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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie som undersöker pedagogers arbete med jämställdhetsuppdraget på en 
skola. Syftet med studien är att undersöka hur de definierar begreppet jämställdhet och hur de 
arbetar med jämställdhet i relation till eleverna och om de anser att arbetet är lyckat. För att få svar 
på dessa frågor har fyra pedagoger intervjuats som arbetar på en skola med elever från förskoleklass 
till sexan. Studien belyser även vilka resurser som finns för att genomföra uppdraget och vilka 
prioriteringar som pedagogerna gör. Resultatet visar att pedagogerna i brist på resurser, kompetens 
och pedagogisk ledning inte har möjlighet att prioritera jämställdhetsarbetet. De enskilda 
pedagogerna använder sig ibland av en medveten pedagogik med ett jämställdhetsperspektiv men 
det finns inget genomgående jämställdhetsarbete i verksamheten. Definitionen av jämställdhet är 
inte samstämmig bland pedagogerna och de är inte enade om deras jämställdhetsarbete är lyckat 
eller ej. Jag har i min studie kommit fram till att de intervjuade kvinnliga pedagogernas kunskap 
kring jämställdhet bygger mycket på ”common sense”, förgivet taganden som reproducerar 
könsmönstren istället för att motverka dessa. Kraven på flickorna är högre än på pojkarna och 
pojkarna tillåts att ta mer utrymme i klassrummet än flickorna.  

Nyckelord  
Jämställdhet, genus, pedagoger, skola,  
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1. Inledning  
 

Jämställdhetspolitiken har varit inriktad på att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter 
och möjligheter på livets alla områden. Skola och utbildning skulle bidra härtill. Men i praktiken 
har perspektivet av kvinnors expansion in på manliga områden och manliga maktsfärer kommit 
att hamna i förgrunden och perspektivet av mäns sociala omsorgstagande ha kommit i 
bakgrunden. Jag vill pröva påståendet att den reella jämställdhetspolitiken på 
utbildningsområdet inte har ifrågasatt och utmanat pojkars och mäns ideal och världsbild och 
att pojkars relativt svaga intresse för skolarbete och höga betyg kan ha något med detta att göra 
– om också inte utgöra den enda eller enkla förklaringen (Myndigheten för skolutveckling, 2005, 
s. 58). 

 

Jag läste detta uttalande av Mats Björnsson (Myndigheten för skolutveckling, 2005) i samband med 
mitt fördjupningsarbete i pedagogiskt arbete II och jag började fundera på vad han menade med 
detta uttalande. Är det så att flickornas framgång i skolan är ett resultat av att jämställdhetsarbetet 
i skolan har utmanat flickornas ideal och världsbild men inte pojkarnas? Är pojkars försämrade 
resultat i skolan ett resultat av att jämställdhetspolitiken inte har utmanat och ifrågasatt pojkars 
världsbild och ideal inom utbildningsområdet. Varför är det så undrar jag?  Björnsson också skriver 
att 
 

Med rådande makt- och statusordningar har mannens värld på många sätt utgjort en norm, 
även för kvinnor. Det verkar rimligt att detta har bidragit till att kraven på pojkars och mäns 
»förändring« inte ställts på allvar. Om föreställningar av vad femininitet ska vara i vår tid har 
utmanats, så ser det ut som att föreställningar om maskulinitet diskuterats och ifrågasatts i 
betydligt mindre utsträckning(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 57). 

 

Jag vill därför undersöka hur jämställdhetsarbetet kan se ut i en skola.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur jämställdhetsarbetet utförs på en F-6 skola i 
Mellansverige. Min intention är att denna studie skall bidra till en ökad förståelse för hur pedagoger 
arbetar med jämställdhetsuppdraget. 
 
 

 Hur definierar pedagogerna begreppet jämställdhet? 

 Hur arbetar pedagogerna med jämställdhetsuppdraget?  

 Anser pedagogerna att jämställdhetsarbetet är lyckat? 

 Utmanar pedagogerna elevernas ideal och världsbild? 

 
Jag kommer att intervjua pedagoger på en skola kring ämnet jämställdhet och läsa litteratur som 
jag anser är relevant för ämnet. Jag kommer sedan att problematisera och diskutera resultatet mot 
litteraturen. Detta för att skapa en större förståelse kring ämnet jämställdhet i skolan.  
 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar jag de styrdokument och begrepp som jag anser är relevanta utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. I styrdokumenten står det att skolans undervisning skall 
utformas med jämställdhet som en del av de grundläggande demokratiska värdena och de 
mänskliga rättigheterna och att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnor och mäns lika 
rättigheter. De begrepp jag tar upp har betydelse för min studie hur de tolkas. Begreppet 
jämställdhet tar bl.a. Ambjörnsson upp och då reel jämlikhet (Myndigheten för skolutveckling, 
2005, s.58). Som handlar om hur jämställdhet ser ut i verkligheten. Jämställdhet kan också feltolkas 
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för jämlikhet. Begreppet genus är ett övergripande begrepp som förklarar hur människor 
konstruerar kön. Genus som konstruktion och konsekvens används bl.a. inom studier av 
organisationer och då i exempelvis klasser. Jämställdhetsbegreppet är en underordning till 
genusforskningen. I slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet skriver de hur skolan ska 
kunna bedriva ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete. De visar på viktiga faktorer som ger 
de förutsättningar som krävs för att pedagogerna ska kunna bedriva en undervisning med ett 
jämställdhetsperspektiv. Därför anser jag att den är relevant för min studie. 
 

2.1 Vad står det i styrdokumenten om jämställdhet? 
Här presenterar jag vad som står i skolans styrdokument om begreppet jämställdhet. Skollagen och 
läroplanerna (Lgr11) är exempel på styrdokument som styr verksamheterna inom barnomsorg och 
skola. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa dem. 

I 1 kap. 4-5 § i skollagen står det; 
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människo-livets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (SFS 2010:800). 

 
Enligt skollagen skall utbildningen alltså utformas i överrensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna såsom jämställdhet. Vet alla som är 
verksamma inom utbildning vad jämställdhet innebär? 
 
 
I Lgr11 står det 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 ska därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet (Skolverket, 2011:8). 

 
I Lgr11 står det att skolan skall motverka traditionella könsmönster och aktivt främja kvinnor och 
mäns lika rättigheter och att de krav och förväntningar som ställs bidrar till att forma uppfattningen 
om manligt och kvinnligt. Men vet pedagogerna i studien vad som är traditionella könsmönster? 
Bidrar pedagogernas förväntningar och krav till att motverka de traditionella könsmönstren? Har 
pedagogerna den insikten att se om deras krav och förväntningar är olika på pojkar och flickor? 
 
I Lgr11 står det att rektor har det övergripande ansvaret för verksamhetens och ett särskilt ansvar 
för att; 
 

I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 
miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 
alkohol och andra droger, (Skolverket, 2011:19). 

 
Kan man i studien se om rektorn på den aktuella skolan bedriver ett övergripande arbete gällande 
jämställdhet?  
I Lgr11 regleras att pedagogen skall; 
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Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen 
(Skolverket, 2011:15). 
 

I styrdokumenten står det att utbildningen skall utformas med jämställdhet som en av de faktorer 
som skall utveckla elevernas kunskaper och värden. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster genom att ge eleverna utrymme att utveckla sina förmågor och intressen oberoende 
av könstillhörighet. Det övergripande ansvaret att integrera ämnet jämställdhet inom olika 
kunskapsområden åligger rektor. Jämställdhetsarbetet på en skola utgörs inte av den enskilde 
pedagogen utan av skolans övergripande verksamhet. Den enskilde pedagogens ansvar är att se till 
att pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. Hur ser det då ut på 
en skola och hur ser lärarna på sitt och skolans jämställdhetsarbete?  

 
2.2 Jämställdhet 
Jämställdhetsbegreppet är centralt i min studie och därför av betydelse.  

I Nationalencyklopedin står det följande om jämställdhet:  
 

jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. […] Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt 
och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar 
i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 
till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 
delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld […] Man kan tala 
om kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet kallas för 
rättviseaspekten. Det är helt enkelt orättvist att vissa människor utan särskilda skäl skall ha 
lägre lön, sämre arbetsvillkor och mindre möjligheter till inflytande, osv. Jämn könsfördelning 
anses råda då båda könen är representerade till minst 40 % vardera. Med kvalitativ jämställdhet 
avses ett förhållande där innehåll, villkor, regler, rutiner, organisation, värderingar, 
maktförhållanden m.m. är könsneutrala och således inte präglade av tillskrivna könsbestämda 
kvalifikationer och kompetenser. Förändras den kvantitativa fördelningen mellan könen finns 
förutsättningar för kvalitativa förändringar och omvänt. Det finns också en skillnad mellan 
formell och reell jämställdhet. Formell jämställdhet, i meningen att det inte längre finns några 
formella eller rättsliga hinder för jämställdhet, har successivt uppnåtts i Sverige, t.ex. genom 
att alla yrken är öppna för båda könen, genom särbeskattningen och genom jämställdhetslagen. 
Arbetet för reell jämställdhet, dvs. att kvinnor och män har lika villkor i realiteten, pågår dock 
fortfarande (2013-08-07). 

 
Med min studie vill jag titta på den reella kvalitativa jämställdheten på en skola. Är skolans 
värderingar, regler och villkor m.m. könsneutrala. Är jämställdheten en realitet eller en konstruktion 
på ett papper? Pågår det ett jämställdhetsarbete för flickor och pojkars lika villkor? 
 

2.3  Genus 
Genusforskning är en övergripande term där jämställdhetsforskning är en mer specifik inriktning 
med fokus på det som uppfattas som orättvisor och vilka åtgärder som kan göras mot dessa. 
Genusforskning är att undersöka hur människor konstruerar kön genom att tänka, tolka, uppleva 
och definiera begreppet. Samtidigt tar forskningen hänsyn till det materiella och det biologiska, inte 
som en utgångspunkt men som en del av studien. Genusforskning handlar om processer och 
strukturer, sexualitet och jämställdhet, kultur och social organisation. Det handlar om hur den ena 
genuskategorin överordnas den andra ifråga om makt, resurser, grupper, individer m.m. och hur 
det uppstår och reproduceras(Vetenskapsrådet, 2005). Genusordningen enligt Hirdman är att 
kvinnan och mannen utgörs av varandras motsatser, isärhållandet av könen, en dikotomi där 
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mannen utgör normen i samhället (2001, s. 35 f). Detta är en väsentlig faktor i all forskning kring 
genus som ständigt återkommer och är central. 
 
I Nationalencyklopedin står det följande om genus:  
 

genus [je:´-] (latin, 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 
föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. […] 
I högre grad än i den tidigare kvinnoforskningen används begreppet för att betona relationen 
mellan könen, dvs. att uppfattningar, normer och idéer om kön skapas relationellt, samt som 
ett redskap för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad som uppfattas som 
manligt och kvinnligt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsatstänkande som skapar 
skillnader, isärhållande och makt. Könens synligt olika kroppar, de fysiologiska 
könsskillnaderna, är det material som framför allt används för dessa varierande former. 
Föreställningar om en förgivet tagen och naturaliserad heterosexualitet ses som en avgörande 
komponent i konstruktionen av kvinnlighet och manlighet. Genus som konstruktion och 
konsekvens kan studeras på olika nivåer, t.ex. människors relationer (familj och 
parrelationer), på individnivå som könsidentitet, olika organisationer och institutioner 
(företag, politiska partier, medier och klasser) samt strukturella förhållanden (ekonomi, 
arbetsmarknad, politik och vetenskap). Parallellt används termen kön i samma betydelse 
(2013-08-07). 

 
Vad har pedagogernas uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt för betydelse på 
deras förväntningar av pojkarna och flickorna på en skola? 
 

2.4 Slutbetänkande av delegationen för jämställdhet i skolan 
I slutbetänkande av delegationen för jämställdhet i skolan definieras Jämställdhet som samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor/kvinnor och pojkar/män (SOU 2010:83, s. 50). 
Denna definition ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter i det praktiska jämställdhetsarbetet 
(SOU 2010:83, s. 46). Jämställdhet i skolan handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och 
möjlighet till lärande och utveckling (SOU 2010:83, s. 13). 
 
I slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet står det att uppnå ett bra klimat och bra 
relationer i skolan, mellan eleverna och även mellan personalen och eleverna, det är en demokratisk 
fråga och en förutsättning för att kunna visa bra resultat i skolans ämnen. Skolan speglar samhället 
i övrigt där mannen ses som norm och ett icke jämställt perspektiv finns i skolan så länge samhället 
i övrigt inte är jämställt (SOU 2010:99, s. 14). Vidare står det i slutbetänkandet av delegationen för 
jämställdhet att jämställdhetsintegrering är ett långsiktigt, systematiskt och metodiskt arbete som 
minskar fall av kränkande behandlingar. För att jämställdhetsarbetet skall kunna bli långsiktigt och 
hållbart är det viktigt att ledningen ger sitt odelade stöd till arbetet, ett stöd som skall synas både 
internt och externt. Resurser, referenspersoner och tid är också viktiga faktorer (SOU 2010:99, s. 
16). I arbetet med jämställdhet så visar sig inte resultaten på en gång utan det tar tid och krävs 
resurser. För att vinna tid kan man koncentrera sig på relationerna mellan pojkar och flickor eller 
mellan personal och elever. Man kan titta på om pojkarnas attityd påverkar flickornas självkänsla 
och då arbeta med pojkarnas beteende för att skapa en förändring som stärker flickorna. Vanligtvis 
så försöker man ändra på flickornas attityd inte pojkarnas (SOU 2010:99, s. 18).  
 
