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Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst i arbetet med jämställdhet mellan 

könen, och inom fackliga organisationer, kommun och landsting, politiska partier, skolverket 

etc finns jämställdhet uppsatt på dagordningen. Under de senare åren har Sveriges regering 

avsatt särskilda resurser i syfte att främja jämställdhetsarbetet i skolan eftersom det ses som 

viktigt att börja redan med de små barnen om man avser påverka samhället i mer jämställd 

riktning. I de nya läroplanerna framställs ökade krav på att skolan skall bedriva ett mer aktivt 

arbete med jämställdhet, vilket i sin tur innebär att kraven skärps på de enskilda lärarna. 

Med beaktande av skolans jämställdhetsuppdrag har vi genomfört en enkätundersökning där 

40 pedagoger besvarat frågor kring sitt dagliga arbete i skolan. 

Studiens syfte har varit att studera hur ett antal grundskolelärare, förskolelärare och 

fritidspedagoger ur ett jämställdhetsperspektiv väljer att inbegripa skolans värdegrund i sin 

dagliga praktik, samt få en uppfattning om vilket engagemang pedagogerna känner inför detta 

jämställdhetsarbete. 

I undersökningen framkommer att pedagogerna i hög grad identifierar jämställdhetsarbete 

med att vara rättvis mot eleverna och att behandla dem lika. En majoritet av pedagogerna 

anser att skolans verksamhet - ur jämställdhetsperspektiv betraktad - är lika väl anpassad för 

såväl flickor som pojkar och att det inom skolans dagliga kontexter inte heller uppstår några 

situationer som innebär fördel för något av könen. Den del av pedagogerna som upplever att 

skolan inte är lika väl anpassad för båda könen, anser till största del att utformningen gagnar 

flickor, och de anser vidare att det lika ofta uppstår situationer i skolmiljön som innebär 

fördelar för såväl flickor som pojkar. 

 

Sökord: Jämställdhet, kön, genus, värdegrund.  
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Inledning 

 

Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst i arbetet med jämställdhet 

mellan könen och i bevakandet av mäns och kvinnors lika rättigheter. Sverige har lagar 

som förbjuder könsdiskriminering på arbetet, har ett EU-anpassat 

lönediskrimineringsförbud, rätt till föräldraledighet, rätt till förskola för små barn osv. 

Jämställdhetsarbetet står högt på dagordningen hos de fackliga organisationerna, 

kommun och landstingsförbund, politiska partier, skolverket, regering och riksdag. 

Trots denna massiva förankring av det konstant pågående jämställdhetsarbetet finns det 

mycket som tyder på att samhället idag fortfarande till stor del präglas av stereotypa 

könsroller. Det har inte räckt med att lagstifta och införa reformer utan det krävs utöver 

detta även kunskapsspridning och en förändring av människors attityder och 

värderingar. 

Skolkommittén skriver i sitt betänkande Skolfrågor - om en skola i en ny tid (SOU 

1997:121) att jämställdhetsfrågorna inte kan lösas genom nya formuleringar i 

skollagen eller läroplanerna. Det gäller snarare att hävda skolans värdegrund varje 

dag och om attityder, kunskaper och medvetenhet hos skolans personal. 

Regeringen har under de senaste åren avsatt särskilda resurser till jämställdhetsarbetet i 

skolan. Tanken har varit att skolan skall prioriteras och de som vill påverka samhället i 

en mer jämställd riktning måste börja redan med de små barnen. Det anses av 

regeringen vara viktigt att pojkar och flickor ges likvärdiga villkor i skolan samt 

förutsättningar att utveckla sin fulla potential (Lärarförbundet 2003). 

I de nya läroplanerna ökar alltså kraven på att skolan skall bedriva ett mer aktivt arbete 

för jämställdhet, och därigenom skärps också kraven på de enskilda lärarna. Att mer 

börja tänka på att allt arbete med barnen skall präglas av jämställdhet kräver kunskap 
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och kanske ett nytt pedagogiskt förhållningssätt. Läraren behöver också komma till 

självinsikt där hon bör rannsaka sig själv och utvärdera sitt eget förhållningssätt 

gentemot flickor och pojkar. Som rättesnöre och styrmedel för detta arbete kan ses 94 

års läroplan med beskrivningar av skolans värdegrund och uppdrag. Begreppet 

värdegrund kan sägas utgöra en bas i de nya läroplanerna och skall ligga till grund för 

all verksamhet i skolan. Värden som lyfts fram i läroplanerna och som skolan skall 

gestalta och förmedla är; ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Läroplan för grundskolan 1999. s. 5). 

I detta uppsatsarbete har vi valt att utifrån skolans värdegrund och uppdrag fokusera på 

läroplanens beskrivning av en likvärdig utbildning. ”Skolan skall aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 

bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 

att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet” (Regler 

för målstyrning i grundskolan 2000. s. 69). 

Med beaktande av ovan nämnda citat har vi genomfört en enkätstudie där 

grundskolelärare, förskolelärare och fritidspedagoger besvarat frågor kring sitt dagliga 

pedagogiska arbete med eleverna. Vår tanke har varit att vi ur studiens framkomna 

resultat skall få kännedom om, samt kunna dra vissa slutsatser kring, vilket 

engagemang personalen känner inför skolans givna jämställdhetsuppdrag samt även få 

en inblick i hur väl man förmår förmedla de värden som värdegrunden föreskriver ur 

jämställdhetsperspektiv. Respondenternas enkätsvar speglar deras inställning och 
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förhållningssätt till jämställdhet i skolmiljöns dagliga kontexter, och utifrån denna 

diskurs dekonstruerar vi för att på bästa sätt tolka enkätsvaren.  

Människor kan ha olika syn på vad jämställdhet är, liksom det finns olika synsätt på hur 

jämställdhetsarbetet i skolan skall bedrivas. Vår uppfattning om vad jämställdhet är kan 

beskrivas enligt följande: 

Jämställdhet i skolan kan sägas vara att skapa utrymme för varje elev att växa och 

utveckla talanger bortom diskriminerande och hämmande könsmyter. Jämställdhet 

handlar alltså inte om ”millimeterrättvisa mellan könen” utan om att den enskilda 

eleven sätts i fokus och behandlas utifrån sina behov och förutsättningar oavsett 

könstillhörighet. Att som pedagog i skolan verka för jämställdhet innebär också att 

kunna anta ett medvetet synsätt där man fördelar ”resursen läraruppmärksamhet” 

utifrån elevernas individuella behov samt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Vi anser inte att man verkar för jämställdhet som lärare och pedagog om man:  

• Systematiskt ställer fler frågor till ett av könen. 

• Bemöter ett av könen med större intresse och uppmärksamhet. 

• Ofta låter ett av könens intresse styra undervisningen och dess upplägg. 

• Bemöter ett av könen med större tolerans vid olämpligt och störande beteende. 

• Tyst accepterar att det ena könet utövar makt, trakasserar och utövar våld mot 

det andra könet. 
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Slutligen vill vi definiera begreppen jämlikhet och jämställdhet samt kön och genus då 

de är frekvent förekommande i detta arbete. 

Med jämlikhet avses att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, religion, social 

tillhörighet etc. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, samt delta 

i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället (Forsberg 1998). 

Svensk ordboks definition; ”att vara jämställd (samma rättigheter och skyldigheter 

som annan person) särskilt i fråga om kvinna i förhållande till man”. Jämlikhet 

definieras; ”varje person anses vara lika mycket värd som varje annan” (Nordstedts 

bokförlag 2002. s.511).  

Termerna kön och genus kan ha flera innebörder beroende av användarens 

vetenskapsteoretiska förankring. En vanlig tolkning är att kön står för den biologiskt 

givna delen av identiteten medan genus är den socialt konstruerade. Det finns även 

beskrivningar som uttrycker att det socialt konstruerade genus innefattas i begreppet 

kön. Vice versa anser vissa forskare att begreppet genus täcker både det sociala och det 

biologiska (Forsberg 2002). 

Vi har i detta arbetes teoridel valt att använda oss av termen kön där även det socialt 

konstruerade genus innefattas. Detta känns logiskt eftersom de forskare vi refererar och 

citerar tillämpar begreppet kön vilket dessutom är praxis i nordisk forskning med 

kön/genusperspektiv. När vi reflekterar och diskuterar det i undersökningen framkomna 

resultatet använder vi ibland även termen genus vilken då innefattar såväl det sociala 

som det biologiska.  
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Bakgrund 

Historik 

 

Sveriges statligt finansierade skola utgjorde under långa tider en helt manlig sfär där 

uppdraget var att fostra män till positioner i det offentliga samhället. Det var först 1842 

som vårt land fick en skola som var öppen för båda könen genom att folkskolan 

infördes. 1904 års läroverksreform gjorde det möjligt för folkskolepojkar att fortsätta i 

en högre utbildning på det statliga läroverket. Målet med denna högre skolning var att 

förberedas för ett offentligt liv och karriär eftersom det var viktigt att kunna erbjuda 

familjen en trygg försörjning. För flickornas del dröjde det ytterligare 23 år innan de 

fick tillträde till motsvarande skolform. Målet med denna utbildning var av helt annan 

karaktär då den syftade till att fostra till dygd, moral och äktenskap med tillkommande 

uppgifter som barnaföderska, moder och hushållerska. Tankar och föreställningar om 

de båda könens olika beskaffenhet utformade undervisningssätt och resurstilldelning i 

mycket hög grad under 1800 talet och 1900-talets första hälft (Lärarförbundet 2003). 

I samband med att ”det svenska folkhemmet” var i politiskt fokus ansågs det vara dags 

för ytterligare en skolreform. I 1946 års skolkommission kan vi skönja mer 

demokratiska tankar; 

”Skolan är ett samhälle i smått. Den kan i många avseenden vara en god förberedelse 

för livet i det större samhället. Allvar och meningsfullhet får den förberedelse kanske 

speciellt i elevernas självstyrelse, som kan tänkas utformad på olika sätt men alltid bör 

syfta till att uppodla elevernas frihetskänsla, ansvarskänsla och samarbetsförmåga, 

egenskaper av direkt värde för framtida medborgerliga arbete” (Andersson 1999. s. 

18).  
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I 1946 års skolkommissions betänkande föreslogs att flickor jämte sin hemutbildning 

skulle få samma möjligheter till yrkesförberedande utbildning som pojkar. Detta var ett 

stort framsteg för flickor då det gav dem möjlighet till ett större erkännande i 

samhällslivet. Det kunde också ses som ett steg i rätt riktning mot ökad jämställdhet 

mellan könen (Sandquist 1998). 

 

 

Vad är jämställdhet? 

