som görs utifrån undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman, 
2002). Med intern validitet inom kvalitativ forskning menas att det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan de observationer en forskare gör samt med de teoretiska idéer som 
forskaren använder sig av och utvecklar (Bryman, 2002). Jag har således varit noga med att 
intervjuerna återspeglar de teorier och begrepp jag använder. Bryman skriver också om extern 
validitet som rör den utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 
situationer. För att uppnå en extern validitet har min undersökning varit utspridd på flera olika 
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skolor och intervjuer gjorts med olika lärare för att variera de sociala miljöerna. 
Undersökningen kan inte vara valid om inte reliabiliteten håller, så först och främst har jag 
sett till att reliabiliteten är god. 
 
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Jag har följt de grundläggande etiska principerna som gäller för svenska forskare. Det 
innehåller fyra punkter; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 1999). 
 

• Informationskravet innebär att alla berörda personer ska få information om syftet med 
undersökningen samt vilka moment som ingår i den. De ska också veta att 
delaktigheten är helt frivillig och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill 
under studiens gång. I min undersökning har samtliga deltagare fått ta del av denna 
information innan intervjuerna bokats. 
 

• Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma om sin 
delaktighet. Alla respondenter har fått veta detta från början då missivbreven delats ut. 
De har också fått påminnelse om att det inte finns något krav på medverkan innan 
intervjuerna påbörjats. 
 

• Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om de personer som involverats i 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt så långt det är möjligt. Personuppgifter 
får inte ges ut till obehöriga. Således har jag inte transkriberat intervjuerna med namn 
och raderat utskrifterna efter avslutad studie. Information om detta har funnits i 
missivbrevet. Jag har förklarat detta för respondenterna innan intervjuerna påbörjats. 
 

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som jag har samlat in enbart får användas i 
min studie. Det innebär att mina transkriberingar enbart varit till för mig och att ingen 
annan kommer att få tillgång till dem.  

 
 
4 Resultat 
 
Mitt resultat presenteras genom att följa de olika kategorierna jag hade i intervjuguiden. För 
att påvisa att citat kommer från olika respondenter åtskiljer jag dem med hjälp av 
könsneutrala namn. Detta för att inte kunna identifiera den enda mannen som intervjuades och 
också för att det är lättare att läsa namn än siffror. Resultaten presenteras med återkoppling till 
citat från respondenterna. I citat där avdelningar eller personer nämnts som kan identifieras 
har jag ändrat på just de orden. I de fall där respondenterna benämns just respondenter och 
inte vid namn är det för att det inte är av vikt att särskilja den enskilde respondentens 
uttalanden i en allmän informativ text om vad som sagts under intervjuernas gång. 
 
 
4.1 Begreppet genus och vad det har för betydelse för lärarna 
 
Frågan om vad begreppet genus betyder och vad respondenterna lärt sig om genus ger 
liknande svar. Det handlar framförallt om att de ser genus som ett sätt att dela in pojke och 
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flicka, man och kvinna. Det handlar också om könsroller och bemötande. Toni säger till 
exempel: 
 

Jaa, genus, jag ser ju det som en liksom, skillnaden liksom mellan flicka 
pojke, och utifrån liksom vad som är speciellt för flickor och vad som är 
speciellt för pojkar... 

 
Robin och Mika har en liknande uppfattning även om det mer handlar om ett bemötande 
gentemot pojkar och flickor. 
 

För mig är det ju alltså pojke flicka och hur man behandlar, så tänker jag 
när man pratar om genus, hur man är mot pojkar och flickor… (Robin) 
 
Nej men det är väl hur, att hur man behandlar pojkar och flickor helt enkelt 
liksom, om man, att behandla alla lika, eller efter sin, att lika är ju inte heller 
rättvist, rättvisa, rättvist mellan killar och tjejer kan man säga. (Mika) 
 

Tintin berättar att genus är ett litet finare ord som man kan höra emellanåt. I stället brukar 
Tintin använda ordet könsrollsfördelning. Tintin säger vidare att det var under 
lärarutbildningen som Tintin hörde ordet genus första gången men att det egentliga ordet som 
de fortsatte att använda i skolan var könsrollsfördelning.  
 
Respondenterna har olika minnen av hur de kom i kontakt med genus under lärarutbildningen. 
Några respondenter minns inte alls. Robin säger att det borde ha varit något om genus men att 
Robin inte kan minnas någonting om det. Det är lättare för respondenterna att minnas genus 
från vidareutbildningar. Dessa utbildningar har inte varit något som ingått i arbetet utan det är 
kurser och vidareutbildningar som respondenterna själva har noterat att de existerar eller 
deltagit i. I intervjun med Robin berättar Robin bland annat mer om utbildningsdagar men 
också om samtal med kollegor som gått utbildningar som berör genus. När det gäller 
kontakten med genus så säger Robin i intervjun med mig: 
 

– Ja det va ju tack vare utbildningar... man ser utbildningsdagar om de 
 och man vet att andra som gått då så, just mer så då som kommit då, för 
annars vore det ganska klockren grej att någon hade kanske jobbat om 
det, fördjupat sig i det som i när man gick utbildningen men det var ingen 
som jag kommer ihåg gjorde det! (Robin) 
– Så okej, på utbildningen så hur talade man om det mera specifikt ur, ja 
utbildningstiden, du sa att ni kom lite i kontakt med det där men hur, på 
vilket sätt? (Ida) 
– Ja utbildning i sig då tänker jag mer på då jag började jobba sen alltså...  
utbildningar och så som man såg på uppslag, och kollegor som had 
 börjat jobba och som jobbade i grupp och där dom gick hela arbetslaget 
och så. På (namnger en skola) då vet jag en kompis X, dom jobbade jättemycket 
med genuspedagogik som vi kallar det för. (Robin) 
– Okej men på lärarutbildningen då var det… (Ida) 
– Jag kommer inte ihåg att vi pratade så mycket om det... alls! 
Tyvärr… (Robin) 

