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Kap i te l  8

Om ”genusfällor”, uppvaknande  
och intresse

Monica Hallström

Fem av de nio lärarna har svårt  
att uttrycka vad examensarbetena  
betytt för dem

Jämställdhet handlar om både politik och etik (SOU 1999:63, bilaga 
6). Kunskap om genus/kön innefattar redogörelser samt teorier därom 
(a.a.). Enligt detta resonemang nämns fortsättningsvis jämställdhet som 
ett område samt genus/kön som ett annat. Ibland kallas perspektiven för 
kunskapsområden eller för områden alternativt frågor. Genus eller so-
cialt kön, alltså genus/kön, återfinns i levnadsmönster och kulturer där 
genussystem och strukturer varierar (se t.ex. Essed m.fl., 2005). Genus/
kön påverkas utifrån sammanhang/kontext, tid, situation och tillfällen. 
Genus/kön hör också ihop med individens ålder samt kroppens tillstånd 
och möjligheter (a.a.). Genom ökad medvetenhet kring hur genus/kön 
skapas i olika situationer kan traditionella könsmönster, maktstrukturer 
och genusordningar avslöjas och problematiseras. När enbart formule-
ringen kön förekommer i texten åsyftas fysiskt kön.
 Skolan styrs av formella styrdokument som skollag och Lpf 94 (Lä-
roplan för de frivilliga skolformerna), Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) 
samt Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklas-
sen och fritidshemmet). I skolan existerar även informell styrning enligt 
den dolda eller den dubbla dolda läroplanen1. Historiskt sett har skolans 
styrdokument innehållit jämställdhetsfrågor sedan 1960-talet. Enligt 
svensk skollag ska skolan ”främja jämställdhet mellan könen” (skollag 
1999:886, kap. 1, § 2). Även diskrimineringslag SFS 2008:567 gäller 
för skolan. Enligt denna ska diskriminering ej accepteras p.g.a. ”köns-
överskridande identitet eller uttryck” eller p.g.a. ”sexuell läggning”. 

1  Den dolda läroplanen (ursprungsbegrepp ”the hidden curriculum”, se Jackson 1968/1990, s. 33-
35; se även Broady, 1977, 1981) inkluderar anspråk som att exempelvis eleverna ska vänta på sin 
tur. Utifrån ett genusperspektiv, och genom isärhållandet av flickor och pojkar, kan eleverna påverka 
varandra genom sitt språk och sina eventuella lekar där t.ex. flickor kan uttrycka sig och göra på ett vis 
och pojkar på ett annat (Einarsson & Hultman, 1984). Den informella styrningen benämns genom sitt 
tillägg av genusperspektivet för den dubbla dolda läroplanen. 
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Varje skola ansvarar för sina jämställdhetsmål som årligen utvärderas 
och omformuleras i respektive skolas likabehandlingsplan. Lärarutbild-
ningen ska också genomsyras av jämställdhets- och/eller genus/köns-
perspektiven. För lärarstudenterna gäller att de ska ”inse betydelsen 
av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av 
ämnes stoffet” (Högskoleförordningen, bilaga 2). Hur respektive lärar-
utbildning formulerar sig i sina utbildnings- och kursplaner beträffande 
jämställdhet och/eller genus/kön är upp till det enskilda lärosätet. Ny-
blivna lärare kan sålunda förväntas ha med sig kunskaper om de olika 
perspektiven från sin utbildning. Såväl lärarutbildning som skola har 
emellertid egna handlingsutrymmen och kan göra egna prioriteringar 
beträffande vad som ska fokuseras. 
 Att som lärarstudent skriva ett examensarbete kring jämställdhet 
och/eller genus/kön är ett sätt att närma sig och vidareutbilda sig inom 
ett valt område. Om, och i så fall hur, ett examensarbete kring något 
av områdena eller om examensarbetet i allmänhet (se nedan) får bety-
delse för lärarens yrkesverksamhet är en komplicerad forskningsfråga. 
När t.ex. Olsen (1995) undersökte tio pedagogers uppfattningar från 
olika pedagogprogram två till nio år efter deras avslutade studier, fann 
han att pedagogerna var osäkra på om deras erfarenheter gjorts efter 
eller under  utbildningen. Resultatet av den mindre studie som redovi-
sas i detta  kapitel gör inte heller anspråk på att ge några fullständiga 
svar. Däremot görs ett försök att bidra till kunskapen om vilken even-
tuell  relation som kan finnas mellan ett mer omfattande kursmoment 
inom lärarutbildningen och didaktiska val i den yrkesverksamhet man 
hamnar  i efter utbildningen. 

Tidigare forskning kring examensarbete

Tidigare forskning kring examensarbeten i allmänhet visar att examens-
arbetet kan förstås såväl som en produkt som en process (Lendahls 
 Rosendahl, 1998). Förutom att examensarbetets tema och problemom-
råde, genomgången av tidigare forskning och teorier är intressant och 
utvecklande, kan erfarenheter av metoder som intervjuer och observa-
tioner bli betydelsefulla (Emsheimer, 2004; Hansen Orwehag, 2008). 
Samma författare påpekar att innan lärarstudenterna börjar skriva sina 
examensarbeten saknas ambitionen att bli forskare, men detta kan ha 
ändrats när arbetet är avslutat. Hansens Orwehags forskning visar att 
kravet på examensarbetets vetenskapliga och kritiska förhållningssätt 
ifrågasätts av vissa studenter. Resultatet i Lendahls Rosendahls (1996, 
i Lendahls Rosendahl, 1998) enkätstudie om ungefär hundra studen-
ters examensarbeten pekar på bl.a. att merparten av studenterna var 
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intresserade av examensarbetets problemområde och det kritiska för-
hållningssättet.  Arbetet hade förbättrat deras självkänsla. De som var 
mindre intresserade av sina examensarbeten hade lärt sig hur man skri-
ver själva arbetet  (se även Bergqvist, 2000). Att som i samband med 
examensarbetet utföra egna undersökningar, analysera och tolka var nå-
gonting som de blivande lärarna i Lendahls Rosendahls (1998) studie  
aldrig gjort förut. Lendahls Rosendahl påpekar att metafrågor, som ex-
empelvis ”varför skriver jag det här arbetet”, skulle kunna besvaras av 
studenterna för att öka deras förståelse för arbetet och även för vad 
läraruppdraget innebär i praktiken.

Examensarbetet i 2001 års lärarutbildning 

I slutet av lärarutbildningen enligt 2001 års ordning skriver lärarstu-
denten ett självständigt och vetenskapligt examensarbete på 15 hög-
skolepoäng vilket motsvarar tio veckors arbete. Beroende på lärosäte 
kan examensarbetet skrivas inom exempelvis didaktik, pedagogik eller 
inom olika ämnen, t.ex. engelska och naturkunskap samt i kombination 
med perspektiv som t.ex. jämställdhet och/eller genus/kön. Arbetet kan 
utföras inom en forskningsgrupp vid någon enhet på en högskola/ett 
universitet eller som ett utvecklingsprojekt på studenternas partnersko-
lor (se Mattsson, 2008). Lärarstudenten väljer i regel själv vad han/hon 
ska skriva om. Arbetet skrivs av en person eller parvis. En ambition är 
att examensarbetet ska föra samman vetenskapliga teorier och profes-
sionell skolpraktik samtidigt som problematiseringar kan göras. Kort-
fattat innebär examensarbetet att ett vetenskapligt förhållningssätt ska 
utveckla lärarens yrkeskunnande och förbereda läraren för forskning. 
Arbetet kan fungera som en bro mellan teori och praktik (Hesslefors 
Arktoft & Lindskog, 2008). Det avslutande examensarbetet ger också 
studenten möjlighet att visa att han/hon inspirerats och skapat sig sam-
lade erfarenheter utifrån hela lärarutbildningen och inte genom att en-
bart delta i och slutföra en kurs kring examensarbetet. Precis som exem-
pelvis blivande ekonomer, som ibland skriver sina examensarbeten som 
beställningsarbeten från företag, kan den nyblivna läraren genom sitt 
examensarbete få lite hjälp i sin karriär och fungera som expert på ett 
specifikt område. Resultatet från examensarbetet ska exempelvis kunna 
presenteras på lärarstudenternas partnerskolor där studenterna haft den 
verksamhetsförlagda utbildningen. I enlighet med övergripande styrdo-
kument ska ambitionen vara att den nyblivna läraren med examensar-
betet som grund ska kunna stödja och utveckla professionen genom att 
skolpraktiken2 kan ändras och förbättras. 

2  Med skolpraktik avses skolpersonal och elever som befinner sig i ständigt växlande situationer i 
varierande fysiska rum som klassrum, korridorer, skolgårdar m.m. 
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Ämnesvalen för examensarbetet varierar oftast mellan lärarstudenter 
som skriver examensarbete samma termin. Däremot kan man notera 
att vissa ämnen/ämnesinriktningar återkommer lite oftare bland studen-
terna sett över tid. Ett sådant område är frågeställningar som fokuse-
rar jämställdhet och/eller genus/kön (www.uppsatser.se3, 2007). Detta 
innehåll ska, som ovan nämnts, behandlas kontinuerligt inom såväl sko-
la som lärarutbildning. I den studie som redovisas här har nio nyblivna 
lärare, fem kvinnor och fyra män, intervjuats om vilken betydelse deras 
examensarbeten kring dessa områden har haft för dem och hur de ar-
betar med frågorna under delar av skoldagen. Det övergripande syftet 
har varit att undersöka hur genus kan formas. Som kompletterande in-
formation beträffande lärarnas formande av genus behandlas deras syn 
på vilken innebörd läraryrket har för dem samt deras tal om varför lä-
raryrket valdes. Innan jag redovisar resultaten följer en beskrivning av 
hur intervjuerna med lärarna gått till. 