 

Jämställdhet är ett unikt begrepp för vårt land och nästan omöjligt att översätta till 

andra språk. Begreppet myntades i början av sjuttiotalet och hade till syfte att ersätta 

begreppet jämlikhet vilket av statsfeminister ansågs mindre passande då det gällde att 

bryta maktrelationer mellan könen. Ordet jämställdhet ansågs bättre lämpat att 

överbrygga motsättningar och kunde ge ”associationer som ledde till tankar att kvinnor 

och män går sida vid sida genom livets all faser på livets olika områden” (Weiner & 

Berge 2001. s. 41). Stora delar av den forskning som bedrivits ur jämställdhetssynpunkt 

eller med de kvinnliga livsvillkoren som utgångspunkt har genomförts med feministiskt 

perspektiv. Begreppet feminism kan sägas vara den ideologi som beskriver kvinnors 

rätt till lika villkor på alla områden i samhället. Begreppet feminism inbegriper 

dessutom ett medvetande och en kännedom om att det finns vissa mekanismer och 

strukturskillnader i samhället som inte går att härleda till något annat än kön (Weiner & 

Berge 2001). 

”Feministisk teoriutveckling knyter samman samhällsstruktur, symbolism och identitet 

med en vision om ett könsneutralt samhälle, d v s ett hopp inför framtiden om ett 

samhälle, där sexuella kategorier har minsta möjliga förklaringsvärde och inte medför 
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någon värdering; ett jämställt samhälle, som frigör och utvecklar mänskliga resurser” 

(Käller 1990. s 29).  

Det finns en rad olika feministiska rörelser som verkat under den senare delen av 1900-

talet såsom Radikalfeminism, Liberalfeminism, Socialfeminism, Poststrukturalistisk 

feminism, Postmodernistisk feminism etc. De har samtliga som utgångspunkt att 

ifrågasätta innebörd och makt och att försöka möjliggöra skapandet av nya 

motståndskraftiga diskurser (Weiner & Berge 2001, Gannerud 1999). 

Inom den feministiska forskningen finns en rad olika synsätt och traditioner. Vanligt 

förekommande är att de två könen beskrivs i termer av likhet – särart, eller biologi – 

social konstruktion. Om man menar att sociala könsskillnader beror på biologin 

tenderar man att betraka dem som naturliga och därigenom oföränderliga. Anser man 

att könsskillnader i hög grad är en social konstruktion menar man att de är påverkbara 

(Weiner & Berge 2001). Wernersson menar att de flesta av de sociala och psykologiska 

könsskillnader som man försöker beskriva och analysera kan betraktas som socialt 

konstruerade. Det finns speciellt två argument när det gäller målen för jämställdhet. En 

strategi bygger på likhet och tenderar att betrakta det manliga som norm. Målet är här 

att försöka få in fler kvinnor i traditionella manliga yrken och maktpositioner. Den 

andra strategin bygger på skillnad och försöker skapa modeller som rymmer både 

manliga och kvinnliga sätt att se på världen (Weiner & Berge 2001). 

Forskning och debatt har under de senaste cirka 40 åren har pendlat i sitt synsätt vad 

gäller fokusering av likhet – olikhet mellan könen. Likhetsstrategien betonade vikten av 

att behandla flickor och pojkar lika. Man ansåg att det biologiska könet inte skulle vara 

avgörande för hur barnet blev bemött. Denna anda rådde under 60 och 70-talet i vårt 

land och tankarna var att försöka frångå ett fokus kring mans- och kvinnoroller. Man 

ville istället försöka vidga synsättet till att se de manliga och kvinnliga sociala rollerna 

som rent mänskliga (Berg 2000). 
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Skolan ansågs vid denna tidpunkt inte vara könsneutral och målet blev därför att verka 

för att så skulle bli. Både flickor och pojkar skulle förändras. I läroplanen från 1962 

gjordes ämnet hemkunskap obligatoriskt för båda könen och det nya ämnet 

barnkunskap fick plats på schemat. I läroplanen från 1969 slogs pojk- och flickslöjd 

samman till ämnet slöjd och båda slöjdarterna blev obligatoriska för alla barn. Stora 

satsningar gjordes också under denna tid för att få flickor intresserade av 

naturvetenskapliga ämnen samt teknik (Weiner & Berge 2001). 

De förväntade förändringarna i form av en mer jämställd skola uteblev dock och kritik 

framfördes som gjorde gällande att pojkars intressen och villkor fortfarande stod i 

fokus. Skolan som skulle verka för könsneutralitet ansågs av många istället ha blivit 

könsblind, dvs. verkade vara omedveten om att barnets kön kan ha betydelse för dess 

möte med skolans värld. Tanken att könen skulle behandlas lika verkade dessutom ha 

resulterat i likhet – men på pojkars villkor. Under 80 och 90-talen bedrevs en hel del 

forskning i skola och förskola som hade till syfte att utvärdera hur de gamla 

könsrollsmönstren hade förmåtts utmanas enligt de regelstyrda läroplanerna -62 och -

69. Till skillnad mot 60-talets likhetsperspektiv framhävdes i denna forskning 

olikheterna mellan könen både vad gällde behov och egenskaper. Övervägande del av 

forskningen visade även på att pojkarna ofta utövade makt och dominansförhållande 

mot flickor samt att trakasserier mot flickor var vanligt förekommande i skolan 

(Sandquist 1998).  

Det råder även stor samstämmighet i resultaten från 80 och 90-talsforskning om 

könsdifferentiering i klassrumsinteraktion. ”Pojkar hörs och syns mest och får mest 

uppmärksamhet av läraren. Pojkar får fler frågor och mer hjälp. Pojkars infall och 

kommentarer tas oftare upp till vidare behandling. Pojkars intressen får oftare styra 

undervisningens innehåll. Pojkarna tenderar alltså att dominera i klassrummen världen 

över eller åtminstone i Norden och i de anglosaxiska länderna” (Åberg 1998. s. 97). 
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Värdegrund och samhällsutveckling. 

 

”Det svenska offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund och verksamheten i 

skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Skolan skall genom sin verksamhet se till att demokratin och de 

samhälleliga värdena överförs till nästa generation” (Hedin & Lahdenperä 2000, s. 

23). 

Analys av ordet värdegrund kan göras i två delar; grund kan uppfattas som något ”fast 

att stå på” medan värde kan indikera ”en inställning” som dessutom kan variera hos 

människor. Allt vi människor säger och gör speglar värderingar, vilka alltså styr vårt 

sätt att vara och förhålla oss mot andra människor och den verklighet vi lever i. Enligt 

läroplanen skall skolan både gestalta och förmedla värdegrundens innehåll vilket 

innebär att all kunskap och alla åsikter - utan inre motsägelser - skall ligga i linje med 

värdegrunden (Hedin & Lahdenperä 2000). 

Vilket kan då – mer konkret beskrivet – sägas vara värdegrundens innehåll? Vad består 

den av och vilka områden anses beröras i den dagliga skolmiljön? Vi vill här hänvisa 

till en studie utförd av Joakim Lindgren (Skolforskning 2001) där man studerat vilket 

innehåll skolans personal själva väljer eller betonar när de säger sig bedriva 

värdegrundsarbete. Utifrån dessa beskrivningar har begreppet värdegrund delats in i 

kunskapsområden enligt följande; Demokrati, Etik och moral, Etnicitet, Jämställdhet, 

Kränkande behandling, Livsvetenskap, Mänskliga rättigheter, Rasism, Sex och 

samlevnad. 

Nuvarande läroplan, Lpo-94 är ett måldokument som har jämställdhet inskriven i 

värdegrunden. Bland annat anges att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter samt aktivt motverka traditionella könsmönster. 

Karlsson (2003) diskuterar de förutsättningar till förståelse och insikt i ämnet 
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genus/jämställdhet som lärarstuderande erbjuds inom ramen för lärarutbildningen. Hon 

menar att den information de får är slumpmässig och slumpartad samt helt beroende av 

vad lärarutbildarna har för intresse av ämnet och vilken kunskap de besitter. 

Forskaren Ulla Forsberg (1997) menar att om jämställdhetsarbetet skall bli 

framgångsrikt får det inte reduceras till att endast vara en attitydfråga utan måste vara 

en pedagogisk fråga. Den centrala tanken i jämställdhetsarbetet är alltså att skolan 

personal på ett aktivt och pedagogiskt sätt skall verka för att flickor och pojkar får 

möjlighet att utveckla hela sin personlighet. I och med att jämställdhet i skolan betonas 

som en pedagogisk fråga förutsätts grundläggande kunskaper om de könsmönster som 

finns samt även kunskaper om könstillhörighetens betydelse för lärandet. Detta innebär 

att skolans pedagoger inte kan agera på ett könsneutralt sätt utan att eleverna måste 

bemötas med kunskap om pojkar och flickors erfarenheter samt med medvetenhet om 

vad fördomar om manligt och kvinnligt betyder i olika sammanhang. Även Gannerud 

(1999) hävdar att jämställdhetsarbetet måste ses som en pedagogisk fråga då skolans 

uppgift är att beakta flickors och pojkars olikheter samt bevaka att de ges möjlighet att 

utveckla sin hela potential oavsett könstillhörighet.  

Det är dessutom intressant att som pedagog utveckla tankar kring vad skolans dolda 

läroplan förmedlar ur jämställdhetsperspektiv. Den norska forskaren Brock-Utne menar 

att flickor systematiskt uppfostras till att anpassa sig i skolan, och att den ”dolda 

läroplanen ”- vilken kan sägas löpa parallellt med läroplanen och dess beskrivningar av 

skolans jämställdhetstankar - stödjer den rådande könsliga över- och underordningen 

(Öhrn 1990). 

Även Weiner och Berge (2001) framför tankar kring skolans dolda läroplan och hur den 

eventuellt kan verka styrande och begränsande i dagliga skolsituationer ur ett 

jämställdhetsperspektiv. ”I Sverige har de flesta forskare som arbetat inom den s.k. 

läroplansteoretiska traditionen närmat sig teori och empiri med en könsblind hållning” 

(s.35). Intresset för att studera läroplaner ur könsperspektiv har varit näst intill 
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obefintligt, förutom ett par artiklar i Kvinnovetenskaplig Tidskrift från 1982. Under 90-

talet har ett mindre antal avhandlingar i pedagogik delvis behandlat läroplanstexter och 

då även beaktat könsaspekten i studier av dold läroplanskaraktär.  

Forskaren Katherine Käller (1990) menar att både historien och beskrivningar av läget i 

världen och Sverige idag visar på kvinnors och flickors andrarang. De har dominerats 

genom tiderna och domineras alltjämt bland annat genom just fostran till att vara 

andrarang. 

Ethelberg (1985) beskriver flickors förhållningssätt till dominansen; ”när en flicka är 

mellan 5 och 7 år har hon blivit stor nog att förstå att män har högre status och mer 

makt i samhället än kvinnor. När flickan är 5 till 7 år vet hon också att hon tillhör 

kvinnokönet och kommer att fortsätta med det. Hon är således vid denna ålder i stånd 

att förstå att hon permanent tillhör en andrarangskategori med avseende på kön” (s. 

4). 