 
Genus är ett viktigt perspektiv för samtliga respondenter. De flesta säger att det handlar om att 
alla ska behandlas lika, som individer, som barn och inte som pojke och flicka. 
Respondenterna säger att det handlar om att lyfta fram tjejerna, men också om att lyfta fram 
de som är blyga. Det handlar för respondenterna mer om att alla barn de möter ska behandlas 
på samma sätt och ha lika rättigheter. Kim beskriver att det finns väldigt mycket starka tjejer i 
klassen också och där är det extra viktigt att alla behandlas på samma villkor. 
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Alltså man försöker behandla alla likadant, om till exempel om killarna gör 
någonting så får ju vi i våran klass då att om man inte kommer in på rasterna 
och om man inte sköter sig och sådär så får man sitta inne, och oftast är det 
 tjejerna, dom är så ’åååh jag visste inte’ och ’jag kunde inte’ och då då kanske 
det är lättare som lärare att ’nej men ni slipper sitta inne nu då under... ‘ slipper 
 det här straffet eller så, men det gäller ju att vara stenhård där också att man 
kör samma rakt av! Och jag tror att våran klass det är rättvisans klass också så 
att... och vi har ganska starka tjejer i våran klass så att ... mmm... nej det ska väl 
vara lika där, och jag tycker att vi försöker, att man inte sätter dom här flickorna 
och, på en piedestal... för det är lätt så att killar hörs och syns ganska mycket, att 
man kanske gör så att att man tar tjejerna mer i försvar...  (Kim) 

 
En annan infallsvinkel för några av respondenterna kring genus är jämställdheten för lärarna 
som arbetar i skolan. De anser att det saknas män i skolmiljön och att det är något som 
påverkar dem i deras vardagliga arbete. De märker hur barnen behöver ha manliga förebilder 
men också hur män och kvinnor kompletterar varandra bra i skolarbetet. Tintin säger bland 
annat att många barn kanske inte ens har en manlig förebild att ty sig till och då är skolan ett 
bra ställe om det finns män tillgängliga där för dom barnen. Anledningen till att män inte 
arbetar inom skolan tror både Tintin och Kim är lönen. 
 

Det är många med mig då som har delat på sig, så det är ju många barn som bara 
har mamma, och sen då mormor, farmor, och så fröknar i skolan, och hela tiden 
så det är ju väldigt få som kommer i kontakt med, med dom manliga förebilderna, 
och ibland har dom ingen och det är ju jättesynd, då gör ju vi en bra insats i 
skolan när män är här med... men jag tycker att det är för få killar i skolan, eller 
barnomsorgen. /../ Jag tycker att det ska vara mer jämt fördelat, men det är svårt 
att komma tillrätta med det för det är så väldigt lågavlönat och det är många 
killar som ryggar för det. (Tintin) 

 
Det är svårt i skolan eftersom att det inte finns mer män och det är väl därför att 
det är så taskig lön, tyvärr, och sen är det ju inte lätt heller, är det ju inte. Det är 
ju ganska mycket man ska ge av sig själv och, och så där så att. Jag tycker ju 
självklart att det ska vara jämställt men tyvärr, det är kvinnor som dominerar 
yrket så att och visst behövs män, det ser man ju! Killarna behöver ju det, och 
tjejerna behöver ju också det men ... manlig förebild saknar ju många barn idag 
så att ... (Kim) 

 
 
4.2 Behandling av pojkar och flickor i undervisningen 
 
I undervisningen säger alla respondenter att de försöker att tänka på hur de ska behandla 
pojkar och flickor lika och kan ge exempel på detta. Det är främst samlingar och 
idrottsevenemang som är upphov till tankar om hur flickor och pojkar ska behandlas på 
samma sätt. I samlingar gäller det att varannan pojke och varannan flicka ska få möjlighet att 
få prata i gruppen. 
 

Ska man titta till exempel på gympan, så väljer man ju kanske alltid en kille och 
en tjej så att man inte bara väljer killar som kullare eller tjejer som kullare eller 
om man ska göra nåt annat någon lek eller någonting alltså kan killar kanske 
tycka att det är lite fjantigt men då försöker man få in dom också ... och det gäller 
ju i samlingar och vid genomgångar och, att man ska försöka få en jämställd 
fördelning, att man inte bara tar tjejer eller bara tar killar. /../ att man försöker 
åtminstone, och killar tar ju mycket plats! Det kan jag känna, att dom hörs och 
syns ganska mycket och och så finns det dom här tysta killarna och tysta tjejerna 
också och det är ju när dom kommer så är man nästan såhär ’neej nu nu får ni 
andra backa lite’ och, och sådär. (Kim) 
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– Det är ju just att försöka att, att dela på frågorna eller att dom får, lika många, 
tjejer som killar som får svara och att köra varannan, så att båda. Ja, jag kör 
mycket, gör mycket varannan helt enkelt så att båda /../ jo men det är att försöka 
få det, jaa, att dom får lika mycket utrymme, försöka i alla fall även om det... dom 
som hörs mest och syns mest är ju ändå alltså, det är ju, det blir ju lätt så att dom 
tar ju för sig, men man... man... man försöker i varje fall och, och dela upp det så 
gott det går, så mycket man är medveten om i varje fall, liksom. (Mika) 
– Kan du ge något, beskriva någon speciell situation? (Ida) 
– Nej men det är väl just kanske i en samling, att man är att man delar upp det, 
eller man gör, ger dom olika, om en tjej har svarat så får en kille nästa gång och 
sådär, och när dom när man har idrott också att man har... om det ska vara 
kullare så tar man en av varje, och fast även, alltså, svaga och starka och blandar 
så också så det är ju inte, man försöker ju få alla möjliga blandningar, att alla ska 
få chans, och uppställningar och placeringar, och... försöker göra blandat. 
(Mika) 