Telefonintervjuer och bearbetning av dessa 

Min utgångspunkt för val av respondenter var alltså att de skulle ha varit 
lärarstudenter vid olika svenska lärosäten och skrivit ett examensarbete 
inom området jämställdhet och/eller genus/kön. Jag sökte via internet, 
och om detta var omöjligt, via telefonkontakt med biblioteks- och kans-
lipersonal efter examensarbeten kring jämställdhet och/eller genus/kön 
vid tjugofem lärosäten. Totalt fann jag ett 70-tal arbeten som avslutats 
en höst och nästföljande vår. De som skrivit examensarbeten som be-
rörde nämnda kunskapsområden i anslutning till förskolan valdes bort. 
Därefter prioriterades ungefär tjugo arbeten som allmänt handlade om 
jämställdhet och/eller genus/kön i skola, klassrum och/eller bland elev-
er. Till en början undvek jag arbeten som fokuserade ett specifikt skol-
ämne som exempelvis genusperspektivet i engelska. Trots sistnämnda 
avgränsning resulterade det i att fyra examensarbeten har, förutom jäm-
ställdhets- och/eller genus/könsperspektiven, innehåll som bild (1 st), 
idrott och hälsa (2 st) samt matematik (1 st). Anledningen till detta var 
att förutom ovanstående kriterier fanns ytterligare en urvalsgrund. De 
nyblivna lärarna skulle ha arbetat på en och samma skola under minst 
ett halvår. Om jag hade intervjuat lärarna i samband med att de pre-
cis påbörjat sin första tjänstgöring hade de antagligen inte hunnit börja 
arbeta med jämställdhets- och/eller genus/könsperspektiven. Då skulle 
de förmodligen haft fullt upp med att få allting att fungera på sina nya 
arbetsplatser (jfr t.ex. Fransson och Morberg, 2001 samt Paulin, 2007, 
beträffande lärares första tid inom yrket). En av de nio som intervjuats   
(Daniel) har arbetat ett år längre än övriga som deltagit i studien. Daniel 

3  En databas med bl.a. examensarbeten från svenska högskolor och universitet.
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inkluderades eftersom det var svårt att få tag på manliga lärare, som 
uppfyllde mitt kriterium att ha arbetat på en och samma skola i minst 
sex månader.
 Eftersom de nio utvalda lärarna bodde och genomgick sin lärarut-
bildning på olika lärosäten i skilda delar av Sverige gjordes telefonin-
tervjuer. Två intervjuer gjordes med varje lärare med ungefär ett halv-
års mellanrum. Den första intervjun om examensarbetets betydelse var 
halvstrukturerad med varför- och hur-frågor. Den andra intervjun var 
mer öppen och fokuserade läraryrkets innebörd samt anledningen till 
varför läraryrket valdes och vad de intervjuade eventuellt hade arbe-
tat med innan lärarutbildningen påbörjades. Intervjuerna spelades in på 
ljudband. Bandets ljudkvalitet varierade. Som en säkerhetsåtgärd skrev 
jag därför ner intervjusvaren på min dator under telefonsamtalet. Om 
någonting var otydligt eller oklart bad jag respondenterna förtydliga 
vad de sagt. För mig blev detta positivt eftersom de ofta tog om det 
redan sagda på ett annat vis. Samtliga intervjuer renskrevs samma dag 
som de genomfördes för att senare jämföras och korrigeras mot de in-
spelade rösterna. Lärarna fick också tillfälle att läsa utskriften och att 
komplettera sina svar samt svara på eventuella förtydligande frågor.
Då det fanns fler tillgängliga kvinnliga än manliga lärare bland dem 
som skrivit de ca tjugo utvalda examensarbetena blev det enklast för 
mig att först rekrytera kvinnliga respondenter. Åtta kvinnor intervju-
ades inledningsvis beträffande examensarbetets betydelse. Tre inter-
vjuer betraktades som provintervjuer eftersom det framkom att lärarna 
som intervjuats genomgått en äldre lärarutbildning. En initial analys 
genomfördes utifrån resterande fem intervjuer. Parallellt med analysen 
genomfördes de fyra intervjuerna med männen. Den andra omgångens 
intervjuer var mer öppna och handlade om läraryrkets innebörd och 
anledningen till varför läraryrket valdes. Precis som vid den första in-
tervjun utfördes och bearbetades intervjuerna som gjorts med kvinnor 
före männens. 
 Med en förståelse för att genus skapas på olika vis, funderade jag på 
om Peterssons (2007) kategorisering enligt Webers (1904/1977) skilda 
och icke värderande idealtyper skulle kunna vara användbar i mina ana-
lyser. Petersson, som granskat hur pojkar och flickor interagerar med 
varandra under hem- och konsumentkunskapslektioner, delade då in 
sina studieobjekt i ”hyperkaraktärer” (a.a., s. 97) och därefter i under-
gruppen ”subkaraktärer” (a.a., s. 99). Eidevalds (2009) och Karlsons 
(2003) liknande diskussioner kring hur individer formas genom att in-
teragera med andra personer på skilda vis utifrån varierande tillfällen 
och sammanhang, fanns dessutom i åtanke hos mig inför analyserna. 
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Enligt Petersson bestämmer man även riktning på genus ”för att för-
handla kön” och för att uppträda enligt handlingssätt ”som passar in 
i gängse normer för den könstillhörighet man har” (s. 93). Utifrån sitt 
kön, och utifrån hur genus konstrueras av till en början den gravida 
kvinnan med omgivning, kan man sålunda placeras inom genuskon-
traktets (Hirdman, 1988) ramar. Här är/blir könen varandras motpoler. 
Manligt kön står för normen och innehar exempelvis de rätta och de 
viktigaste åsikterna i en specifik situation eller i enlighet med särskilda 
levnadsmönster och speciell kultur. Att placeras och anpassa sig i ett så-
dant fysiskt könsfack innebär för mig att man hamnar i en ”genusfälla”. 
I fällan följer man normerna utan eftertanke om den inte upptäcks och 
problematiseras. Studiens lärare kan genom sina uttalanden hamna i 
sådana fällor vad gäller deras tal kring examensarbetets betydelse, lä-
raryrkets innebörd samt anledningen till varför yrket valdes. 
 Nedan redovisas hur genus kan tänkas konstrueras utifrån lärarnas 
uppfattningar om skilda fenomen som just examensarbetets betydelse 
och lärarnas arbete med jämställdhet och/eller genus/kön under delar 
av skoldagen, läraryrkets innebörd samt varför läraryrket valdes. För 
läsbarhetens skull lyfts de intervjuade i texten fram som grupp och be-
nämns då som ”lärarna”. Detta beror på att resultaten inte nämnvärt 
skiljer sig åt mellan lärarna även om enskilda individer utmärker sig 
vad gäller t.ex. examensarbetets betydelse. För att underlätta läsningen 
kategoriseras de ibland som exempelvis två kvinnliga lärare i stället för 
att deras fingerade namn nämns.

 

Tidigare erfarenheter och examensarbetets betydelse

De nyblivna lärarna har tilldelats fingerade namn som Eva, Catrin, Jane, 
Susan, Victoria, Bryan, Daniel, Ken och Tony. Lärarnas ungefärliga ål-
der varierar mellan 30 - 50 år. De är alltså betydligt äldre än genomsnit-
tet som lämnar utbildningen. Högskoleverket (2009) visar dock att ge-
nomsnittsåldern på de studenter som börjat lärarutbildningen har blivit 
högre i slutet av 1990-talet. Högskoleverket konstaterar också att de 
kvinnor som påbörjar utbildningen är äldre än männen. Detta stämmer 
inte med min studie. I mina lärarintervjuer från 2006/2007 är det Ken 
som är äldst. Han är i 50-årsåldern. Av de fem lärare som är mellan 35 
till 40 år, är Eva och Daniel ungefär jämngamla och i 40-årsåldern. Öv-
riga är runt 30 år. (Se tabell 1.)
 De intervjuade lärarna har genomgått sin lärarutbildning vid skilda 
lärosäten. Lärosätenas undervisning kring jämställdhet och/eller genus/
kön varierade enligt lärarna från ”lite” till ”mycket”. ”Lite” represente-
ras här av att områdena ”var säkert uppe till diskussion, men det fanns 
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ingen direkt undervisning som var direkt riktad mot genus” (Bryan) 
eller ”så pass lite” undervisning så att Susan valde att ”gräva lite mer 
i det” i sitt examensarbete. ”Möjligtvis” hade en av kurserna ”en liten 
del” uppger Tony. ”Mycket” innebär exempelvis att temat ”var med ge-
nomgående” i den distansutbildning som Jane gick eller att det förekom 
i framför allt tre av lärarutbildningens kurser. De ”pratade mycket om 
hur det var med genus” under den korta lärarutbildningen på ett och 
ett halvt år som just Victoria genomgick för att komplettera sina tidi-
gare akademiska ämnesstudier. Två lärare (Victoria och Daniel) fick 
aha-upplevelser efter att ha lyssnat på föreläsningar i början av utbild-
ningen. De blev nyfikna och ville veta mer. Victoria valde att läsa en 
poänggivande kurs på fem veckor som delvis var genusrelaterad. Da-
niel kontaktade föreläsaren. Catrin hade före sitt examensarbete skrivit 
ett par texter kring kunskapsområdena. Som lärarvikarie, innan utbild-
ningen påbörjades, blev den äldste av de nyblivna lärarna (Ken) påmind 
om sitt tidigare genusintresse. Han kom då underfund med att ”patriar-
katet fortfarande existerar bland barnen”. Eva fick ”mer kött på  benen 
och blev medveten” om områdena genom utbildningens seminarier. 
Eva och Tony har varit eller är politiker med jämställdhet som särskilt 
intresse. Man kan alltså konstatera att med undantag av en lärare har 
samtliga respondenter antingen inspirerats av lärarutbildningens under-
visning kring jämställdhet och/eller genus/kön och/eller så har de sedan 
tidigare erfarenheter inom områdena. 
 I tabell 1 redovisas examensarbetenas innehåll och viktigaste resul-
tat. Tabellen ger också information om lärarnas och deras elevers unge-
färliga ålder vid intervjutillfällena. Bryans och Daniels examensarbeten 
fokuserar samma problemområde, men det handlar om två separata ar-
beten och de båda lärarna studerade också på olika orter. Referaten från 
de nio examensarbetena är hämtade från arbetenas resultatavsnitt och 
belyser resultat som har med kön och genus att göra. 
 De nio nyblivna lärarna, där fem stycken skrivit arbetet tillsammans 
med en kurskamrat, uppger att det var roligt och intressant att skriva ett 
examensarbete. En menar att ”ett examensarbete som detta kan skrivas 
för att få ut sin examen”. (I detta fall fokuserades flickors och pojkars 
talutrymmen.) Andra anser t.ex. att ”genus väcker min nyfikenhet” och 
att det var spännande att ”få mer kunskap kring detta komplexa pro-
blem”. Några ville att examensarbetet skulle vara användbart i deras 
undervisning oavsett elevernas ålder och/eller typ av lärartjänst. Genom 
att respondenterna som lärarstudenter valde perspektiv som jämställd-
het och/eller genus/kön i sina examensarbeten, skulle arbetet förhopp-
ningsvis eller delar därav, kunna utnyttjas under delar av skoldagen när 
de väl examinerats och börjat arbeta som lärare. Som student undvek 
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Lärarna och deras  
elevers ungefärliga  
ålder 

Examensarbetenas  
inriktning4

Exempel på resultat från examensarbetet

Bryan, 30 10 - 12 Flickors och pojkars 
uppfattningar kring idrott 
och hälsa

Resultatet visar att flickorna menar att de är dåliga på 
idrott. Pojkarna är ibland kritiska till lektionsinnehållet.

Catrin, 35 13 - 15 Genusperspektiv vad  
gäller lärares  
undervisningsprocess  
och elevers arbetspro-
cess i exemplet bild 

Resultaten visar att pojkarna chansade mer än flick-
orna när de utförde sina bilduppgifter. Lärares stöd 
hur pojkarna kunde förbättra sina arbetsuppgifter 
gav resultat. Flickorna behövde feedback innan de 
påbörjade sina arbetsuppgifter. 

Daniel, 40 10 - 12 Flickors och pojkars  
uppfattningar kring idrott 
och hälsa 

Resultaten visar att eleverna konstruerar sig själva 
genom anpassning till vad som förväntas av dem 
som flicka eller pojke. 

Eva, 40 13 - 15 Jämställdhet och kön i  
några lärarutbildningar 
 

Resultatet visar att studiens lärarutbildningar saknar 
aktiv jämställdhetsundervisning. Slutsatsen är att det 
beror på den enskilde lärarutbildaren om det ska bli 
någon jämställdhets undervisning eller ej. 

Jane, 40 13 - 15 Flickors och pojkars 
talutrymmen

Två klasser har undersökts beträffande flickors och 
pojkars talutrymme i respektive klassrum. I den ena 
klassen talar pojkar och flickor ungefär lika mycket, i 
den andra talar pojkarna mer. 

Ken, 50 10 - 12 Jämställdhetsarbete i  
några skolklasser

Resultaten visar att könstillhörighet inte är avgörande 
för en persons välbefinnande utan individen själv 
spelar roll. Flickors självkänsla kan ändå stärkas i 
specifika flickgrupper, men det är ej nödvändigt.

Susan, 35 11 - 12 Lärare, flickor och  
matematik 

Sex lärare har intervjuats beträffande hur man stödjer 
flickors lust till matematik under skolår 3 – 6. Resulta-
tet visar att kön saknar betydelse i matematikunder-
visningen för de utvalda eleverna. Slutsatsen är att 
könsindelade grupper ändå kan användas ibland.
 

Tony, 30 16 - 18 Flickors och pojkars  
åsikter kring jämställdhet 
och kön

Sammantaget anser eleverna att flickor och pojkar 
ska behandlas lika. Det är viktigt med jämställda 
arbetsplatser. 

Victoria, 30 13 - 15 Lärares arbete med 
jämställdhet och kön

Resultatet visar att merparten av studiens kvinnliga 
lärare arbetar med pojkars och flickors talutrym-
men. Könssegregerade elevgrupper existerar ibland. 
Flickor pushas då och då. 

Tabell 1. Lärarnas och elevernas ungefärliga ålder samt examensarbetenas inriktning och 
exempel på examensarbetenas resultat. 

4   För att arbetena inte ska kunna hittas och de intervjuades identitet därmed inte ska kunna avslöjas  
anges ej exakta titlar.
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därför en person att skriva ett examensarbete om ”hur man ska jobba 
med Gustav Vasa i femman”.
 Fem av de nio lärarna har svårt att uttrycka vad examensarbetena 
betytt för dem. Bryan, som tillsammans med sin kurskollega lade till 
genusperspektivet till sitt examensarbete, berättar att ”ska jag vara ärlig 
så har jag inte tänkt på examensarbetet på länge”, men ”säkert gav ar-
betet någonting”. Bryan vill behandla ”alla elever som individer oavsett 
kön”. Han påstår att han är ”omedveten om att han är mer medveten om 
genusperspektivet”. Han minns plötsligt under samtalet att han ibland 
har könsindelade grupparbeten inom sin naturorienterande undervis-
ning. Då är ”pojkarna lite mer ’pang på’ ”. Flickorna är ”långsamma” 
och ”samarbetsbenägna”. De ”funderar och pratar mer om hur de ska 
gå till väga”, medan ”pojkarna är rörigare”. Bryan ville komma un-
derfund med om ”det blir annorlunda” med flickor och pojkar var för 
sig, men väljer att inte tala mer om detta. Han berättar istället om att 
han pratade om genus när han hade sexualundervisning. Då hade han 
speciella pojk- eller flickgrupper, men detta har enligt honom ingenting 
med examensarbetet att göra. Ken betonar att han är mer medveten om 
genus än före han skrev examensarbetet. Han anser att arbetet “har givit 
honom något konkret”. Hans “tankar är i rätt riktning” dvs. att jäm-
ställdhet ska främjas mellan könen. Janes examensarbete kring flickors 
och pojkars talutrymmen finns också ”inuti” henne. ”Utan att kunna 
säga det” använder hon sig ”säkert” av arbetet. Tony, gymnasieläraren 
och en av studiens två politiker, är tveksam om han använder sig av 
examensarbetets resultat kring elevernas åsikter om jämställdhet. Han 
nämner efter en stund att han fått mer förståelse för hur gymnasielever 
uttrycker sina tankar kring områdena. Tony tillägger och säger att ”ett 
moment kan man säga att jag hade i samhällskunskap”. Några av hans 
klasser såg och diskuterade delar av tv-serien och Utbildningsradions 
”Genusmaskin eriet – om tänkandet kring kön”. Susan och Jane, vilkas 
arbetslag råkade ha jämställdhet som projekt när mina intervjuer på-
gick, vet att deras examensarbeten är med dem i vardagen. 
 Lärarnas kunskaper kring jämställdhet och/eller genus/könsteorier 
eller redogörelser för tidigare forskning kring examensarbetenas pro-
blemområden skiljer sig åt. Antingen hänvisar de nyblivna lärarna inte 
till någon litteratur alls eller till ett fåtal forskare eller till forskning som 
de läst tidigare under utbildningen. Fyra av dem har fortsatt att läsa lit-
teratur kring områdena. Övriga uppger sig sakna tid till detta. Daniel 
lämnar ett flertal referenser. Som tidigare nämnts har han också haft 
kontakt med genusforskare på nätet. Efter sin lärarexamen, och paral-
lellt med sitt arbete som lärare, har han fortsatt att studera på högskole- 
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och universitetsnivå. Daniel vill bli doktorand. Tony, som är politisk 
aktiv och som alltså är en av dem som läst litteratur kring jämställdhet 
innan han skrev sitt examensarbete, menar att ju ”…mer man läser de-
sto mer sätter det sig i ryggmärgen”. Catrin, som förutom examensar-
betet skrivit andra texter kring genus under sin lärarutbildning, har ”fått 
insikt i vad genusteorier innebär och hur de verkar”. Hon säger att hon 
vet att hon ”själv reproducerar genus”. Hon vet vad det är som hon ”är 
bärare av” och hur hon ”uttrycker detta i sin undervisning genom t.ex. 
val av arbetsmaterial och områden, genom sitt kroppsspråk och tonlä-
gen samt genom de förväntningar” hon har på sina elever. Men ”att ar-
beta med genus är svårt”. Inte bara Catrin utan också Susan ger exempel 
på ifrågasättande och kritiska resonemang när hon under lektionerna 
reflekterar för sig själv ”varför det blev som det blev” och ”berodde det 
på genus”, ”vad hade hänt om jag gjort på ett annat sätt”? 
 I syfte att hinna bli klar med sitt examensarbete inom ramen för den 
tillgängliga tioveckorsperioden ansåg både Daniel och Ken att det var 
mer fördelaktigt att använda sig av intervjuer än enkäter. De manliga 
lärarna fann inte enbart formella aspekter, som hur exempelvis intervju-
frågor skulle formuleras så att de blev intressanta, utan också att skif-
tande intervjusvar blev spännande. Bryan har ”fått en liten annan förstå-
else av hur de (läs flickor och pojkar) ser på idrotten”. Victoria betonar 
också intervjuernas betydelse. I samband med dessa fick hon ”upp ögo-
nen” för hur hon själv ”betedde sig och vilka förväntningar och fördo-
mar” hon hade. Hennes sätt mot de manliga svarande skiljde sig från de 
kvinnliga. Hon ”lyssnade mer intresserat när männen pratade”. Om en 
kvinna svarade likadant ”så var ju det det förväntade svaret”. Victoria  
menar, ”att just för att han var man” så blev svaret ”mer intressant”. 
Genom examensarbetet har Victoria blivit ”mycket mer medveten om 
hur man tänker vad gäller genus”. Det har hjälpt henne i läraryrket, men 
hon saknar det samarbete som hon hade med sin kurskamrat under exa-
mensarbetets gång. Victoria skulle vilja ha stöd från sina lärarkollegor i 
hur hon kan arbeta med jämställdhet och/eller genus/kön. Hon försöker 
tänka efter hur hon beter sig gentemot flickor och pojkar samt mot sina 
manliga och kvinnliga kollegor. ”Det är svårt, men jag försöker”. Un-
der rasterna strävar hon efter att dämpa bråkiga pojkar. I samband med 
utvecklingssamtalen resonerar hon med flickorna om att de bl.a. skulle 
kunna prata mer under lektionerna. Victoria vill bli genuspedagog5.
Daniel, vars tjänst till största delen består av att undervisa i idrott och 

5  Den svenska regeringen har avsatt pengar för att utbilda genuspedagoger. Det skulle finnas minst en 
utbildad genuspedagog i varje svensk kommun 2004. Detta innebar 270 genuspedagoger. I november 
2004 var antalet genuspedagoger 170. En genuspedagog skall arbeta för och med genuspedagogik. 
(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004) 
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hälsa, berättar att han använder sig av sitt examensarbete om elevers 
uppfattningar kring idrott och hälsa. Delar av hans resultat har presente-
rats för kollegor och för äldre elever i 11-12-årsåldern. Idrottslektioner-
na planeras utifrån ett genusperspektiv och varieras. Ingen hänsyn tas 
”till idrott som gynnar pojkar eller flickor. Idrott ska betyda samma sak 
för båda könen”. Han ”låter t.ex. aldrig en klass ha två bollsporter efter 
varandra utan det kan vara redskapsgymnastik däremellan” eller ”cir-
kelträning för att nästa dag vara dans”. Lagindelningar sker slumpvis. 
Det är ”viktigt att både pojkar och flickor i lika stor grad anser att idrot-
ten i skolan är givande så att de tar med sig de intrycken till fritiden. 
Daniel strävar också att göra eleverna medvetna om ”varför han gör på 
ett eller annat sätt i undervisningen”. Inom en sådan reflekterande ram, 
och likt Schöns (1983) teorier om den reflekterande praktikern, säger 
Daniel att han funderar över hur han bemöter och behandlar pojkar och 
flickor. Han har erfarit att manliga idrottslärare gör skillnader på pojkar 
och flickor. ”Det är som att pojkarna får mer att säga till om” och att 
lärarna ställer ”in sig på pojkarnas villkor” vad gäller lektionsinnehåll. 
Samtidigt är det som lärare ”lätt att ’hacka på pojkar’ om de knuffas, 
men även flickor bråkar”.
 I likhet med Daniel tycks Ken ständigt ha jämställdhet och/eller 
genus/kön i sina tankar. Ken arbetar ”stenhårt” med att flickorna ”ska 
fram” och att pojkarna ”ska hamna sist”. Han diskuterar också med 
eleverna om exempelvis ”en kille kan ha ett hjärta på sina jeans”. Da-
niels och Kens uttalanden skiljer sig från Susans vad gäller examens-
arbetets betydelse. Hon menar att hon nyttjade sitt examensarbete mer 
under sin första lärartjänst i samband med min första intervju då hon 
hade elever i 12-årsåldern. (Susans examensarbete handlar om elever i 
denna ålder.) Jane tänker ofta på det här med talutrymmet mellan flickor 
och pojkar, men det blir lätt att hon ger korta kommandon som exem-
pelvis ” ’sätt dig ner’ till pojkarna”. Vid ett lektionstillfälle placerade 
Jane pojkar och flickor bredvid varandra. Här använde hon sig av teo-
rier från litteraturen i examensarbetet samtidigt som hon visste att det 
var ”flickorna som fick ta smällen” och vara ”stötdämpare”. Som SO-
lärare nämner Jane att hon och eleverna ibland diskuterar ”varför det är 
så mycket män i historien och inte kvinnor”. Jane har också upptäckt 
att flickor är mer pratglada än pojkar då de småpratar med henne efter 
lektionens slut.
 Förutom ovanstående finner jag outtalat nedanstående avtryck eller 
spår som kan vara en effekt av examensarbetet. Jane, Susan och Catrin 
resonerar kring jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor i sina arbets-
lag. De båda förstnämnda lärarnas arbetslag har dessa kunskapsområ-
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den som projekt. Arbetslagens lärare studerar bl.a. sig själva. De vill 
komma underfund med hur de utifrån sedvanligt könsmönster reprodu-
cerar genus för att de ska kunna ändra på sina icke önskvärda beteenden 
med avsikt att rubba på genusordningen där mannen anses som förebild 
(Hirdman, 2001). Ett av arbetslagen läser även samt diskuterar samma 
genuslitteratur. Jane menar att ”det är roligt” att alla i laget läser gemen-
sam litteratur och ”får samma bakgrund” att diskutera. Susan hävdar 
att diskussioner kring elevobservationer i arbetslagen ”ger så mycket 
mer” än de intervjuer som gjordes i samband med examensarbetet. Hon 
skulle i framtiden kunna tänka sig göra egna observationer. Uttalandet 
kommer från min andra intervju då Susan arbetar på en annan skola och 
i ett arbetslag som på eget initiativ utför och diskuterar genusobserva-
tioner i klassrum och under raster. Susan berättar att arbetslaget ”pratar 
också i smågrupper för att få ytterligare fördjupningar”. Catrin ger un-
der en av intervjuerna snabbt exempel på hur hon kan analysera olika 
skolsituationer utifrån ett genusperspektiv och hur hon sedan arbetar 
aktivt med dessa frågor bland sina elever. Hon tycks nästan ha gjort 
karriär inom området. Efter att Catrin berättat om sitt genusintresse för 
sina kollegor blev hon utsedd som “genuspåminnare” (delvis mitt ut-
tryck) i sitt arbetslag. Hon ska då påminna kollegorna om att när de pla-
nerar ett temaområde för eleverna ska detta lämpa sig för både flickor 
och pojkar. När en av intervjuerna görs arbetar Evas skola tillfälligtvis 
med ”genus som tema”. Under de båda intervjuerna lyfter Eva fram 
sitt stora intresse kring jämställdhet. Hon diskuterar sådana frågor med 
eleverna under lektioner, raster och utvecklingssamtal. Hon vet varför 
hon ska arbeta med områdena, men hon tycks vara osäker på hur hon 
ska kunna utveckla undervisningen. Hennes examensarbete resulterade 
ju inte i några undervisningsmodeller som hon förväntade. Som lärare 
verkar hon inte se att hon bör arbeta som reflekterande och ifrågasät-
tande praktiker (Schön, 1983). I likhet med Victoria vill Eva diskutera 
jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor med sina kollegor, men ”det 
finns ingen tid till detta”. Eva har varit och Tony är politisk aktiv inom 
jämställdhetsområdet. Tonys elever arbetar, när en av intervjuerna ge-
nomförs, med en inlämningsuppgift som utgick från en webbsida om 
jämställdhet. Tony tar även in ”extramaterial för att balansera den man-
liga dominansen i viss litteratur”. Diskussioner förs också kring bl.a. 
manlig och kvinnlig kriminalitet. Han e-postar under sin tjänstledighet 
en webbadress som handlar om jämställdhet till sina lärarkollegor efter-
som hans skola ska ha en temavecka kring just detta.
 Tabell 2 ger en översikt över vad examensarbetet har eller förefaller 
ha inneburit för de nio nyblivna lärarna uppdelat på fem kategorier. 
Förutom att en lärare anser sig som ”omedvetet medveten” kring jäm-
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Betydelse under genomförandet av examensarbetet
 Positivt att kunna samarbeta med kurskamrat under  

examensarbetsprocessen (1)

 Intressanta intervjusvar (5) 

 Ökad medvetenhet om jämställdhet och/eller genus/kön (4)

Användning allmänt i skolan
 Ett examensarbete med perspektiv som jämställdhet och/eller genus/kön 

är alltid användbart inom skolan (1)

 Examensarbetet används på olika vis (planerat och spontant) och har  
presenterats (1)

 Undervisar utifrån olika tillfällen och ofta spontant kring jämställdhet  
och/eller genus/kön (1)

 Examensarbetet knappt användbart för aktuell elevgrupp (1) 

Användning konkret i skolan
 Undervisningsmodeller från examensarbetet används (1)

 Arbetar med jämställdhet och/eller genus/kön framför allt i arbetslaget 
som har områdena som projekt (2)

 Vill ha diskussioner kring jämställdhet och/eller genus/kön i arbetslaget 
(2)

 Läraren tycks ha en positiv och karriärmässig position i arbetslaget  
beträffande jämställdhet och/eller genus/kön (1)

Betydelse efter utbildningen 
 Läser efter lärarutbildningens slut fortfarande jämställdhets- och/eller  

genus/köns-litteratur (4)

 Vill gå forskarutbildning (1)

 Vill bli genuspedagog (1)

 Vill göra observationer bland elever (1) 

Övrigt
 Examensarbetet saknar betydelse, men man arbetar ändå med  

jämställdhet och/eller genus/kön (1)

 Omedveten om sina jämställdhets- och/eller sina genus/könskunskaper 
(2). 

 En (1) prioriterar andra aspekter än dessa områden, men har ändå haft 
könsindelade elevgrupper.

Tabell 2. Summering av examensarbetets betydelse. Antalet lärare anges inom parentes. 
Respektive lärare kan finnas under mer än en rubrik. Samma lärare kan också förekomma  
på flera ställen under varje rubrik.
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ställdhets- och/eller genus/könperspektiven har perspektiven använts i 
varierande omfattning av samtliga lärare. Samtidigt som medvetenhe-
ten kring perspektiven har ökat tolkar över lag lärarna kön som skillnad. 
De försöker förändra och gottgöra flickorna. Merparten av lärarna ver-
kar inte vara på det klara med att kunskap om genus också är kunskap 
att utveckla och omsätta i praktiken så att inte flickor och pojkar enbart 
hålls isär.6 Samarbetet med kurskamrater under examensarbetets gång, 
formulerandet av intervjufrågor och studerandet av skilda responden-
ters intervjusvar dvs. olika processer under examensarbetsperioden har 
dessutom varit givande för de nyblivna lärarna. Värt att notera är dock 
att ingen av lärarna lyfter fram att de hittat ny akademisk kunskap i 
sina arbeten. Examensarbetet har inspirerat dem inför framtiden. De har 
blivit kritiska mot sig själva i sin roll som lärare. De kvinnliga lärarna 
strävar exempelvis efter att arbeta med sin egen reproduktion av genus. 
Studiens män nämner ingenting om att de förhåller sig och försöker 
ändra på sig själva för att eftersträva en jämnare genusordning.

Konstruktion av genus

Examensarbetet är en liten del av lärarutbildningen. De nyblivna 
lärarnas  erfarenheter som berör jämställdhet och/eller genus/kön be-
ror naturligtvis inte enbart på examensarbetet utan också på deras erfa-
renheter från områdena innan examensarbetet påbörjades och på even-
tuella erfarenheter efteråt. Studiens Tony anser också att ju ”… mer 
man läser desto mer sätter det sig i ryggmärgen”. Ken har i och med 
examens arbetet blivit mer fokuserad på jämställdhets- och/eller genus/
köns frågor. Evas uttalande att hon ”fått mer kött på benen och blivit 
medveten” liknar Tonys och Kens åsikter. Men konstaterandet gäller 
inte examensarbetet utan de seminarier som Eva deltagit i under sin ut-
bildning. Oavsett var och när kunskapandet ägt rum läggs erfarenheter 
till erfarenheter. Var ifrån erfarenheterna härstammar kan vara svårt att 
bevisa. Som redo visats ovan rapporterar Olsen (1995) liknande åsik-
ter då hans tio peda goger menar att de ibland var osäkra på varifrån 
ursprungstankarna kom. Kan jag då få klarhet i studiens över gripande 
syfte att granska hur genus formas utifrån lärarnas tal om sina exa-
mensarbeten med fokus på hur de arbetar med områdena under delar 
av skoldagen? Svar på frågorna vad det innebär att vara lärare och 
varför de blev lärare har också varit behjälpliga i min ambition att kom-
ma underfund med hur genus kan konstrueras. Ovanstående redovisas 
nedan i nämnd ordning under de tre rubrikerna ”Lärarnas arbete kring 

6  Se t.ex. Kjellberg (2004), som förutom att hon skriver om insikt om kön som olikhet, betonar 
vikten av att inneha uppfattningar om speciella könsstrukturer samt betydelsen av modifiering. Hon 
framhåller även värdet av resonemang kring varierande föreställningar inom pojk- och flickgrupper 
dvs. samtliga pojkar behöver inte tycka samma sak. Flickornas åsikter kräver ej heller samstämmighet. 
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jämställdhet och/eller genus/kön – tre kategorier”, ”Läraryrkets inne-
börd – kön oväsentligt, men… ” samt ”Lärarnas yrkesval – naturligt 
och slumparat”.

Lärarnas arbete kring jämställdhet och/eller genus/kön  
– tre kategorier 

Tre kategorier av lärare har utkristalliserats beträffande hur de arbetar 
med jämställdhet och/eller genus/kön under delar av skoldagen: 

1. I den första kategorin finns den lärare på ca 30 år (Bryan) som fick 
”lite” jämställdhets-, och/eller genus/könsundervisning under sin 
lärarutbildnings tid. Han lade till jämställdhets- och könsperspektiven i 
sitt examensarbete utan större intresse och uttrycker att han som  
nybliven lärare är ”omedveten om” att han ”blivit mer medveten om  
genusperspektivet” efter att ha skrivit sitt examensarbete. Bryan gör inga 
medvetna didaktiska val utifrån nämnda perspektiv som knappt finns 
inom honom. Han prioriterar andra aspekter, men har ändå prövat att ha 
skilda flick- och pojkgrupper. Pojkarna var då effektiva och snabba under 
sina laborationer. Flickorna tog tid på sig eftersom de samarbetade med 
varandra.

2. I den andra kategorin återfinns tre lärare som är mellan 30– 40 år (Jane, 
Susan, Victoria). De ansåg att det var ”roligt och intressant” att skriva 
om jämställdhet och/eller genus/kön. En av dem insåg genast att hon inte 
kunde bli nekad till att skriva ett examensarbete om flickors och pojkars 
talutrymmen, eftersom hon visste att det fanns tidigare forskning om 
området. Hon ville ju bli klar med sitt arbete snabbt för att kunna ta ut 
sin lärarexamen och söka en lärartjänst. I gruppen finns Victoria som 
egentligen aldrig ville bli lärare. Hon lyfter fram det positiva med att 
samarbeta med en kurskamrat i samband med examensarbetet. Victo-
ria var en av dem som fick en aha-upplevelse från en föreläsning under 
utbildningen om jämställdhets- och/eller genus/kön och sedan valde en 
lärarutbildningskurs som bl.a. handlade om dessa områden. Victoria var 
också den person som i samband med sina intervjuer i examensarbetet 
fick upp ögonen för att hon själv reproducerade stereotypa former av 
genus. Som lärare använder Victoria sig av perspektiven under raster och 
utvecklingssamtal. Då strävar hon efter att lugna stökiga pojkar respek-
tive att resonera kring hur flickor kan synas mer under lektionerna. Två 
av lärarna (Jane och Susan) arbetar med jämställdhet och/eller genus/
kön i första hand i sina arbetslag eftersom lagen arbetar med områdena 
som projekt. Båda berättar att examensarbetena finns ”inuti dem”, men 
kan inte uttrycka hur. Sammantaget är de tre lärarna intresserade av jäm-
ställdhet och/eller genus/kön, men arbetslaget och/eller kollegorna spelar 
roll beträffande detta arbete. För att bli mer kunniga inom områdena vill 



212

Utdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imation

Susan och Victoria i framtiden utföra observationer i klassrummet res-
pektive bli genuspedagog.

3.  Den tredje och sista kategorin består av resterande fem lärare (Eva,  
Catrin, Daniel, Ken, Tony). De är i 30 – 50 årsåldern. Som lärarstudenter  
var de antingen nyfikna på områdena jämställdhet och/eller genus/kön 
i en strävan att skaffa sig mer kunskap om dessa eller så ville de ha an-
vändning av sitt examensarbete i framtiden. De fem lärarna har varit 
politiker, skrivit texter om områdena i lärarutbildningen, diskuterat med 
jämställdhets- och/eller genus/könsforskare samt upplever att de genom 
examensarbetet kommit ”i rätt riktning” för att kunna arbeta medvetet 
med jämställdhet och/eller genus/kön med eleverna. En av lärarna  
(Daniel) har presenterat sitt examensarbete på sin skola och arbetar 
för övrigt på olika sätt utifrån jämställdhets- och/eller genus/köns-
perspektiven. Han vill dessutom söka in på någon form av forskarutbild-
ning. Detta beror antagligen inte enbart på examensarbetet utan på den 
 inspirerande genusföreläsning som Daniel tog del av och som han be-
tonar vikten av. Med en ambition att ”förhindra patriarkatets framväxt” 
menar Ken med bestämd röst att flickorna ska synas mer. Tillfälligheter 
tycks för övrigt nyttjas av Ken för att jämställdhet ska främjas mellan 
eleverna. En tredje lärare är ”genuspåminnaren” (delvis mitt uttryck) 
Catrin, som lyfts fram av sitt arbetslag genom bl.a. sitt genusintresse. 
Under mina intervjuer tolkar jag Catrin som att hennes tidigare läsning 
och skrivande kring jämställdhet och/eller genus/kön i olika lärarutbild-
ningskurser tillsammans med examensarbetet har lett till att hon upp-
täcker ”situationer som hon känner igen”. Hon ”utläser vissa mönster”. 
Under idrottsdagar är hon medveten om ”att idrott det är kopplat till 
manligt”. Hon menar att flickorna är mer osäkra i idrott än pojkarna. 
”De säger, ’usch, vad dålig jag är’. Pojkarna tar för sig på annat sätt. 
De klarar mer, provar mer, vill göra mer”. I klassrummet är Catrin tyd-
lig med att säga ”räck upp handen” till samtliga elever och inte enbart 
till pojkarna. Hon poängterar att hon strävar efter ”att pojkarna inte ska 
få så mycket talutrymme”. Dessa tankar har hon med ”sig hela tiden; 
det sker automatiskt mer eller mindre.” Den lärare och f.d. jämställd-
hetspolitiker, som blev besviken över att examensarbetet inte gav några 
undervisningsmodeller (Eva), finns också med i kategorin. Förutom att 
diskutera jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor under lektioner tar 
Eva tillfället i akt och resonerar kring områdena under utvecklingssamtal 
och i samband med promenader med eleverna. Ytterligare en politiker, 
en gymnasielärare som ibland är tjänstledig (Tony), finns i gruppen. 
Han berättar, att han använt sig av examensarbetet vid något tillfälle. 
Hans ämnes undervisning innehåller emellanåt jämställdhets- och/eller 
genus/könsperspektiven. Två lärare (Eva och Ken) visar ansats till att 
arbeta mer med frågorna utifrån ett politiskt samhällsperspektiv än från 
ett lärarperspektiv dvs. de tycks använda sig mer av praktisk politik än 
av specifik undervisning. Eva uttalar också att hon har ett samhälleligt 
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jämställdhetsintresse. Ken har sedan sin tid som idrottsledare undrat var 
någonstans ”alla smarta och duktiga tjejer tar vägen. De försvinner! Vart 
tar de vägen? Det är som om de var en outnyttjad resurs. Det känns så. 
Flickorna borde hålla sig framme som killar. Världen skulle vara bättre 
då”. Kategorin kännetecknas av att lärarna är engagerade och drivna 
inom områdena.

De nio lärarnas förhållningssätt och deras arbete kring jämställdhet 
och/eller genus/kön överensstämmer med Lendahls Rosendahls (1998) 
hänvisning till Thång (1984) och Gerrevall (1992). De båda sistnämn-
da menar att olika inställningar till någonting (här kring jämställdhet 
och/eller genus/kön) är situations- och relationsbundna. Enligt indel-
ningen i de tre kategorierna hör lärarnas jämställdhets- och/eller genus/
könsundervisning ihop med deras olika relationer till områdena. Den 
omedvetna medvetna läraren Bryan (kategori 1) arbetar inte aktivt med 
frågorna. Innan examensarbetet påbörjades hade han knappt fått någon 
undervisning alls kring jämställdhet och/eller genus/kön i sin lärarut-
bildning. Knapphändig undervisning gäller också för Susan i kategori 2 
som skrev ett examensarbete kring flickor och matematik samt för poli-
tikern Tony (kategori 3). Till skillnad från Bryan, är de båda sistnämnda 
intresserade av områdena och arbetar med dessa på skilda sätt på sina 
respektive skolor. Lärarna i kategori 2, har eller vill ha kollegialt stöd 
i sitt jämställdhets- och/eller genus/könsarbete. Kategoris 3:s lärare är 
säkrast på områdena. De bromsas inte heller av att de har elever i fel 
åldersgrupp, att de inte får stöd av sina kollegor eller att de ibland är 
tjänstlediga. De ser möjligheter i stället för svårigheter att undervisa 
kring jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor. Två av dem lyfter ock-
så fram sitt intresse för områdena för bl.a. sina kollegor. Intressant är att 
de båda lärarna Bryan (kategori 1) och Daniel (kategori 3) som skrev 
var sitt examensarbete kring temat idrott och hälsa blev varandras yt-
terligheter beträffande examensarbetes betydelse. Daniel, som till skill-
nad från Bryan nästan enbart arbetar som idrottslärare, tycks gå in för 
att arbeta med jämställdhets- och/eller genus/könsområdena under sina 
idrottslektioner. Han har dessutom berättat om examensarbetet för sina 
kollegor. Bryan föredrar att undervisa kring annat än jämställdhet och/
eller genus/kön. Sammantaget skiftar lärarnas jämställdhets- och/eller 
genus/könsintresse kring områdena från att i stort sett vara sovande (lä-
raren i kategori 1) alternativt stundtals vilande (de tre lärarna i kategori 
2) till att vara aktivt (de fem lärarna i kategori 3). 
 I följande avsnitt vill jag komplettera ovanstående diskussion med 
lärarnas resonemang kring vilken innebörd läraryrket har för dem som 
nyblivna lärare samt utifrån innebörden av att vara man och lärare res-
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pektive kvinna och lärare. I avsnittet därefter fokuseras genuskonstruk-
tion utifrån lärarnas tal kring anledningen till varför läraryrket valdes.

Läraryrkets innebörd – kön oväsentligt, men… 

För de nio intervjuade lärarna innebär läraryrket följande:

–  Samtidigt som det är roligt och stimulerande är det stressigt och 
slitsamt. För Jane är det ”en utmaning” att undervisa eftersom 
”det man tänkt ifrån början blir lite annat i slutet”. Daniel uppger 
att eleverna ”skall underhållas hela tiden. Det slår igenom i hela 
skolan”. Daniel tillägger att det är ”ett roligt och utvecklande 
jobb”. Enligt Ken är yrket hans ”liv och ’ett dygnet-runt-jobb’ 
som är svårt och komplext”, men han ”älskar ungarna”. Eva me-
nar att det är ”lite jobbigt” att vara lärare, men ”vilken kontakt 
man får med barn och ungdomar”. 

–  Läraryrkets fostrande del framhålls av fem lärare. Visserligen är 
Eva som ”en extramamma”, men hon ”får mycket tillbaka”. Till 
skillnad från Eva suckar Susan när hon pratar om hur ”mycket” 
det är ”med den sociala biten”. Hon är ”konfliktlösare” och som 
”en extramamma mot de mindre barnen”. Victoria och Bryan har 
liknande åsikter. Det är ”jättejobbigt” och ”ett tungt jobb”. Bryan 
anser att han ”får vara fadersgestalt”. Ken hävdar att han är ”för-
älder och lärare” på samma gång. 

–  Tre lärare påpekar att de arbetar målrelaterat. Catrin vill som 
handledare ”leda varje elev till de mål” som hon ”tycker de ska 
nå”. På samma gång som skolmålen är betydelsefulla kommer två 
av männen in på lärarens sociala uppgifter. Ämnesläraren Tony 
utgår ”från kursplaner och mål som ska uppfyllas”. Viktigast 
för Tony är annars ”hur eleverna mår och hur de trivs i skolan”. 
 Daniel är inne på samma spår. Som idrottslärare vill han utveckla 
”barnen motoriskt och socialt”. 

Oavsett kön pendlar sammanfattningsvis det målrelaterade läraryr-
ket kring undervisning och fostran. Yrket upplevs som inspirerande 
och roligt samtidigt som det är arbetsamt och krävande. Om jag enligt 
ovan utesluter Bryan och jämför Susans samt Victorias uppfattningar 
om det sociala perspektivet med Hjalmarssons (2009) undersökning 
kring lärares genusordning, påpekar de kvinnliga lärarna (sju stycken) 
i Hjalmarssons studie att ”’det sociala’” eller ”’det runtomkring’” stör 
det ”pedagogiskt-didaktiska” arbetet (s. 151). Precis som merparten av 
männen i denna studie lyfter fram betydelsen av elevernas välmående, 
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uppfattar Hjalmarssons manliga lärare det sociala arbetet som utma-
nande. Detta kan enligt Hjalmarsson tolkas som motsägelsefullt eller 
som att uppfattningarna har konstruerats inför hennes undersökning 
som beaktar just genusperspektivet. Att ett par av denna studies kvin-
nor påpekar det negativa med att arbeta med omsorg kan också jämfö-
ras med Hjalmarsson. Hjalmarssons kvinnor föredrar pedagogiskt le-
darskap framför det vårdande perspektivet. Det kvinnorna i såväl min 
som Hjalmarssons undersökning ger uttryck för kan innebära att de är 
missnöjda med att arbeta med omsorg i skolan. Det kan eventuellt bero 
på eget moderskap och/eller genom att de sedan barnsben kan ha utö-
vat ett vårdande perspektiv genom bl.a. könsmärkt docklek (se nedan). 
Möjligtvis förväntar sig även elever vård eller personliga samtal med 
kvinnliga lärare. Studiens Jane påpekar något liknande. Hon berättar att 
flickorna vill stanna kvar efter lektionen. Till skillnad från pojkarna har 
de ”en annan form av dialog med läraren. De vill försöka vara trevliga”. 
Detta kan jämföras med att kvinnliga lärare ”mammar eleverna” för 
mycket (Molloy, 1990, s. 36). Samtidigt som omvårdnadsperspektivet 
borde problematiseras mot humanitära aspekter i allmänhet ska läraren 
eftersträva ”en lärar-elev relation” för att uppfattas som ledare (a.a.). 
Sammanlagt visar arbetsuppgifter som tidigare varit traditionellt köns-
bundna tecken på att intressera motsatt kön. Två av studiens kvinnor 
vill fokusera det som kan anses som manligt arbetsområde dvs. ledar-
skap. Männen vill engagera sig i det som kan tolkas som kvinnligt revir, 
med andra ord omsorg eller sociala aspekter. Nämnda lärare kan också 
vilja pröva det som de är ovana vid. Läraruppdraget innehåller enligt 
SOU 1999:63 (s. 72) kompetenser som ”kognitiv kompetens, kulturell 
kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kom-
petens, social kompetens och didaktisk kompetens”. Att den manlige 
läraren kan anses som norm diskuteras som följer genom att intervju-
frågorna ”vad innebär det att vara man och lärare” samt ”kvinna och 
lärare” ställdes till respondenterna. 
 Som om de fyra manliga lärarna skulle ha arbetat på samma ar-
betsplats och enats i samma genusregim (Connell, 2003) där männen 
har övertaget, anser tre av männen att det är ”populärt” (min böjning), 
”uppskattat” och ”ett plus” att vara man och lärare. Den fjärde lära-
ren (Tony), som enligt honom själv ”är hyfsat medveten om genus och 
könsroller”, påstår att ”man har en del gratis just därför att man är man” 
eftersom han ”arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats”. Fyra av stu-
diens kvinnor hävdar något liknande beträffande det fördelaktiga med 
att vara man och lärare (se också Gannerud, 1999; Högskoleverket, 
2009). Ingen av de intervjuade nämner någonting om att manliga mino-
riteter, som finns på arbetsplatser där kvinnor är i majoritet, värdesätts 



216

Utdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imation

mer än kvinnor som är i minoritet i mansdominerade arbeten (SOU 
2010:83). 
 Tre av männen påstår att manliga lärare i allmänhet, och alltså i 
regel  inte kvinnor, ”har klara regler”, ”bestämmer snabbare”, ”är ra-
kare”, ”förenklar”, ”undviker detaljer”, ”är mer kompis” och ”skämtar 
lite”. Exemplen kan värderas som att de manliga lärarna har en något 
nedvärderande syn på kvinnliga lärares egenskaper och att männen har 
fördelar. Den någorlunda genusmedvetne läraren ovan (Tony) förklarar, 
att ”detta är inget negativt. Det bara är så”. Ytterligare ett exempel på 
kön som olikhet nämns av en annan man. ”Kvinnorna ringer hem till 
eleverna vid konflikter” medan ”männen tar itu med konflikterna på 
en gång”. Telefonsamtalen skulle kunna innebära att kvinnliga kollegor 
är omständliga eller vårdande för att de vill informera om konflikten 
för elevens vårdnadshavare, alternativt att de inte vill eller vågar lösa 
konflikten ifråga. En av kvinnorna skiljer också på kön när hon påstår, 
att ”kvinnor bara gör och tar hand om saker”, medan ”män tar tag i 
saker om de blir tillsagda”. Som om kvinnan skäms över sitt uttalande 
försvaras utsagan i hennes nästa replik: ”Det låter som inte ’gubbarna’ 
skulle göra någonting, men det gör de”. Det senare jämför jag med det 
manliga accepterandet ovan att ”det bara är så” beträffande att män och 
kvinnor skulle ha skilda beteenden. En nackdel med att vara man och 
lärare är enligt Ken generaliserandet av ”pedofiltänkandet” utifrån de-
batten kring pedofiler i förskolan. För att undfly irrelevanta anklagelser 
”hänger” han själv ”inte över flickorna (läs i klassrummet) utan sätter 
sig på en bänk framför”. Efter idrottslektionerna vistas Ken inte heller i 
”flickornas duschrum”. 
 I sammanhanget lyfter jag fram Catrin som vill vara neutral när hon 
försöker förbise kön i sitt tal kring manliga och kvinnliga lärare. Som 
tidigare nämnts har Catrin likt den någorlunda ”genusmedvetne” Tony 
ovan, ”insikt i vad genusteorier innebär och hur de verkar”. Hon vill 
vara ”en förebild”. Hon vill vara ”en bra vuxen och ta hand om ungdo-
mars upplevelser och vardag på allvar och ta sig tid att lyssna, samtala 
och förstå. Det handlar om att försöka vara medmänniska”. Catrin och 
studiens övriga kvinnor strävar uttalat eller outtalat efter att vara kritis-
ka mot sig själva för att undvika reproduktion av genus. De vill förändra 
sina beteenden genom att t.ex. ändra på ”kroppsspråk och tonlägen” 
som i regel innebär en negativ och feminin framtoning. De eftersträvar 
samma position som mannen för att frångå genusordningen där mannen 
oftast framställs som norm. Eva vill t.ex. anamma manliga uttrycksfor-
mer som framgår av texten nedan, men först ett kortfattat resonemang 
kring betydelsen av träning vad gäller hur genus kan konstrueras. 
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Med referens till Heikkilä (2010) och hennes hänvisning till Hirdman 
(2001) påpekas att barn tidigt tränas och lär sig specifika aspekter som 
hör ihop med deras fysiska kön. (Se förslagsvis Einarsson och Hultman, 
1984, som ger exempel på hur pojkar i tidig ålder skapar sig högre po-
sitioner än flickor.) Kvinnor förbereds att bli mödrar genom att bl.a. ha 
lekt med dockor som barn (Heikkilä). Studiens män kan ha lärts upp 
och förberetts att t.ex. ta ”snabba beslut” genom att de tagit tillfället att 
ha varit idrottsledare och därmed haft chans att ta kommandot. Detta 
behöver inte betyda att kvinnorna eller männen har fått ”ett beteende 
som passar in i gängse normer för den könstillhörighet man har” (Pe-
tersson, 2007, s. 93). Det finns säkerligen kvinnliga idrottsledare som 
utbildat sig till lärare, men min studie saknar sådana ledare. Studien 
innehåller däremot en kvinnlig f.d. politiker (Eva), som enligt egen ut-
sago själv är rak och skämtsam med eleverna. Evas uttalande överens-
stämmer med de manliga lärarnas påståenden att de ”är rakare” och 
”skämtar med eleverna”. Kön behöver inte betyda olikheter, men Eva 
vill precis som de övriga kvinnliga lärarna förändra sig själv. 
 Som lärare för elever mellan 13-15 år vill Eva likt Erikssons (2000) 
kvinnliga chefsaspiranter, som tränas till chefspositioner, bli tuff och 
säker för att enligt henne själv efterlikna sina manliga kollegor. Hon 
betonar att ”som kvinna måste man ’tuffa’ upp sig lite eftersom man-
nen är säker i sin yrkesroll och eftersom han kan vara lite mer ’ruffig’”. 
Genom uttalandet att ha mannen som ideal och enligt de båda könens 
isärhållande (Hirdman, 1988) växlar Eva från att vara ”gränsupprätthål-
lare” till att bli ”gränsöverskridare”. (Se Karlson, 2003, s. 129 och 205 
där könen är varandras motpoler, men där uppluckring av könsgränser 
möjliggörs.) Likt studiens manliga lärare, som anser att det är positivt 
att arbeta som man och lärare, hamnar Eva i en ”genusfälla” när hon 
avstår från att utveckla resonemanget att bli säker som manliga lärare. 
Hon talar inte om sig själv som den ”karismatiska och professionella 
kvinnliga lärare” som Hjalmarsson (2009, s. 146) skriver om eller att 
hon vill utvecklas till en skicklig lärare. 
 Eva vill även ”påverka och förändra” och bli ”ihågkommen”. Omed-
vetet kanske hon enligt det sista uttalandet om att bli ”ihågkommen” 
åsyftar den kvinnliga lärare som enligt Eva själv inspirerade henne att 
påbörja lärarutbildningen när hon var närmare 40 år. Med Evas hänvis-
ning till nämnda lärare samt med anledning av hennes strävan att bli lik 
en av omgivningens uppmärksammade manliga lärare kan det enligt 
min tolkning handla om att Eva som nybliven lärare vill vara och bli en 
bra lärare oavsett kön. Två av studiens kvinnliga respondenter uppger, 
att skolan inte blir bättre av manliga lärare utan det har att göra med ”hur 
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man är som människa” för ”att bara vara man kan inte göra någonting 
bättre”. De båda nyblivna lärarna betonar att lärarskicklighet inte har 
med kön att göra utan en duktig lärare har specifika egenskaper. Enligt 
Heikkilä (2010) framställs egenskaper under längre perioder. (Se även 
Berger och Luckmann, 1966/1998, beträffande hemmets första primära 
samt samhällets andra sekundära socialisation.) Lärarutbildningen, den 
nyblivna lärarens skola samt, enligt Vikner Stafberg (2010), lärarens 
pågående och påverkande vardagsliv spelar dessutom roll beträffande 
hur lärare ”formas till lärare” (a.a.). 
 Privilegiet med att vara man och lärare problematiseras som sagt 
inte av tre av studiens jämställdhets- och/eller genus/könintresserade 
män. Eva ifrågasätter inte heller sig själv i sin strävan att bli som den 
säkre mannen. Tillsammans med merparten av männen ansluter sig Eva 
omedvetet till ”genuskontraktet” (Hirdman, 1988) och hamnar också i 
”genusfällan” (se ovan). Andra ”genusfällor” uppstår när lärarna i min 
studie inte heller ifrågasätter könande (Widerberg, 1999) eller repro-
ducerande uttryck som att de är kvinnliga förebilder, extramammor el-
ler fadersgestalter. Formuleringarna ifråga kan ge bilder av att tradi-
tionella mans- eller kvinnouppgifter utförs. En av de manliga lärarna 
företräder studiens fjärde fälla. Han berättar att han ”i smyg lyssnar på” 
sina kvinnliga kollegors samtal. I stället för att t.ex. resonera om sig 
själv som en nyfiken nybliven lärare vill läraren ta del av, som han själv 
säger, ”båda världarna”. Uttalandet representerar åter genuskontraktet 
och isärhållandets princip (Hirdman, 1988), där manliga och kvinnliga 
resonemang skulle skilja sig åt, men också av att ett heterosexuellt per-
spektiv (se t.ex. Forsberg, 2005) skulle kunna vara gällande. 
 Ovan framgår att kön saknar betydelse när lärarna berättar allmänt 
om läraryrkets innebörd. När frågorna fokuserar innebörden med att 
vara man och lärare eller kvinna och lärare, hamnar tre av studiens män 
i en ”genusfälla” då de utan ifrågasättanden anser det acceptabelt att 
manliga lärare har hög status. Den fjärde mannen, som enligt honom 
själv är ”hyfsat” genusmedveten, förklarar att den manlige lärarens hö-
gre position beror på att denne är i minoritet i skolan. Till skillnad från 
en av kvinnorna, som försvarar de manliga lärarna, kan männen tyckas 
formulera sig negativt om kvinnliga lärare. Eva har den manlige läraren 
som förebild och vill ändra sig själv för att bli säker. För ett par av kvin-
norna spelar kön ingen roll om man är bra som lärare eller ej. 
 
Lärarnas yrkesval – naturligt och slumpartat 

Thorntons och Brichenos (2006) referenser pekar på att det är fler män 
än kvinnor som valt lärarbanan på grund av att de t.ex. saknar andra yr-
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kesalternativ. Enbart två av elva män har exempelvis alltid velat under-
visa (a.a.). Thorntons och Brichenos forskningsgenomgång visar ock-
så att det är fler kvinnor än män som har erfarenheter från läraryrket 
innan  de påbörjade sin lärarutbildning. I min studie är det tvärtom. Av 
en händelse kom jag i kontakt med manliga lärare som samtliga utövat 
ledarskap. Tre av männen har varit idrottsledare. Den fjärde, studiens 
äldste lärare (Ken, 50 år), har haft en chefsbefattning under ett tiotal 
år. Männen har dessutom alltid velat bli lärare. Redan under gymnasie-
tiden bestämde sig Ken för att ”bli lärare”. Efter tjugofem år, och efter 
att ha blivit varslad på sin arbetsplats samt efter att ha vikarierat som 
lärare, började Ken lärarutbildningen. Tony, som bl.a. arbetat som vår-
dare, blev intresserad av läraryrket när han som tonåring hjälpte sina 
klasskamrater med skolarbetet. Bryan, som studerade på barn- och fri-
tidsprogrammet under sin gymnasietid, har ”alltid velat arbeta inom 
barnomsorg”. Före lärarutbildningen arbetade han på fritidshem och 
som personlig assistent. Daniel har också ”arbetat mycket med män-
niskor”. I likhet med Bryan har Daniel och Eva varit personliga assis-
tenter. Daniel har även släktingar som är lärare. De fem kvinnorna har 
över lag andra arbetslivserfarenheter. En av dem har någon gång haft 
en ledarposition och någon annan har vikarierat som lärare. Kvinnorna 
har annars  arbetat  på kontor, studerat, varit mångsysslare och prövat 
på olika  sorters arbeten som exempelvis restaurang- och receptionist-
arbete. En kvinna har som sagt även varit politiker. 
 De nio lärarnas yrkesbakgrund som kortfattat redovisats ovan kom-
pletterar jag med Claessons (1992, s. 137-162) konstateranden att det 
finns olika anledningar till varför läraryrket väljs. Två av dessa anser 
jag vara aktuella för studien. Ett motiv att utbilda sig till lärare beror 
på ”Det naturliga jaget” (a.a., s. 143). Här har den blivande läraren 
 sedan länge haft lust att bli lärare. Personen ifråga vet redan före sin 
lärarutbildning hur man verkar och beter sig som lärare (a.a.). Studiens 
ledarskaps inriktade män passar in här. En annan anledning att börja 
 lärarbildningen beror på ”Det förutsättningslösa jaget” och på olika 
sammanträffanden samt på slumpen (a.a., s. 151-152). Här finner jag 
kvinnorna. I stället för att bli arbetslös berättar Jane att ”kanske det (läs 
läraryrket) var något för henne”. Susan menar att hon istället för sitt 
kontorsarbete ”ville göra något annat när barnen blivit stora”. Victoria, 
som upptäckte och fick insikt i att hon själv reproducerade traditions-
enligt genus i samband med sina intervjuer i anslutning till examens-
arbetet, hade egentligen ingen lust att bli lärare, men hon ville få en 
examen efter avslutade ämnesstudier. Catrin, som precis som männen 
ständigt önskat att bli lärare och även vikarierat som sådan, bestämde 
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sig för utbildningen när hon ”arbetade på en skolexpedition”. Av nästan 
samma anledning som Catrin, men genom att bli ”inspirerad av en lä-
rare” i vuxenutbildningen, beslöt sig Eva för att bli lärare. 

Konstruktion av genus sett genom nio nyblivna lärare 

I kapitlet har min strävan varit att visa på hur genus kan formas utifrån 
nio nyblivna lärares resonemang om vilken betydelse examensarbetet 
kring jämställdhet och/eller genus/kön har för dem samt om och hur de 
arbetar med områdena under delar av skoldagen. Eftersom den profes-
sionella utvecklingen naturligtvis är beroende av en rad aspekter, så har 
respondenternas tal om läraryrkets innebörd samt anledningen till var-
för läraryrket valdes fokuserats som ett komplement till ambitionen att 
granska hur genus kan konstrueras. Nedan följer mina slutsatser kring 
detta och avsnittet avslutas med resonemang kring bl.a. mina analyser 
samt med förslag på fortsatt arbete. 
 Beträffande studiens första fråga kring examensarbetets betydelse 
har inte enbart examensarbetet kring jämställdhet och/eller genus/kön 
resulterat i ett uppvaknande kring frågorna. Oberoende av kön har fö-
reläsningar och/eller seminarier under utbildningen haft relevans och 
givit aha-upplevelser. Även tidigare erfarenheter, förhållningssätt och 
relation till jämställdhet och/eller genus/kön, aktuell tjänst samt fortsatt 
läsning inom områdena (med något undantag) tycks ha spelat en roll 
beträffande om, hur mycket och på vilket sätt de nyblivna lärarna arbe-
tar med dessa frågor. Gemensamt för de fem lärare som kategoriserats 
som aktiva jämställdhets- och/eller genuslärare är att de oberoende av 
kön är positiva och mer intresserade av frågorna än övriga fyra lärare. 
 Vad gäller min andra fråga kring läraryrkets innebörd menar lärarna 
att det inspirerande yrket innehåller arbetsuppgifter av mycket olika 
slag. Såväl männen som två kvinnliga lärare är intresserade av att arbeta  
med sådant som kan anses som traditionellt könsbundna uppgifter, men 
svaren kan också tolkas som att könsbundenheten till traditionella upp-
gifter är på väg att luckras upp för just dessa lärare. Kvinnorna vill 
förkovra sig som ledare och männen med socialt elevarbete. Männen 
kan enligt ovan tyckas uttrycka sig något nedsättande om sina kvinnliga 
kollegor genom att dessa exempelvis anses som pratsamma och för att 
de i regel alltid ställer upp. Själva bedömer männen sig som tydliga och 
fokuserade. Kvinnorna strävar efter att ändra sin inarbetade genuspro-
fil. Frånsett risken att misstänkas som pedofil uppfattar lärarnas omgiv-
ning att det ger högre status att vara lärare av manligt kön än att vara 
kvinna och lärare. Flertalet av studiens män och några av de kvinnliga 
lärarna lyfter också fram fördelar med att vara man och lärare. Ett par av 
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kvinnorna ifrågasätter det gamla manliga läraridealet. Det gör inte män-
nen och inte heller omgivningen. Genusordningen blir då ojämställd. 
 Betydelsen av intresse är även aktuellt i studiens tredje fråga rö-
rande anledningen till varför de nio respondenterna valde att bli lärare. 
De fyra männen blev tidigt, och utifrån sitt ”naturliga” jag (Claesson, 
1992, s. 143), intresserade av läraryrket. De fem kvinnorna hade längre 
startsträcka innan de så småningom ”förutsättningslöst” (jfr a.a., s. 151-
152) och slumpartat kom underfund med att de skulle bli lärare. Kön 
skulle kunna sakna betydelse varför yrket valdes, men männen och en 
av kvinnorna har haft möjlighet träna ledarskap före lärarutbildningen. 
De fyra männen och två av kvinnorna har även arbetat som lärarvika-
rier eller haft någon form av omsorgsarbete. Männens erfarenheter från 
ledarskap kan ha inneburit att deras intresse för läraryrket ökat genom 
att de också sedan länge önskat bli lärare. Som examinerade lärare och 
med nämnda aspekter som ytterligare en bas kanske de upplever sig 
som duktiga lärare. Ifrågasättandet av det positiva med att vara man och 
lärare aktualiserades därför ej nämnvärt av männen. Merparten av män-
nen hamnade därför i en av fyra ”genusfällor”. Mitt konstaterande kan 
tolkas som att de är ointresserade av att ändra manliga lärares generellt 
höga status. En av kvinnorna föll också i ”fällan” när hon ville efterlik-
na ett manligt ideal, medan hon omedvetet kanske eftersträvade lärar-
skicklighet. En av de manliga lärarna ramlade i ”fällan” av liknande  
anledning. De lärare som hamnat i ”genusfällan” för att de talar om 
sig själva som extramammor eller fadersgestalter kanske anser det som 
obekvämt att använda sig av könsneutrala uttryck som förälder och/ 
eller vårdnadshavare. Totalt sett blir intresse samt genusmedvetenhet av 
vikt beträffande hur studiens nio respondenter konstruerar genus. 
 Efter att ha bearbetat respondenternas intervjusvar utmejslades 
kring examensarbetets betydelse tre olika lärarkategorier. Webers (1904/  
1977) samt Peterssons (2007) indelning av karaktärer kom då till an-
vändning. Kategorierna blev inte desamma som kring läraryrkets inne-
börd respektive kring anledningen till varför läraryrket valdes. De ny-
blivna lärarna tycks exempelvis vilja bli bättre på det som de är ovana 
med. Lärarnas omgivning samt några av studiens kvinnliga lärare till-
delar manliga lärare hög status. Studiens män anser sig själva som duk-
tiga. Till skillnad från männen vill kvinnorna medvetet förändras för 
att få balans i genusordningen med en förmodad avsikt att eftersträva 
jämställdhet. I denna fråga anser jag mig själv som medskapare till hur 
 genus kan formas. Enligt isärhållandets princip skiljdes könen när jag 
under lärarintervjuerna frågade ”vad innebär det att vara man och lärare”  
samt ”kvinna och lärare”. Som jag frågade fick jag svar. De intervjuade 
männen hade tidigt möjligheter eller tillfällen att träna  ledarskap, om-
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sorgs- och/eller lärararbete. Detta kan länkas samman med deras intres-
se och mål att utbilda sig till lärare. Därmed inte sagt att inte kvinnor 
kan använda sig av samma väg. Studiens kvinnor utbildade sig till lä-
rare så småningom. Utifrån studien kan man dra slutsatsen att manliga 
lärare förstås kan som norm. Detta kan jämföras med att studiens lärare 
framför allt vill lyfta fram flickorna i sin skolpraktik. Förutom att genus 
reproduceras av enskilda individer kan genus konstrueras genom andra. 
Frågor som ”när är vi vårt kön”, ”när ska kön problematiseras” samt 
”hur ska kön problematiseras” kan vara relevanta att söka svar på i olika 
situationer. Förslagsvis kan man som individ oavsett kön fundera över 
när man ska ta vara på tillfälligheter att exempelvis forma sitt liv med 
avsikt att förbereda sig och tränas till det man t.ex. vill utbilda sig till. 
 Utifrån ovanstående kan t.ex. manliga lärares höga status jämfö-
ras med en rapport från Högskoleverket (Högskoleverket, 2009), som 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv men utan problematiseringar, bl.a. 
har argument för varför det behövs fler män i skolan. Det skulle även 
vara intressant att undersöka några genuspedagogers skolvardag. Enligt 
Frånberg (SOU 2010:83) är genuspedagogerna drivande inspiratörer 
för sina skolor. Att i fortsatt forskning följa och jämföra genuspeda-
gogers arbete ser jag som mycket angeläget. Några av de frågor som 
enligt min mening bör besvaras är. Hur arbetar genuspedagoger med 
jämställdhets- och/eller genus/könsfrågorna? Hur används olika genus-
teorier och vilka är deras bidrag till skolans utveckling beträffande om-
rådena? Och hur arbetar pedagogerna utifrån frågan på vilket sätt jäm-
ställdhetsarbetet kan bli ett kontinuerligt och levande arbete i skolan? 

* * *

När den aktuella studien påbörjades hade diskussionerna kring lärarle-
gitimation inte kommit särskilt långt. Det finns därför ingen anledning 
att hårdra de resultat som redovisats ovan för att relatera dem till diskus-
sionen om lärarlegitimation. Man kan emellertid göra några reflektio-
ner. Föreliggande undersökning har byggt på vissa grundantaganden, 
nämligen att basala värdegrundsfrågor som behandlas inom lärarutbild-
ningen – i detta fall jämställdhet och genus/kön – skall kunna identifie-
ras i en ny lärares sätt att arbeta. Även om det inte är explicit uttalat, så 
utgår man också från att det här skall gälla från lärarens första arbets-
dag. I dagsläget framstår det inte som acceptabelt att en ny lärare skulle 
kunna säga, eller snarare tänka, att genusfrågorna får vänta tills jag får 
mer erfarenhet. Otvetydigt är detta en värdegrund som skall genomsyra 
hela skolarbetet. Då kan man ställa sig frågan om införandet av en intro-
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duktionsperiod och den nya lärarens vetskap om att bli bedömd på nå-
got sätt kan påverka arbetet med olika former av likabehandlingsfrågor. 
Å ena sidan finns det inget i den diskussion som hittills förts som talar 
för att skolledare skall bedöma och för legitimationens skull uttala sig 
om dessa frågor. Å andra sidan är det naturligtvis mycket svårt, oftast 
kanske omöjligt, att genom några enstaka besök hos en ny lärare bilda 
sig en uppfattning om vederbörandes sätt att hantera genus/könsfrågor. 
Likväl skall värdegrundsfrågorna vara en integrerad del av lärararbetet 
och på det sättet blir de en del av lärarlämpligheten. 
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