Utbildningssystemet kan anses vara ett redskap som möjliggör för samhället att 

överföra härskande gruppers värderingar, dvs. fostransinriktning. I ett samhälle som är 

präglat av mäns överordning och kvinnors underordning förs dessa värderingar och 

synsätt generationsvis vidare med påföljande konsekvenser för flickors och pojkars 

uppfattning om sig själva och andra. Då skolans värld sägs spegla samhället i mångt 

och mycket kan den följaktligen i hög grad anses bidraga till att pojkar och flickor 

etablerar uppfattningar och bedömningar vad gäller sin egen person och den egna 

förmågan (Käller 1990). Enligt Sandqvist (1998) bör man reflektera över skolflickors 

dåliga självförtroende och starkt ifrågasätta vilken kvalitet skolans verksamhet har när; 

”flickor har sämre tilltro till sin egen förmåga trots att de har högre betyg än pojkar 

och - varför pojkar i högre grad har läs och skrivsvårigheter samt lägre betyg än 

flickorna då de tycks vara gynnade när det gäller fördelningen av resurser? (s. 107).  

Det finns inga enkla lösningar på hur man skapar en jämställd skola som håller hög 

kvalitet. En förutsättning är dock att de pedagogiska metoderna, läromedlen och den 
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fysiska utformningen i skolan bygger på djup kunskap och starkt engagemang för 

flickors och pojkars villkor. ”För att skolan skall kunna ge varje elev bästa möjliga 

förutsättningar att nå goda studieresultat krävs ett intresse för hur undervisningen går 

till, hur arbetsformer i skolan gynnar eller missgynnar olika barn, samt att detta 

kopplas till könstillhörighet” (a.a. s. 120). 

 

 

Läromedlens utformning 

 

Redan på 1950- talet uppmärksammades att det sällan förekom kvinnor i läroböckerna. 

I en matematikbok fanns det 190 uppgifter som handlade om människor och i 166 av 

uppgifterna förekom det manliga könet. Enbart 24 kvinnor förekom och då i form av 

bipersoner, så när som på 4 st. I fysikens läromedel förekommer flickorna endast på 10-

20 % av bilderna och i texten endast 3-15 % och då i form av prydnad eller bakgrund. 

Böckerna riktar sig starkt mot pojkarnas intressen och erfarenheter t.ex. ångmaskiner 

och mikroskop. Även i de samhällsorienterade ämnena finner man tendenser som visar 

att det är det maskulina könet som framträder. Det är männen som förutsätts ha haft 

betydelse för samhällsförändringarna och intresset för kvinnorna i socialhistorien har 

varit ringa (Imsen 2000). 

Ett jämställt undervisningsmaterial karaktäriseras av en kvantitativ jämvikt mellan kön 

samt en kvalitativ jämvikt där könen inte framställs stereotypt, mytiskt eller görs till 

objekt. Läromedel som främjar jämställdhet bör ge utrymme för både kvinnors och 

mäns perspektiv (Berg 2000. s. 28). 

Det handlar alltså inte enbart om att det manliga könet är det mest förekommande i 

skolans undervisningsmaterial, utan även om hur de olika könen framställs i materialet. 

Enligt lärarförbundet finns det stort behov av utveckling inom det här området då det 
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fortfarande finns många exempel på framställningar i form av texter och bilder där 

flickor och pojkar presenteras i klart traditionella och könskonserverande positioner. 

Önskemålet är istället en framställning med mer öppet och dialogiskt förhållningssätt så 

att de snarare leder till reflektion hos den studerande och därigenom motverkar 

uppfattningen om på förhand givna roller för könen. Med en ökad insikt och kunskap 

inom detta område kan skolans personal verka för att ge både flickor och pojkar 

möjlighet till mesta möjliga lärande. Det krävs dock ett engagemang och en vilja att 

förändra som leder till att lärare avvisar läromedel och övrigt material som inte lever 

upp till de förväntningar skolan har på undervisningsmaterialets utformning när det 

gäller jämställdhet (Berg 2000). 

 

 

Utveckling av könsrollsidentitet 

 

När ett barn föds är den första kommentaren oftast relaterad till det biologiska könet. 

”Blev det en flicka eller pojke?” Frågan ger en indikation om den vikt vi lägger vid 

vilket kön barnet har. Vi människor vill veta könet för att vi skall kunna veta hur vi 

skall bete oss gentemot barnet (Skolverket 1999). 

Redan under de första månaderna har modern en mer språklig kontakt med flickor och 

mer kroppslig med pojkar. Efter en tid förändras dock detta beteende för att bli mer 

lika. I alla kulturer tilltalar de vuxna barnet på ett speciellt sätt. I vissa kulturer fortsätter 

vuxna att tala till flickor på detta ”småbarnsspråk” längre än till pojkarna. Utifrån den 

respons och de reaktioner barnet får från andra människor skapas tysta 

överenskommelser om vilka positioner barn av bägge könen kan inta och vilka av dessa 

som anses vara lämpade enbart för flickor respektive pojkar (Kärrby 1987., Öhman 

1999).  
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Kohlberg menar att ”Barns hörsamhet mot kulturella förväntningar på dem som flickor 

respektive pojkar relateras till att individer försöker uppnå och vidmakthålla en stabil 

bild av sig själva och den värld de lever” (Öhrn 1990. s. 4). Barnet strävar självt efter 

att tolka och förstå sin omvärld och har därmed en aktiv roll i utvecklandet av sin egen 

könstillhörighet. Förhållanden i barnets omgivning och i det omgivande samhället 

bestämmer därigenom den köns- och könsrollsidentitet som individen antar. Detta sker 

alltså genom barnets tolkande av manliga och kvinnliga värden och attityder. Familjen 

är här viktig men representerar endast en del av den omgivning från vilken barnet 

hämtar information (Öhrn 1990). 

Synen på vad kön är och hur flickor respektive pojkar skall bete sig eller vara varierar. I 

olika sociala, historiska och kulturella sammanhang formas värderingar och 

uppgörelser både hur biologiskt kön ska åskådas och vad som är lämpligt och 

användbart som kriterier för manliga respektive kvinnliga uppgifter och egenskaper. 

Tolkning och värdering av biologiska och kulturella olikheter utgör underlaget för 

utveckling av ”genussystemet”. Hos t.ex. Arapeshfolket bär kvinnorna tyngre bördor än 

männen för att deras huvud anses vara starkare och därför bättre lämpat för detta.  

I vissa kulturer klarar sig inte männen själva då det är kvinnan som brukar all mark. I 

det samhällsekonomiska 1990-talet är läget annorlunda, och nu vinner en biologisk 

kunskapssyn mark. Flickor och pojkar är olika från födseln, olikheter i hjärnans 

organisation och utveckling, liksom i hormonellt flöde, brukas som förklaringsmodell 

till skillnader i handlingsmönster och beteenden. Likaställning förstås i termer av särart, 

kvinnor och män är i grunden oerhört olika varandra. De traditionella förlagorna ska 

därför inte ändras, och i biologismens spår växer segregationspedagogiken fram med 

flick- och pojkgrupper redan i förskolan. I ständig växelverkan med utveckling och 

mönster i samhället i övrigt växer således olika konversationer om kvinnligt- manligt 

eller flickaktigt - pojkaktigt fram. En handling eller ett beteende tillmäts en viss 

betydelse och mening och blir till ett sätt att tyda verkligheten (Skolverket 1999). 
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Dagens förskola är i stort en enkönad arbetsplats där majoriteten av personalen är 

kvinnor, vilket gör att det anses angeläget att verka för fler manliga pedagoger. 

Kvinnliga och manliga pedagoger arbetar mot samma mål, men har olika sätt att 

formulera dem på samt kan ha olika strategier för att uppfylla dem. Samma saker kan 

tolkas och göras på olika sätt och på så sätt öppnar det för flexibilitet och tolerans, 

vilket i en förlängning gynnar barnen i deras lärandeprocess om eget lärande (a.a., 

1999). 

Undersökningar visar att såväl språket som uppfattningar och attityder är genomsyrade 

av ett könstänkande, dvs. uppfattas i många avseenden som kvinnliga eller manliga 

fenomen. Att flickor och pojkar, kvinnor och män delvis lever i olika världar intygas av 

språkvetenskapliga undersökningar där man påvisat att ord kan ge olika associationer 

för kvinnor och män (Kärrby 1987). Birgerstam m.fl. (1997) hävdar att både flickor och 

pojkar mår bra av att ha båda könen representerade och närvarande i förskola och skola 

för att på så sätt kunna få förebilder och upplevelser av hur kvinnor och män samarbetar 

och kompromissar.  

Forsberg (2001), Sandquist (1998) och Wernersson (1998) påpekar att jämn 

könsfördelning i förskola i sig inte är någon garanti för jämställdhet. Män och kvinnor 

har en tendens att falla in i traditionella könsmönster, vilka då ytterligare förstärks och 

bekräftas gentemot barnen genom att kvinnorna som regel tar hand om praktiska bestyr 

medan männen ägnar sig åt aktiviteter och lekar. En svensk studie av Granath-

Sundqvist (1991) visade dessutom på att kvinnorna på ett daghem med jämn 

könsfördelning mellan personalen på flera sätt var underordnade männen genom att 

männens arbetssätt och samtalsämnen dominerade. Liknande mönster går igen även i 

skolan där män och kvinnor ofta är verksamma inom olika ämnen och nivåer enligt 

(Sandqvist 1998). 

Redan i sexårsåldern har barn utvecklat könsrelaterade föreställningar om vad som är 

flickaktigt – pojkaktigt respektive kvinnligt – manligt. Det som är ”flickaktigt” är allt 
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det som uppfattas vara: gulligt, sött, fint, snällt, samt att hjälpa till och att tycka om. Det 

maskulina och pojkaktiga kännetecknas av att vara: tufft, smutsigt, högljutt, samt 

svordomar och ett i övrigt utåtagerande beteende. Barn har under förskoleåren 

dessutom redan hunnit göra många – både föräldrastyrda och egna – könsrelaterade val, 

såsom val av leksaker, kläder och kanske även val av kön på kompisarna (Kärrby 

1987). 

 

 

Flickors och pojkars lekar 

 

Leken är barns rimligaste och naturligaste sätt att pröva olika förfaringssätt att vara på, 

och i leken efterforskar barnet bekräftelse. Barn som upplever trygghet och 

godkännande i den miljö de befinner sig i törs pröva många olika gestaltningar i 

lekarna. Med detta som facit är det betydelsefullt att kännedom ges om olika lekformer 

och förståelse för innebörden av dem (Skolverket 1999).  