 
En av frågorna jag hade gällande undervisningen var om lärarna har fått några mål eller 
riktlinjer gällandes genus, eller jämställdhet och hanterandet av pojkar och flickor. Några 
speciella uppskrivna mål är inget respondenterna har tillgång till. Toni säger att det kanske 
vore en idé att ha uppskrivna mål kring vad som ska uppnås under en viss tidsperiod då detta 
finns i andra ämnen. I och med att det finns som ett nedskrivet mål så är det också meningen 
att det ska gå att utvärdera. Mål som finns i andra ämnen brukar utvärderas en eller flera 
gånger per termin. Toni anser också att diskussion kring ämnet är något som borde lyftas fram 
så att det kan engagera alla. Med alla lärares åsikter i en diskussion så kan förmodligen bättre 
resultat inom problematiken utvecklas. 
 
När det gäller flickors och pojkars beteende så ville jag veta om lärarna har några egna tankar 
omkring vad som är en speciellt för pojkar och flickor, och om de beter sig olika. Det visade 
sig att respondenterna generellt sett ansåg att pojkarna är mer rakt på sak, och att de är mer 
högljudda än flickor. Flera respondenter ansåg också att flickor ”tisslar och tasslar” mer än 
vad pojkar gör. Flickorna har också en viss benägenhet att agera extrafröknar, och att de gärna 
vill hjälpa till. Flera respondenter var noga med att påpeka att det är så här generellt sett. 
Sedan finns det flickor som är mer utåtagerande och högljudda som pojkar, och pojkar som är 
väldigt lugna och blyga och mer lika flickor.  
 

Med tjejer det är ju mycket det där att hålla ordning, dom håller lite ordning 
sådär och säger till killarna, och, ja, lite fröknar, dom blir lite extrafröknar, lätt 
alltså, dom tar på sig det på nåt sätt, och killarna, ja generellt så det ... det är, 
dom är ju lite busigare alltså, och lite högljudda och, även om det finns tjejer som 
är det också, för i den här klassen så är det en väldig blandning alltså... för det 
finns jättemjuka och tysta och lugna killar och jättehögljudda tjejer. Här är det 
inte riktigt sådär som, följer inte riktigt mönstret så, det man har sett tidigare 
tycker jag inte, men, det är, tyvärr är det väl oftast så alltså att dom, det, man har 
förutfattade eller generella liksom att dom, dom är ... ja lugnare tjejer och killar 
som hörs mer... även om som sagt, det finns båda. (Mika) 

 
Tintin beskrev hur det går till mellan pojkar och flickor när det gäller konflikter och hur 
Tintin ser det som ett svårt mönster att bryta: 
 

Jaa... generellt, flickors beteenden är ju att det går bra så länge man är två och 
två och är man tre då är det någon som ... springer ner och är ledsen /../ och 
killar det, där får alla vara med tills någon åker på en propp och då sen, men det 
går ju över snabbt, men det, det är ju så det funkar där och tjejer då kan vara 
psykiskt elaka mot varann, det har väl varit så i alla tider... det är ju ett svårt 
mönster att bryta. (Tintin) 
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Synen hos respondenterna är överhängande den att det inte alltid behöver vara så att flickor 
och pojkar fortfarande är så som det traditionellt sett är ”bestämt” att de ska vara. Toni säger 
sig ha märkt att det inte behöver vara så att killar alltid är så tuffa och modiga, utan att de 
också törs krypa upp i famnen och bli tröstade om de gjort sig illa eller om de behöver närhet. 
Toni säger också att det numera är väldigt många tjejer som visar framfötterna och är de som 
vågar mer och tar för sig mer jämfört med tidigare.  
 
På frågan om det läggs för mycket eller för lite fokus på genus i undervisningen och hur 
lärarna i sådant fall märker av det, svarar de flesta att det läggs för lite fokus på detta. 
Avsaknaden av män kommer upp igen i respondenternas svar. Att detta tas upp i samhälleliga 
diskussioner är bra. Detta är en påminnelse så det inte glöms bort. Vidare diskuteras om det 
finns någon tid avsatt under arbetsdagen för reflektion omkring det som händer under dagen 
där lärarna skulle kunna hinna med att fundera igenom sitt förhållningssätt gentemot pojkar 
och flickor. Uppfattningen är delad. Robin anser att det finns mycket tid för planering och där 
kan sådana frågor ingå. De andra respondenterna anser dock att det inte finns någon tid för 
reflektion alls. Toni berättar att de inte hinner med att reflektera över det som hänt under 
dagen förutom under de små möten som sker med andra lärare ute på en raster, eller genom 
ett möte i korridoren. 

 
Jaa du, det där med tiden! Den kan man sakna! Nej... ja... nä, den finns väl 
 inte. (Kim) 
 
Vi har ju lite planeringstid och det är, där ska ju sånt komma in, och det är ju 
klart ibland så tar...  tar man ju upp om det är någonting i gruppen som rör genus 
då, då tar vi ju upp det, då får man ju ta en liten snabb reflektion över det och se 
vad man kan göra åt saken, men det, det hör inte till vanligheten! (Tintin) 

 
För att uppnå en optimal skolsituation för pojkar och flickor finns det enligt respondenterna 
olika vägar. Det är bland annat mindre klasser som önskas, mer tid och att alla ska behandlas 
lika. Tjejerna behöver lära sig att tuffa till sig. När jag ber respondenterna förklara den 
optimala situationen får jag bland annat höra att det behövs ett lugn och en balans mellan 
pojkar och flickor och att alla ska behandlas på lika villkor. Diskussion mellan lärare är också 
något som önskas. 
 