De senaste åren så visar pojkarna som grupp på sämre resultat i skolan och riskerar att gå som 
förlorare genom utbildningssystemet. Detta är alarmerande och behöver uppmärksammas och 
diskuteras för att sedan utveckla nya arbetssätt som ger eleverna de bästa förutsättningarna för 
lärande och utveckling, oavsett kön. Pojkar har ofta inte uppnått samma utveckling på flera 
områden: språkliga, kognitiva, sociala och finmotoriska när de börjar skolan, det kan leda till att 
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fler pojkar får svårigheter i skolan och till att lärarna får lägre förväntningar på pojkarna än på 
flickorna (SOU 2010:99, s. 19 ff). 
 
I Sverige lever många i familjer och sociala konstruktioner med låsta och förutbestämda 
könsmönster. Dikotomin och isärhållandet av könen kan begränsa individen. Därför är det viktigt 
att det finns ett jämställdhetsperspektiv på ämnesinnehållet och didaktiken i skolan så att inte 
fördomar om kvinnor och män återskapas. Det är viktigt att pedagoger, skolledare och annan 
personal i skolan får kunskaper om genus och jämställdhet. Brist på jämställdhet kan vara svår att 
upptäcka för att pojkarna dominerar på skolgården och i korridoren men att flickorna till viss mån 
dominerar i klassrummet. Samma som att flickorna kan bli verbalt kränkta och bli tafsade på så kan 
pojkarna får utstå fysiskt våld eller homofoba uttryck. Brist på jämställdhet kan vara en orsak till 
att flickor som grupp har sämre självkänsla när de kommer upp i tonåren eller att pojkarna sällan 
får chansen att uttrycka känslor och att deras självkänsla sällan diskuteras (SOU 2010:99, s. 24 ff).  
 
Kvinnors underordnade ställning har alltid varit i fokus när det gäller jämställdhetsfrågor. Men på 
senare år har pojkarnas sämre skolprestationer varit i fokus. Vidare står det i slutbetänkandet att 
det är lättare för en kvinna att kliva över från sin underordnade ställning till en mer 
överordnad/manlig ställning och att det är svårare för en pojke att gå från sin högre värderade 
position till en position som värderas sämre. Detta begränsar männens handlingsutrymme enligt 
genusordningen. (SOU 2010:99, s. 43 ff). 
 
Det är viktigt att skolan har en demokratisk värdegrund där jämställdhet är en viktig del, och att 
den genomsyrar skolans vardag och utgår från skolans praktik. Att oreflekterat behandla flickor 
och pojkar olika i klassrummet kan skapa sämre förutsättningar och därmed sämre skolprestationer. 
Låga förväntningar på pojkarna och acceptera normbrott är exempel på handlingar som leder till 
sämre skolprestationer för pojkar (SOU 2010:99, s. 56 ff).  
 
När det gäller jämställdhetsarbetet i skolan så är rektor en av de viktigaste personerna. Det är en 
kvalitetsfråga att uppnå jämställdhet och en fråga om barns rätt till lärande och utveckling. För att 
ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete skall fungera måste rektor inrikta 
jämställdhetsarbetet på skolans verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling. Det finns fyra 
utgångspunkter som är viktiga för ett långsiktigt jämställdhetsarbete: 
 

1. Ledningen stöder jämställdhetsarbetet och visar det till skolans personal, elever, föräldrar, 
politiker och skoltjänstemän. 

2. Ekonomiska resurser tilldelas. 
3. En ansvarig, samordnad grupp. Direkt under ledningen. 
4. Tydliga mål, indikatorer och ansvarskriterier (SOU 2010:99, s. 191 ff). 

 
Finns det ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolan och hur ser det då ut? Har pedagogerna de 
resurser och förutsättningar som krävs?  

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar jag en sammanfattning av tidigare studier som jag anser vara relevant 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. När jag sökte litteratur så använde jag mig av sökord 
som jämställdhet, skola, genus, kön och pedagoger. Enligt Patel & Davidson är 
litteraturgenomgången en tidskrävande process då själva sökandet tar tid och sedan kanske 
litteraturen vi behöver inte finns tillgänglig utan det är lång väntetid eller så krävs ett fjärrlån och 
sedan är litteraturgenomgången tidskrävande (2003, s. 42f). Det överensstämmer med min 
uppfattning av att hitta den litteratur som var relevant till min studie.  
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Gun-Marie Frånberg har gjort en studie som heter ”Att bli medveten och förändra sitt 
förhållningssätt: jämställdhetsarbete i skolan”. Studien är gjord på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan (DEJA). Genom att skicka ut webbenkäter gällande jämställdhetsarbete till 
skolledare och skolchefer i landet har Frånberg samlat in material om hur skolor arbetar med 
jämställdhet. I studien ingår även material från 32 projekt om jämställdhet som skolverket 
finansierat samt olika projekt som Sveriges kommuner och landsting finansierat. Materialet har 
sedan sammanställts och analyserats. Frånberg skriver att det krävs ett medvetet förhållningssätt 
för att arbeta med jämställdhet i skolan. Men vad som menas med ett medvetet förhållningssätt 
kan vara svårt att konkretisera och definiera för det handlar om hur man på olika sätt förhåller sig 
till gemensamma grundläggande värden. Det innebär bl.a. att man skall inneha ett demokratiskt 
och professionellt förhållningssätt som skall integreras i det dagliga arbetet (SOU 2010:83, s. 16 f). 
På flera av skolorna beskriver personalen att de har en gemensam grundsyn som utgångspunkt i 
sitt arbete, ett arbete som bl.a. grundar sig på allas lika värde oavsett etnicitet eller genus (SOU 
2010:83, s. 37 ff). Vidare skriver Frånberg att det krävs ett jämställdhetspolitiskt mål där 
jämställdhetsperspektivet finns på alla nivåer inom alla områden av politiken för att integrera 
jämställdhet i skolan (SOU 2010:83, s. 16 f).   
 
Eva Gannerud har i sin studie ”Pedagogernas syn på några aspekter av genus och jämställdhet i 
arbetet” frågat manliga och kvinnliga pedagoger om deras arbete och kompetens gällande 
jämställdhetsfrågor och resultatet visar att det är fler manliga pedagoger som anser sig aktivt arbeta 
med jämställdhetsfrågor och att det är fler män än kvinnor som deltagit i fortbildnings och 
projektarbete gällande jämställdhet. Men när det gäller andelen pedagoger som anser sig ha god 
kompetens i jämställdhetsarbete så skiljer det sig inte avsevärt mellan männen och kvinnorna. Det 
som studien visar är att 32 % kvinnor och 38 % män har deltagit i fortbildning om jämställdhet i 
årskurs 1, men det är 84 % kvinnor och 87 % män som anser sig ha god kompetens om jämställdhet 
i årskurs 1. Så trots den låga % som genomfört kompetensutveckling så anser lärarna att de har en 
god kompetens. Detta anser Gannerud kan bero på att lärarna anser sig få tillräckliga kunskaper 
från böcker, media eller egna erfarenheter, s.k. ”common sense” kunskaper som inte är baserade 
på genusforskning. Dessa kunskaper kan vara grundade på förgivet-taganden och hegemoniska 
diskurser som istället särskiljer könen och fokuserar på biologiska förklaringar. Detta kan vara en 
följd av att de underskattar behovet av den kunskap som krävs för att arbeta med 
jämställdhetsuppdraget. Studien visar också att det är främst pedagoger mot de yngre åldrarna som 
aktivt arbetar med jämställdhetsuppdraget och det tror Gannerud kan (förutom insatser från 
fackförbund och myndigheter) bero på att pedagoger i de yngre åldrarna har ett större intresse för 
värdegrundsfrågor som innefattar moraliska/sociala aspekter. Men studien visar också att en stor 
grupp pedagoger anser att jämställdhetsfrågor inte är relevanta i deras arbete och att 
jämställdhetsarbete inte lämpar sig för barn i den aktuella åldersgruppen. Det kan ses som ett 
”dubbelt” normsystem där det anses vara viktigt med jämställdhetsfrågor men att inga konkreta 
åtgärder genomförs och att den egna verksamheten inte granskas ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv (2009, s. 95 ff).  
 

Eva Gannerud har gjort en studie som heter ”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv” och där 
skriver hon att i en arbetsmiljö där det finns en ensidig könsrepresentation kan det bli nödvändigt 
att studera könets betydelse i situationer då genusrelaterade föreställningar kan vara verksamma i 
arbetsplatsens normer och strukturer. De kan vara dolda och svårare att upptäcka på en arbetsplats 
med enbart ett av könen än på en arbetsplats med båda könen (2001, s. 12). Skolan uppfattas ofta 
som en plats som är könsneutral och då speciellt av pedagogerna själva, det finns ett visst motstånd 
att se skolan som en plats där genus och genusrelationer upprätthålls och skapas (2001, s. 17).  
 
Gannerud skriver vidare att kvinnor som en konsekvens av sin position och av skolans genusregim 
bidrar till reproduktionen av traditionella könsmönster och genusföreställningar istället för att 
förändra dessa. Det betyder att de bibehåller kvinnors underordning (2001, s. 185 f). När det gäller 



 

9 
 

kompetens och skicklighet inom arbetsområden som till stor del utförs av kvinnor så kan 
kompetens eller yrkesskicklighet som anses vara ”kvinnliga” bli tillskrivna som en del av kvinnans 
beteende och anses inte kräva någon kunskap eller övning utan förblir osynlig. Om denna 
kompetens utförs av män så förväntas den att kräva kunskap och träning. Tidigare när det var en 
mer patriarkalisk ordning i skolan och pedagogens roll var mer disciplinär så ansågs kvinnans kön 
vara en bidragande orsak till det moderliga omhändertagandet av eleven och det är först på senare 
år som det har ändrats och eleven och dess behov är mer i centrum (2001, s. 18 f).  
 
I Ganneruds studie ”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv” så anser de flesta kvinnliga lärarna 
att deras kön inte har någon betydelse för deras arbete utan att det är de individuella egenskaperna 
och personligheten som har betydelse. Samtidigt så anser nästan hälften av deltagarna i studien att 
eleverna hade behov av en manlig pedagog och därmed en manlig förebild. De fördelar som de 
kvinnliga lärarna anser att de har i egenskap av kvinna är att de tror att barnen har lättare att söka 
tröst och få omvårdnad hos en kvinna än hos en man (2001, s. 35 ff). En av deltagarna i studien 
säger att hon tror att flickorna förlorar på att enbart ha kvinnliga pedagoger för att hon i egenskap 
av kvinna har sämre tålamod med flickor än med pojkar. Hon tolererar ”busiga” pojkar i större 
utsträckning än ”busiga” flickor. Att hon har vant sig att flickor skall vara lugna, tysta och snälla 
och när de inte är det så har hon inte lika stort tålamod som hon har med pojkarna. Det kan bero 
på att man tolererar mindre av sitt eget kön och därför skulle flickorna gynnas av att ha en manlig 
pedagog och att det är en fördel för pojkarna med kvinnliga pedagoger (2001, s. 38). Vidare säger 
en av de kvinnliga pedagogerna i studien att lågstadiepedagoger är som små mammor som knyter 
skosnören och snyter näsor och att det ingår i yrket. Det är något som inte går att skilja åt i den 
dagliga verksamheten, de didaktiska-pedagogiska och de socio-emotionella aspekterna (2001, s. 
105).  
 
Ulla Forsberg har i sin studie ”Är det någon könsordning i skolan? Analys av könsdiskurser i etniskt 
homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6” kommit fram till att den 
traditionella könsordningen i en klass inte har förändrats av skolans politiska styrdokument gällande 
jämlikhet och jämställdhet. Forsberg kunde se att eleverna är involverade i en hierarkisk struktur 
där en manlig överordning utvecklats mellan könen. Med ett undantag, en pedagog som genom en 
medveten pedagogik kunde skapa en förändring i könspositionerna. Genom en konsekvent diskurs 
som grundade sig på läroplanen och på en idrottspedagogik så lyckades pedagogen utveckla ett 
förhållningssätt och handlingsmönster som står i samklang med läroplanens värdegrund. Flickorna 
i klassen underordnade sig inte pojkarna eftersom de upplevde köndiskursen som hämmande. Vid 
intervjuer med eleverna framkom det att en majoritet av eleverna trodde att alla oavsett biologiskt 
kön har lika förutsättningar att utvecklas. Detta tyder på att det finns möjlighet att förändra rådande 
könspositioner (2002, s. 283 ff ). 
 
Gun-Marie Frånberg har i sin studie ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: 
jämställdhetsarbete i skolan” utvärderat hur skolor arbetar med jämställdhet, vilka metoder och 
insatser som används. Frånberg skriver att i ett förändringsarbete gällande jämställdhet är det viktigt 
att personalen får den utbildning och därmed den kunskap som behövs för att genomföra 
insatserna. Det betyder att de behöver kunskap om sin egen verksamhet och en nulägesbeskrivning. 
En nulägesrapportering sker genom kartläggningar och analyser som gärna skall göras i arbetslaget 
och som då blir en gemensam kunskapsbas och en gemensam lärandeprocess. Vid kartläggningar 
av miljön har man observerat hur personalen bemöter eleverna och hur undervisningen genomförs 
samt att det observerade materialet dokumenteras för att sedan vara grunden till ett 
förändringsarbete (SOU 2010:83, s. 56).  
 
Det som Frånbergs studie också visar är att det är nödvändigt att kommunerna beslutar om att 
jämställdhet skall vara ett prioriterat område för att det skall ske ett förändringsarbete. Om 
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kommunen sedan tillhandahåller kartläggningsredskap och kräver att insatserna skall redovisas så 
ökar genomförandet av det prioriterade området. Ytterligare resurser från kommunens sida som 
utbildning, föreläsare och material innebär att det finns ytterligare möjligheter till ett 
förändringsarbete (SOU 2010:83, s. 45). Frånberg har bl.a. skickat ut enkäter till förvaltningschefer, 
skolledare, pedagoger och genuspedagoger och hon har även skickat enkäter till projekt med 
jämställdhetsanknytning. På svarsenkäterna i studien svarar flera kommuner att de har eller har haft 
jämställdhet som ett prioriterat område i kommunen. De svarar att det kan vara jämställdhet som 
är ett prioriterat område ett år och nästa år kan det vara matematik. I svaren kan man också utläsa 
att det har förekommit resurser i form av särskilda medel som har erhållits från exempelvis Sveriges 
landsting och kommuner, Jämrum, Eu eller andra projekt (SOU 2010:83, s. 27 ff).  
 
Frånbergs studie ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: jämställdhetsarbete i skolan” 
visar att genuspedagogernas roll ofta har varit som rådgivande instans som har åkt runt till de olika 
skolorna i kommunen. De har informerat om grundläggande kunskaper gällande genus och även 
hjälpt ansvariga med framtagandet av likabehandlingsplanen (SOU 2010:83, s. 33). 
Genuspedagogerna arbetar för att lyfta fram frågor kring jämställdhet men de anses ofta som 
överflödiga vid besparingar inom kommunförvaltningarna. Detta kan ses som något märkligt då 
det investerats pengar i dessa genuspedagogers utbildning (SOU 2010:83, s. 54). Gun-Marie 
Frånberg konstaterar att många skolor arbetar och reviderar sin likabehandlingsplan som de är 
ålagda att göra enligt barn- och elevskyddslagen men att det har visats sig att det finns brister i 
kartläggningen och att involvera eleverna i arbetet med likabehandlingsplanen. Syftet med 
likabehandlingsplanen är att förebygga trakasserier och kränkande behandling av elever och att de 
skall behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionshinder. Det 
Frånberg anser vara betydelsefullt är att likabehandlingsplanen utarbetas enligt de riktlinjer som 
finns och jämställdhet och demokrati måste ständigt erövras på nytt (SOU 2010:83, s. 59 f). 
 
Frånberg skriver i sin studie att det är viktigt att skolledare deltar i utbildningar och uppmuntrar, 
stödjer och utvecklar arbetet på skolan och om personal utses som områdesansvarig skall 
skolledaren se till att de har de resurser och mandat de behöver för att vidarebefordra sin kunskap 
till övrig personal (SOU 2010:83, s. 55). Frånbergs studie visar att det har funnits ett behov av 
utbildning bland personalen och att vissa personer utbildas för att sedan föra sin kunskap vidare 
till övriga medarbetare. Det har funnits metod och -utbildningsmaterial att tillgå, material som heter 
”På lika villkor”, ” Elfte steget” och ”Skaffa kunskap, kartlägg och förändra”. Vissa kommuner har 
anlitat konsulter för att utbilda pedagogerna och för att tillhandahålla dem med material och för att 
öka genusmedvetenheten och ändra attityd så har man bl.a. använt sig av utbildning, 
värderingsövningar, litteratur, film, forumteater och diskussionsgrupper. Det har även förekommit 
observationer, enkäter, intervjuer, digital observation och självskattningsblanketter för att kartlägga 
nuläget. (SOU 2010:83, s. 33). Gannerud skriver att lärarnas möjlighet till professionell handledning 
är små men kan initieras av skolledningen eller av pedagogen själv. Handledningen kan utformas 
så att det sker under en kortare period vid behov eller reguljärt under en längre tid (2001, s. 134).  
 
Josefin Brüde Sundin har skrivit en avhandling om rektorers vardagliga arbete och ledarskap och 
den visar att rektorernas viktigaste uppgift är att skapa resurser och driva utvecklingen framåt, vara 
engagerad och kunnig i olika skolfrågor som i sin tur leder till ett engagemang och intresse hos 
personalen. Begreppet pedagogiskt ledarskap och pedagogiska diskussioner är centrala i deras 
arbete där de agerar ”bollplank” och skapar tillfällen att diskutera värdegrundsfrågor, 
organisationsfrågor eller undervisningsfrågor. Det finns rektorer som anser att det pedagogiska 
ledarskapet är det viktigaste i deras uppdrag som rektor. För att fungera som en diskussionspartner 
i kommande pedagogiska diskussioner så krävs det att rektor gör verksamhetsbesök för att på så 
vis bilda sig en uppfattning av den dagliga verksamheten och därmed bli duktiga pedagogiska ledare. 
För att kunna skapa intresse för förändringar, idéer och projekt måste den pedagogiska ledaren 



 

11 
 

veta vad som engagerar personalen och vad som skapar motsättningar. Detta kan enbart skapas av 
en närvarande ledare som möter upp och diskuterar på arbetslagsträffar, elevvårdskonferenser, 
personalmöten eller enbart fika tillsammans eller utbyta några ord i korridoren (2007, s. 123 f). En 
rektor som är lyhörd inför personalens dilemman är viktig för verksamheten, sen om det är en 
trasig kopiator eller brist på materiella resurser är inte väsentligt utan det som är viktigt är att rektorn 
kan se vad personalen behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Utan denna lyhördhet så skapas 
oönskade budskap till personalen. I positionen som rektor så innehar denne ett visst symboliskt 
värde, en förebild där rektorns agerande eller brist på agerande sänder ut budskap till människorna 
runt omkring (2007, s. 126 f). Rektorns ledarskap kan enligt Josefin Brüde Sundins studie vara att 
bygga upp en struktur i verksamheten så personalen känner en trygghet och att det finns rutiner 
och förhållningsregler som efterföljs så att rektor kan gå in och arbeta med de delar som inte 
fungerar (2007, s. 128 f). En av rektorerna i studien säger att om rektor har en bra relation till 
personalen så kommer de att göra ett bra arbete. Tillit till varandra är grunden i en bra relation och 
en förståelse och ett förtroende till det arbete som utförs i verksamheten (2007, s. 134). Även i 
Ganneruds studie ”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv” så uttrycker de flesta lärarna en 
besvikelse över att rektorn inte har den tid som krävs för att vara den pedagogiska ledare som de 
vill ha. Samtidigt uttrycker lärarna en gemensam nämnare angående relationen till skolledningen, 
det är viktigt att en rektor lyssnar till lärarnas åsikter och hur rektors ledarskap är förankrat bland 
personalen (2001, s. 157).  
 
Frånberg skriver i sin studie ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: 
jämställdhetsarbete i skolan” att några skolor arbetar med att dela upp eleverna i flick- och 
pojkgrupper, detta har bl.a. lett till att eleverna vågar prova nya roller och att vissa elever som 
tidigare var blyga vågar kliva fram. De har även använt sig av aktivitetskort som innebär att det 
finns ett visst antal kort till en aktivitet och då begränsas antalet barn vid varje aktivitet och det 
medför nya grupperingar som kan gynna det enskilda barnet (SOU 2010:83, s. 39). Carin Holmberg 
har gjort en studie som heter ”Det kallas kärlek- en socialpsykologisk studie om kvinnors 
underordning och mäns överordning bland unga jämställda par” där hon intervjuat tio unga par 
om deras förhållande, hur de visar varandra kärlek och omsorg i olika sammanhang. Studiens fokus 
är på hur kvinnors underordning och männens överordning reproduceras. Holmbergs studie visar 
att det finns ett asymmetriskt rollövertagande i parens relation där kvinnan underordnar sig mannen 
genom att inta mannens perspektiv. Samhällets förväntningar på kvinnan som omhändertagande 
och förstående gör att hon antar mannens perspektiv som då får tolkningsföreträde av den faktiska 
interaktionssituationen. Den överordnade (mannen) kan genom att inte sätta sig in i den 
underordnades (kvinnans) perspektiv styra det till sin fördel och därmed bli överordnad (2007, s. 
75f).  
 
Gannerud skriver att det är viktigt att titta på hur skolan kan vara en bidragande orsak till hur 
traditionella könsmönster upprätthålls och reproduceras p.g.a att den är så ensidigt dominerad av 
kvinnor (2001, s. 12). Kvinnornas könstillhörighet kan vara en bidragande orsak till att 
genusrelationerna upprätthålls och kvinnan behåller sin position som underordnad mannen (2001, 
s. 185 f). Kvinnors kompetens i skolan ses inte som en yrkesskicklighet utan som tillskriven hennes 
position som kvinna. Om samma kompetens utförs av en man så anses det som en yrkesskicklighet 
(2001, s. 18 f). Kvinnan anses vara omsorgstagande av sin natur. Samtidigt som de flesta kvinnliga 
lärarna i Ganneruds studie inte anser att deras kön har någon betydelse i deras yrkesutövande så 
anser många av dem att det är viktigt med manliga förebilder i skolan och att de manliga lärarna 
har mer tålamod med kvinnliga elever än vad de kvinnliga lärarna har (2001, s. 35 ff). Det blir 
motstridiga argument. De kvinnliga lärarna tillskriver sig rollen som omsorgstagande ”små 
mammor”, något som inte går att särskilja mellan kön och yrkesroll (2001, s. 105). Det innebär att 
det inte har med deras kompetens att göra utan deras könstillhörighet. Kvinnorna upprätthåller 
därmed sin underordning i genusordningen. I Ganneruds studie är det flest män som deltagit i 
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utbildningar kring ämnet jämställdhet men det är kvinnorna som anser att de innehar kompetensen. 
Den kunskapen som kvinnorna anser sig inneha trots att de inte deltagit i utbildningar i samma 
utsträckning som männen kan ses som att kvinnorna anser att deras egna erfarenheter och media 
har gett dem de kunskaper de behöver. De befäster redan ett givet normsystem där kvinnan är 
underordnad mannen. Det här blir som ett dubbelt normsystem då de flesta anser att det är viktigt 
med jämställdhet men man underskattar behovet av kunskap. Många pedagoger anser också att det 
inte är lämpligt att elever arbetar med jämställdhet i en viss ålder (2009, s. 95 ff). Frånberg skriver 
att det krävs ett medvetet förhållningssätt för att skapa en förändring och inte bara diskussioner 
med en massa ”tyckande” (SOU 2010:83, s. 16 f). Frånberg säger också att enbart styrdokument 
har inte den inverkan som krävs för en förändring utan det krävs ett jämställdhetspolitiskt mål för 
att det skall ske en förändring i skolan (SOU 2010:83, s. 16 f). Så det innebär att det krävs ett 
förändringsarbete som är förankrat genom hela verksamheten.  
 
Även Frånbergs studie visar att det krävs en medveten satsning på jämställdhetsarbetet för att det 
skall ske ett förändringsarbete. Kommunerna måste prioritera jämställdhet och se till att det finns 
utbildningsmaterial och kompetent personal som stöd i förändringsarbetet, bl.a. genuspedagoger. 
Men det studien också visar är att i besparingstider så försvinner ofta genuspedagogerna yrkesroll 
vilket kan leda till att jämställdhetsarbetet avtar då de ofta var med i framtagandet av 
likabehandlingsplanen (SOU 2010:83, s. 54). Studien visar att skolledare måste se till att det finns 
de resurser som krävs för att det skall bli en medveten satsning. För att ett förändringsarbete skall 
kunna genomföras måste det finnas en nulägesbeskrivning som utgörs av kartläggningar och 
analyser. Dessa kartläggningar ligger sen till grund för reviderandet av skolornas 
likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanens syfte är att förebygga trakasserier och kränkande 
behandling av elever, att de skall behandlas lika oavsett kön, trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder (SOU 2010:83, s. 59 f). Så ett bristande arbete med likabehandlingsplanen leder 
till bristande jämställdhet. 
 
Både Gannerud (2001, s. 157) och Sundin (2007, s. 123 ff) skriver om rektors betydelse för 
verksamheten. Att rektorn genom sin närvaro i verksamheten skapar förutsättningar för en bra 
kommunikation med personalen. Om personalen mår bra gör de ett bra jobb. Rektor förväntas 
vara ett pedagogiskt ”bollplank” och en ledare som skall se till att det finns resurser för att utveckla 
verksamheten framåt och att rektor skall skapa struktur i verksamheten genom utarbetade rutiner 
och förhållningsregler som efterföljs så personalen kan känna trygghet och att rektor kan arbeta 
med de delar som behöver utvecklas. 
 

4. Teoretiskt perspektiv 
Här presenteras en teori som är av betydelse för studiens inriktning på jämställdhet och genus. 
Hirdman skriver i boken ”Genus- om det stabilas föränderliga form”: vem är det man jämför med, 
när man jämför en kvinna med en man? Är det en manlig prototyp, en människa som gud skapat, 
den norm som kvinnan formas efter (2001, s. 58 ff). Mannen som norm utgörs av A enligt Hirdman 
och är den ideala bilden, den fulländade prototypen av en människa och där kvinnan utgörs av B 
(2001, s. 47). A-B är två människosorter, två motsatser till varandra, dikotomier som skapar en 
ordningsstruktur av genus. Ett genus som skapas av skillnaden mellan A-B och isärhållandet av 
könen (2001, s. 35 f).  

Upprätthållandet av genusstrukturen förklarar Hirdman med hjälp av genuskontraktet. Ett kontrakt 
som finns osynligt mellan könen och som upprättas av den part som definierar den andre. 
Kontraktet finns på olika nivåer. Det första innebär att samhällets tankefigur/föreställning om vad 
en kvinna/man är överförs till nästa generation. Sedan på ett socialt plan där exempelvis 
arbetsfördelningen mellan könen och hur interaktionen mellan könen ser ut på olika institutioner, 
exempelvis en skola. Den tredje nivån som förklarar genuskontraktets upprätthållande är där vi 
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direkt lär pojkar/flickor vad vi förväntar oss av dom genom våra förväntningar och tilltal (1988, 
s.54).  

5. Metod 
Den metod som jag har valt för att få svar på mina frågeställningar är att använda mig av 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer.  En halvstrukturerad kvalitativ intervju passar mitt syfte 
och frågeställningar att synliggöra hur pedagogerna definierar begreppet jämställdhet och hur de 
arbetar med jämställdhetuppdraget. Att under intervjuns gång fånga pedagogernas tankar och 
resonemang för att sedan komma vidare med en eventuell följdfråga. 