När yngre flickor och pojkar själva får välja lekar framträder ett tydligt mönster i de val 

de gör. Flickorna väljer oftare de mer mjuka aktiviteterna såsom att rita, måla, sy, klä ut 

sig och leka mamma, pappa, barn. Pojkarna bygger kojor, har rörliga leksaker med 

olika konstruktioner, och leker lekar med inslag av äventyr, krig och faror där jagande, 

kuddkrig och brottning är vanliga kraftmätande inslag. Många studier visar att pojkar 

ofta leker i stora grupper medan flickor gärna leker två och två. Merparten av barnens 

lektid (70 %) ägnas åt rena pojk – respektive flicklekar där endast ett av könen är 

representerat, och resterande 30 % till blandlek och ensamlek. De tydligaste särdragen i 

pojkars och flickors lekar är att pojkar mer inriktar sig på handling och saker, medan 

flickornas lek sker med inriktning mot vård och relationer (Odelfors 1998). 
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Impulsivt strukturerad social lek, dvs. där lagar och regler skapas spontant, såsom lekar 

med turtagning, roller, arbetsfördelning, tävlingslekar etc. är brukligare hos pojkar än 

hos flickor. Undersökningar visar att pojkar är mer engagerade i både informella och 

formella lekar än flickor. Liknade resultat fann man i en engelsk undersökning där det 

dock framkom att flickor deltog mer i s.k. rutinaktiviteter (städa, duka och plocka 

undan) än vad pojkarna gjorde (Kärrby, 1987, Öhrn, 1990). Pojkar verkar dessutom 

utveckla självständighet genom att försöka utmärka sig i tävlingar och i konkurrens och 

de hamnar inte så ofta som flickor i känslomässiga beroendeförhållanden till sina 

kamrater. Pojkar kan dessutom mer sägas förbereda sig för framtiden genom att leka 

lekar som utvecklar färdigheter som kan komma att vara värdefulla i vuxenlivet. De 

färdigheter de erhåller är sociala förbindelser inom grupper och organisationer; 

självständighet, självkontroll, och anpassning till opersonliga regelsystem. Det har även 

utförts forskning kring pojkars och flickors skilda sätt att leka i syfte att studera om 

barnens lekinnehåll kan leda till olika sätt att lära. Genom leken utvecklas olika 

samspelsregler, färdigheter och tankesätt vilket eventuellt i en förlängning bidrager till 

skillnader i flickors och pojkars kognitiva och sociala utveckling (Kvalheim 1980, 

Korpi 1983, Kärrby 1987). 

 

 

Forskning om jämställdhet i skolmiljö 

 

Vårt samhälle är könsuppdelat alltifrån valet av färg och modell på det nyfödda barnets 

kläder och fram till de olika placeringar och yrkesroller i samhället som ofta beskrivs i 

hierarkier. Media framställer och förstärker ofta mäns och kvinnors olika roller vad 

gäller status, beteenden och förmågor och det finns klara budskap som föreskriver det 

”typiskt” kvinnliga och det ”typiskt” manliga. När skolan tar vid i sexårsåldern så 
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befäster den ytterligare många av de tidigare förvärvade könsmönstren, och skolan 

förmedlar en rad olika förhållningssätt och värden som dåligt stämmer överens med 

skolans officiella värdegrund (Imsen 2000). I läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet betonar man att det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Werner 2001 s.45). Eleverna skall 

därför få utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (a.a).  

Skolan är ”ett samhälle” i det stora samhället och speglar i mångt och mycket den värld 

och de förhållanden som finns utanför skolan. Hemmens uppfostran, sociala relationer 

och förhållandet mellan könen är en del av de traditionsbundna och maktdikterande 

faktorer som präglar och påverkar människans roll och agerande i samhället. Skolans 

interna problem blir alltså inte mindre svårhanterliga av att skolan fungerar i ett 

växelspel med samhället i övrigt (Imsen 2000). 

Svensk forskning som rör könsskillnader i skolan har visat att vuxna bemöter flickor 

och pojkar olika, liksom att flickor och pojkar anpassar sig till öppna och dolda regler 

på olika sätt. Forskningen beskriver dessutom pojkar som mer aktiva och pratsamma, 

medan flickor är mer passiva och tysta och vad gäller kraven på anpassning till de 

regler som gäller i skolan så tycks de i högre grad gälla flickor än pojkar. Pojkar bryter 

oftare än flickor mot dessa regler, medan flickor anpassar sig samt hjälper fröken hålla 

ordning. Vidare tar sig pojkar friheter utan att be om lov och deras handlingar får sällan 

någon påföljd medan flickor däremot oftast frågar om lov – och får nej. Bryter flickor 

mot regler så bestraffas de oftast hårdare vilket underförstått kan tolkas som att man 

borde kunna förvänta sig bättre av flickor. Odelfors (1998) har en teori om att kvinnlig 

personal har svårare att stå ut med att en flicka kan stå på sig på ett sätt som hon själv 

aldrig kunde som flicka. 



Högskolan Trollhättan/Uddevalla    
Institutionen för individ och samhälle   

 
 

    
    

 
 

Sid. 19 av 65 

”Jag skulle nästan vilja säga att om det är en jobbig tjej, så är hon jobbigare 

åtminstone för mig som kvinna, därför att jag förstår henne inte på samma sätt som jag 

kan förstå en kille som är slarvig och busig och så, därför att det är det gamla mönstret 

att tjejer ska vara ordentliga, skötsamma och hålla reda på saker och ting och dom ska 

helst inte röka, inte svära och allt det där. ---Eh och det tror jag då att man liksom 

reagerar starkare när flickor bär sig illa åt. När dom svär, skriker och gapar och gör 

samma saker som gapiga killar, då blir det en grad värre” (Öhrn 1990. s. 108). 

Rithander (1995) anser att flickor tidigt intar en mer tillbakadragen roll och ser sig 

själva som mindre viktiga än pojkar. Pojkarna tillåts dominera och de får mer tid och 

uppmärksamhet av läraren. Har en flicka ett högljutt och gränsöverskridande sätt anses 

hon vara besvärlig, vilket inte gäller en pojke med motsvarande beteende. Följande citat 

är hämtat ur en norsk studie där en pedagog berättar om en flicka på fem år som anses 

vara svår att ha att göra med;  

”Karin har en stark och hög stämma. Ofta säger hon rakt ut, inte riktat till någon 

särskild, vad hon gör och tycker, liksom många av pojkarna i gruppen gör. När det är 

dags att städa hörsammar hon inte fröken förrän efter flera uppmaningar, liksom flera 

av pojkarna. Hon är så egensinnig den flickan!” (Öhman 1999 s. 14). I denna 

barngrupp visar många av pojkarna samma beteende men trots det beskrivs de inte som 

svåra utan som pojkaktiga och berusade av energi och aktivitetslust. Detta exempel 

torde påvisa en syn av barn som är könstereotyp och instrumentell. Eftersom denna 

flicka inte passar in inom de satta mallarna för vad som är flickaktigt respektive 

pojkaktigt ”duger” hon inte. Om en flicka beter sig på liknande sätt som ovan måste 

hon korrigeras och åtgärdas för att bli en flicka med de rätta könskarakteristiska 

beteendena (Skolverket 1999). 

Enligt forskning finns det också en väsentlig skillnad vad gäller när och hur flickor och 

pojkar uppmuntras i skolan. Pojkar får stöd och uppmuntran i det de inte kan – flickor 

får uppmuntran i det de redan kan. Pojkarna bekräftas alltså i sitt sätt att agera genom 
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att få lärarens uppmärksamhet trots att de inte kan. Flickorna får uppmärksamhet först 

då de presterat bra. Det kan här vara intressant att fundera över vilka eventuella 

konsekvenser denna snedfördelning av uppmärksamhet och uppmuntran kan leda till. 

Pojkarna får inte enbart merparten av uppmärksamheten utan ges dessutom stöd och 

uppmuntran i det de inte kan – till skillnad mot flickorna - vilket kan ge pojkarna en 

stärkt känsla av att vara viktiga och att duga bra trots att man inte klarar att prestera så 

väl (Rithander 1995). 

Pojkarna beskrivs även som det aktiva, självständiga och rörliga könet som oftare än 

flickor bryter upp och vill ha uppmärksamhet under skolans strukturerade och 

målinriktade aktiviteter. När den pedagogiska strukturen är fast svarar pojkarna med att 

vilja ha större uppmärksamhet från den vuxne, till skillnad från flickorna som mer 

anpassar sig till lärarens krav och förväntningar. Pojkarna blir i dessa situationer ofta 

aktivt och individuellt bemötta av läraren, vilket bekräftar deras framgångsrika 

beteende och ger dem stärkt självkänsla. Pojkarna har en tendens att ”ta för sig” på ett 

annat sätt än flickorna och det belönas ofta omgående genom att deras handling får 

respons. Det lönar sig alltså att ta initiativ (Imsen 2000., Odelfors 1998).  

Det är inte enbart i klassrummet som pojkar anses dominerar över flickor. Även utanför 

klassrummet är det vanligt med pojkars dominans gentemot flickor och då ofta i form 

av trakasserier och maktutövning. ”Det försiggår en hel del fysisk misshandel av flickor 

i skolan, förskolan och på dagis. Det är inte de vuxna som står för slagen och 

sparkarna utan vissa pojkar. Hur skall vi kunna hjälpa flickorna att organisera sig och 

få mod att protestera? Behöver flickorna ett tillflyktsrum?” (Gulbrandsen 1993, s. 55). 
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Eländesmodellen 

 

 

 

Under 80-talet har det utvecklats olika teorier för hur sociala könsskillnader skall 

uppfattas ha uppkommit. Ovan beskrivs en av de två olika förklaringsmodeller. I båda 

modellerna ses könsskillnader i sociala förhållningssätt mot bakgrunden av att de till 

allra största del är en social konstruktion. I den första modellen menas att både pojkars 

och flickors sätt att vara och uppfatta världen tar sin utgångspunkt i ett manligt 

perspektiv. Som flicka kan man antingen acceptera den hierarkiska ordningen – vilken 

grundar sig i ett manligt maktövertag – eller kritisera den. En acceptans innebär att man 

ser det ”manliga” som eftersträvansvärt även för kvinnor, och man försöker finna 

handlingsprogram och åtgärder som underlättar för kvinnor att etablera sig i den 

”manliga” världen. Flickors goda anpassning i skolan kan här t.ex. ses som ett uttryck 

för underkastelse och är därmed ett icke önskvärt beteende. Detta kan då leda till en 

strävan mot att flickor skall lära sig att ”ta för sig” mer då deras tillbakadragenhet antas 

bero på att de inte vågar tala, säga sin mening etc. Med ovan nämnda som bakgrund är 

det inte ovanligt att önskemål om särundervisning av flickor i vissa ämnen förs fram. 

Detta motiveras med att flickor inte skall behöva utsättas för maktutövning från pojkar, 

utan de skall våga göra sig hörda utan att pojkar med olika maktmedel hindrar deras 

Flickor får mindre uppmärksamhet – 
en markering av lägre värde

Flickor utvecklar lägre 
självvärdering Flickor utvecklar ett anpassat 

beteende

Flickor presterar under sin förmåga 
– socialt och intellektuellt
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försök; ”Skolans organisation och ideologi med bland annat samundervisning och 

likhetsideal döljer det grundläggande förtrycket. Skolan är pojkarnas – och flickorna 

är fel – antingen det nu beror på dem själva eller det beror på yttre omständigheter 

(Åberg 1998. s. 105). 

 

Kultur och rationalitetsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Åberg 1998. s. 107). 