Jag skulle vilja tuffa till många tjejer lite mer alltså, att dom inte tar på sig den 
här rollen som fröknar och... och... den som ska hålla ordning och rätta till och 
säga till och så, men man vill ju ha lugnet som, ändå, att få ha ett lugn och, ja. 
Killar behöver ju vänta mer på sin tur kanske, och inte bara braka fram och synas 
och höras hela tiden. Men sen glömmer man ju bort många killar också, det är ju, 
man vill ju någon sorts balans där liksom... men lite lagom av det mesta, det är 
väl allra bäst! (Mika) 
 
Ännu mera liksom lika men ändå alltså lika än mer lika, samtidigt som att... alla 
ska ha det rätt att... alla ska ha rätt att prova på beroende på som person! Det ska 
inte vara kön liksom, och det gäller hela biten liksom från liten till stor liksom att 
det spelar ingen roll. Jag menar om du är tjej eller kille så ska du ha rätt på 
samma villkor, och att... att dom ska få lika mycket lärartid i klassrummet, men 
där kan jag känna att många gånger tycker jag att det mer handlar om skillnaden 
tysta... där kan jag känna liksom att, att mer där, att om man är väldigt observant 
på att alla får lika mycket lärartid... att man ska ha rätt till läraren lika mycket. 
Så att.. jaa, ja, svårt att säga mer. Jag tycker att det är viktigt att man pratar om 
det, och jag tycker att det är viktigt att man tänker på det. Kanske som sagt att ha 
som mål och u... så att man kan utvärdera det för då verkligen kommer det ju på 
pränt och då... (Toni) 
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4.3 Skolan och de som arbetar där i relation till genus 
 
Uppfattningarna om vad det finns för regler och förhållningssätt är olika hos respondenterna. 
Flera av respondenterna nämner att skolan har en jämlikhetsplan och en likabehandlingplan 
med olika stadgar som säger att alla inom skolan ska behandlas på lika villkor. Detta är inget 
som de har blivit tvungna att läsa, utan det är en informationstext som delats ut till dem. 
Några av respondenterna var väl insatta i skolans förhållningssätt till jämställdhet då de själva 
varit med och skapat dessa regler. Mika och Toni resonerar på följande sätt: 
 

– Vad finns det för regler och förhållningssätt för dig som lärare när det gäller 
undervisningen och genus här på skolan... (Ida) 
– Alltså jaa, det är väl i våran, den dära behandlingsplanen då i sådant fall, om 
det ska vara några regler, annars är det väl inte direkt någonting sådär uttalat 
utan det är väl, i behandlingsplanen, likaberätt... likabehandlingsplanen... det 
skulle väl vara där ifrån i sådant fall ... (Mika) 
– Är det någonting som ni blivit tvungna att läsa så att säga eller? (Ida) 
– Ja, ja, vi har ju f... eller tvingats, vi har väl fått ut den och sådär, men sen är det 
väl upp till var och en då att ta del av den! (Mika) 

 
– Vi har ju en jämlik... jämlikhetsplan och en likabehandlingsplan och just 
jämlikshetsplanen är ju utformad i... dels var det ju då skolkuratorn och så en en 
manlig lärare och så var det nog en kvinnlig, men, eller, hon den kvinnliga, 
kuratorn är ju kvinnlig så det finns ju en jämlikhetsplan... (Toni) 
– Har ni blivit tvungna att läsa den? (Ida) 
– Ja det har vi gjort, och både liksom under tiden dom skrev den så fick vi vara 
med och tycka till och sen har vi varit med efteråt så vi ... den har vi ju, och går 
efter då, så att... så det tycker jag var bra! (Toni) 

 
Respondenterna kommer in på resonemang som handlar om deras uppfattning om hur andra 
lärare agerar när det gäller genusfrågor, jämställdhet eller behandling av pojkar och flickor. 
Kim associerar till diskussioner som skett i lärarrummen angående bristen på män. Tintin 
anser att det inte sker någon sned fördelning bland lärarna när det gäller synen på pojkar och 
flickor. Toni berättar om olika generationers syn: 
 

Den (synen) är ju väldigt olika måste jag säga, det är väldigt olika! Jag tänkte 
först säga att jag kan tycka att att äldre lärarinnor har en annan syn men jag vet 
inte om det är att vara fördomsfull... (Toni) 

 
Respondenterna brukar tala med varandra om rättvisa och prioriteringar och om att pojkar och 
flickor ska ha lika mycket tid när de diskuterar med varandra. Främst kan de minnas att 
samtalen uppkommer när det är en specifik händelse som måste diskuteras. Det kan handla 
om inköp av leksaker, eller att placeringen av barnen i klassrummen inte fungerar.  
 

Ja alltså, jag vet inte om vi om man pratar om det så direkt men alltså... det är väl 
fördelningen i hur man ska, hur vi ska sitta och vilka grupper man ska ha och... 
sådär. (Kim) 

 
Jaa, kanske lite när det gäller... när det har varit inköp av leksaker till exempel, 
att det ska vara båda... ja... varierade, både dockor och Barbies och bilar och att 
man försöker möta alla, men, men det... killar kan ju sitta och leka med Barbies 
och så också här! (Mika) 

 
Den sista intervjufrågan var om respondenten kunde berätta om något tänkbart problem inom 
pedagogiken i och med införandet av genus och jämställdhet. Toni och Mika svarar: 
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Nej, jag tror att det inte finns några problem med, eller att man tycker det är... /../ 
att man har liksom... viljan att, att vilja tänka på det, och vilja något, förändra sitt 
om man nu har ett beteende, att vara liksom öppe, till öppen, viljan att liksom 
faktiskt prata om det liksom så ser jag inga problem med att kunna... det tycker 
jag inte... (Toni) 

 
Nej det är väl jättebra... det är väl jättebra att blanda in det, så man får sig liksom 
en lite påmind eller vad man ska säga... Hmmm så man får det lite mer aktuellt 
igen, eller liksom friskar upp den tanken så att det kommer in lite mer naturligt 
och så... (Mika) 

 
Robin berättar om funderingar över att det på skolan skapas tämligen homogena klasser i och 
med inriktningen på musik och data. Robin tror att det ställer till problem för den pedagog 
som får arbeta i homogena klasser. De som söker till musikklasserna brinner för sitt val. 
Skillnad är det i dataklasserna där alla som inte kommer in i musikklassen också går. Det 
skapar problem för läraren som får en klass med elever som inte vill vara där. Det kan också 
vara jobbigt för en lärare att arbeta i en grupp där det är majoritet av ett visst kön. 
 

– Om man säger en sak som nu med det här med musik, dataklasserna som blir, 
så är det ju en ganska stor... dataklasserna som blir killar och där behöver man 
inte ens söka till, det är ju tjejer också då, men musikklasserna blir ju, då har man 
sökt in man vill göra det här och det, det är må, det är många tjejer och några 
killar då, men där, om vi för att jämföra dom klasserna som är ju så är ju stor 
skillnad på klasserna hur dom är! (Robin) 
– Ser du det som nåt speciellt problem för er som lärare som arbetar med… (Ida) 
 – Jaa, det tycker jag! Jag tror att det… dom tycker det är rätt jobbigt, vissa 
lärare där, dom som får de där data… som... det finns barn där det knappt, dom 
kan inte tänka sig att lägga på en timme data typ, dom har inte valt det men dom 
som blir över blir ju... några väljer ju, eller alltså, vill ju ha data, men resten får 
ju det, bara. Och det tycker jag, är inte rätt, det tycker jag är ett problem. (Robin) 

 
 
4.4 Sammanfattning av resultat 
 
Respondenternas uppfattningar om genus berör till mesta del ett jämställdhetstänkande där 
alla barnen ska få behandlas som enskilda individer. De ger också uttryck för att det är viktigt 
att få in fler män som lärare. Diskussioner kring genus lärare emellan sker i stort sett aldrig. I 
de samtal som väl sker så talar lärarna om pojkar och flickor, könsrollsfördelning eller 
manligt och kvinnligt och detta endast om det är en specifik situation som uppstått. 
Respondenterna anser att det finns en generell syn på pojkar och flickor men att det inte alltid 
är säkert att barnen beter sig som de förväntas göra. För respondenterna är det viktigt att 
balansera samlingar eller gymnastik så att varannan kille och varannan tjej får chansen att 
komma till tals. Respondenterna är medvetna över hur de agerar gentemot pojkar och flickor 
och anser att det är viktigt att alla barnen får synas. 
 
De flesta respondenterna är medvetna om att skolan de arbetar på har en jämlikhetsplan som 
de också har läst. I jämlikhetsplanen finns det dock inga direkta genusfrågor utan det handlar 
om att alla ska behandlas lika. Alla lärarna anser att det är viktigt att genus förs in i 
skolpedagogiken och att jämställdhet ska råda i klassrummen och mellan alla på skolan. 
 
 
 
 



 

16 
 

5 Analys 
 
Syftet med undersökningen var att belysa och bidra med kunskap om lärares upplevelser av 
och förhållningssätt kring genus i skolundervisningen. I detta kapitel vill jag besvara 
forskningsfrågorna med analyser och jämförelser mellan intervjuerna och relevant litteratur. 
Inga namn används i analysdelen då det är en analys av resultatdelen och namnen inte är 
relevanta i detta kapitel. 
 
 
5.1 Lärarnas förhållningssätt kring genusbegreppet 
 
I resultatet framgår att lärarna associerar till kvinnor och män, pojkar och flickor och deras 
beteenden och skillnader när de hör ordet eller begreppet genus. För lärarna har inte de 
sociala, kulturella och historiskt förankrade värderingarna förknippade med genus någon 
mening. De anser att genus är att alla barnen ska ha lika villkor och samma rättigheter. Ordet 
genus är inte heller ett ord som de använder i sina diskussioner eller reflektioner. Gannerud 
(2001) beskriver att samtal om jämställdhet oftast syftar till lika rättigheter för män och 
kvinnor i samhället. Med ett begrepp som jämställdhet så undanhålls hela den bakomliggande 
frågan som har med inflytande och status att göra i socialt och kulturellt förankrade 
tankemönster. Man tar inte upp perspektivet på genusordningen i samhället som 
marginaliserar värderingar, kunskap och erfarenhet som definieras som ”kvinnligt”. Tallberg 
Broman (2002) hävdar att det är svårt att ställa frågor som har köns- eller genusperspektiv 
eftersom vi människor har så olika uppfattning om vad det egentligen handlar om. Detta har 
också framkommit under mina intervjuer då lärarna har haft svårt att förklara vad genus 
betyder.  
 
I resultatet framgår också det Tallberg Broman (2002) skriver gällandes den likhetsnorm som 
länge dominerat i barnomsorg och skolor i Sverige. Det är synen på att skolan och Sverige är 
jämställt. Frågor om genus och könstillhörighet brukar därmed först besvaras med att det inte 
är någon skillnad mellan pojke och flicka, utan att alla är individer. Respondenterna har 
uttryckt hur de försöker behandla alla lika och att det viktiga är att tillgodose individens 
behov.  
 
Jämställdhetsresonemanget hos lärarna frambringar frågor kring avsaknaden av manliga 
förebilder i skolan. De anser att det är så många barn idag som oftast bara lever med sin 
mamma och träffar sin pappa mer sällan. En manlig förebild i skolmiljön är något som lärarna 
märkt att barn mår bra av. Gannerud (2001) skriver att många lärare har synen på att det vore 
bättre med fler manliga lärare då speciellt pojkar söker sig till manliga förebilder då de saknar 
en hemmavarande pappa, något som också visas i undersökningen. I Ganneruds undersökning 
har kvinnliga lärare uttryckt hur de anser att det rent av är en nackdel för många barn att ha en 
kvinnlig lärare. Detta är dock inget som uttrycks i min undersökning. Däremot verkar det vara 
en viktig fråga för flera respondenter att få in mer män i skolan. Statistiskt sett (Hägerström, 
Rubenstein Reich & Tallberg Broman, 2002) motsvarar de kvinnliga lärarna 97 % av 
undervisningen i de lägre årskurserna. Några av respondenterna anser att den dåliga lönen kan 
vara en anledning till att män inte väljer att arbeta som lärare. Gannerud tror att det är 
diskussioner inom massmedia om avsaknaden av manliga lärare som påverkar lärarna inom 
skolan att börja reagera omkring männens avsaknad i yrket.  
 
Resultatet visar att de flesta respondenter inte har något minne av att genus hanterats under 
lärarutbildningen. En respondent minns det mer från vidareutbildningar. Ingen kan ge 
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exempel på att genus är ett eget ämne som har lyfts fram när de utbildade sig till lärare. Det 
har dock förekommit i andra sammanhang i utbildningen då de värderat hur de bemöter 
elever. Några respondenter anser att genus är något som borde ha behandlats men att de inte 
minns att det har det. 
 
Genus är något som respondenterna anser är viktigt. Även om de relaterar till att det bara 
handlar om att behandla alla lika. De anser att det ska vara jämställt. Respondenterna önskar 
att tjejer vågar ta för sig mer och att killar lär sig att stå tillbaka. De önskar också att alla barn 
ska ha lika stor rätt till lärares tid.   
 
 
5.2 Lärarnas syn på pojkar och flickor 
 
Alla respondenter anser att det finns en allomfattande syn på hur pojkar och flickor tenderar 
att vara. Det finns ett beteende som klassas som pojkaktigt och ett annat som är typiskt 
flickaktigt. Alla respondenter uttrycker trots detta att det finns både pojkar och flickor som 
inte passar in i den traditionella mallen. Generellt sett ser respondenterna att det är pojkarna 
som syns mest och att de tar mest plats. Flickorna är de som håller ordning och som ofta 
skulle behöva bli lite tuffare. En respondent ger exempel på att flickor ofta går in som 
hjälplärare och försöker hålla ordning. Hägerström, Rubenstein Reich och Tallberg Broman 
(2002) skriver att det ofta är bland yngre åldrar som flickor oftare anammar ett mönster som 
samspelar med fröken i ett beteende där omhändertagande och ordningsskapande i skolan 
återskapas. Min undersökning har främst handlat om lärare som undervisar barn i tidiga 
åldrar. Hägerström et al. beskriver att det kan ha att göra med att förskolan och skolan för 
barn i unga åldrar domineras av kvinnor och att flickorna identifierar sig med kvinnorna som 
är lärare.  
 
Månsson (refererad i Hägerström, Rubenstein Reich & Tallberg Broman, 2002) hävdar att då 
pojkar tar mer plats så framträder de också mer som enskilda individer. I intervjuerna 
berättade en respondent om hur flickor ofta leker bra i par, vilket också Hägerström et al. 
beskriver. Vidare talar Hägerström et al. om att flickor ofta markant relaterar till andra flickor 
och att parbildningar lätt uppstår. Detta kan relatera till olika invecklade samspel, något som 
också respondenterna upplevt.  
 
Lärarna använder olika sätt på hur de ska hantera barnen så att alla ska få lika mycket tid. Vid 
samlingarna får varannan pojke och varannan flicka ordet. Det är också viktigt att barnen får 
samma förhållningsregler. En respondent betonar just hur viktigt det är att flickor inte får 
prata sig ur ett straff. Om en regel satts upp så ska det gälla för alla och goda bortförklaringar 
accepteras inte. I idrottssammanhang turas flickorna och pojkarna om att välja lag, eller att 
agera kullare i leken. Det verkar dock vara viktigt för respondenterna att ständigt återkoppla 
till de barn som inte följer de generellt sett normala pojk- och flickmallarna. Respondenterna 
tycker att det är många barn som bryter mönstret, och att det är viktigt att de också lyfts fram. 
Det sätt som vuxna bemöter flickor och pojkar samt vilka krav och förväntningar vuxna har 
på barnen bidrar till hur flickors och pojkars uppfattningar om vad manligt och kvinnligt är 
(Tallberg Broman, 2002). Det är således en viktig handling respondenterna utför om de tillåter 
och uppmuntrar till utveckling av de förmågor och intressen barnen har, utan att blanda in 
begränsningar som kan komma från vad som anses vara lämpligt för ett visst kön. 
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5.3 Förhållningsregler och reflektion 
 
Skolorna där respondenterna arbetar har inte några specifika regler som ska följas angående 
just genus. Däremot berättar flera respondenter att det finns olika jämlikhetsplaner samt 
likabehandlingsplaner. Detta är sådant material som delats ut, och som några arbetat med. Det 
är dock inget alla minns att de har läst eller informerats om. De respondenter som minns vad 
materialet handlat om berättar att det innehåller information om att alla ska behandlas lika 
oavsett kön, etnicitet eller andra saker som kan tänkas ingå i materialet. 
 
När det gäller tiden för reflektion kring genusfrågor eller hanterandet av pojkar och flickor så 
anser respondenterna att det i stort sett är obefintligt. Det finns planeringstid utsatt men det är 
sällan det läggs fokus på just hur de hanterar och bemöter barnen. Sådana samtal sker enligt 
en respondent oftast då man springer på en annan lärare, om samtalen sker över huvud taget. 
Gannerud (2001) nämner att tidsbrist är ett mycket vanligt hinder i lärarnas strävan mot olika 
mål inom undervisningen. Arbetsbördan och förväntningarna på en lärare har ökat. Tiden till 
icke schemalagda aktiviteter har minskat. Gannerud skriver också om samtal likt de en 
respondent berättat om. Spontana möten som är osynliga i skolans struktur och som ofta inte 
beskrivs som arbete eller samarbete enligt lärarna. Samtalen kan äga rum vid alla tänkbara 
tillfällen under dagen. Detta kan ses som ett tecken på hur intensivt ett lärararbete är.  
 
 
6 Diskussion och slutsatser 
 
I denna del för jag en avslutande metod- och resultatdiskussion. Som avslut har jag några 
slutsatser och förslag på vidare forskning. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Mitt mål har ända sedan undersökningens början varit att få veta vad lärarna egentligen anser 
om genus. Min nyfikenhet kring vad de tycker, om de anser att det är dumheter eller underbart 
eller deras medvetenhet kring frågan, hade inte kunnat besvaras så lätt genom en kvantitativ 
undersökning. En kvantitativ undersökning skulle ha kunnat vara en enkät med olika 
svarsalternativ och även om det till viss del kan ge svar på om de tycker att genus är bra eller 
dåligt, så ger det inga mer utförliga resonemang kring frågan. Att själv kunna närvara i ett 
samtal för att kunna fråga mer vid behov anser jag har varit ett bra tillvägagångssätt. Jag anser 
också att det var bra att ha en intervjuguide med frågor som jag ställde till alla för att på 
sådant sätt lättare kunna sammankoppla resultatet. Frågorna i intervjuerna har utvecklats lite 
från intervju till intervju även om de i grund och botten varit desamma.  
 
Intervjuerna har gått problemfritt då de genomförts. Jag har enligt Kvale (1997) försökt att 
sätta mig in i ämnet för att få en bred kunskap innan intervjuerna. I efterhand kan jag dock se 
att några av mina frågor har varit lite för långa och komplicerade. Det har dock kompenserats 
med att jag förklarat frågan mer vid behov.  
 
Jag har inte genomfört några provintervjuer innan de egentliga intervjuerna. Detta bland annat 
för att jag ansåg att mina intervjukunskaper var tillräckliga baserat på tidigare erfarenheter. 
Andra skäl handlar om att jag hade svårt att få tag på respondenter. Flera valde att avstå efter 
att vi hade bokat in en tid. Jag kan bara spekulera i varför de gjorde detta val. Kanske berodde 
det på att de själva ansåg att de inte hade någon insikt i ämnet genus och inte ville visa det. 
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Det kanske också berodde på att de tror att de inte haft något att tillföra. Jag tror inte det hade 
att göra med att de var rädda för att lämna ut andra lärare då jag påpekat tydligt att ingen 
kommer att kunna identifieras.  
 
Bekvämlighetsurval var något jag redan från början hade funderat över. Mitt syfte var inte att 
jämföra manliga och kvinnliga lärare. Dock kan jag känna att det hade varit intressant om 
urvalsgruppen hade blivit lite mer varierande när det gäller åldersgrupperna lärarna arbetade 
med. Tidspress och svårigheter i att få respondenter som ville delta satte stopp för ett sådant 
urval. Mitt urval kan ha påverkat resultatet på ett sådant sätt att det inte gäller för högstadie- 
eller gymnasielärare. Jag blev erbjuden hjälp från en rektor att få tag i respondenter till 
undersökningen men valde att inte utnyttja detta trots svårigheter att själv finna respondenter. 
Detta för att jag inte vill att speciellt utvalda personer som kan tros ha specifik kunskap i 
ämnet ska väljas ut.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med undersökningen var att belysa, och bidra med kunskap om lärares upplevelser av 
och förhållningssätt kring genus i skolundervisningen. Min uppfattning är att målet med syftet 
har uppnåtts. Studien har visat att lärarna har stor insikt i att behandla alla lika. De har 
emellertid ingen uppfattning eller medvetenhet omkring själva genusbegreppet och de sociala, 
kulturella och historiskt förankrade värderingarna som har betydelse för hur pojkar och 
flickor behandlas.  
 
Resultatet är något som har uppnåtts genom att lyssna till respondenternas definitioner av hur 
de tänker. Det har varit viktigt för mig att ha med många citat från respondenterna då det är 
deras upplevelser som är det som ska förmedlas. 
 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt att genus, könsskillnader och jämställdhet förs in 
i skolan och arbetet där. Denna undersökning kan förhoppningsvis ge perspektiv på hur det 
fungerar i verkligheten. Även om lärarna arbetar hårt med att behandla alla lika så visar 
intervjuerna inget kunskapsinnehåll omkring genus som perspektiv. Jag anser att det, som 
Gannerud (2001) har skrivit, är så att utan kunskap och förståelse omkring ämnet så fortsätter 
reproduktionen av könsmönster och föreställningar om genus. Diskussioner om normer och 
värderingar och konsekvenser av detta i samhället är viktigt för lärare som arbetar i en så tät 
kontakt med barn och ungdomar. Genom mina studier kring genusperspektivet har jag själv 
fått ett synsätt som är svårt att sudda ut. Synen är just den att det talas mycket om genus fast 
människor menar jämställdhet. Det är också något som återspeglats i resultatet av min 
undersökning.  
 
 
6.3 Slutsatser 
 

• Lärarna lägger ingen vikt vid de sociala, kulturella och historiskt förankrade 
värderingarna som gör att vi agerar som vi gör gällande män och kvinnor, pojkar och 
flickor. Utan kunskap och förståelse kring genusbegreppet så finns en risk att 
reproduktionen av könsmönster och föreställningar kring kön fortsätter. 

 
• Lärarna associerar ordet genus med jämställdhet. Jämställdhet är viktigt för lärarna. 

Alla barn ska behandlas lika. 



 

20 
 

 
• Medvetenheten är stor om hur de agerar gentemot pojkar och flickor i sin undervisning 

då de försöker att behandla alla lika och tänker mycket på att göra detta. 
 

• Lärarna tycker att det är bra att ämnet introduceras i skolan och undervisningen så att 
de blir medvetna om problemet. 

 
• Det har varit av vikt att genomföra undersökningen för att få veta hur lärare uppfattar 

genusbegreppet. 
 

 
7 Vidare forskning 
 
Förslag på vidare forskning är att: 
 

• Undersöka lärare för en speciell åldersgrupp för att se om det är skillnad på till 
exempel lågstadielärare och högstadielärare när det gäller genus. 
 

• Undersöka om det finns skillnader i manliga och kvinnliga lärares uppfattningar och 
erfarenheter kring genus, kön och jämställdhet. 
 

• Undersöka om det finns skillnader mellan yngre respektive äldre lärares uppfattningar 
omkring genus. 
 

• Undersöka hur lärarnas medvetenhet kring genus stämmer överens med deras 
agerande i relation till pojkar och flickor. 
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Missivbrev                                                                                                               
 
 
         Bilaga 1 
 

070214 Eskilstuna 
 

Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, Mälardalens Högskola 
 
 
Hej, 
 
jag heter Ida Alander och läser Pedagogik C vid Mälardalens Högskola. Just nu håller alla i 
kursen på med en C-uppsats och det är därför jag kontaktar Dig. För att få svar på min 
undersökning hoppas jag att Du har lust att vara med på en intervju. 
 
Min undersökning har som syfte att nå fram till lärarnas åsikter och/eller uppfattningar om 
genus i skolundervisningen. Medverkan är helt frivillig och jag kommer att behandla alla 
uppgifter konfidentiellt. Transkriberingarna (utskrifterna) kommer ske så att ingen vet vem 
jag har intervjuat. Jag kommer heller inte skriva ut vilken skola jag har varit på. 
Intervjuerna kommer spelas in, för att lätt kunna bearbetas efteråt. Efter intervjuerna 
transkriberats kommer inspelningarna att raderas. 
 
Intervjun tar inte lång tid, men det betyder mycket för mig att du ställer upp! Tidsberäkningen 
är maximalt en timme. Jag väljer att skriva en hel timme även om det förmodligen kommer gå 
mycket snabbare än så. 
 
När arbetet är klart kommer Du att få ett färdigt exemplar om så önskas! 
 
 
 
 
Om Du har några frågor så är du välkommen att ställa dom till mig. 
 
Vänliga hälsningar! 
 
Ida Alander 
016-513407 / 070-6086080 
ida@alander.se 
 
 
 
 
 
Handledare 
Anna Lundin 
anna.lundin@mdh.se 
Tel. 016-153223 
 
 



 

 

Intervjuguide                                                                                                                  Bilaga 2 
 
Bakgrund 

 
• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Hur många år har du arbetat på den här skolan? 
• Vilka åldrar har eleverna som du arbetar med? 

 
 
Begreppet Genus 

 
• Kan du förklara vad du har lärt dig om begreppet genus? 
• Vad betyder det begreppet för dig? 
• Har du kommit i kontakt med begreppet genus som lärare? 

        Ja -> hur? 
        Nej –> något begrepp som du uppfattar som likvärdigt? 

• Har du kommit i kontakt med begreppet genus när du utbildade dig till lärare? 
                         Om ja –> hur? 
                         Nej –> något begrepp du uppfattar som likvärdigt? 

 
• Hur anser du själv att din medveten är när det gäller genus i undervisningen? 
• Vad är dina egna åsikter om genus? 

 
Undervisningen 
 

• Använder ni som lärare på skolan något liknande begrepp i stället för ordet genus? Om 
ja - > Vet du varför det används i stället? 

• Vad har du själv för mål när det gäller genus i pedagogiken i din undervisning? 
• Förklara hur du försöker nå fram till dessa mål i din undervisning 
• Kan du beskriva någon specifik situation? 
• Kan du beskriva flickor och pojkars beteende? 
• Anser du att det läggs för mycket eller för lite fokus på genus i skolan? 

>  Hur märker du av detta? 
• Hur skulle den optimala situationen se ut, gällande genusfrågor, om du fick 

bestämma? 
• Hur ser det ut när det gäller tid för tanke och reflektion under arbetstiden när det gäller 

genusfrågor i undervisningen? 
 
Skolan och de som arbetar 
 

• Vad finns det för regler eller förhållningssätt för dig som lärare när det gäller 
undervisningen och genus här på skolan? 

• Hur uppfattar du övriga lärares syn på genus i skolundervisningen? 
• Vad har ni för diskussioner lärare emellan när det gäller jämställdhet i klassrummen 

och genusperspektivet? 
• Vilka eventuella pedagogiska problem ser du när det gäller lärarnas syn på genus? 

 