5.1  Urval 
Jag hade som intention att intervjua sex pedagoger som är verksamma på en skola i Mellansverige 
med elever från förskolan t.o.m. årskurs sex. En av pedagogerna är med i kommunens 
jämställdhetskommitté via lärarförbundet. Samtliga pedagoger är kvinnor. 
 

De kriterier som jag valde att utgå från när intervjupersonerna valdes var att de skulle; 

 arbeta som mentor på den aktuella skolan 

 har planerat för och genomfört pedagogisk verksamhet 

 vara verksam i olika årskurser på skolan, inklusive förskoleklass 

 
5.2 Intervju som metod 
Jag har valt att använda mig av en halvstrukturerad kvalitativ intervju. Jag ställde frågorna i en 
speciell ordning men vissa frågor ställde jag där de passade in allt eftersom intervjun fortlöpte. 
Lantz skriver att den halvstrukturerade intervjun utmärks av att det finns förutbestämda 
frågeområden som följs upp med följdfrågor. Svaren blir en kombination av öppna och bundna 
svar (2007, s. 62). Vidare skriver Lantz att i en ostrukturerad intervju så finns det ett stort 
svarsutrymme för intervjupersonen att svara och vid en strukturerad intervju så kan det vara möjligt 
att enbart svara ja eller nej (2007, s. 72f). I en kvalitativ intervju så är det ofta en låg grad av 
standardisering som ger intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. Frågorna kan sedan 
ställas i en bestämd ordning, en hög grad av strukturering eller så kan intervjufrågorna ställas som 
de bäst faller in under intervjun, det är en låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 2003, s. 78). 
En halvstrukturerad kvalitativ intervju passar mitt syfte och frågeställningar att synliggöra hur 
pedagogerna definierar jämställdhetsbegreppet och hur de arbetar med jämställdhetuppdraget. Att 
under intervjuns gång fånga pedagogernas tankar och resonemang för att sedan komma vidare med 
en eventuell följdfråga. Patel & Davidson skriver att en kvalitativ intervju kan ge nyanserade 
beskrivningar av allmänna och vardagliga händelser i den intervjuades livsvärld. Kvalitativa 
intervjuer kan ge ”fylliga” beskrivningar för att ge läsaren en bättre förståelse av det tolkade som 
utgör en större helhet i livsvärlden (2003, s. 80). Det är vad jag vill uppnå med intervju som metod.  
 

5.3 Intervjufrågor 
När jag skulle sammanställa intervjufrågorna så läste jag ”Jämställdhetsarbete i förskola och skola”, 
”Elfte steget-vägen dit” och ”Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i 
skolan” som är metodböcker om jämställdhet i skolan (Wedin, 2011, John & Sabljar, 2003, Lif, 
Radovic, Sigurdson, Svensson 2008). Utifrån den informationen så sammanställde jag ett antal 
frågor som jag ansåg vara relevanta (se Bilaga 2). Patel & Davidsson skriver att det är vanligt att 
inleda med neutrala frågor som ger de bakgrundvariabler som behövs (2003, s. 73). Jag inledde min 
intervju med att be pedagogerna definiera jämställdhet för att klarlägga hur de tolkade begreppet 
och sedan fortsatte jag med mina frågor utifrån de svar som jag fick. Enligt Patel & Davidsson så 
kan man vid en intervju använda sig av en ”tratt-teknik” som inleder med stora öppna frågor och 
sedan fortsätter med mer specifika frågor. ”Varför” -frågor är bra som uppföljningsfrågor (2003, 
s. 74). Jag har vid ett tillfälle en ”varför” – fråga som uppföljningsfråga. Jag har inför intervjun 
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formulerat några frågor som det går att svara ja eller nej på men har också formulerat frågor som 
det går att svara mer öppet på. Det blir en blandning mellan hög och låg grad av strukturering 
(Lantz, 2007, s. 72). 
 

5.4 Genomförande 
Jag delade ut ett informationsbrev till sex stycken tilltänkta deltagare och informerade om studiens 
syfte och att det var frivilligt att delta och att de kunde kontakta mig för att boka en tid för intervju 
(Se bilaga 1). Fyra personer tog sedan personligen kontakt med mig för att boka en tid för intervju 
och två personer avstod från att delta. Jag har sedan valt att namnge intervjupersonerna för A, B, 
C och D. 

5.4.1  Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes sedan på deltagarnas arbetsplats och de spelades in på en diktafon. Innan 
intervjun hade jag gjort upp en intervjuplan med frågor. Lantz skriver att en intervjuplan är ett stöd, 
en skriftlig förteckning över de frågor som är relevanta inför intervjun (2007, s. 56). Vissa frågor 
blev inte relevanta att ställa då intervjupersonen redan hade besvarat den i samband med en tidigare 
fråga och vissa frågor fick formuleras om allt eftersom intervjun fortskred för att anpassas till 
intervjutillfället. Annika Lantz skriver att om syftet är att skapa en större förståelse av ett fenomen 
så är det lämpligare att använda sig av en öppnare intervjuform där ett mindre antal 
intervjupersoner deltar och innehållet i intervjun styrs av vad intervjupersonerna svarar och vad de 
beslutar att fördjupa sig i (2007, s. 35). Pedagog A intervjuades i personalutrymmet vilket inte var 
en väl vald plats då vi vid flera tillfällen blev avbrutna och inspelningen fick många bakgrundsljud 
som gjorde transkriberingen svår. Lantz skriver att rummet kan hindra eller tillåta kommunikation, 
det bör vara fritt från störande ljud som telefoner eller personer som avbryter (2007, s. 73). Vid de 
tre andra intervjuerna så genomfördes de i respektive pedagogers klassrum utan störningsmoment. 
Inför varje intervju så informerade jag deltagarna att det var frivilligt att delta och att de när som 
helst under intervjun kunde välja att avbryta.  
 

5.4.2  Databearbetning 

Jag transkriberade intervjuerna från pedagog A, B, C och D. Patel & Davidson skriver att 
transkribera intervjuer är kostsamt då en timmes intervju tar fyra till sex timmar att skriva ut (2003, 
s. 83). Detta var något jag fick uppleva, en intervju tog en dag att transkribera och vid ett tillfälle så 
glömde jag att spara sju sidors transkribering vilket blev en hård lärdom. Sedan sammanställde jag 
de fyra pedagogernas svar, där alla pedagogers svar av en specifik fråga sammanställdes i ett 
dokument. Patel & Davidson skriver att slutprodukten av en kvalitativ bearbetning ofta är en text 
där det är en väl avvägd balans mellan citat från intervjuer som varvas med egna kommentarer och 
där intervjupersonerna identifieras i citaten (2003, s. 120). Det är vad jag har gjort, jag har varvat 
citat med egna kommentarer och identifierat intervjupersonerna som A, B, C och D. Sedan tittade 
jag efter mönster/teman i de svar jag sammanställt från samtliga pedagoger och markerade dessa 
mönster/teman med olika färger. Sedan sammanställdes alla mönster/teman med samma färg 
under en gemensam rubrik i resultatdelen. Jag har på detta vis bearbetat materialet tre gånger.  
 

5.4.3  Forskningsetiska aspekter 

Jag har inför studien läst de forskningsetiska anvisningarna för examens och uppsatsarbeten vid 
Högskolan Dalarna (Vetenskapsrådet). Jag har även tagit del av de forskningsetiska principer som 
finns vid Högskolan Dalarna. Det finns fyra forskningsetiska huvudkrav inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning och de är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. Jag har även tagit del av blanketten för etisk 
egengranskning och kommit fram till att det inte behövs någon granskning av studien från den 
forskningsetiska nämnden.  
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Jag har skrivit ett informationsbrev som handledaren godkänt innan det delades ut (se Bilaga 1). I 
informationsbrevet som jag personligen lämnade ut har jag delgett de tillfrågade deltagarna 
information om studiens syfte, att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst under studiens 
gång kan avbryta sitt deltagande. Jag har informerat om att jag vill intervjua deltagarna och hur 
länge en intervju förväntas ta. De har även fått möjlighet att kontakta mig och min handledare för 
eventuella frågor. Fyra deltagare har samtyckt till att bli intervjuade. De har kontaktat mig 
personligen för att bestämma tid för intervju. Två tillfrågade personer avböjde. Ingen av deltagarna 
var under 15 år. Deltagarna har även innan intervjun påbörjades informerats om att deras 
deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. Resultatet från intervjuerna 
spelades in på en diktafon som senare överfördes till en ljudfil. Under intervjutillfället blev 
informanterna avidentifierade genom att kallas pedagog A, B, C och D. Dessa ljudfiler har senare 
transkriberats utan att någon annan person än skribenten har haft tillgång till dem och att alla 
personer är avidentifierade i resultatet. Det skriftliga resultatet har enbart skribenten tillgång till på 
ett USB-minne och dator. Informanterna har blivit informerade om studiens syfte och att alla 
ljudfiler kommer att förstöras när studien är godkänd.  
 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag mitt resultat utifrån intervjuerna. Utifrån min bearbetning av 
intervjuerna har jag bestämt mig för att presentera resultatet under tre huvudrubriker. Rubrikerna 
är: definition av begreppet jämställdhet, jämställdhetsarbetet och pedagogisk ledning och resurser. 
 

6.1.  Definition av begreppet jämställdhet 
Pedagogerna A+D definierar jämställdhet som att det är lika villkor/rättigheter mellan pojkar och 
flickor eller mellan män och kvinnor. Pedagog A förtydligar att det inte har med jämlikhet att göra, 
som istället handlar om etnicitet och klasstillhörighet. De andra två pedagogerna har en annan 
definition av begreppet jämställdhet. Pedagog B säger att jämställdhet är att alla skall ha samma 
möjlighet men att det inte enbart har med kön att göra utan det är även att man inte skall göra 
skillnad på personer p.g.a. deras religion. När pedagog C skall förklara definitionen av jämställdhet 
så uppstår en viss tveksamhet […] ja, jag vet inte men det är inte det att alla skall ha lika […] pedagog C 
förtydligar sin definition […] bara för att du är kille så skall inte du hålla på med det här och det här, inte så 
[…] vidare säger pedagog C att det inte spelar någon roll vilket kön du har […], fast det har väl inte 
med kön att göra egentligen […]. Svaren visar att pedagogerna inte har en samstämmig bild kring 
begreppet jämställdhet och att de blandar ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet. 
 

6.2.  Jämställdhetsarbete 

6.2.1   Hur pedagogerna arbetar med jämställdhetsuppdraget 

När jag frågade de fyra pedagogerna hur de arbetar med jämställdhetsuppdraget så svarade tre av 
dem att de inte anser att de medvetet eller uttryckligen planerar lektioner utifrån jämställdhet, de 
planerar lektioner utifrån de elever eller människor de har i klassen oavsett kön. Pedagog D säger  
[…] Jag har aldrig tänkt såhär när jag gör en lektion att nu skall jag tänka på hur jag skall få flickorna med eller 
hur jag skall få pojkarna med […] pedagog D förtydligar […] jag har det i bakhuvudet i alla fall […].  
Pedagog A säger […] Nu är det nog så att det glider in där det känns naturligt […]. Pedagog B uttrycker 
det så här när det gäller jämställdhetsuppdraget […] missförstå mig rätt, det är klart det är viktigt med 
jämställdhet, men man överlever vardagen ändå […]. Hon säger också att hon inte kan se hur man skall 
kunna jobba med jämställdhet med så små barn och att det inte har funnits tid eller intresse för det 
[…] tankeverksamheten den har riktat in sig på saker som har varit mer prioritet på om man säger så […]. […] 
men däremot när det händer saker och ting så försöker jag visa på att det är typiskt tjejer att gå in och torka bord 
och så. Men det är inte så att jag medvetet har tagit upp det till diskussion […]. Vidare säger Pedagog B […] 
så jag försöker tänka på det men det skall jag ärligt säga att det är inget jag tänker på varje dag eller varje vecka 
utan jag inbillar mig att jag har det i ryggmärgen på något vis då […].  Pedagog C har planerat lektioner där 
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jämställdhet har varit en utgångspunkt. Pedagogen har låtit eleverna välja på ett visst antal 
aktivitetskort och genom detta har det skett en förändring i vilka som leker med varandra under 
”lekstunderna”. Det visar att tre av pedagogerna anser att jämställdhet är något som dom har med 
sig som en naturlig del i deras undervisning och är inget de prioriterar. 
 
Men samtidigt tror samtliga pedagoger att jämställdhet har betydelse för elevernas skolprestationer. 
Pedagog A säger att det är viktigt att eleverna inte fastnar i gamla könsroller och jämställdhet har 
betydelse för elevernas möjlighet att bredda sig och att utvecklas i alla ämnen. Pedagog A nämner 
att inför revideringen av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling så får 
eleverna svara på frågor som har med jämställdhet att göra. Pedagog D säger att det är viktigt hur 
du bemöter eleven och vilka förväntningar du har på en pojke respektive flicka, det har betydelse 
för deras prestationer, inte den enda orsaken men en av dem. Så trots att jämställdhet inte är ett 
prioriterat område så anser pedagogerna att det har betydelse för elevernas skolprestationer. 
Det fanns ett aktivt jämställdhetsarbete på förskolan som ligger i anslutning till skolan och några 
av pedagogerna hade tagit del av deras arbete. De har läst den litteratur som förskolan använt sig 
av och förskolan har på ett allpersonalmöte delgett skolan vad de arbetade med och även en 
genuspedagog har varit rådgivande. Men trots det sker inte ett medvetet jämställdhetsarbete på 
skolan. 
 

6.2.2   Hur elevernas ideal och världsbild utmanas av pedagogerna 

Skolan har ett ansvar att motverka de traditionella könsmönstren och utmana eleven att pröva och 
utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Men utmanar pedagogerna 
elevernas ideal och världsbild eller upprätthåller pedagogerna könsmönstren? Hur ser dom på sin 
roll utifrån ett jämställdhetsperspektiv? 
 
Pedagogerna uttrycker en medvetenhet om att de avsätter olika mycket tid på pojkar och flickor i 
klassrummet. De uttrycker också att de har olika mycket tålamod för pojkar och flickor. Pedagog 
D säger […] och det som jag har svårast för det är pipiga, gnälliga tjejer som piper och gnäller […] vidare säger 
pedagogen att […]det är jag medveten om men jag försöker att tänka på det och jobba med det, men fortfarande 
tycker jag att det är svårt, det är det, men man är ju medveten om det men det är nog inte i alla situationer skulle 
jag tro. Då ljuger jag nog […]. Samma pedagog säger att hon hoppas att hon har samma krav på 
pojkarna som på flickorna men att det är svårt att veta och säger så här […] jag tror inte riktigt att jag 
gör det jämt heller, men jag försöker […]. Så kraven på pojkarna är detsamma som flickorna men 
tålamodet till flickorna är mindre. Hur blir det i realiteten om tålamodet till flickorna är sämre men 
kraven desamma? Betyder inte det att kraven på flickorna är högre? 
 
Pedagog C säger att hon ställer högre krav på flickorna än på pojkarna i klassen och att pojkarna 
får hjälp med att exempelvis packa ryggsäcken, vilket inte flickorna får i samma utsträckning. Vidare 
säger hon att pojkarna tillåts att ta mer plats i klassrummet då hon har högre toleransnivå till 
pojkarna och uttrycker det så här […] jag har ju mer tålamod med herrarna i klassen som har myror i brallan 
än med damerna som har myror i brallan […] och så här […] jag vet att jag har större tålamod med pojkar än 
med flickor då jag tillåter dem att ta en större plats i klassen […] och då är det lätt att glömma bort flickorna. 
Men det är något som pedagog C är medveten om och säger att det svåraste är att se hur jag själv 
är […] Jag är nog väldigt ojämställd. Vad heter det? […] och säger vidare att intentionen är att bemöta 
eleverna lika men att hon inte tror att hon gör det och att det är nog väldigt få som gör. Pedagog 
C säger att man inte kan vara jämställd i allt för så är det inte i det dagliga livet. Det är 
människan/eleven vi skall se och inte pojken eller flickan. För vi har ju alla olika resurser som 
människor.  
 
Pedagog A tror att samhällets krav på flickorna är större vilket gör att flickorna mentalt mår sämre 
och att det skulle vara bättre om flickorna kunde vara mer som pojkarna för att de skulle må bättre 
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då. Här kan man se att pedagogen vill att flickorna skall närma sig mannen som norm. Samtidigt 
säger pedagog A att det finns pojkar som är väldigt sexfixerade och som ofta kommer med 
nedlåtande kommentarer om kvinnor och även tafsar på flickorna. Pedagogen säger att dessa pojkar 
är svåra att nå för de har ofta uppbackning hemifrån i deras beteende och då har pedagogen hotat 
med att polisanmäla dem för att få dem att sluta. Som pedagog A säger […] jag har skrämt dom till 
att låta bli […]. Samma pedagog som vill att flickorna ska vara mera som pojkarna säger även att 
flickorna har fått utstå att bli tafsade på och att de har fått höra nedlåtande kommentarer av 
pojkarna. Ett beteende som pedagogen försöker skrämma pojkarna till att sluta med. Samtidigt 
säger pedagog A att det inte känns lika viktigt att jobba med jämställdhet för att fler elever har med 
sig hemifrån att det inte är någon större skillnad på kvinnor och män. Men anledningen till att hon 
skrämmer pojkarna till tystnad är för att pojkarnas beteende är uppbackat hemifrån och därför 
svårt att ändra. Dessa uttalanden motsäger det pedagogen sagt tidigare att det inte känns viktigt att 
jobba med jämställdhet för eleverna har med sig hemifrån att det är ingen skillnad på kvinnor och 
män. Pedagog A uttrycker även att hon tycker skolan är en god motvikt till pojkar och flickors 
uppfattning om hur en kvinna och man skall vara. Om det är som pedagogen säger att de flesta 
elever har med sig hemifrån att det inte finns någon skillnad på pojkar och flickor, hur kan då 
skolan vara en motvikt? När det gäller den klass som pedagog A har nu så tycker hon inte att det 
behövs ett jämställdhetsarbete för det är så naturligt att det är jämställdhet som skall råda. 
Motverkar pedagogen traditionella könsmönster eller upprätthåller hon dem med sina tankar? 
Pedagog B har en annan uppfattning om hemmets betydelse för jämställdheten i skolan, pedagogen 
säger att i många hem är sysslorna/könsrollerna uppdelade mellan man och kvinna och det tar 
eleverna med sig till skolan.  

6.2.3 Strategier och arbetssätt 

Ett arbetssätt som samtliga pedagoger har använt sig av vid något tillfälle är vem som får ordet i 
klassrummet, att de frågar varannan kille och varannan tjej. Pedagog A har dock slutat med det då 
hon tycker att eleverna i hennes klass är lika aktiva oavsett kön och ”att hon har det i bakhuvudet” 
att ingen grupp får ta över för mycket. Pedagog D uttrycker en svårighet med att ge varannan pojk 
och varannan flicka ordet om sammansättningen i klassen är ojämn. Att det är lättare om 
fördelningen av pojkar och flickor är lika i klassen. Här verkar det som att samtliga har använt sig 
av en strategi för att försöka arbeta mer jämställt. 
 
Pedagog A nämner att tidigare har de periodvis haft könsdelade grupper men det har de inte nu. 
De har haft tjejsnack och killsnack och de har haft idrottslektioner som var uppdelade efter kön 
men att det inte passar alla grupper. Att dela på pojkar och flickor i idrotten är något som pedagog 
B också nämner […] periodvis så gör jag övningar sådär så att tjejer skall ta för sig mer och killar skall mer 
känna in och tänka på känslor så att man får träna på sådana saker som man kanske inte har så lätt för rent 
naturligt om man säger […] vidare säger pedagog B […]  jag försöker att jämna ut och skapa samma 
förutsättningar […]. Flickorna kan behöva bollträning och pojkarna kan behöva träna på att hoppa 
hopprep. Medan pedagog D säger […] att könsuppdela grupperna skulle aldrig falla mig in […]. Pedagog 
D säger att de inte är pojkar och flickor för mig utan de är elever och alla skall få prova på allt, inte 
att pojkarna behöver träna på att hoppa hopprep och flickorna behöver träna på bandy, utan allihop 
skall prova på samma aktivitet. Det här visar att det inte finns en samstämmighet kring hur man 
skall jobba. 
 
Pedagog C har arbetat på ett sätt som hon har anammat från förskolan , att styra leken genom att 
låta eleverna välja ett kort (ett visst antal kort med en bestämd aktivitets namn på). Kortet avgjorde  
vart de skulle leka och med vad och de fick alla möjlighet att vid något tillfälle välja kort först. Syftet 
med detta var som pedagog C uttryckte [… ] det hade jag som syfte för att det alltid var samma personer 
som gick och lekte […]. Här finns en strategi för att jobba mer jämställt. Att det finns material att 
tillgå för att arbeta med jämställdhet är något som pedagog D nämner, att det finns en låda med 
dockdjur som heter ”tillsammans eller någonting sådant”.  
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När jag frågar pedagog B om de genomför observationer av varandra så säger hon […] nej, för det 
första är vi så trötta så bara det att gå in och observera varandra, det känns som en omöjlighet alltså, faktiskt […]. 
I skolan använder man observationer som underlag för pedagogiska diskussioner, för att upptäcka 
eventuella förbättringsmöjligheter eller uppmärksamma styrkor. Att det inte finns tid eller möjlighet 
att genomföra observationer försämrar möjligheterna att se eventuella utvecklingsmöjligheter. Där 
jämställdhet skulle kunna vara ett område att observera och diskutera. 

6.2.4 Betydelsen av pedagogernas genustillhörighet 

Pedagogerna C+D tror att deras genustillhörighet (kvinna) har betydelse för jämställdhetsarbetet, 
de tror att de bemöter eleverna olika jämfört med deras manliga kollegor. De anser att kvinnor är 
mer omsorgstagande, mjukare och har mer tålamod, att de kan se om vissa elever inte har fått den 
omsorg som de behöver hemifrån och att de ger eleven det som en kompensatorisk åtgärd. 
Samtidigt förklarar de att mannens brist på omsorg är ett resultat av dagens debatt om pedofiler. 
Pedagogerna A+B tror inte att deras genustillhörighet (kvinna) har betydelse för 
jämställdhetsarbetet. Pedagog A säger så här […] därför jag ser inte oss som kvinnor och män, vi är olika 
personligheter allihop och det påverkar, men inte om man råkar ha slida eller snopp […] och att det inte har 
med kön att göra utan att det är olika vad människor brinner för. Pedagog B säger att kvinnor är 
mer omsorgstagande än män men anser inte att deras genustillhörighet har betydelse för 
jämställdhetsarbetet. Resultatet visar att pedagogerna har en delad uppfattning om deras 
genustillhörighet har betydelse för deras arbete som pedagog. 

6.2.5 Ett lyckat jämställdhetsarbete 

Två av de fyra pedagogerna anser att jämställdhetsarbetet är lyckat och pedagog A säger […] Ja, det 
måste jag säga när jag ser hur de leker med varandra och hur alla kan vara med på alla lekar utan att det är det 
minsta onaturligt […] och pedagog D säger att[…] det hoppas hon att de har. När jag är ute på rast så kan 
jag se att både pojkar och flickor kan leka med varandra […]. Pedagogernas uppfattning om ett lyckat 
jämställdhetsarbete är att pojkar och flickor leker med varandra på rasterna. Pedagogerna B+C 
anser inte att de har ett lyckat jämställdhetsarbete och pedagog B uttrycker det så här […] Jag tycker 
inte vi har något jämställdhetsarbete. Faktiskt inte, om jag skall vara ärlig […] och pedagog C säger […] så 
jag kan inte säga att vi har ett gott jämställdhetsarbete på skolan […]. Pedagogernas har olika uppfattningar 
om jämställdhetsarbetet på skolan är lyckat. Det råder inte samstämmighet. 

 

6.3   Pedagogisk ledning och resurser 
Tre av de fyra pedagogerna berättar att den tidigare rektorn på skolan drev ett jämställdhetsprojekt 
på förskolan som skolan fick ta del av. Pedagog C säger att hon fick följa med förskolans personal 
på föreläsningar och ta del av deras litteratur om jämställdhet för att sedan kunna implementera 
detta på skolan. Jämställdhet har tidigare varit ett av skolans prioriterade områden och den förre 
rektorn brukade lyfta frågor kring jämställdhet på allpersonalmöten. Men när rektorn slutade så har 
jämställdhetsarbetet inte fortgått.  
 
Pedagog C uttrycker sig om den nuvarande situationen så här […] fast allt har ju stagnerat p.g.a. vår 
pedagogiska ledning kan jag tycka […] och säger att de har varit utan pedagogisk ledare under 1,5 år.  
Pedagog B säger så här […] om rektor fungerar som den pedagogiska ledare hon/han skall vara vore det väl 
en annan sak, om de driver det så. Men tro att ett lärarkollektiv av egen kraft skulle ta tag i den frågan är utopiskt 
[…]. Pedagog B uttrycker en viss frustration angående tidsbrist […] det har blivit så tidspressat och 
värre än värst i år faktiskt så det finns inte på kartan. Visst i den bästa av världar om man hade en arbetssituation 
som gjorde att man hade tid över men vi hinner ju aldrig det vi ska ens en gång […]. Enligt pedagog A så finns 
ingen avsatt tid för att arbeta med jämställdhet utan det får bli att ta av sina 10,5 h i förtroendetid 
till detta men för ett antal år sedan erbjöds pedagogerna att ta del av ett par föreläsningar i 
jämställdhetsarbete som kommunen anordnade. Vidare säger pedagog A att kommunen satsar på 
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olika områden som pedagogerna skall förkovra sig i, ta del av information och utbildning inom 
området och sedan när kommunen satsar på ett nytt område så blir man erbjuden att ta del av den 
informationen. När jag frågar om det finns handledning eller kompetensutveckling att få i dessa 
frågor så svarar pedagog B […] Nej, Haha. Jag har inte fått handledning under 30 år i skolan, inte en enda 
gång har jag haft handledning. Det har aldrig funnits resurser för det. Nej, nej tyvärr […]. Vidare säger pedagog 
B […] man kan inte förvänta sig samma goda resultat i jämställdhetsarbete om man inte får resurser till det […].  
Pedagog A vet inte om det finns handledning att få. 
 

6.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att det har funnits ett jämställdhetsarbete på skolan när den 
tidigare pedagogiska ledaren hade det som ett prioriterat område. Pedagoger på skolan har tidigare 
tagit del av förskolans jämställdhetsarbete. Men p.g.a. den nuvarande rektorn inte prioriterar 
jämställdhet så anser två av de fyra pedagoger att det inte finns ett jämställdhetsarbete på skolan. 
Svaren visar att pedagogerna inte har en samstämmig bild kring begreppet jämställdhet. Vilket 
kanske kan förklara varför tre av de fyra pedagogerna säger att de inte arbetar med ett 
jämställdhetsperspektiv utan att det bara finns där, något dom har ”i ryggraden”. Men pedagogerna 
anser att jämställdhet har betydelse för elevernas skolprestationer. Flera av pedagogerna som utgörs 
av kvinnor uttalar att de har en önskan om att flickorna skall ändra sitt beteende så att de blir 
mindre ”pipiga” och mer lik pojkarna. Detta kan ses som att de vill att flickorna skall närma sig 
mannen som norm. Detta är inte att motverka traditionella könsmönster eller utmana elevernas 
världsbild. Utan detta bidrar till att reproducera könsmönstren och de krav och förväntningar som 
pedagogerna har främjar inte elevernas lika rätt och möjligheter. Två av de kvinnliga pedagogerna 
anser inte att deras genustillhörighet har någon betydelse för elevernas skolprestationer. Men har 
det ingen betydelse att de tycker att flickorna skall bli mer som pojkarna? Är det inte så att 
kvinnorna återskapar sitt eget förtryck?  
 

7. Diskussion 
I detta avsnitt presenterar jag mitt resultat kopplat till tidigare forskning och teori. Jag kommer 
även att tolka resultatet utifrån mina egna tankar. 

7.1 Resultatdiskussion 
Definitionen av jämställdhet enligt pedagogerna A och D är att det skall vara lika villkor/rättigheter 
mellan pojkar och flickor. Det överensstämmer med det som står i nationalencyklopedin om 
jämställdhet, att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet. När pedagog C skall definiera jämställdhet så är pedagogen lite svävande i sin 
definition av jämställdhet och säger att […] ja, jag vet inte men det är inte det att alla skall ha lika […] 
[…] bara för att du är kille så skall inte du hålla på med det här och det här, inte så […] vidare säger pedagog 
C […] fast det har väl inte med kön att göra egentligen […]. När jag först lyssnade till pedagogens 
definition av begreppet jämställdhet så tolkade jag det som att pedagogen var tveksam till vad det 
innebar men när jag senare analyserar vad som blev sagt så inser jag att pedagogen såg skillnader i 
jämställdhetsbegreppet. Pedagogen uttalade med en viss tveksamhet att det inte var att det skall 
vara lika för alla. Det tolkades först av mig som att pedagogen inte visste vad jämställdhet är, men 
det kan också tyda på att pedagogen inte är könsblind utan inser att villkoren för män och kvinnor 
kan se olika ut. I nationalencyklopedin står det att kvinnor och män skall ha lika tillgång till 
utbildning. Det kan ju innebära att en man/pojke behöver mer av något än kvinnan/flickan för att 
få lika tillgång till utbildning. När pedagogen uttrycker att det inte har med kön att göra så kan det 
vara så att pedagogen menar att villkoren skall vara könsneutrala, alltså inte ha med kön att göra. 
Pedagog C uttrycker vid ett senare tillfälle att det är människan/eleven vi skall se inte pojken eller 
flickan, för vi har olika resurser som människor. Även det kan vara ett uttryck för att pedagogen 
inte är könsblind utan vet att det finns tillfällen när villkoren kan vara olika för kvinnor och män. 
Pedagog B definierar jämställdhet som lika villkor mellan män och kvinnor men även att det gäller 
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vid exempelvis religion. Det tolkar jag som att pedagogen har blandat ihop begreppen jämställdhet 
och jämlikhet. Pedagog A förtydligar dessa begrepp genom att säga att jämställdhet inte har med 
jämlikhet att göra som handlar om etnicitet och klass.  
 
Hur pedagogerna i studien arbetar med jämställdhetsuppdraget skiljer sig åt. Tre av de fyra 
pedagogerna säger att de inte medvetet planerar eller uttryckligen planerar lektioner utifrån 
jämställdhet utan de planerar utifrån de elever de har i klassen oavsett kön. Pedagog B anser sig 
inte ha inte ett medvetet arbetssätt när det gäller jämställdhet utan säger […] så jag försöker tänka på 
det men det skall jag ärligt säga att det är inget jag tänker på varje dag eller varje vecka utan jag inbillar mig att 
jag har det i ryggmärgen på något vis då […] och […] missförstå mig rätt, det är klart det är viktigt med 
jämställdhet, men man överlever vardagen ändå […]. Detta är vad Eva Gannerud kallar ”common sense” 
i sin studie ”Pedagogernas syn på några aspekter av genus och jämställdhet i arbetet”, pedagogen 
anser sig redan ”inneha” de kunskaper som krävs gällande jämställdhet och därför inte medvetet 
arbetar med jämställdhet. Kunskaper som inte är baserade på genusforskning utan som är grundade 
på förgivet-taganden och hegemoniska diskurser som istället särskiljer könen och fokuserar på 
biologiska förklaringar (2009, s. 95 ff).  
 

I Ganneruds studie så visar det sig att det är fler manliga pedagoger som anser sig arbeta med 
jämställdhetsfrågor och att det är fler män (38%) än kvinnor (32%) som deltagit i fortbildnings och 
projektarbete. Men när det gäller kompetens i jämställdhetsarbete så visar studien att det är 84 % 
kvinnor och 87 % män som anser sig ha god kompetens om jämställdhet i årskurs 1. Så trots den 
låga % som genomfört kompetensutveckling så anser lärarna att de har en god kompetens. När det 
gäller kompetens och skicklighet som utförs av kvinnor så kan de tillskrivas som en kvinnlig 
egenskap och inte en kompetens. Men om den utförs av män så förväntas den att kräva kunskap 
och träning (2009, s. 95 ff). Jag tror att det kan vara orsaken till varför fler män än kvinnor har 
deltagit i fortbildnings och projektarbeten. Kvinnor förväntas inneha den kompetensen och 
männen förväntas att erövra den kunskapen. Så när pedagog B säger att hon har det i ryggmärgen 
så tolkar jag som att hon anser sig inneha den kompetensen. Gannerud skriver i sin studie ”Lärares 
liv och arbete i ett genusperspektiv” att kvinnornas position och skolans genusregim bidrar till att 
reproducera könsmönstren och det betyder att de kvinnor som arbetar i skolan hjälper till att 
bibehålla kvinnornas underordning (2001, s. 185 f). Så när pedagog B säger sig ”inneha” kunskap 
om jämställdhet i sin roll som kvinna och pedagog så bidrar hon till att kvinnornas underordning 
bibehålls genom att könsmönstren reproduceras. 
 
 När pedagog B säger att det är viktigt med jämställdhet men man överlever vardagen ändå så kan 
det vara som Gannerud skriver i sin studie ”Pedagogernas syn på några aspekter av genus och 
jämställdhet i arbetet” att det kan ses som ett dubbelt normsystem, där det ena sidan anses vara 
viktigt med jämställdhetsfrågor men den egna verksamheten granskas inte ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv (2009, s. 95 ff). 
 
Pedagog B uttrycker att andra områden har högre prioritet och att det inte har funnits tid för att 
arbeta med jämställdhet och säger […] tankeverksamheten den har riktat in sig på saker som har varit mer 
prioritet på om man säger så […] och säger angående tidsaspekten i yrket att  […] det har blivit så 
tidspressat och värre än värst i år faktiskt så det finns inte på kartan. Visst i den bästa av världar om man hade 
en arbetssituation som gjorde att man hade tid över men vi hinner ju aldrig det vi ska ens en gång […]. Det tolkar 
jag som att det inte finns den tid eller resurser som krävs för att pedagogerna skall ha de 
förutsättningar som behövs för att arbeta ur ett jämställdhetsperspektiv. Josefin Brüde Sundins 
avhandling visar att en av de viktigaste uppgifterna en rektor har är att skapa de resurser som 
behövs (2007, s. 123 f). Vidare säger Sundin att en rektors lyhördhet inför personalens dilemman 
och vad de behöver för att fullgöra sitt uppdrag är viktigt (2007, s. 126 f). Detta visar på att rektor 
inte har skapat de förutsättningar som behövs för att pedagogerna skall kunna utföra sitt uppdrag 
gällande jämställdhet.  
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Det pedagogen uttrycker är att jämställdhet inte har en hög prioritet i en arbetssituation som är 
tidspressad och att jämställdhet inte hör till de saker man bör hinna med i det dagliga arbetet i 
skolan. Det kan även tolkas som Gun-Marie Frånberg säger att det är svårt att arbeta med 
jämställdhet i skolan om man inte vet hur man skall förhålla sig till de gemensamma grundläggande 
värdena som finns (SOU 2010:83, s. 16 f). När pedagog B uttrycker att arbetssituationen är 
tidspressad så kan det även tolkas som att det inte har funnits tid till en gemensam diskussion om 
de grundläggande värdena som gör det svårt att arbeta med jämställdhet. Pedagogerna i min studie 
hade olika uppfattningar om deras jämställdhetsarbete var lyckat eller ej och om definitionen av 
jämställdhet. Detta kan tyda på att de inte har en gemensam grundsyn som försvårar deras 
eventuella jämställdhetsarbete. Men det kan även vara så som Frånberg säger att jämställdhet måste 
vara ett prioriterat område i kommunen för att det skall ske ett förändringsarbete. (SOU 2010:83, 
s. 45). Och utifrån mina intervjuer så kunde jag inte se att jämställdhet var ett prioriterat område i 
den aktuella kommunen och det kunde kanske vara en av anledningarna till varför jämställdhet inte 
anses ha en högre prioritet bland pedagogerna.  
 
Ulla Forsberg har kommit fram till att den traditionella könsordningen i en klass inte förändras av 
skolans politiska styrdokument angående jämställdhet men att en pedagog kan genom en medveten 
pedagogik skapa en förändring i könspositionerna (2002, s. 283 ff). Pedagog B nämner ett arbetssätt 
som hon använder sig av i jämställdhetssyfte och som tyder på ett medvetet förhållningssätt till 
jämställdhetsuppdraget och det är att hon brukar dela upp eleverna på idrotten för att de skall få 
träna på att göra saker som inte är naturligt annars, pedagogen uttrycker det så här […] jag försöker 
att jämna ut och skapa samma förutsättningar[…]. Pedagog B:s arbetssätt är ett kompensatoriskt 
arbetssätt. Frånberg har tagit upp det i sin studie att skolor använder sig av kompensatorisk 
pedagogik. Eleverna vågar då prova nya roller och de blyga vågar kliva fram mer (SOU 2010:83, s. 
39). Pedagog D säger att hon inte tänker på hur hon skall få med flickorna eller pojkarna inför en 
lektion och att hon aldrig skulle könsuppdela grupperna för de är inte pojkar och flickor för mig 
utan elever och de skall alla träna på samma aktivitet. Det kan tolkas som ett kvantitativt 
jämställdhetsperspektiv, d.v.s. att det skall vara rättvist (Nationalencyklopedin). 
 
Pedagog A nämner att de tidigare har haft könsdelade grupper och haft tjejsnack och killsnack. 
Men att det inte alltid passar alla grupper och den grupp som hon för närvarande har behöver det 
inte. En annan strategi som samtliga pedagoger nämnde var att de har använt sig av varannan 
pojkarna och varannan flickorna vid tilltal i helklass. Detta tyder på ett medvetet förhållningssätt 
som de alla prövat. Pedagog C har arbetat på ett sätt som hon har anammat från förskolan genom 
att låta eleverna välja ett kort (med en bestämd aktivitets namn på). Detta arbetssätt skriver 
Frånberg om i sin studie ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: jämställdhetsarbete i 
skolan”, att pedagoger har använt sig av aktivitetskort som innebär att antalet barn begränsas vid 
varje aktivitet och det medför nya grupperingar (SOU 2010:83, s. 39). Alla dessa strategier tyder på 
ett medvetet arbetssätt ur ett jämställdhetsperspektiv. Men dessa strategier har använts under 
perioder som sedan har avslutats. 
 
Det som framkommer i resultatet av min studie är att den tidigare rektorn drev ett medvetet 
jämställdhetsarbete på förskolan. Sedan fick en av pedagogerna på skolan ta del av det arbetet för 
att implementera det på skolan. Pedagogen fick ta del av föreläsningar och litteratur och en 
genuspedagog var engagerad som handledare. Det är vad Frånberg också har sett i sin studie ”Att 
bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: jämställdhetsarbete i skolan” att genuspedagogernas 
roll ofta har varit som rådgivande instans. De har informerat om grundläggande kunskaper gällande 
genus och några pedagoger utbildas för att sedan föra sin kunskap vidare till övriga medarbetare 
(SOU:83, s. 45). Frånberg säger att om en viss personal utses som områdesansvarig skall 
skolledaren se till att de har de resurser och mandat de behöver för att vidarebefordra sin kunskap 
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till övrig personal (SOU:83, s. 55). Skolan i min studie har tidigare haft pedagoger som tagit del av 
förskolans jämställdhetsarbete som de i sin tur har delgett övrig personal men det är inget arbete 
som fortgått då den nuvarande rektorn inte har prioriterat detta. 
 
Efter att den tidigare rektorn på skolan slutade så har ingen drivit jämställhetsarbetet vidare och 
pedagog B säger så här om nuvarande rektor […] om rektor fungerar som den pedagogiska ledare hon/han 
skall vara vore det väl en annan sak, om de driver det så. Men tro att ett lärarkollektiv av egen kraft skulle ta tag 
i den frågan är utopiskt […]. Rektorns ledarskap är enligt Brüde Sundins att bygga upp en struktur i 
verksamheten så att det finns rutiner och förhållningsregler som efterföljs (2008, s. 128f). Vidare 
säger Brüde Sundin att en rektors viktigaste uppgift är att skapa resurser och driva utvecklingen 
framåt, vara engagerad och kunnig i olika skolfrågor som i sin tur leder till ett engagemang och 
intresse hos personalen. En pedagogisk ledare som skapar tillfällen att diskutera värdegrundsfrågor, 

organisations- och undervisningsfrågor (2007, s. 123 f). Gun Marie Frånberg skriver att det krävs 

ett medvetet förhållningssätt för att arbeta med jämställdhet i skolan men att det kan vara svårt att 
konkretisera och definiera för det beror på hur man förhåller sig till de gemensamma grundläggande 
värdena(SOU 2010:83, s. 16 f). Jag tolkar resultatet i min studie så att pedagogerna saknar tillfällen 
att diskutera värdegrundsfrågor och det försvårar pedagogernas möjligheter att anta ett medvetet 
förhållningssätt till jämställdhetsfrågorna. Vidare står det i Frånbergs studie att ett medvetet 
förhållningssätt kräver ett demokratiskt och professionellt förhållningssätt som skall integreras i 
det dagliga arbetet (SOU 2010:83, s. 16 f). Det kan innebära att det behövs ett uttalat 
jämställdhetsarbete som samtliga pedagoger är medveten om och att det ges utrymme för 
diskussioner om jämställdhet i den dagliga verksamheten.  

Det är tydligt att personalen saknar rektorns pedagogiska ledarskap och enligt pedagog C så har de 
varit utan pedagogisk ledare i 1,5 år. Enligt Josefin Brüde Sundin så krävs det att rektor besöker 
den dagliga verksamheten för att veta vad som engagerar pedagogerna och vad som skapar 
motsättningar. Det krävs för att kunna engagera och skapa ett intresse hos personalen för 
förändringar (2007, s. 123 f). Vidare skriver Brüde Sundin att rektor innehar ett visst symboliskt 
värde, en förebild där rektorns agerande eller brist på agerande sänder ut budskap till människorna 
runt omkring (2007, s. 126 f). Så den nuvarande rektorn ledarskap och bristande intresse för 
jämställdhet kan ge personalen signaler om att jämställdhet inte är ett prioriterat område. Även Eva 
Gannerud nämner det i sin studie ”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv” att pedagogerna 
saknar rektorn som pedagogisk ledare (2001, s. 157). Det visar att rektor har en betydande roll som 
pedagogisk ledare och förebild i verksamheten. I Lgr11 står det att rektor har det övergripande 
ansvaret att integrera ämnesövergripande områden som jämställdhet, droger, trafik m.m. 
(Skolverket, 2011:19). Det pedagogerna i min studie uttalar är att nuvarande rektor inte har 
integrerat jämställdhet i verksamheten. 
 
Det som Frånbergs studie ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: jämställdhetsarbete 
i skolan” visar är att det är nödvändigt att kommunerna beslutar om att jämställdhet skall vara ett 
prioriterat område för att det skall ske ett förändringsarbete. Om kommunen sedan tillhandahåller 
kartläggningsredskap och utbildning, föreläsare och material innebär att det finns ytterligare 
möjligheter till ett förändringsarbete (SOU 2010:83, s. 45). Detta är inget jag kan se i min studie. 
Det jag kunde se var att tidigare rektorn prioriterade jämställdhet och att skolan då hade ett aktivt 
arbete gällande jämställdhet där personalen utbildades. 
 
Pedagog D säger att hon har svårt för pipiga, gnälliga tjejer och att hon är medveten om det och 
försöker tänka på det. Samtidigt säger pedagogen att hon försöker ställa samma krav på pojkarna 
som på flickorna, men att det är svårt att veta om hon gör det. Hon anser att jämställdhet har 
betydelse för elevernas skolprestationer och hur du bemöter och vilka förväntningar du har på 
eleven. Frånberg skriver i sin studie ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: 
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jämställdhetsarbete i skolan” att det är viktigt att personalen får den kunskap de behöver för att 
göra en förändring och det innebär att de behöver en nulägesbeskrivning. Det kräver en 
kartläggning som skall göras i arbetslaget, det blir då en källa till en gemensam lärandeprocess. Vid 
kartläggningarna observerar man hur personalen bemöter eleverna och hur undervisningen 
genomförs. Det dokumenterade materialet blir kunskapsbasen som är grunden till 
förändringsarbetet (SOU:83, s. 56). Det blir en dubbelhet när pedagogen är medveten om att hon 
har sämre tålamod med flickor och då speciellt pipiga, gnälliga tjejer, samtidigt uttrycker hon att 
förväntningar och bemötande har betydelse för elevernas skolprestationer. Hon försöker ställa 
samma krav på pojkarna som på flickorna men har svårt att veta om hon gör det. Är det så att 
pedagogens ”tålamod” till pojkarna kan vara en av faktorerna till varför pojkar presterar sämre än 
flickor som Mats Björnsson säger. Att skolan inte lyckats utmana pojkarnas världsbild utan att 
pojkarna utgör normen i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 58). I Ganneruds studie 
kan man läsa att de kvinnliga pedagoger tycker att det är viktigt med manliga förebilder i skolan 
och de manliga pedagogerna har mer tålamod med flickorna än vad de kvinnliga pedagogerna har. 
(2001, s. 35 ff). Det är inget jag kan se i min studie då jag enbart intervjuat kvinnliga pedagoger. 
Det jag kan se är att de kvinnliga pedagogerna har ett mindre tålamod till flickorna än till pojkarna. 
 
Hirdman skriver att mannen ses som den ideala bilden av människan (2001, s. 35 f). Är det 
anledningen till att de kvinnliga pedagogerna har sämre tålamod till flickorna? För att mannen anses 
vara den ideala bilden av människan. Att de utgör normen hur man förväntas vara. I 
slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet står det att låga förväntningar på pojkarna och att 
acceptera normbrott är exempel på handlingar som leder till sämre skolprestationer för pojkar 
(SOU 2010:99, s. 56 ff).  I Lgr11 står det att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter. Hur 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 (Skolverket, 2011:8). Att bemöta eleverna olika och att ställa olika krav på 
dem formar elevernas uppfattning om vad som anses kvinnligt och manligt. Att ställa högre krav 
på flickorna gör att pojkarna kanske uppfattar sin position som den givna och flickorna som ”fel”. 
Flickorna som är van med detta könsmönster anpassar sig och därmed blir inte skolan en motvikt 
till traditionella könsmönster utan reproducerar dem. Jag kan inte se om pojkarnas skolprestationer 
är sämre för det har jag inte tittat på men jag kan se att kraven och förväntningarna skiljer sig åt. 
 

Pedagog C säger att hon ställer högre krav på flickorna än på pojkarna i klassen och uttrycker sig 
så här ”pojkarna får hjälp med att exempelvis packa ryggsäcken, vilket inte flickorna får i samma 
utsträckning ” och det skriver Ganneruds om i sin studie ”Lärares liv och arbete i ett 
genusperspektiv” att lågstadiepedagoger är som små mammor som knyter skosnören och snyter 
näsor (2001, s. 105). Vidare säger pedagogen att det är svårt att se hur man själv är men att man 
inte kan vara jämställd i allt för så är det inte i det dagliga livet, det är människan vi skall se och inte 
pojken eller flickan. Pedagogen säger också att hon tillåter pojkarna att ta mer plats i klassrummet 
och hon har mer tålamod med pojkarna? Det här nämner även en av deltagarna i Ganneruds studie 
att hon har sämre tålamod med flickor än med pojkar. Hon tolererar ”busiga” pojkar i större 
utsträckning än ”busiga” flickor och att hon förväntar sig att flickor skall vara lugna, tysta och 
snälla. Det tror hon beror på att man tolererar mindre av sitt eget kön (2001, s. 38). Det skulle 
betyda att det är pojkarna som blir ”gynnade” eller egentligen ”missgynnade” av detta förhållande 
då skolan ofta domineras av kvinnliga pedagoger. Gynnade av det faktum att det tillåts att ta större 
utrymme i klassrummet än flickorna men samtidigt missgynnade då kraven på pojkarna är lägre 
och det utmanar inte pojkarnas ideal och världsbild.  
 
I Lgr11 står det att pedagogen skall ”Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande och 
utrymme i undervisningen” (Skolverket, 2010:15). Pedagogernas högre ställda krav på flickorna, 
innebär det att mannen utgör normen som Hirdman säger? Att pojkarna inte behöver sträva mot 
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att uppnå den norm och de krav som krävs av flickorna (2001, s. 58 ff). Men flickorna måste uppnå 
pojkarnas ”nivå”, därav de högre kraven på flickorna? Hirdman skriver i boken ”Genus- om det 
stabilas föränderliga former” att mannen är den norm som kvinnan formas efter (2001, s. 58 ff). I 
slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet skriver Gun-Marie Frånberg att det är lättare för 
en kvinna att kliva från sin underordnade ställning till en mer överordnad/manlig ställning men att 
det är svårare för en man att gå från sin högre värderade position till en position som värderas 
sämre. (SOU 2010:99, s. 43 ff). Vilket jag tolkar som att det är lättare för pedagogerna att kräva av 
flickorna att de skall förändra sitt sätt då de då går från en lägre position till en högre som utgör 
den manliga normen. Det tolkar jag som att pedagogernas lägre krav på männen är ett resultat av 
att pojkarna utgör normen. 
 
Hirdman säger att genus skapas av kvinnan och mannens motsatser, ett isärhållande av könen, 
dikotomier som håller könsstrukturen på plats. Där mannen utgör normen som kvinnan formas 
efter (2001, s. 35 f). Om det är som Mats Björnsson säger att pojkars relativt svaga intresse för 
skolarbete och höga betyg beror på att jämställdhetspolitiken inom utbildningsområdet inte har 
ifrågasatt och utmanat pojkars och mäns ideal och världsbild, t.o.m. utgöra den enda förklaringen 
så missgynnas pojkarna av att det ställs mindre krav på dem från de kvinnliga pedagogerna 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 58).  
 
Pedagogerna C+D tror att deras genustillhörighet har betydelse för jämställdhetsarbetet. De anser 
att kvinnor är mer omsorgstagande, mjukare och har mer tålamod och att de ger omsorg till de 
som behöver som en kompensatorisk åtgärd. Pedagogerna A+B däremot tror inte att deras 
genustillhörighet har betydelse för jämställdhetsarbetet. Pedagog B säger att kvinnor är mer 
omsorgstagande än män men anser inte att deras genustillhörighet har betydelse för 
jämställdhetsarbetet. Men det tyder väl på att pedagogen anser att de har personliga egenskaper 
som är tillskrivna deras genustillhörighet? Att kvinnor är mer omsorgstagande än mannen p.g.a. 
sitt kön? Hur kan då deras genustillhörighet inte ha någon betydelse? Det överensstämmer med det 
som Gannerud skriver i sin studie ”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv” att de flesta 
kvinnliga lärarna inte anser att deras kön har någon betydelse för deras arbete utan att det är de 
individuella egenskaperna och personligheten som har betydelse men att de anser att barnen har 
lättare att söka tröst och få omvårdnad hos en kvinna än hos en man (2001, s. 35 ff). Gannerud 
skriver också att könsmönstren kan vara dolda och svåra att upptäcka på en arbetsplats med enbart 
kvinnor (2001, s. 12). Det är något som jag tycker mig se i pedagog B:s uttalande, att kvinnor är 
mer omsorgstagande än män men att pedagogen inte anser att dennes genustillhörighet påverkar 
arbetet ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Pedagog A uttrycker en önskan om att flickorna skall närma sig pojkarna för att må mentalt bättre. 
Enligt pedagogen är samhällets krav på flickorna större och det medför att flickorna mår sämre än 
pojkarna. I slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet står det att i Sverige lever många i 
familjer och sociala konstruktioner med låsta och förutbestämda könsmönster och därför är det 
viktigt att det finns ett jämställdhetsperspektiv på ämnesinnehållet och didaktiken i skolan så att 
inte fördomar om kvinnor och män återskapas. Brist på jämställdhet kan vara en orsak till att flickor 
som grupp har sämre självkänsla när de kommer upp i tonåren eller att pojkarna sällan får chansen 
att uttrycka känslor och att deras självkänsla sällan diskuteras (SOU 2010:99, s. 24 ff). Det 
pedagogen uttrycker är en önskan att flickorna skall närma sig mannen som norm för att må bättre, 
det kan ses som brist på jämställdhet och att det medverkar till att flickorna mår sämre. För 
samtidigt uttrycker pedagogen att samhällets krav på flickorna är högre och därför mår dom sämre. 
Men är det inte så att pedagogen representerar samhället i sin roll som pedagog? Skolan är en del 
av samhället och de flesta pedagogerna i min studie har uttryckt att de har högre krav på flickorna 
än på pojkarna. Varför kräva att flickorna skall förändra sig för att närma sig mannens norm istället 
för att kräva att pojkarna skall närma sig kvinnorna? Det tolkar jag som att de högre kraven på 
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flickorna bottnar i att pedagogerna tycker att flickorna ”förbättrar” sitt beteende, kommer ett steg 
närmre mannens position genom att uppnå de krav pedagogerna har. 
 
Carin Holmberg skriver i sin studie ”Det kallas kärlek- en socialpsykologisk studie om kvinnors 
underordning och mäns överordning bland unga jämställda par” om asymmetriskt rollövertagande, 
som innebär att den ena parten intar den andres perspektiv. Den som intar den andres perspektiv 
blir underordnad och den andre får tolkningsföreträde i situationen och blir därmed överordnad. 
Samhällets normer förväntar sig en omsorgsfull och empatisk kvinna som är relationsorienterad 
och därmed är den som gör ett rollövertagande och underordnar sig mannens perspektiv 
(Holmberg, 2007, s. 76). Skolan kan därmed ses som en del av det samhälle som reproducerar 
könsrollerna där kvinnan underordnar sig mannen. Är det flickorna som skall ändra sig eller är det 
samhället som skall ändra förutsättningarna och villkoren för ett jämställt samhälle? I 
slutbetänkandet för delegationen för jämställdhet står det att man kan titta på pojkarnas attityd om 
den påverkar flickornas självkänsla och då arbeta med pojkarnas beteende för att skapa en 
förändring. Vanligtvis så försöker man ändra på flickornas attityd inte pojkarnas (SOU 2010:99, s. 
14 ff). När pedagog A uttryckte att hon önskade att flickorna skulle bli mer ”lik” mannen för att 
må mentalt bättre så tolkar jag det som att flickorna skall göra ett rollövertagande och inta pojkarna 
perspektiv. Det ger pojkarna tolkningsföreträde och flickorna blir underordnade.  
 
Pedagog A säger att det i dagens samhälle inte finns ett så stort behov av att prata om jämställdhet 
då de flesta elever har med sig hemifrån att det skall vara jämställt. Samtidigt uttrycker hon en 
svårighet att nå de pojkar som av någon anledning uttrycker sig nedlåtande mot flickorna eller tafsar 
på dom för det är ofta ett beteende som är förankrat i hemmet. Dessa två uttalanden motsäger 
varandra, eleverna har med sig hemifrån att det skall vara jämställt samtidigt som pedagogen säger 
att pojkarna som tafsar och säger nedlåtande kommentarer har det hemifrån? Det tolkar jag som 
att det finns ett behov av att diskutera jämställdhet trots allt. Eva Gannerud skriver i sin studie 
”Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv” att skolan p.g.a. sin genusregim bidrar till att 
reproducera könsmönstren och det betyder att de kvinnor som arbetar i skolan hjälper till att 
bibehålla kvinnornas underordning (2001, s. 185 f).  
 
Pedagog A säger att hon tycker att skolan är en god motvikt till pojkars och flickors 
könsuppfattning. Pedagog B säger att elevernas inställning till jämställdhet är något de tagit med 
hemifrån. Detta tolkar jag som att de inte ser skolan som en plats för reproduktion av 
könsmönstren utan en arena som är könsneutral. Detta överensstämmer med det som Gannerud 
skriver att ofta uppfattas skolan som en könsneutral plats av pedagogerna själva och att det finns 
ett visst motstånd till att se att skolan som en plats som upprätthåller könsmönstren (2001, s. 17). 
I Lgr11 står det att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet (Skolverket, 2011:8). Men hur blir det möjligt om pedagogerna inte kan se att de 
medverkar till att upprätthålla könsmönstren där mannen utgör normen? 
 
Två av de fyra pedagogerna anser att jämställdhetsarbetet är lyckat och pedagog A säger […] Ja, det 
måste jag säga när jag ser hur de leker med varandra och hur alla kan vara med på alla lekar utan att det är det 
minsta onaturligt […] och pedagog D säger att […] det hoppas hon att de har. När jag är ute på rast så kan 
jag se att både pojkar och flickor kan leka med varandra […]. Pedagogerna B+C anser inte att de har ett 
lyckat jämställdhetsarbete och pedagog B uttrycker det så här […] Jag tycker inte vi har något 
jämställdhetsarbete. Faktiskt inte, om jag skall vara ärlig […] och pedagog C säger […] så jag kan inte säga 
att vi har ett gott jämställdhetsarbete på skolan […]. Två av pedagogerna uppfattar jämställdhetsarbetet 
som lyckat för att pojkar och flickor leker på skolgården och de övriga anser inte att det finns ett 
jämställdhetsarbete. Deras uppfattningar går isär och det tolkar jag som att de inte har en gemensam 
värdegrund att utgå från. Det saknas en kartläggning och en nulägesrapportering. 
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I skollagen står det att utbildning skall utformas så den överensstämmer med ett 
jämställdhetsperspektiv (I 1 kap. 4-5 §). Gun–Marie Frånberg skriver att det krävs ett 
jämställdhetspolitiskt mål där det finns ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer inom politiken för 
att uppnå ett bra resultat (SOU 2010:83, s. 27 ff). Politiska beslut skapar förutsättningar för en 
formell jämställdhet som ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av en reel jämställdhet 
(nationalencyklopedin). Lika villkor för män och kvinnor i realiteten kallas för reel jämställdhet 
(nationalencyklopedin). Detta tolkar jag som att det är villkoren som styr jämställdheten och det är 
det som avgör om det existerar jämställdhet mellan män och kvinnor, förutsättningarna för att det 
skall finnas samma möjligheter och rättigheter. Kan det vara så att p.g.a att det inte finns ett 
jämställdhetspolitiskt mål i kommunen så finns inte förutsättningarna till ett bra 
jämställdhetsarbete. Det finns ingen formell jämställdhet och därför finns heller ingen reel 
jämställdhet. 
 
Pedagog C säger att man inte kan vara jämställd i allt för så är det inte i verkliga livet. Detta tolkar 
jag som att pedagogen uttrycker en förståelse för det som kallas en kvantitativ jämställdhetsaspekt, 
en rättviseaspekt, att det inom vissa områden i livet förekommer en viss orättvisa. Om villkoren 
inom ett område blir könsneutrala och våra kompetenser inte är könsbestämda så får vi en kvalitativ 
jämställdhet. Den kvalitativa jämställdheten och den kvantitativa jämställdheten påverkar varandra, 
så genom att påverka den kvantitativa jämställdheten d.v.s. rättviseaspekten så kan man även 
påverka den kvalitativa jämställdheten (nationalencyklopedin). När pedagogen uttrycker att det inte 
behöver vara rättvist för så är det inte i verkliga livet så skapas inte förutsättningar för kvantitativ 
jämställdhet och därmed försämras förutsättningarna även för den kvalitativa jämställdheten. Det 
betyder att det inte är lika förutsättningar eller villkor som råder och därmed inte en likvärdig 
utbildning (nationalencyklopedin).  
 

9.2  Metoddiskussion 
Här resonerar jag kring valet av metod. Jag har intervjuat fyra pedagoger om jämställdhet för att ta 
del av deras erfarenhet när det gäller jämställdhetsuppdraget och hur de arbetar med det. Jag har 
valt att använda mig av en halvstrukturerad kvalitativ intervju. Detta för att den bäst besvarar 
studiens syfte och dess frågeställningar om att undersöka hur pedagoger arbetar med jämställdhet 
i skolan. Det var mycket svårare än jag trodde att intervjua någon men det blev bättre efter varje 
intervju. Det som jag fick erfara var att det inte gick att sitta i en miljö där andra personer vistades 
för det blev många störningsljud på inspelningen som gjorde det svårt att transkribera. Jag fick byta 
miljö efter första intervjun. Jag ställde några frågor i en speciell ordning och andra ställde jag där 
de passade in vid den aktuella intervjun. Det som var svårt i intervjutillfället var att ibland svarade 
intervjupersonen på en fråga som jag vid ett senare tillfälle skulle ställa. Detta ledde till att jag fick 
improvisera allteftersom intervjun fortskred. Intervjuerna hade samma utgångspunkt men de 
kunde leda till olika diskussioner beroende på intervjupersonernas uppfattning om jämställdhet och 
vilka erfarenheter de hade. Det blev ganska omfattande svar och det var ett större jobb än jag kunde 
tänka mig att transkribera materialet. En intervju kunde ta 8 h att transkribera och vid ett tillfälle 
glömde jag att spara transkriberingen vilket lärde mig vikten av att spara under hela 
transkriberingstillfället. Att sammanställa allt materialet till ett gemensamt dokument har inneburit 
många olika bearbetningar av textmassan. Först transkriberingen av varje enskild intervju, sen 
bearbeta så att alla svar till samma fråga hamnade på samma dokument, sen bearbeta svaren med 
färger så att det gick att se teman som sedan skulle utgöra rubriker i resultatet. Sedan kopplade jag 
resultatet till tidigare forskning och teori.  

10. Slutsats 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagoger ser på jämställdhetsuppdraget på en F-6 
skola i Mellansverige. Varför jag ville undersöka detta var för att jag läste en rapport från 
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Myndigheten för skolutveckling av Mats Ambjörnson (2005) där han påstår att anledningen till att 
pojkars sämre resultat i skolan är en följd av att kvinnornas kamp för sina rättigheter har drivits 
framåt och att flickorna närmar sig männens livsvärld men att ingen driver pojkarnas perspektiv 
och ifrågasätter deras världsbild och ideal. Det skulle betyda att vi i kampen om flickornas 
rättigheter har glömt bort pojkarna. Mannens världsbild inom utbildningsväsendet upprätthålls av 
mestadels kvinnliga pedagoger som har större toleransnivå till pojkarna. För att arbeta medvetet 
med jämställdhet krävs en pedagogisk ledare som driver arbetet framåt och som frigör tid och 
resurser så att det blir möjligt för personalen att utföra jämställdhetsarbetet. Det är också viktigt att 
det finns politiska beslut om jämställdhet i hela verksamheten på alla plan. Det krävs att den egna 
verksamheten kartläggs och att pedagogerna får ta del av den kunskap som krävs för att driva 
arbetet framåt.  
 
Två av pedagogerna definierar begreppet jämställdhet som lika villkor/rättigheter mellan kvinnor 
och män och en pedagog tvekar och menar att villkoren kan vara olika, och det stämmer med det 
som står i nationalencyklopedin om jämställdhet, att flickor och pojkar skall ha lika tillgång till 
utbildning. Lika tillgång kan tyda på att villkoren kan skiljas åt beroende på hur behovet ser ut. Den 
tredje pedagogen blandar ihop jämställdhet med jämlikhet. Tre av de fyra pedagogerna säger att de 
inte medvetet planerar sin undervisning med ett jämställdhetsperspektiv, men det är något de har i 
”bakhuvudet” och att det sitter i ”ryggmärgen”. Den kunskap som dom säger sig inneha är ofta 
förgivet-taganden och hegemoniska diskurser som istället särskiljer könen. 
 
De kvinnliga pedagogerna har mer tålamod med pojkarna och högre krav på flickorna. Pojkarna 
utgör normen och missgynnas av detta. Kraven på dem är lägre och det kan vara en orsak till att 
pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan. Flera av pedagogerna uttrycker att det inte finns 
ett behov av att prata om jämställdhet i skolan. Vilket tyder på att de ser skolan som en könsneutral 
plats. Det här leder till att skolans genusregim istället reproducerar könsmönstren och kvinnorna 
som arbetar där hjälper till att bibehålla kvinnornas underordning.  
 
Pedagogerna anser att jämställdhet är viktigt men den egna verksamheten granskas inte ur ett 
jämställdhetsperspektiv, vilket leder till ett dubbelt normsystem. Pedagogerna måste prioritera 
andra saker i verksamheten eftersom de saknar tid och förutsättningar. Pedagogerna har olika 
uppfattningar om jämställdhetsarbetet på skolan är lyckat. Två av pedagogerna uttrycker att de inte 
kan se att de har ett jämställdhetsarbete på skolan och två anser att de har ett bra 
jämställdhetsarbete. Orsaken till deras olika uppfattningar kan vara att det saknas diskussioner om 
en gemensam värdegrund. För att det skall ske en förändring i verksamheten krävs ett 
jämställdhetspolitiskt beslut i kommunen och att rektor prioriterar jämställdhet och skapar de 
förutsättningar som krävs för ett övergripande jämställdhetsarbete på skolan. 
 
Vidare skulle jag vilja undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger upplever att de blir bemötta 
av elever och föräldrar. Skiljer det sig på kraven från föräldrar och barn om det är en kvinna eller 
en man som är pedagog. Jag upplever att föräldrar och barn uppskattar manliga pedagoger mer än 
de kvinnliga. Beror det på att de är ”tacksamma” att det finns män som väljer att arbeta inom ett 
lågavlönat kvinnodominerande yrke. Min uppfattning är att kvinnlig pedagog får ”kämpa” för att 
få samma ”uppskattning” och erkännande som en man.  
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12.  Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Information angående intervju 

Syfte med min undersökning är att skriva om jämställdhet i skolan och ur ett lärarperspektiv. 

För att utföra denna undersökning behöver jag intervjua lärare om deras arbete med 

jämställdhet i skolan. Jag har då som önskemål att du vill delta i denna undersökning och att 

jag får möjlighet att intervjua dig. 

Intervjun kommer att spelas in och ljudupptagningen kommer att förvaras av mig på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och efter ventileringen av uppsatsen kommer alla 

ljudupptagningar att raderas. Alla svar kommer att vara anonyma och resultatet kommer att 

presenteras i form av en C-uppsats på Högskolan Dalarna under vårterminen 2012.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Min önskan är att utföra undersökningen under v. 48 på din skola. Själva intervjun tar 30-60 

min och du kan meddela mig per mail eller telefon vilken dag och tid som skulle passa dig. 

Du kan givetvis även kontakta mig om du har fler frågor angående undersökningen. 

 

Med vänlig hälsning Marie Gååse 

Tel. nr: 070-5678928 

E-post: mariegaase@hotmail.com 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av ansvarig handledare 

Joyce Kemuma 

E-post: jke@du.se 

 

Underskrifter 

 

……………………………………………..                 ………………………………………… 

Joyce Kemuma                                                              Marie Gååse 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ort och Datum 

 
  

http://www.vr.se/download/18.320a86de108dcd98cbc8000516/1137678461949/Genusforskning+i+korta+drag.pdf
http://www.vr.se/download/18.320a86de108dcd98cbc8000516/1137678461949/Genusforskning+i+korta+drag.pdf
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
1. Hur definierar du begreppet jämställdhet? 

2. Kan du berätta hur du arbetar med jämställdhetsuppdraget? 

3. Hur sker detta?  

Ge ex. samarbete med kollegor, elevernas delaktighet, pedagogisk planering, 

värderingsövningar, observationer, könsuppdelade grupper,  

4. Vad arbetar du med för att främja elevernas jämställdhet? (vilka faktorer) 

Ge ex. språket, normer, könsroller. 

5. När arbetar du med detta? Ge ex. frekvens, inom vilka arbetsområden. 

6. Varför har du valt att arbeta på det sättet?  

7. Vilka resurser har du till förfogande för att verkställa jämställdhetsarbetet?  

Ex. material, kompetensutveckling, tid, handledning. 

8. Vilken betydelse har jämställdhetsarbetet för elevernas skolprestationer? 

9. Påverkas jämställdhetsarbetet av lärarens genustillhörighet? Varför? 

10. Tycker du att jämställdhetsarbetet är lyckat?  

Om ja: på vilket sätt? Om nej: varför? 

 

 