 

Flickor prioriterar personliga 
relationer och värderar  inte en 

”offentlig” position i klassrummet

Flickor bygger sin sociala 
självvärdering på personliga relationer 

–inte på ”offentlig” konkurrens
Flickor utvecklar inlevelse- och 

samarbetsförmåga 

Flickor presterar efter sin förmåga 
bättre inom områden som 

intresserar dem

Pojkar strävar efter att synas 
”offentligt” i klassrummet 

Pojkars självuppfattning bygger 
på var de befinner sig i hierarkinPojkar utvecklar förmåga att 

hantera en social hierarki 

Pojkar presterar efter sin förmåga 
bättre inom områden som 

intresserar dem
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Den andra förklaringsmodellen – kultur och rationalitetsmodellen - belyser mer 

observerbara skillnader mellan kvinnligt och manligt beteende. Man utgår här ifrån att 

män och kvinnor utvecklar olika ”sätt att vara och bete sig på” genom att de möter olika 

krav och förväntningar från omgivningen. Även här kan man acceptera rådande ordning 

och synsätt eller förhålla sig kritisk till densamma.  

För att beskriva detta perspektiv, kan enligt Åberg (1998) en amerikansk undersökning 

av Level 1976 tas som exempel, där betydande skillnader i flickors och pojkars sätt att 

leka påvisas. I spontan lek leker pojkar i stora grupper, är tävlingsinriktade och ägnar 

ofta mycket tid åt att diskutera tolkning av regler då de blir oense. Flickor leker två och 

två eller i mindre grupper och leken är ofta mer inriktad på social samvaro än på just 

själva leken. Vad Level här vill hävda är att pojkar genom sitt sätt att leka – i högre 

grad än flickor – förbereder sig för det vuxna arbetslivet.  

En annan tolkning är att den traditionella arbetsfördelningen mellan kvinnor och män 

har lett till att respektive kön utvecklat olika förmågor, förhållningssätt samt 

värderingar och synsätt. Detta kulturperspektiv av den sociala konstruktionen kan ses 

som ett alternativ till eländesmodellen. 

”Beroende på individ och situation kan t ex flickornas tendens att anpassa sig och att 

vara lugna och hänsynsfulla leda till toppbetyg och goda relationer eller till 

självutplåning. Pojkars tendens till självhävdelse och protest kan på motsvarande sätt 

få både utslagning och extraordinär utveckling som konsekvens. Inte bara 

styrelserummen och universitetsinstitutionerna, utan också fängelsecellerna är 

huvudsakligen befolkade av män” (Käller 1990. s. 23). 

I skolrelaterad forskning från sent 90-tal och framåt har man kunna se beskrivningar av 

den ”nya flickan” det vill säga en flicka som tar för sig även i klassiskt pojkdominerade 

situationer. Det handlar alltså om flickor som kan tala för sig och ta ordet även vid 

kravfyllda tillfällen. Dessa flickor beskrivs i forskningen som extroverta och 

självständiga och som besittande av en individualistisk självuppfattning. Även Weiner 
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& Berge (2001) och Öhrn (2002) beskriver att mönstren för flickor till viss del verkar 

ha förändrats under senare år. Öhrn påpekar dock att de kvalitativa metodernas inträde i 

skolforskningen delvis har bidragit till att man i högre grad observerat olika variationer  

i flickors sätt att vara. Förr fokuserade forskningen dessutom på flickors underordning 

medan man idag snarare studerar flickor som aktörer. Karlsson (2003) beskriver i sin 

avhandling, Könsgestaltningar i skolan att hon kunnat se alla möjliga könsgestaltningar 

av ”flicka” men att hon inte mer än undantagsvis sett flickor som tar ordet och ger sig 

in i diskussioner med lärarna i helklassituationer med naturvetenskapligt eller 

samhällsvetenskapligt innehåll. 
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Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en enkätundersökning studera hur ett antal 

grundskolelärare, förskolelärare och fritidspedagoger ur ett jämställdhetsperspektiv 

väljer att inbegripa skolans värdegrund i sin dagliga praktik, samt att få en uppfattning 

om vilket engagemang pedagogerna känner inför detta jämställdhetsarbete. 

 

 

Diskurs 

Skolan kan ses som en diskursiv praktik genom sin roll som reproducerande institution 

vad gäller till exempel kön, klass och förmedlande av kunskap. Studerar man skolans 

olika arbetssätt får man ytterligare information om olika rådande diskurser vilka 

ständigt är i rörelse enligt Karlsson (2003). 

Den medvetenhet och det engagemang kring jämställdhetsarbete i skolmiljö som 

avspeglar sig i enkätsvaren i denna studie bildar sammantaget denna studies diskurs. 

Utifrån denna diskurs försöker vi dekonstruera, det vill säga vi plockar isär, undersöker, 

ifrågasätter och intresserar oss för sådant som för respondenterna framstår som 

självklart och naturligt. Karlsson (2003) menar att då man dekonstruerar och frilägger 

diskurser så finner man sprickor, vilket i sin tur leder till att nya diskurser kan skapas. 
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Frågeställningar 

Det är i huvudsak tre problemområden vi valt att fokusera på. 

Område ett berör skolans läromedel och avser att ge svar på huruvida pedagogerna 

aktivt verkar för att läromedlen skall uppfylla kraven på jämställdhet. 

Område två berör makt och dominanssituationer i skolan och avser att ge svar på hur 

pedagogerna skulle agera i två olika situationer. Deras synpunkter  ger oss  

information om i hur hög grad de är medvetna om sitt eget agerande och bemötande av 

eleverna ur jämställdhetsperspektiv. 

Område tre berör pedagogernas syn på skolan och dess jämställdhetsarbete. Samtliga 

frågor är utformade på ett sådant sätt att pedagogernas svar ger oss en bild av den 

medvetenhet och det engagemang de har inför skolans jämställdhetsuppdrag. 

Sista frågan är en tilläggsfråga där pedagogerna har möjlighet att fritt delge oss sina 

synpunkter och tankar rörande enkäten eller sitt jämställdhetsarbete etc. 

 

 

Metod 

Metodval 

 

Vårt mål med denna uppsats är att få kännedom om, samt kunna dra vissa slutsatser 

kring, vilket engagemang personalen känner inför skolans givna jämställdhetsuppdrag. 

Vår ambition är dessutom att få en inblick i hur väl skolans personal förmår förmedla 

de värden som värdegrunden föreskriver ur jämställdhetsperspektiv. Områden som 

berörs i undersökningen är; skolans läromedel, makt och dominanssituationer samt 
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personalens syn på jämställdhet i skolan. Enkätens första nio frågor avser att ge oss 

information kring de tre ovan nämnda problemområdena, och avslutningsvis ges 

möjlighet för respondenterna att fritt formulera eventuella synpunkter kring 

undersökningen etc. Berörda personalkategorier är grundskolelärare, förskolelärare 

samt fritidspedagoger. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en 

enkätundersökning med kvalitativa inslag i form av öppna frågor. 

Enligt syftet med denna undersökning avser vi ”få en kännedom om” samt ”försöka 

mäta omfattningen av engagemang” vad gäller personalens inställning till skolans 

jämställdhetsarbete. Wallén (1996) menar att den kvalitativa metoden vill försöka förstå 

människors sätt att resonera, reagera eller urskilja varierande handlingsmönster.  

 

 

Bakgrundsmaterial 

 

Vi inledde vårt arbete med en omfattande litteraturstudie kring vårt problemområde. 

Vid sökning av litteratur har vi använt oss av Högskolebiblioteket vid HTU och 

Göteborgs Universitetsbibliotek samt stadsbiblioteken i Lysekil och Uddevalla. Vi har 

även genom fjärrlån beställt rapporter och avhandlingar från ett antal 

universitet/högskolebibliotek i övriga landet. Vi har dessutom använt oss av Internet för 

att finna litteratur och artiklar, då främst i sökmotorn www.leta.se. I dessa sökmotorer 

har vi använt oss av sökorden: jämlikhet, jämställdhet, genus och kön samt 

lärarförbundet. 
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Enkätmetod och tillförlitlighet 

 

Studien är gjort i enkätform där vi valt att använda oss av både fasta och öppna 

svarsalternativ. De fasta svarsalternativen kännetecknas av att den svarande sätter ett 

kryss i ett av två eller flera föreslagna svarsalternativ. Vi har här varit noga med att ha 

flera svarsalternativ för att säkerställa att den svarande hittar ett alternativ som i så hög 

grad som möjligt överensstämmer med hans/hennes åsikt. En del av våra enkätfrågor 

har öppna svar dvs. den svarande får själv fritt formulera sina synpunkter. En nackdelen 

med denna ansats är att man inte har en personlig kontakt och följaktligen inte heller 

kan ställa kompletterande frågor, vilket är vanligt vid intervjuer. Man kan inte heller 

förtydliga en fråga genom att verbalt bättre beskriva vad man menar för respondenten. 

Vi gick därför mycket omsorgsfullt tillväga vid formulerandet av våra nio enkätfrågor 

eftersom vi insåg att själva skapandet och utformandet av enkäten i en förlängning till 

stor del skulle avgöra undersökningens validitet dvs. giltighet. Först och främst var vi 

noga med att inte ställa någon fråga som inte hade full relevans eller betydelse i vår 

undersökning. Det var här viktigt att fundera på vad vi egentligen ville ha svar på och 

om vi verkligen - genom att ställa frågan på ett viss sätt - fick svar på det vi avsåg få 

svar på. 

Vi funderade även mycket på hur våra frågor skulle uppfattas av respondenterna vilket 

gjorde att vi var noga med att formulera frågorna på ett klart och konkret sätt så att 

risken för missförstånd skulle minimeras. Enligt Patel och Davidsson (1997) är det 

viktigt för en enkätundersöknings reliabilitet dvs. tillförlitlighet att man ägnat stor 

omsorg åt att utforma frågorna så att de som skall svara uppfattar frågorna rätt. 

Eftersom vi alla är unika individer är det ändå fullt möjligt att tolka och uppfatta frågor 

på olika sätt. Som exempel kan nämnas att en icke önskvärd tolkning skulle kunna vara 

att några frågor - av vissa respondenter - uppfattades som försök av oss att hitta/påpeka 
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brister eller felaktiga beteenden/ageranden hos skolans personal. Respondenter som inte 

känner sig ”bekväma” med de ställda frågorna skulle kunna tänkas uppleva det svårt att 

formulera relevanta svar. Wärneryd (1993) påpekar att intervjupersoner ibland ger svar 

som inte är helt sanna, utan svar som de tror att man förväntar sig att de skall ge – det 

som anses mest socialt acceptabelt eller önskvärt etc. Med detta i åtanke har vår 

ambition även varit att formulera enkäten så att de respondenter som deltog i studien 

skulle känna sig tillfreds med frågorna och uppleva att de tryggt och frimodigt kunde 

besvara desamma.  

Förutom de nio frågor som ställs i enkäten finns avslutningsvis en möjlighet för 

respondenterna att fritt göra kommentarer eller tillägg. 

 

 

Pilotstudie 

 

Vi genomförde en pilotstudie där enkäten testades inför själva genomförandet. 

Det finns vissa saker att tänka på; hur lång tid testen tar, om frågorna uppfattas på det 

sett man tänkt sig, samt att genomföra testen på samma typ av människor som skall 

delta i undersökningen enligt Bell (1995). Sex personer deltog i vår pilotstudie, vilka 

samtliga arbetar inom skolan och tjänstgör som grundskolelärare, förskolelärare och 

fritidspedagoger. Efter genomförandet av pilotstudien kände vi att vi kunde gå vidare 

med vår undersökning. 
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Urval 

 

Kriterier för att deltaga i vår enkätundersökning är att som skolpersonal vara verksam 

grundskolelärare, förskolelärare eller fritidspedagog samt att arbeta med elever i 

åldrarna sex till tolv år. Att vi valt låg och mellanstadieklasser kan härledas till vårt 

speciella intresse av att studera hur skolans personal ur jämställdhetsperspektiv bemöter 

elever i just dessa lägre åldrar. Vi riktar vår enkätundersökning till tre berörda 

personalkategorier vilket känns naturligt då man betänker att skolans 

jämställdhetsuppdrag är lika aktuellt oavsett vilken aktivitet elever och lärare bedriver 

under skoltid; fritidsverksamhet, utflykt, gymnastik arbetsstund etc. Vi har medvetet 

valt att ej innefatta övrig skolpersonal såsom vaktmästare, skolhälsovård, ”mattanter”  

etc. i denna undersökning. Anledning är att de inte deltar i klassrummet och inte heller 

ansvarar för de pedagogiska uppläggen. 

Vi valde ut tre mindre låg- och mellanstadieskolor vilka samtliga var belägna i en 

mindre stad i Västsverige. Vi tog därefter telefonkontakt med skolornas rektorer för att 

presentera oss själva samt informera om vårt pågående uppsatsarbete. Det visade sig då 

att två av våra valda skolor hade samma rektor vilket kom att innebära att vår 

presentation gjordes för inalles två rektorer. De var intresserade då vi berättade om den 

enkätundersökning vi avsåg genomföra och båda var dessutom klart positiva till att vi 

genomförde vår studie på de skolor de ansvarar för. Rektorerna erbjöd sig att tala med 

den för undersökningen berörda personalen samt att vidarebefordra enkäterna till dem. 

Samtidigt som enkäterna lämnades till rektorerna fick de en ”brevlåda” märkt Enkät 

våren 2003, svar senast 23 maj. Vår tanke var att respondenterna efter att de fyllt i 

enkäten skulle lägga den i brevlådan.  
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Bortfall  

 

Bortfall kan skapa problem och undersökningen mista sin trovärdighet om 

svarsfrekvensen blir alltför låg. Är bortfallet stort bör man därför anstränga sig att göra 

det så minimalt som möjligt. De som inte svarar är dessutom de som skiljer sig från de 

övriga respondenterna (Bell 1995). 

Vi har från första början bemödat oss om att få så hög svarsfrekvens som möjligt i vår 

enkätundersökning eftersom vi inser att undersökningens trovärdighet i hög grad är 

beroende av just detta fenomen. Dessa ansträngningar har skett genom att försöka 

formulera ett trevligt presentationsbrev samt enkätfrågor som respondenterna skulle 

uppleva vara meningsfulla att besvara. Det var också viktigt för oss att få rektorerna 

intresserade av vår undersökning så att de i sin tur kunde motivera och stimulera sin 

personal till ett aktivt deltagande. Då vi skulle hämta våra enkäter på skolorna visade 

det sig att svarsfrekvensen var förhållandevis låg; 23 av 50 respondenter hade svarat. 

Rektorerna erbjöd sig vid detta tillfälle att tala med berörd personal vilket vi var 

tacksamma för. Denna påstötning gjorde att vi slutligen fick svar på 40 av de 50 

utlämnade enkäterna. 

Vi anser att svarsfrekvensen i denna undersökning varit tillfredställande hög och att 

detta till stor del kan bero på att vår undersökning upplevdes som meningsfull och 

viktig av såväl skolans rektorer som dess personal. 

 

 

Etiska aspekter 

 

När man gör en undersökning - antingen den är i intervju eller enkätform- tar man del 

av vad andra har sagt eller skrivit/svarat. Det är då viktigt att man är sanningsenlig och 
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ger en rättvis bild av den information som förmedlats av respondenterna. Det är 

dessutom mycket viktigt att de personer som medverkar i en undersökning har getts 

adekvat information vad gäller studiens syfte och ändamål. Även den personliga 

integriteten måste till fullo kunna garanteras (Ely mfl. 1993). 

I vår undersökning har rektorer och för undersökningen berörd personal getts 

erforderlig information samt garanterats full anonymitet.  

 

 

Bearbetning av data 

 

Då vi samlat in enkäterna började vi omgående studera materialet för att få en 

helhetsbild av resultatet. Vi valde därefter att enskilt studera och tolka svaren på 

enkätens öppna frågor och gjorde samtidigt erforderliga noteringar. Därefter studerade 

och tolkade vi enkäterna gemensamt och jämförde våra individuella tolkningar av 

enkätsvaren. Det visade sig att våra tolkningar var samstämmiga. Förfaringssättet att 

först tolka enskilt och därefter gemensamt valdes för att om möjligt öka 

tillförlitligheten i tolkningen av de svar respondenterna gett. 

Efter vår gemensamma tolkning gjordes en sammanställning – fråga för fråga - av vad 

som var gemensamt och vad som skiljde svaren åt.  

Utifrån denna sammanställning såg vi vissa likheter och skillnader som vi sedan 

presenterar i vårt resultat. Till vår hjälp har vi använt ett statistikprogram där vi matat in 

samtliga svar vilka presenteras i form av tabeller och diagram under rubriken resultat. 

De fyrtio respondenter som deltagit i vår undersökning består av tjugo 

grundskolelärare, tolv förskolelärare och åtta fritidspedagoger. I vår redovisning av 

resultatet har vi delat in dessa tre yrkeskategorier i två grupper där den ena består av 

tjugo grundskolelärare och den andra av tolv förskolelärare samt åtta fritidspedagoger. 
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Anledningen till denna uppdelning är att vi vill ha möjlighet att jämföra 

grundskolelärarnas svar med de andra två yrkeskategoriernas sammantagna svar. Båda 

grupperna består av tjugo respondenter vilket kan ses som en fördel vid jämförandet av 

utfallet. 
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Resultat 

 

Vi har valt att redovisa resultatet i tabell - och diagramform. Redovisningen presenteras 

under rubriker i enlighet med undersökningens tre problemområden; ”skolans 

läromedel”, ”makt och dominanssituationer” samt ”personalens syn på jämställdhet i 

skolmiljö”. Efter presentation av respektive frågas resultat följer en reflektion. 

 

Skolans läromedel 

 

Enligt forskning kring jämställdhet i skolmiljö framkommer att skolans läromedel och 

undervisningsmaterial genom tiderna i hög grad har präglats av manliga värden och 

även till stor del har riktat sig mot pojkars/manliga intresseområden. Vi fann det därför 

intressant att undersöka i hur hög grad våra respondenter ansåg att de läromedel som 

användes i deras respektive skolor levde upp till läroplanens krav på jämställdhet. Vi 

önskade även få svar på hur vanligt förekommande det var att respondenterna valde 

bort läromedel på grund av att det inte ansågs utgöra ett godtagbart 

undervisningsmateriel ur jämställdhetsperspektiv betraktat. 
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Tabell 1  

Anser du att skolans läromedel lever upp till kraven på jämställdhet enlig Lpo-94? 

Tabell 1 Ja, i hög 
grad 

Ja, i 
ganska hög 
grad 

I viss mån Relativt 
lite 

Nej, inte 
alls 

Antal 

Grundskolelärare 3 12 4 1 0 20 

Förskolelärare/ 
Fritidspedagog 

3 14 2 1 0 20 

Totalt 6 26 6 2 0 40 
    

Tabellen ovan visar att merparten av respondenterna anser att läromedlen ”i hög 

grad”/”ganska hög grad” uppfyller kraven. Sex av respondenterna ansåg dock att 

kraven uppfylldes ”i viss mån” och två av dem ansåg att kraven till ”relativt liten del” 

uppfylldes. 

 

Då vi som följdfråga undrade om våra respondenter någon gång själva valt att aktivt 

agera och välja bort något läromedel för att det inte levde upp till jämställdhetskraven 

svarade totalt sex av de fyrtio respondenterna att detta hade förekommit. Fyra av dessa 

sex hade på frågan som redovisas i tabellen ovan svarat; ”Ja, i ganska hög grad”, en 

hade svarat ”i viss mån” och slutligen ytterligare en hade svarat ”relativt lite”. 

Vid sammanställandet av svaren fick vi spontant tanken att de sex respondenter som 

valt bort material skulle tillhöra de som svarat ”i viss mån” eller ”relativt lite” enligt 

tabellen ovan dvs.; är man mindre nöjd med läromedlens utformning – så väljer man i 

högre grad bort desamma. Så var dock inte fallet utan fyra av de sex som valt bort hade 

svarat att de ”i ganska hög grad” var nöjda. Vidare kan i tabellen ovan utläsas att totalt 

åtta respondenter valt att svara inom de båda rubrikerna ”i viss mån” och ”relativt lite”. 

Av dessa har endast två någon gång valt bort läromedel. Detta visar återigen på att det 
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inte finns något direkt och naturligt samband mellan att vara mindre nöjd - och att som 

en konsekvens av detta -i högre grad välja bort läromedel. Vi kan alltså konstatera att 

merparten av de respondenter som i lägre grad är nöjda med läromedlens utformningen 

inte är identiska med de respondenter som väljer bort läromedel.  

 

 

Reflektion 

 

Om vi enbart tittar på respondenternas bedömning av skolans läromedel ur 

jämställdhetssynpunkt, enligt tabell 1, kan sägas att en stor majoritet känner sig nöjda.  

När Lärarförbundet (2000) beskriver den svenska skolans undervisningsmaterial ur 

jämställdhetsperspektiv framträder dock en bild av ett material som fortfarande 

innehåller påtagliga brister och med många exempel på beskrivningar av de båda könen 

i klart traditionella mans och kvinnoroller. Lärarförbundet betonar dessutom att det 

krävs insatser av skolans personal i form av engagemang kring jämställdhet samt 

förmåga till kritiskt granskande av det undervisningsmaterial som används i skolan.  

Det kan med Lärarförbundets beskrivning i åtanke vara intressant att i denna fråga 

fundera över eventuella anledningar till att våra respondenter överlag var så nöjda med 

skolans material. Vi ser två eventuellt bidragande faktorer. 

En möjlighet är att de tre skolor som berördes av vår undersökning enbart använder sig 

av läromedel som håller hög kvalitet ur jämställdhetsperspektiv betraktat. En 

genomgående hög kvalitet på skolans undervisningsmaterial erhålls troligtvis inte 

slumpartat utan torde då innebära att personalen på de berörda skolorna intagit ett 

medvetet och kritiskt förhållningssätt till det material som köptes in samt används. 

Det är även möjligt att många av våra respondenter av olika anledningar inte ser de 

eventuella brister som finns i det material de själva använder. Att kritiskt granska för att 

välja/välja bort material kräver ett eget engagemang och reflektion kring 
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jämställdhetsfrågan vilket all skolpersonal inte har. Vissa kanske inte tycker att frågan 

kring jämställdhet i skolan är speciellt angelägen eller intressant vilket kan resultera i 

bristande engagemang. Man kan som pedagog även ha intagit en könsblind hållning där 

man inte reflekterar över att elevens kön kan vara av betydelse i olika situationer. Ser 

man inte innebörd eller konsekvens av att vara flicka alternativt pojke kanske ”ett ur 

jämställdhetsperspektiv snedvridet undervisningsmaterial” inte ter sig som någonting 

att reflektera över. Om man inte har ambitionen att låta kön vara ett centralt begrepp 

vid utformandet och bedrivandet av undervisningen kanske verkligheten ter sig nog så 

bra som den är. Pedagogen kan i detta läge vara nöjd med ”sin verklighet” utan några 

djupare funderingar kring könssensitiv undervisning. 

Själva tanken och ambitionen med värdegrund och jämställdhet i skolan är att dessa 

fenomen skall genomsyra all verksamhet. Det är ingenting som skall tillämpas då och 

då utan tankarna och förhållningssättet måste finnas med hela tiden för att kunna bilda 

en verklighet. Man kan t.ex. inte vara könsblind eller blunda inför läromedlens 

utformning och samtidigt säga sig arbeta för jämställdhet. Detta resonemang 

överensstämmer väl med Karlssons (2003) synsätt då hon påpekar att man som 

pedagog måste ta med kön i sin planering och reflektion för att kunna välja ett 

kvalitativt undervisningsmaterial och för att kunna bedriva en könssensitiv 

undervisning  
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Makt och dominanssituationer 

 

Två av enkätens frågor berör situationer i skolmiljö där pojkars eventuella dominans 

över flickor kan ta sig olika uttryck. Vi har i den första av dessa frågor bett 

respondenterna beskriva hur de väljer att placera eleverna samt motivera varför de gör 

det valet. 

Som vi ser i diagrammet nedan har de båda kategorierna av respondenter varit till stor 

del eniga i sitt sätt att placera eleverna.  
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Figur 1 

Hur har du valt att placera eleverna i klassrummet och hur kommer det sig att du gjort 

den placering du gjort? 
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15 grundskolelärare och 16 förskolelärare/fritidspedagoger har svarat att de placerat ”på 

annat sätt” än de olika alternativ vi föreslagit. Deras motiveringar till detta har till största 

delen varit att man placerar efter hur eleverna fungerar tillsammans och vad som passar 

gruppen bäst. Följande synpunkt var frekvent förekommande: ”Vi går efter hur gruppen 

ser ut. Vi vet vilka barn som kan sitta ihop och placerar barnen så att det fungerar bra”. 

Även elevernas olika behov stod i fokus för hur placeringen utföll;  

”Efter att vi lärt känna barnen och gjort en kartläggning av gruppen har vi gjort 

placeringen utifrån de olika behov barnen har”. Vissa respondenter uttryckte att det var 

viktigt att placera eleverna så att de som kunde hjälpa andra elever gjorde det. Det var 

också viktigt att de genom samarbete kunde lära känna varandra bättre. ”De placeras så 

de eventuellt kan hjälpa varandra och att de inte stör. Det är också bra att barnen lär 

känna varandra.” 

 

De 4 grundskolelärare och 3 förskolelärare/fritidspedagoger som svarat att de helst 

placerar eleverna varannan pojke och flicka” ser vissa fördelar med denna placering. 

Först och främst anser de att det ger en lugnare miljö; ”flickor blandat med pojkar 

eftersom flickorna oftast är mognare. För att få högsta möjliga lugn och ro i klassrummet 

placerar jag inte de pojkar som har svårt att koncentrera sig bredvid varandra”. 

Vidare menar flera av dem att man avdramatiserar spänning genom att ”placera lite rörig 

bredvid lugn och sansad”. Som en stor fördel ses även här att flickan bredvid pojken kan 

motivera honom till arbete samt vara behjälplig om så behövs; ”flickan kan motivera 

pojken att arbeta bättre och få mer gjort – det blir dessutom lugnare”. 

 

Reflektion 

 

Majoriteten av respondenterna som valt att placera eleverna ”på annat sätt” gör det för 

att få en fungerande elevgrupp. Detta tolkar vi som att elevernas placering i 
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klassrummet till stor del avgörs av det faktum att läraren anser att vissa personliga 

egenskaper hos en del av elever passar bättre eller sämre ihop med andra elevers dito 

egenskaper. Man försökte även titta på individens behov samtidigt som gruppen och det 

sociala samspelet eleverna emellan ansågs vara viktigt. Respondenterna talade inte i 

termer av ”kön” när de beskrev sina sätt att placera utan målet var att uppnå en så god 

arbetsmiljö som möjligt. 

Hur skapar man då en fungerande elevgrupp? Vilka kriterier gäller vid val av 

placering? Vilka pedagogiska val görs och i hur hög grad har fenomenet kön ändå en 

inverkan när läraren väljer elevernas placeringar? Som vi tidigare nämnt beskriver 

forskning ofta flickors egenskaper i klassrumsinteraktionen i termer av att vara; lugna, 

ansvarskännande, hjälpsamma, lojala, hjälpfröknar, buffertar, flitiga, tysta, etc. Även i 

denna undersökning framkommer denna beskrivning av flickors ”karaktärsdrag”. Dessa 

egenskaper hos flickor torde kunna ha inverkan och betydelse även när respondenterna 

i denna studie gör sina val för att få såväl fungerande elevgrupper som god 

inlärningsmiljö.  

Genomförda norska och svenska studier har visat att det inte är ovanligt att lärare - när 

de planerar för grupparbete - ”råkar” sammansätta gruppen så att där finns en eller två 

”ansvariga”. Dessa elever är oftast lojala och ansvarskännande flickor men kan även 

vara dito pojkar. Dessa outtalat ansvariga elever brukar se till att grupparbetet fortlöper 

och avslutas enligt planerna. De tar ofta själva på sig ett ansvar för hela gruppen men 

får dela med sig när det gäller berömmet för det utförda arbetet. Det är inte heller 

ovanligt att lärare för att undvika bråk i klassrummet omedvetet lägger upp 

undervisningen med utgångspunkt från pojkarna. Grupparbeten såväl som individuella 

arbeten läggs upp med tanke på hur pojkarna skall klara dem och de fysiska 

placeringarna anpassas därefter. När pojkarna är engagerade och intresserade är 

undervisningsklimatet i klassrummet som bäst (Gullbrandsen 1994, Käller 1990).  
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Respondenterna i vår undersökning gör medvetna pedagogiska val då de avgör hur 

eleverna skall placeras i klassrummet. Dessa pedagogiska val kan mer eller mindre 

innefatta ett genusmedvetande och en ambition att integrera genus i verksamheten. 

Ingen av respondenterna i denna undersökning nämner dock jämställdhet eller genus 

som aspekt då de motiverar eller förklarar valet av sina placeringar.  

Den grupp av våra respondenter, sju av fyrtio, som svarat att de brukar placera eleverna 

varannan pojke och flicka motiverade detta i första hand med att det blev lugnare. Det 

framgår dock inte vem det blir lugnare för, det vill säga om det är för läraren, flickorna, 

pojkarna eller om alla blir vinnare genom att en lugnare miljö uppnås.  

Denna typ av placering uppstår som regel som en följd av flickornas tidigare nämnda 

egenskaper såsom lugna, tysta osv. Respondenter framförde här argument som att 

flickor var mognare och att det inte går att placera två stökiga pojkar bredvid varandra. 

Att placera varannan flicka och pojke är inte ovanligt enligt en norsk undersökning som 

utförts bland 8 till 9-åringar. Det visade sig i studien att flickorna överlag inte var nöjda 

med placeringarna utan klagade på det sätt vilket pojkarna behandlade dem på. De 

ansåg att pojkarna framförallt störde dem och förolämpade dem verbalt och fysiskt 

enligt Sandqvist (1998). Även Gulbrandsen (1993) beskriver denna typ av placering 

som förhållandevis vanlig, och som någonting hon själv under sina tidigare år som 

lärare ofta tillämpat. Hon beskriver även att hon medvetet ofta placerat en tystlåten och 

tålmodig flicka som en form av ”buffert” mellan stökiga och störande pojkar som har 

svårt att koncentrera sig. Dessa flickor har inte varit tillfreds med sin placering men har 

enligt Gulbrandsen blivit ombedda att tåla det hela eftersom det ”underlättat” 

situationen för henne som lärare eftersom hon fått mer lugn och ro i klassrummet.  

De 7 respondenter i denna undersökning som väljer placeringen varannan flicka – pojke 

motiverar det med att flickor är mognare och lugnare och att det ger mer lugn i 

klassrummet. Detta pedagogiska val – att ha lugn och ro som överordnad aspekt vid 

placering av elever - kan vara positivt, men valet bör då även innefatta ett 
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genusperspektiv där den individuella elevens behov och förutsättningar står i centrum. 

Ingen av de respondenter som föredrar denna typ av placering har i sin motivering 

därtill nämn några tankar kring aspekten genus eller jämställdhet. 

 

Den andra frågan som berör makt och dominanssituationer i skolmiljö är helt öppen och 

vi ger här inte respondenterna olika svarsalternativ utan de skall själva fritt formulera 

sina synpunkter. Vid vår tolkning och sammanställning av denna fråga har vi 

konstaterat att fyra olika grupper av svar var dominerande vilka vi presenterar i tabell 2 

nedan. 

 

Tabell 2 

Några flickor leker på rasten. Ett par pojkar blandar sig in i leken och förstör den, 
alternativt förändrar den helt mot flickornas vilja. Flickorna vänder sig mot dig och 
ber om råd om hur de skall agera. Vad gör/säger du? 
 

Tabell 2 Ber pojkarna 
sluta förstöra 

Barnen får lösa 
detta själva 

Flickorna bör fråga 
om pojkarna vill 
vara med 

Pojkarna bör få 
vara med på 
flickornas villkor 

Grundskolelärare 3 7 3 7 
Förskolelärare/ 
Fritidspedagog 

5 11 0 4 

Totalt 8 18 3 11 

 

Som man ser i tabellen ovan är de båda personalkategorierna relativt jämnt 

representerade i de olika svarsalternativen. Vi kan därför inte utläsa något specifikt 

svarsmönster eller dra några speciella slutsatser av att jämföra deras svar. Vad som 

framgår är dock att kategori förskolelärare/fritidspedagog till relativt stor del, elva 

respondenter, ansett att eleverna själva bör lösa denna situation, samt att även sju av 

kategori grundskolelärare delar denna syn. Detta innebär att inalles arton av fyrtio 

respondenter är eniga om hur de anser att frågans dilemma bör hanteras, nämligen av de 
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berörda flickorna och pojkarna själva. Majoriteten av dessa arton respondenter har haft 

synpunkter i enlighet med följande citat: 

”Jag frågar flickorna om de har pratat med pojkarna och ber att de gemensamt skall 

komma fram till en lösning”. Ett par av respondenterna vill finnas i bakgrunden för att 

eventuellt hjälpa till och uttrycker ”Uppmanar dem att lösa det själva, om inte det 

fungerar stöttar jag samtalet”. 

Tre av de fyrtio respondenterna ansåg att flickorna istället skulle försöka få med 

pojkarna i leken. ”Jag säger till flickorna att fråga pojkarna om de vill vara med”. 

Den näst största svarsgruppen, elva respondener, ansåg att pojkarna kan vara med – 

men på flickornas villkor. ”Försöker få pojkarna att inse att flickor ska vara med också 

och att pojkarna som kommer in i leken senare får rätta sig efter de ”regler” som 

gäller, då det var flickorna som började. 

Om pojkarna förstör för flickorna så bör de ha egna lekar ansåg åtta av respondenterna 

och uttryckte ”ber pojkarna sluta förstöra och hitta på något annat i stället”.  

 

 

Reflektion 

 

Framträdande i resultatet ovan är den relativt stora del – arton av fyrtio respondenter - 

som svarat att eleverna själva bör lösa problemet med att flickorna får sin lek förstörd. 

När respondenterna här inte ger flickorna det stöd de ber om kan flickorna få intrycket 

att de vuxna tycker att pojkarnas beteende är i enlighet med hur vi skall uppföra oss 

mot varandra och att det inte är någonting att reagera negativt mot. Även pojkarna i 

denna situation ges vissa signaler av lärarnas passivitet och då i form av att deras eget 

beteende är accepterat och förankrat hos de vuxna. 

Vad gäller de vuxnas beteende i denna situation kan sägas att de genom att bolla tillbaka 

problemet till flickorna ”avsäger” sig sitt ansvar och även sin möjlighet att förmedla till 
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pojkarna det felaktiga i deras uppträdande. Den vuxne sviker flickorna och även pojkarna 

genom att inta ett passivt förhållningssätt då de uppmärksammas på en vanligt 

förekommande dominanssituation i skolmiljö. Vi anser att alla typer av 

trakasserisituationer i skolan – antingen det handlar om att sabotera flickors lekar och 

aktiviteter eller om det handlar om sparkar och slag eller nedvärderande tillmälen med t 

ex sexuella undertoner och svordomar – måste bemötas på ett aktivt sätt där de vuxna 

förklarar det oacceptabla i beteendet och situationen. Detta resonemang styrks av 

Wernersson (1977), Öhrn (1990), Käller (1990) som menar att man som vuxen aldrig 

enbart kan lära ut moral, etik och demokrati. I egenskap av vuxen är man förebild för 

barn och ungdomar och måste visa att man i sin praktiska handling innefattar de 

grundläggande demokratiska värdena. 

Elva av respondenterna ansåg att pojkarna borde få vara med men på flickornas villkor. 

Cirka hälften av dessa beskrev pojkarnas förstörande av leken som att de härigenom 

visade sitt intresse för att deltaga. Så beskrevs pojkarnas agerande även av de tre 

respondenter som svarat att flickorna bör fråga pojkarna om de vill vara med. 

Vi ser här hur respondenterna omdefinierar det som sker. Pojkarna anses inte inkräkta i 

flickornas lek utan de söker i stället kontakt. Flickornas problem bollas därmed tillbaka 

till dem och pojkarna blir aldrig upplysta om det olämpliga i att medvetet sabotera andras 

lekar. Sandqvist (1998) menar att pojkars sociala kompetenser ibland förklenas genom att 

de framställs som om de inte var kapabla att hantera vissa situationer. I samspelet med 

flickor finns från de vuxna dessutom en förmildrande syn på hur pojkar får bete sig 

menar hon. Denna - enligt skolforskning rådande diskurs – kan sägas prägla 

värderingarna även i vår studie där vi sammantaget kan konstatera att trettiotvå av de 

fyrtio respondenterna i sina svar använder olika anledningar till att ignorera, bagatellisera 

eller omvärdera den situation som flickorna ber dem hjälpa till med.  

Vi menar att både de respondenter som anser att eleverna själva bör lösa situationen och 

de som anser att pojkarna skall vara med i flickornas lek förbiser något viktigt - inte 
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minst ur jämställdhetssynpunkt. De låter pojkarnas beteende passera utan att tala om för 

dem att de betett sig på ett olämpligt sätt och vi skall nedan resonera oss fram till möjliga 

förklaringar till varför de väljer denna form av passivitet. 

En möjlighet är att de inte ser något ”fel” i situationen. Kanske på grund av att dylika 

situationer är så vanliga att de inte ”märks” utan snarare ses som helt naturliga inslag i 

skolmiljön. Kanske även på grund av att de själva under sin skoltid blivit ”familjära” 

med denna typ av uppmärksamhet från vissa pojkar. Öhrn (1990) menar att det inte är 

ovanligt att lärare ger flickor rådet att ignorera pojkar som bär sig illa åt mot dem. Hon 

påstår vidare att det även är vanligt att lärare väljer att blunda för olika former av 

trakasserier eller t.o.m. uppmanar flickor att tåla det.  

En annan möjlig förklaring till respondenternas passivitet kan tänkas vara att de 

bedömer pojkarnas dominansmarkering mot flickorna som att ”inte vara så illa menad”. 

Killar skall ju vara sådana. Ingen tänker på hur det uppfattas av flickorna eller på vilka 

konsekvenser det får. Tanken var kanske god men resultatet av handlingen blir inte 

nödvändigtvis detsamma, och upprepade dylika händelser skulle med största 

sannolikhet kunna kallas mobbning.  

Det kan vara viktigt att betänka att respondenterna själva har vuxit upp i en tidsanda 

präglad av bristande jämställdhet och det är vanligtvis svårt att bryta mönster som så att 

säga ”sitter i kroppen”. Käller (1990) menar att flickor fostras till andrarang i de mest 

banala situationer. Dessa är oftast så vanliga att man inte ens reflekterar över dem. 

Vi menar att Källers teorier kring hur flickors andrarang på ett nästan obemärkt sätt 

konstrueras, ger insikt i hur viktigt det är att ha kunskap kring begreppet kön. Källers 

teori visar också på hur betydelsefullt det är att ha förmåga till kritisk reflektion om man 

som pedagog i skolan skall kunna utbilda för framtidens genusstrukturer och 

genusidentiteter. Problem eller skillnader som vi inte tror existerar är inte lätta att se. 

Respondenternas bristande insikt och förmåga att i denna enkätfråga ”leva värdegrunden 

ur ett jämställdhetsperspektiv” innebär att de tar ställning – om än omedvetet - till att 
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befästa och föra vidare könsmönster där pojkar tillåts dominera och trakassera. Med 

andra ord blir de aktiva genom sin passivitet. 

Lärares syn på jämställdhet i skolan 

 

Vår studies tredje problemområde avsåg att ge oss en bild av respondenternas syn på 

jämställdhet i skolmiljö. Vi har i enkäten gett respondenterna tre förslag på metoder som 

eventuell kan öka jämställdheten och bett dem markera det antal förslag de ansåg vara 

tillämpbara.  
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Figur2 

Tycker du att det är viktig att skolan på något av ovanstående sätt verkar för 

jämställdhet? 
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Svarsfördelningen mellan de båda yrkeskategorierna var förhållandevis jämn. Som 

synes ovan anser en klar majoritet av respondenterna att man genom att ha fler manliga 

pedagoger i skolan skulle kunna öka förutsättningarna för jämställdhet. Vidare ansåg 

drygt hälften att man i högre grad skulle se till de olikheter som kan finnas i flickors 

och pojkars behov. Minst intresse visade respondenterna vårt förslag om en ökning av 

könsuppdelade undervisningsgrupper.  

 

 

Reflektion 

 

Hela trettiosex av de fyrtio respondenterna ansåg att fler män i skolan skulle öka 

jämställdheten. Vi anser att en jämnare könsfördelning mellan pedagoger i skolan på ett 

positivt sätt kan bidraga till att eleverna får ett vidgat perspektiv på hur män och 

kvinnor är, och på vad man som vuxen kan arbeta med. Fler manliga pedagoger inom 

skolan leder dock inte automatiskt till att jämställdheten ökar, snarare handlar det om 

att på detta sätt få ökade förutsättningar till jämställdhet. Avgörande för hur 

framgångsrikt jämställdhetsarbetet i skolmiljön blir avgörs av vilket förhållningssätt 

rektorer och pedagoger - oavsett kön - väljer att inta till fenomenet genus och 

jämställdhet. Det handlar om vilken insikt och förmåga man har att kritiskt reflektera 

över sin egen roll och sitt eget agerande i samvaron med eleverna. Detta resonemang 

styrks av Sandqvist (1990) som påpekar att män och kvinnor som arbetar i skolan 

fortsätter att vara verksamma inom olika ämnen och verksamheter samt på olika nivåer 

och bryter följaktligen inte mot de traditionella könsmönstren utan bekräftar dem 

istället. 

Totalt tjugofem av de fyrtio respondenter tyckte att det var viktigt ur 

jämställdhetsperspektiv att i högre grad tillgodose flickors och pojkars olika behov. 
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Den situation som kan uppstå om man i ännu högre grad försöker främja specifika 

behov och olikheter hos de båda könen är att man ”gör dem till naturliga och 

självklara” och därigenom bortser från sitt eget ansvar att uppmuntra till olika 

aktiviteter eller till olika ”sätt att vara”. Att vara flicka eller pojke inbegriper inte på 

något självklart sätt att man ”måste vara” på något speciellt sätt eller ha specifikt 

könsrelaterade behov eller intressen. Det är viktigt att pedagoger i skolan erbjuder 

mångfald och valmöjligheter utan begränsande tankar kring kön. Även Öhrn (1990) 

menar att fokusering på flickors och pojkars olikheter i pedagogisk verksamhet riskerar 

att resultera i raka motsatsen till jämställdhet, nämligen att istället befästa de 

traditionella mönstren.  

Slutligen ansåg fjorton av de fyrtio respondenterna att det kan vara en fördel att oftare 

använda sig av särundervisning. Om man förespråkar könssegregerade grupper i vissa 

pedagogiska situationer visar det enligt vår tolkning att man intagit ett förhållningssätt 

där man reflekterar över den inverkan och de konsekvenser fenomenet kön kan ha i 

skolmiljö. Man har sannolikt även tillämpat och sett positiva resultat av detta 

pedagogiska upplägg eftersom man anser att det i högre grad bör tillämpas. Majoriteten 

– tjugosex respondenter ansåg inte att detta var något upplägg som i högre grad skall 

tillämpas. