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Abstrakt 

Titel: Högstadielärares attityder till jämställdhetsarbete för elever i skolan 

Författare: Elin Lovén & Caroline Persson 

Institution: Akademin för utbildning och ekonomi 

År: 2014 

 

Rapporter från skolor visar att jämställdhetsarbetet i grundskolor ofta är bristfälligt. 

Denna undersökning har haft som syfte att ta reda på vilka attityder högstadielärare har 

till jämställdhetsarbete. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem 

högstadielärare på en grundskola i Mellansverige. Tre var speciallärare och två jobbade 

i vanliga klasser. Studien resulterade i att det finns en omedvetenhet hos lärare när det 

kommer till jämställdhetsarbete och hur man förhåller sig till normer kring kön. Det 

fanns stora skillnader mellan de manliga och kvinnliga lärarna i hur de jobbade med 

jämställdhet i skolan och hur viktigt de tyckte att arbetet var. Skillnader i attityder och 

engagemang hos lärare gör att vissa elever får ta del av jämställdhetsarbetet och andra 

inte, beroende på den lärare de har.     

 

 

Nyckelord: Jämställdhetsarbete, grundskolan, kvinnliga och manliga lärare, 

könsnormer



 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

Lärolanen och jämställdhet ........................................................................................... 1 
Jämställdhetsarbete i skolor .......................................................................................... 2 
Vad leder ett fungerande jämställhetsarbete i skolor till? ............................................ 4 
Normer och kön ............................................................................................................ 4 

Problemformulering ....................................................................................................... 6 

Syfte ................................................................................................................................. 6 

Frågeställningar .............................................................................................................. 6 

Metod ............................................................................................................................... 7 
Urval ............................................................................................................................. 7 
Val av metod ................................................................................................................. 7 

Etiska aspekter ................................................................................................................ 9 

Trovärdighet ................................................................................................................... 9 
Faktorer som kan öka trovärdigheten ......................................................................... 10 

Faktorer som kan sänka trovärdigheten ...................................................................... 10 

Genomförande .............................................................................................................. 11 

Korta beskrivningar av intervjuerna ...................................................................... 11 

Resultat .......................................................................................................................... 12 

I detta kapitel kommer resultatet att redovisas i förhållande till våra 

frågeställningar. ...................................................................................................... 12 

Jämställdhet ............................................................................................................ 12 
Kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter .............................................. 14 
Traditionella könsmönster ...................................................................................... 14 

Normer och kön .......................................................................................................... 15 

Skillnader mellan de manliga och kvinnliga lärarna .............................................. 17 
Första intrycket ...................................................................................................... 17 
Hur och vad svarade de? ........................................................................................ 17 

Analys/tolkning ............................................................................................................. 18 
Läroplanen och jämställdhet ...................................................................................... 18 

Tjejer och killar ...................................................................................................... 19 
Olika synsätt på skolan ........................................................................................... 20 

Kvinnor och män, kvinnligt och manligt ................................................................ 20 

Diskussion ...................................................................................................................... 21 
Resultatdiskussion ...................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ............................................................................................................. 25 

Sammanfattning ........................................................................................................... 26 

Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 27 

Referenslista .................................................................................................................. 28 



 

 

 

Bilagor ............................................................................................................................. 1 

 



 

1 

 

Bakgrund 
 

Lärolanen och jämställdhet  

Sedan 1960-talet har det i Skolverkets styrdokument funnits formuleringar kring 

jämställdhet i skolan. Det som står i läroplanen idag är bland annat att skolan ska 

gestalta och förmedla jämställdhet, aktivt och medvetet arbeta för att främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter och arbeta för att motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket, 2011).   

Vad menas då med detta? I publikationen Jämställdhetspolitik inför 2000- talet 

förklaras jämställdhet som en rättvis fördelning av ekonomisk och politisk makt mellan 

kvinnor och män, att kvinnor och män ska värderas lika samt att den samhällsstruktur 

som säger att män är överordnade kvinnor måste brytas (Regeringen, 1999/2000). 

Traditionella könsmönster kan vara att pojkarna är de som får mest utrymme och 

talartid av lärarna i klassrummet (Nowak, Elvin & Thomsson, 2003). Detta har 

forskning visat på där intervjuer genomfördes med högstadielärare om hur de upplevde 

elever i klassrummet (Einarsson, 2003). Det framkom att pojkarna tar upp mest 

utrymme och det antogs bero på att tjejer mognar tidigare än vad killar gör. I studiens 

resultat kunde det framställas att lärarna pratade om att det var eleverna och deras val 

som gjorde att de tog upp olika mycket plats i klassummet. Deras egen roll som lärare 

reflekterades det inte över, att den kan påverka skillnaderna mellan hur tjejer och killar 

är i skolan (ibid.). Liknande resultat visade forskning där det i intervjuer med lärare kom 

fram att pojkar var störande, barnsliga och tog för sig mer av utrymmet i klassrummet 

och flickorna var mogna, tysta och mer försiktiga än vad pojkarna var (Holm, 2008).   

Andra traditionella könsmönster är att män är överordnade och kvinnor underordnade, 

något man kan utläsa i studier tydligt i arbetslivet, samt att kvinnor anses vara 

ansvarsfulla men samtidigt anses män som viktigare (Nowak, Elvin & Thomsson, 

2003). Det finns även forskning som visar på där lärare i intervjuer ansåg att manliga 

lärare var betydelsefulla i syfte att vara förebilder för pojkar i skolan (Riddell & Tett, 

2009). Pojkarna ansågs behövde få se män i en traditionell maskulin roll (ibid.). När det 

kommer till traditionella könsmönster kan de vara svåra att gå emot och bryta. Redan 

som barn lär sig flickan och pojken vilken grupp utifrån kön man tillhör (Nowak, Elvin 

& Thomsson, 2003).  
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Jämställdhetsarbete i skolor  

Skolverket har gjort en kvalitetsundersökning av undervisningen ur ett 

jämställdhetsperspektiv (skolverket, 1999). Det visade sig att det fanns stora variationer 

i jämställdhetsarbetet på de åttio skolor som undersöktes, där arbetet i vissa skolor inte 

gick så bra. Det berodde bland annat på att alla elever inte hade möjlighet att ta del av 

sex och samlevnadsundervisningen, där ämnet jämställdhet ska ingå. De hade inte mål 

för sex och samlevnadsundervisningen och det var otydligt vem som hade ansvaret för 

denna undervisning, om det var rektorn eller lärarna. Enligt läroplanen är det rektorn 

som har ansvaret. Begreppet jämställdhet diskuterades och formulerades inte aktivt 

(ibid.). I en annan rapport berättades det att lärare arbetade mycket med demokrati och 

inte alls lika mycket med jämställdhet (skolverket, 1998). I rapporten kunde det utläsas 

att det också framkom att flera rektorer ansåg att det redan var jämställt och att lärare 

saknade metoder för att kunna jobba med jämställdhet (ibid.).  

Friends är en organisation som har i uppdrag att stoppa mobbing i skolor och har som 

vision ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet 

(http://www.friends.se/). Friends har gjort en undersökning, där man bland annat 

intervjuade lärare som jobbade på skolor som aktivt försökte interagera 

jämställdhetsarbete för eleverna (Bromseth & Wildow, 2007). Det var fyra av skolor 

som ingick i studien och i två av dem fanns det ett tydligt motstånd mot 

jämställdhetsarbetet från de manliga lärarna. De skrattade åt arbetet och förlöjligade det 

och jämställdhet ansågs handla om eget intresse och personliga åsikter. Därför tyckte en 

del lärare att det var svårt att genomföra ett bra jämställdhetsarbete på skolan (ibid.). I 

en studie gjordes intervjuer med manliga grundskolelärare från tre olika länder, bland 

annat i Sverige (Cushman, 2010). Resultatet visade på att manliga lärare är dåligt 

förberedda när det kommer till jämställdhet i klassrummet och männen hade även svårt 

att komma ihåg någon som helst form av genusrelaterad undervisning när de gick sin 

lärarutbildning. De manliga lärarna från Sverige visade sig ha mer erfarenhet och 

förberedelser jämfört med dem andra två länderna, Nya Zeeland och England, där 

männen inte hade något minne alls av könsrelaterad utbildning under sina förberedande 

kurser (ibid.).     

I skolan och värdegrunden framkom det att lärare behöver stärkas i sin kompetens i att 

ha ett normkritiskt förhållningssätt, att de reflekterar över sina fördomar kring de 

http://www.friends.se/
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normer som finns (Skolverket, 2011). Jämställdhetsarbetet i skolorna måste börja med 

de vuxna och att de blir medvetna om sina egna värderingar (Skolverket, 2004).  

I en undersökning där man haft fokusgrupper med manliga respektive kvinnliga lärare 

som jobbade på grundskolan och i gymnasiet, framkom det att de hade olika sätt att se 

på genus, i förhållande till hur man var som lärare och vad man tyckte om läraryrket 

(Riddell & Tett, 2009). Genus står för vårt sociala och kulturella kön (Svaleryd, 2002). 

Det finns normer och föreställningar kring kön som är kulturellt skapade som påverkar 

hur vi handlar och ser på varandra som män och kvinnor (Mark, 2007). Vissa lärare 

tänkte att genus inte hade något med saken att göra utan att det handlade om den 

personen man var, inte om yttre påverkan, och vilka kvaliteter man hade som avgjorde 

om man var en bra lärare eller inte (Riddell & Tett, 2009). Lärarna från denna studie var 

i allmänhet väl pålästa om genus och visste vad det innebar. Till exempel sade en lärare 

att det var viktigt för eleverna i skolan att få se manliga lärare vara omhändertagande 

och kvinnliga lärare vara påstridiga för att för att få dem att se bortom könsrollerna. En 

annan lärare tyckte det var viktigt att eleverna får se män prata på ett lugnt och mjukt 

sätt. En del av de manliga lärarna ansåg att det var tråkigt att läraryrket innebar dålig lön 

och att man inte kund bli befordrad (ibid.). 

I ett projekt som gjordes i Västmanland kunde man se att lärare arbetade med 

jämställdhet men det skedde inte systematiskt (Länsstyrelsen, Västmanlands län, 2004). 

Kunskaper saknades om hur man skulle arbeta och med vilka metoder. Det saknades 

även mål och uppföljning av arbetet (ibid.). I en annan skola hade man problem med 

samordning mellan ämnena och att alla elever inte fick ta del av teman i skolan som 

rörde bland annat jämställdhet (skolverket, 2001). Hos lärarna på denna skola fanns det 

önskningar om att bli bättre på att ta vara på alla lärares kompetens för att få en bättre 

sex- och samlevnadsundervisning, där man pratade om jämställdhet (ibid.). Forskningen 

och rapporterna visar att jämställdhetsarbete ofta är bristfälligt på skolor och att det 

finns olika faktorer som hindrar ett aktivt och interagerat jämställdhetsarbete. 

Att införa jämställdhetsarbete i skolor kan väcka motstånd som ofta baseras på en rädsla 

för att inte göra bra ifrån sig i och med förändringen som kan bli (Svaleryd, 2002). Det 

kan vara svårt att ändra sina rutiner från förr och att bli medveten om sådant man inte 

var medveten om tidigare. Det kan skapa osäkerhet som leder till rädsla (ibid.).     
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Vad leder ett fungerande jämställhetsarbete i skolor till? 

Några positiva saker som en medveten genuspedagogik kan leda till är elevernas 

utveckling och att de vågar vara gränsöverskridande, gruppklimatet och pedagogens 

förhållningssätt (Svaleryd, 2002). Denna pedagogik kan vara att man på ett medvetet 

sätt bemöter alla elever lika och inte efter om det är en flicka eller pojke och att man 

som lärare reflekterar över sina egna värderingar kring hur man förhåller sig till pojkar 

och flickor (ibid.). I de skolor där jämställdhetsarbetet har fungerat bra har man kommit 

fram till liknande slutsatser som exempelvis att medvetenheten ökar. Man såg också att 

det som behövs för ett fungerande jämställdhetsarbete är att det sker systematiskt och 

aktivt, att skolan är drivande utifrån egen kunskap och att det finns insatser på att all 

personal utvecklar sin kompetens i ämnet (Skolverket, 2004). En pedagog som jobbade 

på en av skolorna uttryckte att medvetenheten om den egna rollen och hur den påverkar 

elevers beteenden ökade. I och med jämställdhetsarbetet upplevde man att eleverna blev 

mer självsäkra och vågade gå utanför könsförväntningarna (ibid.). Könsförväntningar 

kan vara att man som tjej ska vara duktig, söt och snäll och att man som kille ska vara 

bråkig, dominant och aktiv (Svaleryd, 2002).  

På en annan skola hade personalen mycket diskussioner som ledde till att man blev 

medveten om mönster man inte såg innan (Skolverket 2004). Jämställdhetsarbete i 

skolor har lett till att pedagoger fått en ökad vidsynthet och självkännedom som gjort 

det lättar att sätta gränser och utveckla normer. Även relationer och kommunikationen 

bland lärarna blev bättre och frånvaron bland elever minskade (ibid.). I och med 

jämställdhetsarbet som gjordes i Västmanlands län kom man även fram till att det finns 

mycket omedvetna attityder och värderingar kring hur man såg på tjejer och killar och 

att det därför är viktigt att bli medveten, att gå från åsikt till insikt.  (Länsstyrelsen, 

Västmanlands län, 2004). 

 

Normer och kön 

 

Normer kan ses som regler och självskrivna antaganden som sällan talas om eller 

ifrågasätter (Nowak, Elvin & Thomsson, 2003). Det är inte alltid som människor tänker 

på att normer styr oss samtidigt som varje individ lever och formar sitt liv efter de 

normer som man känner till (ibid.). När det finns någonting som anses vara normalt 

finns det också alltid något som anses vara onormalt (Martinsson & Reimers, 2008). 
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Om man vill förstå varför vissa grupper av människor utsätts för diskriminering och 

kränkningar är det viktigt att studera normer. Människor har ofta en tendens att ta saker 

förgivet och ser dessa som sanningar även fast de inte behöver vara det. Det kan 

exempelvis handla om osanningar kring kvinnor och män. I samhället finns det färdiga 

positioner att identifiera sig med som innefattar olika normer och förväntningar på hur 

man ska vara. Det kan vara att det finns en genusbestämd identitet med normer att 

förhålla sig till (ibid.). I skolan kan dessa genusbestämda identiteter vara hur man ska 

vara som tjej och kille. Hos många människor finns en syn på att skillnader mellan 

kvinnor och män är större än vad dem egentligen är (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Sambandet mellan kulturer och normer kan skilja sig åt när det kommer till värderingar 

och uppfattningar människor har om män respektive kvinnor. Samhällsutvecklingen har 

en inverkan när det kommer till normer. Normer kan exempelvis leva vidare genom att 

en generation för över sina mönster och rutiner (ibid.).    
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 Problemformulering 

 

Rapporter visar att jämställdhetsarbetet i skolor ofta är bristfälligt (skolverket, 1998, 

1999) och forskning visar att manliga och kvinnliga lärare ofta ser olika på 

jämställdhetsarbete, då männen är mer negativt inställda och mindre engagerade i det 

(Bromseth & Wildow, 2007) (Cushman, 2010). Undersökningar har gjorts runt om i 

Sverige i skolor där man sett att olika faktorer som bland annat en omedvetenhet om 

attityder och värderingar hos lärare (Länsstyrelsen, Västmanlands Län, 2004) 

(Skolverket, 2003), att arbetet inte sker systematiskt (Länsstyrelsen, Västmanlands Län, 

2004) och att lärare inte har ett tillräckligt normkritiskt förhållningssätt (Skolverket, 

2011) påverkar jämställdhetsarbetet negativt. I läroplanen har det funnits formuleringar 

om jämställdhet sedan 1960- talet. Enligt det som står i läroplanen idag ska lärare jobba 

med jämställdhet, främja mäns och kvinnors samma rättigheter och möjligheter och 

motverka traditionella könsmönster bland eleverna. Svaleryd (2002) beskriver 

jämställdhet som ett isberg där det finns lite synliga aspekter som exempelvis vart i 

klassrummet barnen sitter och hur tiden fördelas mellan eleverna men det som är störst 

och under ytan är förhållningssätt, attityder och normer (ibid.). Vi vill med denna 

uppsats ta reda på de attityder lärare har till jämställdhetsarbete i skolan och till det som 

står om jämställdhet i läroplanen.  

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka attityder fem högstadielärare har till 

jämställdhetsarbete för elever i skolan eftersom att det är avgörande för hur 

jämställdhetsarbetet fungerar.  

 

Frågeställningar 
1. Hur förstår och hur jobbar lärare efter uttryck i läroplanen så som jämställdhet, mäns 

och kvinnors lika rättigheter och möjligheter samt att motverka traditionella könsroller? 

 

 2. Hur medvetna är lärarna om deras egna föreställningar om normer kring kön? 

 

3. Finns det likheter eller skillnader mellan hur/vad kvinnliga lärare respektive manliga 

lärare svarar på intervjufrågorna? 
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Metod 
 

Urval  

Vårt tänka urval var från början att vi skulle intervjua fyra lärare, varav två kvinnor 

respektive två män. Vi ville ha ett jämt antal kvinnor och män för att se efter likheter 

och skillnader i deras svar. Det blev så att vi intervjuade 5 lärare eftersom två av dem, 

som var kvinnor, jobbade tillsammans i en klass. Det passade ändå in på vårt urval som 

vi hade tänkt oss.  

Lärarna jobbade även på samma skola. Vi tyckte det skulle vara intressant att se hur lika 

eller olika de jobbar efter läroplanen med tanke på att varje lärare får tolka innehållet 

hur de vill. Vi ville också att lärarna skulle ha hunnit jobbat en del och samlat på sig 

erfarenheter. Det skulle göra det mer intressant i synpunkt på hur mycket och hur 

engagerat de jobbar med området jämställdhet i läroplanen. Alla lärarna hade hunnit 

jobbat en del men inte lika länge och inte bara på högstadiet. En av lärarna hade till 

exempel tidigare jobbat på gymnasiet i många år och bara jobbat något år på denna 

skola.   

En högstadieskola i Mellan Sverige valdes ut på måfå eftersom det viktiga var att alla 

lärare jobbade på samma skola och inte vilken skola undersökningen skulle genomföras 

på.  

 

Val av metod   
 

Den datainsamlingsmetod som användes var semistrukturerad intervju, vilket betyder 

att det finns en frihet i intervjun att ställa följdfrågor och frågor som man inte planerat 

från början (Trost, 2010). Metoden valdes eftersom vi ansåg att den var bäst i 

förhållande till syftet med uppsatsen, vilket var att undersöka lärares attityder och 

förhållningssätt till jämställdhetsarbete i skolan. Intervjuer är bra när man vill få fram 

just attityder och förhållningssätt hos människor eftersom mötet med personerna kan ge 

information som man inte kan få med enkäter, till exempel kroppsspråk och bemötande 

(Trost, 2010). Den typen av information gjorde vårt datamaterial rikare och vår 
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förståelse större för det intervjupersonerna berättade. Vi använde oss av en 

intervjuguide som är ett slags manus (Bryman, 2011). Vi delade in den i tre olika teman 

där även mindre delfrågor fanns under varje tema. 

När vi genomförde intervjuerna hade vi i åtanke att vi skulle inge ett lugn och ha ett 

trevligt bemötande för att skapa en avslappnad känsla i intervjuerna. Vi försökte skapa 

ett förtroende genom att inte börja med alltför svåra eller personliga frågor (Trost, 

2010). Vi började med temat jämställdhet eftersom det är ”huvudämnet” i 

undersökningen och en fråga om hur de som lärare jobbar med det, som vi tänkte var 

relativt enkel fråga, som skulle engagera intervjupersonerna. Vi hade som avsikt att 

ställa tillräckligt med följdfrågor för att säkerställa förståelse för vad den intervjuade 

menar och inte gör egna tolkningar på svaren (ibid.). När vi läste igenom vårt insamlade 

datamaterial i efterhand märkte vi att vi hade kunna ställt ännu fler följdfrågor och 

därmed fått en ännu bättre förståelse för vad lärarna menade med vissa svar. 

Intervjuerna gav oss både information som vi ville ha men också information som vi 

kanske inte hade tänkt på skulle komma upp men som var viktig och intressant, vilket är 

tanken med semistrukturerade intervjuer (Trost, 2010). Vi bestämde i förväg vem av oss 

som skulle ställa frågor och vem som skulle anteckna eftersom det är bäst när man är 

två eller fler som intervjuar, annars kan det lätt bli så att man pratar i mun på varandra 

och att det skapar ett obehag för den som intervjuas. Det blir som en ”två mot en” 

situation (ibid.). Vi turades om att hålla i intervjuerna för att inte skapa förvirring, både 

för dem vi intervjuade och oss själva.  

Ljudupptagare har använts vid två av intervjuerna, där det fanns samtycke, för att kunna 

lyssna på materialet i efterhand och inte missa något som kan vara viktigt (Trost, 2010). 

När vi använde oss av ljudupptagare kunde vi fokusera helt på frågorna och svaren då 

intervjun pågick, eftersom tiden då inte gick åt till att skriva anteckningar. Vi kunde 

istället komplettera med anteckningar efter intervjun var klar, med hur upplevelsen var 

och annat som inte fanns med i inspelningarna (ibid.).  

Vi transkriberade resultatet genom att först skriva ner ordagrant vad som sagts under 

intervjuerna. Sedan sammanfattade vi intervjuerna ytterligare utifrån det som var 

väsentligt för syftet med uppsatsen. Vi kompletterade sedan detta med 

minnesanteckningar av hur intervjun var och kändes, som skrivits ett par timmar efter 

intervjuerna var klara. Vi transkriberade och analyserade resultatet efter intervjuguiden 
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för att få en bra struktur och underlätta analysarbetet (Trost, 2010). När vi analyserade 

vårt resultat läste vi igenom det sammanfattade datamaterialet flera gånger tills vi kunde 

urskilja olika kategorier som visade på de attityder som lärarna hade till 

jämställdhetsarbete . Vi använde oss även av en metod som kallas kodning, då man tar 

ut ord eller meningar som man anser är intressanta och funderar över vad som kan ha 

menats med dessa (ibid.). 

 

Etiska aspekter 
 

I samband med vår undersökning har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Dessa fyra är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Nyttjandekravet och Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet [VR], 2011). 

Informationskravet innebär att forskaren ska berätta om undersökningen syfte och detta 

gjordes genom att ett missivbrev delades ut på plats till de berörda grundskolelärarna 

innan intervjuerna började. Lärarna fick själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen, vilket ingår i det så kallade samtyckeskravet, där vi också frågade alla 

lärarna om deras samtycke att spela in intervjuerna. Nyttjandekravet innebär att 

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte och detta tog vi hänsyn till 

genom att vi informera om att uppsatsen och inspelningen kommer att förvaras på 

högskolan i Gävle i fem år och sedan kommer materialet att förstöras. Med 

Konfidentialitetskravet menas att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att inga 

obehöriga kan få tag i uppgifterna (ibid.). Därför har vi valt att hålla intervjupersonerna 

så anonyma som möjligt i och med att vi inte har skrivit ut vad skolan de jobbar på heter 

eller var den ligger. Den enda informationen som vi gått ut med om dem är om läraren 

är en man eller en kvinna, ungefärlig ålder och hur de jobbar, till exempel som 

speciallärare. Intervjuerna genomfördes i lärarnas personalrum där det ibland fanns 

annan personal närvarande. Det kan påverka anonymiteten men det var lärarnas egna 

val att göra intervjuerna där och i övrigt har vi tagit hänsyn till anonymiteten i 

möjligaste mån. 

 

Trovärdighet 

Trovärdighet är, enligt Trost (2010) ett bättre ord för kvalitativa studier än reliabilitet 

och validitet, som brukar användas vid kvantitativa studier. Anledningen till det är att 
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reliabilitet och validitet avser om man hade fått samma resultat om man hade gjort om 

studien på precis samma sätt. Vid kvalitativa studier där man intervjuat är det inte alls 

säkert att man får samma resultat även om man gör studien på samma eftersom 

människor kan handla olika och ändra åsikt och därför kan man inte mäta reliabilitet och 

validitet på samma sätt som i kvantitativa studier. En bra trovärdighet skapas genom att 

beskriva den metod man använt sig av och hur undersökningen gick till för att läsaren 

ska få en bra inblick samt att diskutera alternativa undersökningsmetoder (ibid.). 

Faktorer som kan öka trovärdigheten 

Det som ökar trovärdigheten på denna studie är att vi fick en bra kontakt med lärarna 

eftersom vi var lugna och bemötte dem på ett trevligt sätt. Vi hade förberett oss inför 

intervjuerna genom att läsa i Trost (2010) och tagit del av de råd som fanns om vad man 

kan tänka på för att få en bra intervju. En av oss höll i intervjun och ställde frågorna för 

att undvika att prata i munnen på varandra och för att underlätta intervjusituationen för 

den intervjuade. Vi tänkte på att låta det vara tyst ibland eftersom den som intervjuades 

kan behöva få tid på sig att tänka. Vi tänkte på vårt kroppsspråk och hur vi satt, mot den 

som intervjuades, med händerna framför oss för att visa intresse för det personen sade. 

Vid två av intervjuerna fick vi samtycke att spela in intervjuerna, vilket gjorde att vi inte 

missade något viktigt som lärarna sade. Att vi kom dit med kort varsel och att lärarna 

läste missivbrevet strax innan intervjuerna tror vi ökar trovärdigheten av den 

anledningen att de inte hann tänka efter så mycket innan vad de skulle säga. Det fanns 

en ärlighet och en uppriktighet hos lärarna som kanske inte hade varit lika stark om de 

hade haft tid att förbereda sig och tänka ut innan vad de skulle säga.  

Faktorer som kan sänka trovärdigheten 

Att vi inte ställde tillräckligt många följdfrågor under intervjuerna kan påverka 

trovärdigheten så att den blir lägre eftersom vi hade kunnat få en större förståelse för 

hur den intervjuade tänkte med sitt svar. Om vi har missförstått någon lärare och dragit 

felaktiga slutsatser för att vi inte ställde tillräckligt med följdfrågor påverkar det 

resultatet negativt. Vid två av intervjuerna fick vi inte samtycke att spela in, vilket 

gjorde att vi fick skriva anteckningar istället. Det kan göra att vi kan ha missat något 

som hade varit av värde för undersökningen. Vi gjorde inte någon test intervju för att 

testa vår intervjuguide innan vi genomförde undersökningen. Det är något som kan 

sänka trovärdigheten, men med tanke på att vi fick ett bra resultat från intervjuerna som 
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svarade på vårt syfte och våra frågeställningar, tror vi inte att det har påverkat 

undersökningen negativt.   

Genomförande 
 

Undersökningen skedde på en skola som är mångkulturell och har många barn som 

kommer från andra länder än Sverige. Innan vi kom till skolan hade vi ringt och fått 

klartecken att vi kunde komma dit av en person som jobbade där och som rektorn på 

skolan sa att vi skulle prata med. Vi hade inte förbestämt någon tid för intervju med 

någon lärare då men de visste vilken dag vi skulle komma dit i och ed att personen vi 

pratat med tidigare hade skrivit upp det på en tavla som stod i lärarrummet. Vi kom dit 

vid lunchtid då många av lärarna befann sig i lärarrummet och vi började dela ut 

missivbrev och frågade lärare om de skulle vilja ställa upp på en intervju. Missivbrevet 

hann aldrig skickas ut innan eftersom det blev bråttom med att få tag på lärare. Det 

skulle vara påsklov veckan efter och därmed skulle vi inte kunna få några intervjuer 

efter den veckan vi var där och genomförde intervjuerna.  

 

Alla intervjuerna genomfördes i lärarnas personalrum på skolan. Det var ett relativt 

stort, ljust rum med ett litet kök, några bord med stolar och en soffhörna med ett bord. 

Det var ett trivsamt ställe att göra intervjuerna på. Vi hade tur och fick intervjua tre 

lärare första dagen vi kom dit. Den fjärde och sista intervjun gjorde vi på morgonen 

dagen efter. Den andra intervjun vi gjorde var med två personer samtidigt istället för en 

eftersom personerna jobbade med samma sak och hade jobbat tätt tillsammans länge. 

De ville gärna intervjuas tillsammans.  

Korta beskrivningar av intervjuerna 

Lärare 1 är en kvinna som är ca 40 år och som arbetar som speciallärare med få elever 

samtidigt. Den grupp som hon får på skolan är utifrån det behov som finns bland 

eleverna. Intervjun skedde sittandes i den soffgrupp som fanns i lärarrummet, där vi satt 

mitt emot varandra. På grund av att det inte fanns samtycke att spela in under intervjun 

var det en av oss som skrev anteckningar medans den andre hade i uppgift att ställa 

frågorna. Intervjun tog 30 minuter.  

 

Lärare 2 och 3 är två kvinnor som är ca 40 och 50 år. De ville vara med och intervjuas 

samtidigt på grund av att de jobbar med samma sak och att de har jobbat tätt 
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tillsammans under en längre tid. De har hand om en klass på skolan med invandrare 

som nyligen kommit till Sverige. En av oss höll i intervjun och den andre skrev 

anteckningar för de ville inte spelas in. Under intervjun satt vi i en soffgrupp där vi satt 

mitt emot varandra och pratade. Eftersom de jobbar mycket med elever som kommer 

från andra länder berättade de mycket om det och de traditioner som dessa elever får 

med sig hemifrån. De berättade även om egna erfarenheter av jämställdhet i privatlivet 

och hur det har sett ut i olika generationer i deras familjer. Intervjun tog 45 minuter.  

 

Läraren 4 är en man som är ca 40 år. Det var hans första år på grundskolan och han hade 

tidigare arbetar på gymnasiet. Han hade nu en årskurs 7 och en årskurs 8 i grundskolan. 

Under intervjun satt vi vid ett bord med stolar som fanns i lärarrummet och intervjun 

spelades in då vi fick samtycke till detta från läraren. En av oss ställde frågorna. 

Intervjun tog 20 minuter.       

 

Lärare 5 är en man som även han är ca 40 år. Under intervjun satt vi vid ett bord i 

lärarrummet. En av oss ställde frågorna. Intervjun spelades in och den var klar efter 15 

minuter. Efter att intervjun var klar med lärare 5 frågade han lite oroligt vad vi ville 

komma fram till och vad våra frågeställningar var. Under intervjun kom det in en man i 

lärarrummet som var antingen lärare eller rektor och avbröt vår intervju. Denna man och 

intervjupersonen började prata och skoja med varandra. När intervjun var slut var 

mannen kvar, han hade varit i ett rum bredvid och verkade ha lyssnat på vår intervju. 

Han sade till oss att intervjun handlade om, alltså jämställdhet, handlade mycket om den 

grundinställning och vilket intresse man hade i frågan och intervjupersonen höll med.  

 

Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet att redovisas i förhållande till våra frågeställningar. 

 

Jämställdhet 

 

Lärare 5 tänkte inte på jämställdhet när han planerade sina lektioner. Han menade att 

han och förmodligen ingen annan lärare heller tittar på det som står i läroplanen utan det 

var kursplanen som var viktigt. Jämställdhet tänkte han handlade om att inte favorisera 

någon elev utifrån kön. Inte heller lärare 4 prioriterade inte jämställdhet i 
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undervisningen men han ansåg att jämställdhet handlar om att man inte ska behöva 

tänka på det är en tjej eller kille. Han tänkte att det var svårt att jobba med jämställdhet i 

grundskolan: 

 

”jag har fram framför allt jobbat på gymnasiet och där är det kanske lättare att arbeta 

med jämställdhet, det blir tydligare för eleverna vad som är ojämlikhet mellan könen satt 

säga. Man kan jobba med jämställdhet på ett begripligt sätt”- lärare 4 

 

Det sätt som han jobbade med jämställdhet på var att han kom in på ämnet när han 

pratade om högkulturer. Han tog som exempel att han brukade säga att Grekland var 

inte så bra på demokrati som det kan låta ibland eftersom att kvinnor inte fick rösta. 

Lärare 2 och 3 ansåg att jämställdhet handlad om samsyn och att behandla alla lika. 

Detta arbetar de extra mycket med eftersom de har en klass med elever som kommer 

från länder där man inte behandlar tjejer och killar lika. Elever i en jämställd skola 

skulle våga tro på sig själva och vara medvetna om målen, sin egen inlärning och att de 

ser sitt eget ansvar. Alla skulle få vara bra på olika saker och alla skulle accepteras för 

dem de är. Flera av intervjupersonerna berättade om hur det brukar se ut i klassrummet, 

att det är vissa elever som tar upp mer talutrymme och plats än andra vilket oftast är 

killarna. De hade olika metoder för att motverka detta. Läraren 1 sade att man kan låta 

varannan pojke och flicka svara på frågorna. Hon berättade också att det fanns andra 

lärare på skolan som motverkar detta genom att låta alla tjejer sitta längst fram i 

klassrummet och alla killar längst bak. Några av lärarna hade liknande åsikter kring tjej- 

och killgrupper som de ibland hade på skolan: 

 

”Det har ibland fungerat bra och ibland dåligt. Flickorna har pratat mer utan 

pojkarna. Man har haft dessa grupper i vissa lektioner. Det är viktigt att inte tystas. Jag 

tror på mixet och inte pojk och flickgrupper”- Lärare 1 

 

”Vi har faktiskt delat på dem ibland, men det är då utifrån vad tjejerna vill, alltså.om de 

vill ha tjejgrupper, och det är ju. tjejer vill prata tjejfrågor. Det är både bra och dåligt. 

Det är bra om tjejerna tycker att de har ett behov av prata tjejfrågor. Det är sämre för 

att vi då skiljer på olika grupper, man markera att... att det är killar och tjejer”- Lärare 

4 
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Att både manliga och kvinnliga lärare behövs för eleverna var något som både lärare 1 

och 4 tyckte. Lärare 5 önskade först och främst mer jämställdhet bland personalen på 

skolan. Fler manliga lärare behövdes för att läraryrket nu var ett kvinnoyrke och ett 

låglöneyrke. Att tjejer trampas på och klankas ner på av killarna var något som nämndes 

av både lärare 4 och 5. Lärare 5 tyckte att killarna var bättre på att säga ifrån än vad 

tjejerna var. För att det skulle bli mer jämställt behövde killarnas attityder ändras.  

 

Kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter 

 

Samma utbildning och samma möjligheter var viktiga när det kommer till mäns och 

kvinnors samma rättigheter och skyldigheter enligt lärare 2 och 3. Lärare 5 menade att 

man som lärare kan tänka på att inte alltid låta de som räcker upp handen först få svara 

eller att man hjälper de som är bråkigast först jämt. Han gav exempel på att man måste 

uppmärksamma andra elever i klasrummet också: 

 

”Det är ju lätt så att den som är snabb och räcker upp handen får ordet hela tiden. Den 

oförsiktiga tjejen som sitter nere i hörnet, hon säger aldrig någonting, får aldrig tillfälle 

att visa hur duktig hon är”- Lärare 5 

 

Han sade också att man kunde fördela frågor på lektionerna så att killar och tjejer får 

svara lika mycket. 

 

Traditionella könsmönster 

 

Flera utav lärarna berättade att de traditionella könsmönstren var starkare på denna 

skola än andra eftersom den är mångkulturell. Det var något som man behövde jobba 

hårt med och visa att man här i Sverige inte skiljer på killar och tjejer på samma sätt 

som där de kommer ifrån, särskilt för lärare 2 och 3 som har en klass med bara 

invandrarelever som nyligen kommit till Sverige. Lärare 1 tyckte att det var viktigt att 

motverka traditionella könsmönster medans lärare 5 inte visste vad det var för något. 

Han tänkte att det kunde vara att sporter är uppdelade i killsporter och tjejsporter men 

det var viktigt att killarna provade på dans också tog han som exempel. Just vissa typer 
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av lektioner togs som exempel av fler lärare: 

 

”Det är viktigt att inte puttas in i fällan att tjejer ska välja syslöjd och killar ska välja 

träslöjd. Första året får de inte välja utan alla ska prova båda. Sedan får de välja och 

då är det vissa killar som väljer syslöjd”- Lärare 1 

 

Hon tyckte också att eleverna skulle prova på alla idrotter på idrottslektionerna.  

Detta är vad en av lärarna hade att säga om traditionella könsmönster: 

 

”Ja, det är att man fastsätter det som har varit tradition, att man förankrar det och det 

är väl inte bra enligt läroplanen då”- Lärare 5 

 

Vi förstod inte riktigt vad han menade och bad honom att utveckla svaret: 

 

”Ja att man bygger vidare på att man låter det vara som det de traditionella rollerna 

har blivit”- Lärare 5 

 

 På frågan om han tyckte att det skulle vara så, så tycket han inte det utan menade att 

eleverna själva ska få välja vad som är rätt för dem. Han tog då förskolor som exempel 

där han menade att killarna ska leka med bilar och tjejer med dockor, men att han tyckte 

att de skulle byta roller också. Lärare 4 berättade att ett traditionellt könsmönster som 

han sett var att tjejer oftare är mer studiemotiverade än killar vilket berodde på att de 

blir mognar tidigare än killar. Han tyckte att kön inte ska spela någon roll. För att 

motverka traditionella könsmönster tyckte han att man skulle blanda elever så tjejer och 

killar inte bara sitter var för sig och att på praktiken skulle killar prova på dagis och 

tjejerna prova på teknikprogrammet för tjejer.  

  

 
Normer och kön 

 

Det fanns väldigt olika uppfattningar kring normer och elever hos lärarna. Lärare 1 som 

jobbat länge på skolan sade att det inte fanns några normer för eleverna i skolan att följa 

och hade det funnits det var de normerna redan brutna. Hon upprepade ett flertal gånger 

under intervjun att på den här skolan så får alla vara den de är och alla får vara olika. 

Hon lät mycket positiv. Som exempel tog hon att det inte fanns någon dresskod och att 
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eleverna inte måste ha märkeskläder för att passa in. Vissa elever hade lång kjol, andra 

kort kjol. Vissa hade jeans och t-shirt och andra en keps på sned: 

 

”Vår norm är att alla är olika. Det finns så många olikheter så alla har brutit normen i 

så fall. Alla får vara den som är”- Lärare 1  

 

Lärare 4 som bara jobbat där ett år sade däremot att eleverna är livrädda för att vara 

normbrytande och de är väldigt könsgrupperade. Han trodde att killarna var livrädda för 

att upplevas som tjejiga men att tjejerna inte var lika stressade över detta. Även lärare 5 

sade att eleverna inte är normbrytande. Normer som lärare 5 uppmärksammat hos tjejer 

och killar i klassrummet var att tjejer inte visar vad de kan lika mycket som killarna gör. 

Killar vågade visa mer vad de kunde och var inte lika rädda för att göra fel som tjejerna. 

En stark norm var även att man som kille ska vara tuff och stark. Att bryta mot normen 

kunde vara att man som kille ville sitta med tjejerna och att man som kille sminkar sig. 

Lärare 2 och 3 berättade mycket om den kultur och de traditioner som finns bland 

eleverna som de jobbar med där det finns väldigt starka könsnormer för både tjejer och 

killar:  

 

”Det är djupt rotat att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barn och hemmet. Vi 

kan se att tjejer som kommer hit från andra länder vill blomma ut men att deras 

traditioner hindrar det”- Lärare 2 

 

Lärare 2 nämnde att killar och män ska vara överhuvud i familjen och att killar oftare 

får gå i skolan än vad tjejer får. Det är männen styr i den här världen. Hon berättade 

också att hon trodde att möten mellan människor från olika kulturer kräver att man 

måste inse att just sin egen kultur inte är det enda rätta utan man måste mötas halvvägs 

och ha förståelse för varandra. Hon trodde också att det kommer att ta tre generationer 

innan vi kommer att kunna mötas, det är inget som kommer att hända på kort tid. Det 

tog tid innan hon själv började ifrågasätta normer hon följde och att det tog mycket kraft 

att inse att hon inte behövde göra vissa saker.  
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Skillnader mellan de manliga och kvinnliga lärarna 

Första intrycket 

Det var stor skillnad mellan intervjuerna med männen och kvinnorna. Redan vid första 

intrycket märkte vi en stor skillnad. Vid intervjuerna med kvinnorna fick vi ett trevligt 

och positivt bemötande. En av lärarna uttryckte uppmuntrande hur bra hon tyckte att det 

var att vi skulle intervjua om ett sådant viktigt ämne. Alla de kvinnliga lärarna verkade 

tycka att det var roligt att berätta om sitt arbete på skolan och hur de tänker kring de 

frågor vi ställde.  

 

Första intrycket vid mötena med männen var att vi kom och störde lite grann och att de 

inte riktigt hade tid med oss men att de gick med på en kort intervju ändå. Det var en 

allvarlig och seriös stämning och inte alls så lättsamt som med kvinnorna.  

 

Hur och vad svarade de? 

Kvinnorna visade med sina positiva attityder att detta var något som intresserade dem 

och att de engagerade sig i dessa frågor. De två kvinnorna som arbetade i klassen med 

elever som nyss kommit till Sverige berättade om hur de arbetar konkret med saker 

utifrån läroplanen och de delade även med sig av egna erfarenheter från deras egna liv, 

som visade på en medvetenhet kring det frågorna handlade om. Lärare 1 pratade mycket 

allmänt om hur det är på skolan med många invandrarelever och hur man jobbar utifrån 

det, vilka problem som finns och hur man jobbar för att göra det bättre. Alltså gav även 

hon konkreta exempel som visade på ett intresse och ett engagemang. Hon pratade även 

mycket positivt om skolan och eleverna som går där. Det fanns ingen osäkerhet hos 

någon av kvinnorna bland någon av frågorna vi ställde utan de visste vad de tyckte och 

vad de skulle säga. Kvinnorna satt framåtlutade mot oss med händerna i knäet. När 

intervjuerna var slut sade de att det hade varit trevligt och att de hoppades att vi fått bra 

material av intervjuerna.  

 

Intervjuerna med männen hade under hela tiden en allvarlig och seriös stämning. Den 

ena läraren kom in på annat ibland, istället för att svara på det frågan handlade om. Det 
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gjorde att det kändes som att han ledde intervjun och inte vi. Fast ingen av lärarna 

prioriterade det som stod i läroplanen om jämställdhet eller integrerade det särskilt 

mycket i undervisningen, så hade de en del åsikter kring jämställdhet och hur man 

skulle kunna jobba med det. Det fanns en hel del osäkerhet hos männen när de skulle 

svara på vissa frågor. Lärare 5 hade inte koll på vissa uttryck i läroplanen, vilket gjorde 

det svårt att svara på frågor kring det. Det fanns ett visst avståndstagande från båda 

männen som uttryckte sig på olika sätt. Lärare 4 började bli stressad när intervjun hade 

pågått ett tag och blev lite irriterad, så vi fick skynda oss att ställa de sista frågorna. 

Lärare 5 satt bakåtlutad och med armarna i kors och gav oftast ganska korta svar. Ingen 

av dem uttryckte om det hade varit en trevlig intervju eller någon annan positiv respons. 

De verkade mest ha tyckt att det var obekvämt.  

 

 

Analys/tolkning  
 
Läroplanen och jämställdhet 

 

Lärare 2 och 3 visade att de hade tänkt igenom det som står i läroplanen och jobbade 

efter det i och med att de berättade om hur de jobbar med jämställdhet och gav exempel 

på detta. Att dessa två lärare jobbar tätt tillsammans och diskuterar med varandra kan 

vara det som lett till insikter om mönster och normer inom jämställdhet både i arbetet 

och i privatlivet.  

Lärare 1 gav exempel på hur man allmänt jobbar med det som står i läroplanen vilket 

också visade på att hon visste vad som förväntades av lärare utifrån läroplanen och att 

hon visste hur man jobbade man/ska jobba med det. Det framgick inte helt klart vad hon 

själv gjorde och vad det var som andra gjorde eftersom hon pratade i termer om hur 

”man” gör och inte vad ”jag” gör. Att båda männen uttrycket att de inte prioriterade det 

som står i läroplanen om jämställdhet var intressant tyckte vi och fick oss att undra om 

det kan vara ett dolt fenomen bland manliga lärare eller lärare att inte titta så mycket på 

läroplanen eftersom de kvinnliga lärarna verkade tycka att det var viktigt men inte dem. 

Att lärare 5 och den andre mannen pratade med varandra efter intervjun om att 

jämställdhet handlar om grundinställning och intresse, visar också på att det inte är 

något som anses vara viktigt enligt dessa män och att det som står i läroplanen inte 

måste följas. Det som uttrycktes av lärare 4 om att det skulle vara begripligare att jobba 
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med jämställdhet på gymnasiet undrar vi kan bero på att läraren anser att eleverna på 

högstadiet är för unga för att kunna reflektera över dessa saker. Det är intressant att de 

kan ha så olika åsikter om hur viktig läroplanen är eftersom de alla jobbar på samma 

skola. Vi frågar oss också om det kan ha att göra med att de kvinnliga lärarna jobbar 

inom specialområden medans de manliga jobbar i vanliga klasser och om det kan vara 

därför som de kvinnliga lärarna jobbar mer efter läroplanen och har mer koll på de saker 

det står om i den.  

 

Tjejer och killar 

 

Det var en ganska typiskt och normativ bild som målades upp av lärarna om eleverna. 

Killarna var bråkiga, tog upp mest utrymme i klassrummet och klankade ner på tjejer. 

Tjejerna var blyga och duktigare på att studera. Lärare 5 sade att man oftast hjälper de 

bråkiga först som i detta fall var killarna. Vi tänker oss att detta visar att 

jämställdhetsarbetet är bristfälligt eftersom det fortfarande ser ut på detta sett i skolan 

och det fortfarande är samma saker som sägs om tjejer och killar. Lärare 5 sade att 

tjejerna inte visar vad de kan lika mycket som killar och de var heller inte lika bra på att 

säga ifrån som killarna. Han talar om det killar gör som positivt och det tjejer gör 

negativt. Problemet ligger hos tjejerna fast det förmodligen är killarna som är 

anledningen till tjejernas beteenden i och med att killarna är bråkiga och tar upp mest 

plats i klassrummet.  

 

Några av lärarna verkade vara rädda för att prata positivt om att ha tjejer och killar var 

för sig. Det spelade ingen roll att tjejerna pratade mer då de hade tjej- och killgrupper 

och trivdes med det. Det fanns ingen tanke på att det skulle kunna vara en del i att 

främja jämställdhet att ha tjej- och killgrupper. Jämställdhet enligt lärarna verkar vara 

att tjejer och killar alltid ska vara tillsammans och aldrig i grupper. Om det blir 

jobbigare för eleverna att uttrycka sig i blandad grupp främjar inte det heller 

jämställdhet.  

 

På idrotten och slöjden var det viktigt att eleverna provade på allt. Det intressanta var att 

de lärare som pratade om detta tog som exempel att killarna borde prova på typiska 

”tjejgrejer” som till exempel dans och att killarna ibland faktiskt väljer syslöjd när de får 
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välja själva. Killarna på skolan var väldigt rädda för att uppfattas som tjejiga och om 

man som kille hellre vill sitta med tjejerna ansågs det vara normbrytande. Det verkar 

vara mer häpnadsväckande när killar gör ”tjejgrejer” eller umgås med tjejer än tvärt om. 

Detta visar på att vara tjej och hålla på med ”tjejgrejer” har lägre värde än att vara kille 

och göra ”killgrejer”. Enligt lärarna på skolan jobbar de mycket med normer men de 

verkar inte inse att de själva är en del av de normer som finns om tjejer och killar genom 

hur de pratar om detta.   

 

Olika synsätt på skolan 

 

Vi tyckte att det var intressant att lärarna hade så olika sätt att se på skolan. Det som 

lärare 1 sade skiljde sig helt från de andra lärarnas resonemang som bland annat var att 

eleverna var livsrädda för att sticka ut. Hon ansåg att alla elever på skolan kunde vara 

den de är och att alla kände sig accepterade för den de är. Det lät fint men något naivt 

tyckte vi. Hur kan hon veta att alla elever på skolan känner sig så pass trygga att de kan 

vara sig själva och känna sig accepterade? Med tanke på det vi hörde från de andra 

lärarna ställer vi oss ifrågasättande till detta. Hon var en av dem som jobbat längst på 

skolan vilket kan göra att hon har en väldigt personlig kopplig till skolan som i sin tur 

gör att hon vill prata om skolan på ett positivt sätt. De exempel hon tog upp som 

normbrytande bland eleverna ställer vi oss också ifrågasättande till. Hon sade att vissa 

elever har lång kjol, andra kort. Vissa har jeans och t-shirt och vissa har kepsen på sned. 

Det låter som exempel på hur ungdomar brukar klä sig beroende på var man kommer 

ifrån. Det låter snarare som att eleverna följer normer än att de går emot dem. Det kan 

också vara så att hon blivit hemmablind och inte ser normerna lika tydligt som andra 

lärare. Det skulle kunna bromsa upp arbetet med normer om lärare inte är medvetna om 

hur normer fungerar eller inte vill se den egna arbetsplatsen så som den faktiskt är vilket 

verkar vara att det finns ganska starka normer.  

 

Kvinnor och män, kvinnligt och manligt 

 

Lärarna talade mycket om att man inte ska behöva tänka på kön, att det inte ska spela 

någon roll om man är kille eller tjej. Det intressanta var att när vi läste igenom vår 
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insamlade data upptäckte vi trots det lärarna sagt om kön att de själva lade värde i om 

man var man eller kvinna och att det därmed spelar roll vilket kön man har. Lärare 1 

sade att det behövs både manliga och kvinnliga lärare. Lärare 5 sade att manliga lärare 

var särskilt viktigt på denna skola med invandrarelever eftersom att killarna mest ser 

upp till dem. Han sade också att läraryrket inte var jämställt eftersom det fanns fler 

kvinnliga lärare och att det var ett låglöneyrke. Om kön inte spelar någon roll borde det 

heller inte spela någon roll om en lärare är man eller kvinna. Om lärare av båda könen 

behövs måste det betyda att de har olika kvalifikationer och egenskaper som antingen 

den ena eller andra har som gör att man måste komplettera varandra för att få med alla 

egenskaper som behövs. Lärare 4 ansåg att tjejerna på skolan var mer studiemotiverade 

av den anledningen att de mognar tidigare än killar. På en skola där man jobbar mycket 

med normer borde man kanske reflektera över om det kan ha med just normer att göra 

och inte mognad. En av de normer som är ganska starka för tjejer är att man ska vara 

duktig som termen ”duktig flicka” visar på. Det gör att det finns förväntningar på att 

man som tjej ska prestera bättre än killarna. Detta kan tolkas som att lärarna inte är helt 

medvetna om hur de själva ser på kön och de normer som finns kring kön.  

 

När det kommer till kroppsspråket mellan könen skiljde sig dessa avsevärt. Kvinnornas 

kroppsspråk kan tolkas som att de kändes intresserade av ämnet som diskuterades. 

Männen hade däremot ett kroppsspråk som kan tolkas som avståndstagande både 

gentemot oss som intervjuare men också kring ämnet. Man kan fråga sig vad det är som 

gör att männen och kvinnorna skiljer sig åt när det kommer kroppsspråket. Skulle det 

dels kunna handla om att jämställdhet länge setts som en kvinnofråga och att vi själva är 

kvinnor som gjorde att männen kände sig obekväma i intervjusituationen? Eller kan det 

vara så att männen saknade kunskap kring ämnet och att det påverkade dem till att vara 

avståndstagande?  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
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Det resultat vi fick av intervjuerna har gett svar på vår undersökningsfråga. Vi undrade 

varför jämställhetsarbetet i skolor går så långsamt och om det kan bero på hur lärarna 

jobbar med detta. Vårat reslutat visar på att det finns fler faktorer bland lärare som kan 

göra att jämställdhetsarbetet inte är mer effektivt i skolorna. Utifrån vår undersökning 

kunde vi se att det fanns olika attityder och förhållningssätt till jämställdhet som 

påverkade hur man jobbade med detta. Attityderna mellan de manliga lärarna och 

kvinnliga lärarna skiljde sig mycket åt. De var mycket ärliga i sina svar om hur de 

jobbade med jämställdhet och sina åsikter kring detta med tanke på att några av lärarna 

berättade att de inte prioriterade jämställdhet och varken läste eller jobbade efter 

läroplanen. Vi tror att det faktum att vi är två unga tjejer som är lugna, trevliga och ser 

rätt så harmlösa ut kan ha lett till en öppenhet hos lärarna.  

 

Det finns en omedvetenhet kring vad som behövs för att främja jämställdhet. Rapporter 

vi tagit del av beskriver att ett jämställdhetsarbete måste vara systematisk, aktivt och 

kräver kunskap och samarbete mellan personalen (Skolverket, 2004). Det räcker alltså 

inte att komma in på ämnet då och då under vissa lektioner som lärare 4 gjorde. 

Eftersom att bara några utav lärarna jobbar aktivt med jämställdhet får inte alla elever ta 

del av det. En liknande situation har varit i andra skolor där alla elever inte har fått ta 

del av undervisning där man pratar om jämställdhet (Länsstyrelsen, Västmanlands län, 

2004). Det verkar finnas ett mönster i de attityder som män har till jämställdhetsarbete i 

skolan. I både vår undersökning och tidigare forskning (Bromseth & Wildow, 2007) har 

det kommit fram att manliga lärare inte tycker att jämställdhetsarbete i skolan är viktigt 

och att det handlar om eget intresse. Forskningen vi tagit del av om att män inte kom 

ihåg något om genus och jämställdhet från lärarutbildningen (Cushman, 2010) styrker 

även det faktum att de inte anser det vara viktigt. 

 

Eftersom kunskap var en av faktorerna som leder till ett bra jämställdhetsarbete är även 

det något som gör att det blir bristfälligt eftersom lärare 5 varken läste eller jobbade 

efter läroplanen och inte heller visste vad som menades med vissa uttryck som stod i 

läroplanen. Lärare 2 och 3 anser vi gör ett bra arbete med jämställdhet i sin klass om 

man ser till det rapporterna säger. De samarbetar och pratar ofta med sina elever om 

jämställdhet. De pratar också med varandra mycket om ämnet och reflekterar över sig 

själva och sitt eget liv i förhållande till jämställdhet och normer. Det är detta 

engagemang som behövs för att utvecklingen ska gå framåt. Personal som hade mycket 
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diskussioner på andra skolor ledde till att de blev medvetna om mönster de inte såg 

tidigare (Skolverket, 2004).  

 

Det fanns även en omedvetenhet kring kön och normer. Meningsskiljaktigheterna 

mellan lärare 1 och 4 gav ett konkret exempel på detta då den ena ansåg att eleverna var 

trygga och inte kände att de behövde följa några normer medans den andre ansåg att 

eleverna är livrädda för att bryta normer och var väldigt könsgrupperade. Att lärare 1 

har denna inställning kan göra att arbetet med normer och kön som är en del av 

jämställdhetsarbetet inte går framåt, eftersom att man inte behöver jobba med något som 

redan är bra. Denna omedvetenhet kan även göra att jämställdhetsarbetet blir bristfälligt. 

För att ett jämställdhetsarbete ska fungera bra behöver lärarna vara medvetna om de 

egna värderingarna (Skolverket, 2004). Lärarna berättade om att man försöker få tjejer 

att prova på ”killgrejer” och killar att prova på ”tjejgrejer” för att motverka 

könsrollerna. I forskning vi tagit del av såg lärarna mer sin egen roll för att eleverna 

skulle motverka könsroller. De pratade om hur man kunde vara som manlig eller 

kvinnlig lärare för att få eleverna att se bortom de traditionella könsrollerna (Riddell & 

Tett, 2009). Lärarna från den undersökningen var allmänt kunniga om genus och det 

kan vara en anledning till varför de hade reflekterat över sin roll som lärare.  

 

Det som lärarna berättade om eleverna på skolan och hur de är stämmer överens med 

det vi läst om i litteraturen och det forskning kommit fram till. Det är oftast killarna som 

tar upp mest utrymme i klassrummet och får mest hjälp utav läraren (Nowak, Elvin & 

Thomsson, 2003) (Einarsson, 2003) (Holm, 2008). Till exempel så sade lärare 5 att det 

oftast är de bråkiga killarna som man går först till och flera av lärarna tyckte att killarna 

på skolan i allmänhet var bråkiga. Tjejerna ansågs mogna tidigare än killarna, vilket 

även forskning har visat (Einarsson, 2003). Att det fortfarande ser ut så här i skolan kan 

bero på att lärarna inte jobbar med jämställdhet på det sätt som det skulle behövas och 

att lärarna inte är medvetna om hur normer fungerar. Att killarna är bråkiga och tjejerna 

anses vara mognare kan bero på att det är det som förväntas av eleverna och att det är 

därför som dessa beteenden växer fram hos dem. Martinsson & Reimer (2008) skriver 

att det finns bestämda positioner i samhället att identifiera sig med. Människor lever 

efter de normer som man känner till (Nowak, Elvin & Thomsson, 2003). Det verkar 

stämma överens med den bilden lärarna hade av eleverna, eftersom det fanns så tydliga 

mönster för hur killar och tjejer var. Enligt Nowak, Elvin & Thomsson (2003) är det ett 
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traditionellt könsmönster att tjejer ses som mer ansvarstagande men män anses som 

viktigare. På skolan ansågs tjejerna vara lugnare och mer studiemotiverade. Kön spelade 

ingen roll enligt vissa lärare men manliga lärare ansågs vara viktiga. Detta är ännu ett 

exempel på en omedvetenhet kring egna föreställningar och förhållningssätt till kön. 

Tidigare forskning har även visat att manliga lärare i en maskulin roll anses som viktiga 

eftersom pojkar skulle behöva dem som förebilder i skolan (Riddell & Tett, 2009). Det 

ansåg även en del av lärarna från vår undersökning och det med hänsyn till den 

mångkulturella skola de jobbar på där killarna ser upp mer till manliga lärare än till 

kvinnliga. Forskningen visade också att män anser det vara tråkigt att man inte kan 

avancera och bli befordrad och att det är dåliga löner i läraryrket (Riddell & Tett, 2009). 

Det tyckte även en av de manliga lärarna från vår undersökning, som kallade läraryrket 

ett kvinnoyrke och ett låglöneyrke, vilket han tyckte var tråkigt. Forskning visar att 

lärare behöver stärkas i sin kompetens i att ha ett normkritiskt förhållningssätt och att de 

reflekterar över sina fördomar kring de normer som finns (skolverket, 2011). Det som 

man kom fram till 2011 gäller fortfarande i hög grad kan man se i vår undersökning.  

 

Alla lärare utom lärare 2 och 3 pratade mycket om eleverna i skolan i förhållande till 

ämnet jämställdhet, men inget om sin roll som lärare och hur den kan påverka eleverna. 

Vi har tagit del av forskning som visade samma sak, där lärare som intervjuades menade 

att det är eleverna själva som förser sig med olika utrymme, men de tänkte inte på sin 

egen roll i det (Einarsson, 2003). Vi tänker oss att detta kan beror på att lärarna inte har 

reflekterat tillräckligt mycket över sin egen roll för att främja jämställdhet, för att uppnå 

en medvetenhet kring hur de påverkar klassrumsklimatet och hur eleverna beter sig.  

 

Vi kunde också se hur medvetna och engagerade lärarna var i ämnet jämställdhet på hur 

de svarade på våra frågor. De kvinnliga lärarna behövde inte fundera några längre 

stunder på frågorna och de gav raka och konkreta svar. Båda de manliga lärarna tog lång 

tid på sig ibland innan de svarade och vissa av deras svar var otydliga och vi hade svårt 

att förstå vad de menade ibland. Detta visar att kvinnorna är mer engagerade och 

reflekterar mer kring dessa frågor än männen. Hur långa intervjuerna var visar också hur 

mycket eller lite de hade att säga om ämnet. Det kan kopplas till hur mycket kunskap 

man har om det och hur viktigt man tycker att det är som gör att man vill lägga tid på att 

prata om det. Lärarna fick välja själva när de ville bli intervjuade och därmed också 

välja hur lång intervjun skulle vara. Intervjuerna med kvinnorna var längre än de med 
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männen. Det är inte förvånande eftersom att männen inte prioriterade jämställdhet i sin 

undervisning. Det nämndes att det handlar om eget intresse i ämnet och därför inte har 

lika mycket att säga om det eller lika mycket erfarenheter av att jobba med jämställdhet 

att dela med sig av. Historiskt sett har jämställdhet ansetts vara något av en kvinnofråga 

vilket kan vara en anledning till att männen var mindre insatta och mer ointresserade i 

ämnet än vad kvinnorna var.  

 

Metoddiskussion 

 

Metoden som vi har valt för vår undersökning har varit till stor hjälp för oss och har 

gjort att vi kunnat få svar på vår undersökningsfråga. Intervjuer kändes som en passande 

metod för vår studie med tanke på vårt syfte som var att ta reda på attityder och 

förhållningssätt. Vid intervjuerna fick vi både åsikter av lärarna om det vi hade frågor 

om och intryck från annat som lärarnas kroppsspråk och hur varje intervju kändes med 

dem som gjorde att attityder och förhållningssätt till jämställdhetsarbete kom fram på ett 

tydligare sätt än om vi hade använt oss av enkäter. Att lärarna fick missivbrevet strax 

innan intervjun tror vi kan ha påverkat resultatet av undersökningen på ett bra sätt. Det 

fanns en spontanitet och en ärlighet i intervjuerna eftersom de inte hade haft så lång tid 

på sig förbereda sig och tänka på vad de skulle säga.   

 

Vi hade som förhoppning att vi skulle få tag i minst fyra lärare att intervjua och det fick 

vi också. Om flera lärare hade medverkat i studien hade vi fått mer insamlingsmaterial 

som skulle kunna ha varit av värde för oss men å andra sidan hade vi inte hunnit med 

flera. Nu i efterhand hade det kanske varit bra att kontakta skolor och lärare i ett tidigare 

skede för att inte riskera att bli utan lärare att intervjua. Vi lyckades i alla fall göra det 

bästa av situationen och hann med det vi ville till slut. Det vi även kunde ha gjort 

annorlunda var att ställa fler följdfrågor till lärarna under intervjuerna. När vi gick 

igenom materialet i efterhand var det en del saker lärarna sagt som vi inte riktigt förstod 

vilket gör det svårare att tolka materialet som i sin tur kan påverka trovärdigheten. Det 

kändes som att vi fick tillräckligt bra kontakt med alla lärarna för att de skulle ge oss 

ärliga svar vilket gör att tillförlitligheten i rapporten är bra.   

 

Vår tanke var från början att spela in alla intervjuerna men två av lärarna föredrog att 

inte bli inspelade och att vi antecknade istället. Detta kan ha påverkat resultatet i och 
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med att vi kan ha missat att anteckna en del från de intervjuerna och därmed 

information som kunde ha varit av vikt. Trots det känner vi att vi fick tillräckligt med 

information från alla lärare för att få fram attityder och förhållningssätt till 

jämställdhetsarbete.  

 

Vi tror inte resultatet av undersökningen skulle blivit särskilt annorlunda om vi hade 

intervjuat lärare från olika skolor, med tanke på hur olika uppfattningar lärarna ändå 

hade fast de jobbade på samma skola. Det fanns vissa likheter mellan vad de sade i och 

med att de alla jobbar på en mångkulturell skola men i övrigt hade de ganska skilda sätt 

att se på saker. Hade vi genomfört undersökningen på en annan skola som inte var 

mångkulturell skulle vi kanske fått ett annat resultat eftersom lärarna på den skolan 

förmodligen inte skulle jobba på samma sätt, till exempel som med normer, som de 

jobbade mycket med på skolan från vår undersökning. Lärarna hade jobbat olika länge 

på skolan och det gjorde att vissa hade ett färskare intryck av hur det var att jobba på 

skolan. Den lärare som arbetat på skolan kortast tid hade ett annat intryck av hur normer 

fungerar på skolan bland eleverna än den lärare som jobbat där väldigt länge. Om de 

hade jobbat på skolan lika länge skulle de kanske ha andra åsikter om hur normer 

fungerar på skolan.   

 

 Att tre av lärarna vi intervjuade var speciallärare inom olika områden tror vi kan ha 

påverkat resultatet eftersom de jobbar och tänker på ett annat sätt än ”vanliga” lärare 

gör. Några av lärarna vi intervjuade hade kommit till insikt med många saker när det 

kommer till jämställdhet och normer eftersom de jobbade på en månkulturell skola där 

det bland invandrareleverna är så tydliga skillnader mellan hur man ser på tjejer och 

killar, vilket kanske inte hade hänt om de jobbat på en annan skola. 

     

Sammanfattning 

Utifrån resultatet av undersökningen och tidigare forskningen kan vi se att en del av 

lärarna utför ett jämställdhetsarbete som leder till utveckling medans andra inte gör 

tillräckligt eller inte gör någonting alls för att främja jämställdhet. Bland de lärarna som 

hör till de sist nämnda handlar det om omedvetenhet och okunskap om vad som behövs 

för att ett jämställdhetsarbete ska fungera, varför det är viktigt och hur man förhåller sig 

till normer kring kön. Det saknas reflektioner kring det egna förhållningssättet till 
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normer och kön. De som var mest engagerade och medvetna inom ämnet jämställdhet, 

både i arbetslivet och i privatlivet, var lärare 2 och 3 som hade en klass med nyanlända 

invandrarelever. Att de jobbar i den klassen och måste jobba extra mycket med 

jämställdhet i och med dessa elevers traditioner hemifrån kan ha lett till att de har 

reflekterat kring jämställdhet mer än de lärare som jobbar i andra klasser vilket har lett 

till insikter och kunskap. Att de samarbetar och diskuterar med varandra kring dessa 

frågor kan också vara en orsak till deras medvetenhet och kunskap om jämställdhet, 

vilket också den tidigare forskningen visade, att jämställdhetsarbete behöver samarbete 

mellan lärare. Alla lärare berättade att de jobbar mer med normer än andra skolor gör 

men vårt resultat visar att lärare ser väldigt olika på normer. Det verkar inte finnas ett 

samarbete kring detta arbete, utan att varje lärare för sig jobbar med normer efter det 

egna synsättet. Att vissa lärare ansåg att det fanns väldigt starka normer för eleverna att 

förhålla sig till, medan andra lärare ansåg att eleverna inte känner att de måste följa 

några normer alls, visar på detta. De såg även olika på hur man ska och om man ska 

jobba efter läroplanen. Att lärare inte samarbetar kan vara en faktor som påverkar 

jämställdhetsarbetet negativt. Enligt vår undersökning finns det stora skillnader mellan 

manliga och kvinnliga lärare när det kommer till hur man jobbar med jämställdhet och 

vilken inställning man har till det. Kvinnorna var mer positivt inställda till det och 

tyckte det var viktigt medan männen var mer negativt inställda och inte ansåg att det var 

tillräckligt viktigt för att prioritera det i undervisningen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Mer omfattande forskning om hur lärare jobbar med jämställdhet efter läroplanen 

behövs för att ta reda på om det finns ett mönster i vilka lärare som jobbar mer eller 

mindre med jämställdhet. Vår forskning visade att de kvinnliga lärarna som jobbade 

med någon typ av specialområde hade mer kunskap och var mer engagerade i 

jämställdhetsarbetet på skolan än de manliga lärarna som jobbade i vanliga klasser. 

Ytterligare forskning behöver göras för att ta reda på om detta är mer brett 

förekommande och om det ser ut på liknande sätt i andra skolor och i andra kommuner. 

Om forskning kan visa att det ser ut på detta sätt på fler ställen, kan det göra att man kan 

utforma åtgärder för att lyfta fram frågan om vad detta beror på och vad man kan göra åt 
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det för att alla lärare ska få mer kunskap och bli mer engagerade så att det kan finnas en 

mer jämn kvalitet på jämställdhetsarbetet i skolor.  
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Bilagor 
 

Missivbrev 
Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Elin och Caroline. Vi läser på Hälsopedagogiska 

programmet på högskolan i Gävle. Vi ska skriva en pedagogisk vetenskaplig uppsats på 

C nivå. Vi är intresserade av jämställdhet och är nyfikna på hur arbetet med jämställdhet 

kan se ut i skolan. Att främja jämställdhet är ett uppdrag som skolan har men det har 

visat sig svårt att genomföra. Det är svårt att veta vad det är och hur det ska uppnås 

tycker många lärare.  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare jobbar med jämställdhet i skolan. 

Vi kommer att genomföra intervjuer som vi båda kommer att medverka i och som 

kommer att spelas in om samtycke finns, om inte så kommer anteckningar att skrivas. 

Frågorna kommer att behandla teman som jämställdhet, traditionella könsmönster och 

normer.  

 

Vi följer de etiska reglerna från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. Du som är 

med i undersökningen är helt anonym. Den enda informationen som kommer att 

användas är om du är man eller kvinna, det kommer inte att framgå vilken skola du 

jobbar på. Intervjumaterialet kommer att sparas i Högskolans arkiv i två år och kommer 

sedan förstöras. Resultatet kommer endast att användas för forskningsändamål. Du kan 

välja att dra dig ur undersökningen när du vill om du känner för det. Du har rätt till att 

få information om hur uppgifterna som samlas in hanteras och du har även rätt till att ta 

del av resultatet av forskningen.  

 

Här är våra kontaktuppgifter: 

 

Caroline Persson: caroline.mimmi@hotmail.com 

Telefon nr: 0735722823 

 

Elin Lovén: Elin_Hillevi@live.se  

Telefon nr: 0707698830 

 

Handledare: Åsa Carlsson 

E-mail: asa.carlsson@hig.se 

Telefon nr: 648561 

 

Tack på förhand! 
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Intervjuguide 

Jämställdhet  

I läroplanen står det att skolan ska gestalta och förmedla värden som bland annat 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Hur jobbar du som lärare med det?  

Det står även att skolan aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter 

och skyldigheter. Vilka kan dessa lika rättigheter och skyldigheter vara?  

Hur ska du som lärare främja detta?  

Hur ser en jämställd skola ut för dig?  

Traditionella könsmönster  

I läroplanen står det att skolan ska motverka traditionella könsmönster. Vilka kan dessa 

traditionella könsmönster vara?  

Hur kan du som lärare motverka traditionella könsmönster i undervisningen?  

Varför tycker du att det är viktigt att motverka traditionella könsmönster?  

Normer  

Har du uppmärksammat om det finns några skillnader mellan hur tjejer och killar är i 

klassrummet?  

Vilka normer tror du är starkast om hur man ska vara som tjej respektive kille?  

Har du uppmärksammat om elever har varit normbrytande i klassrummet?  

 


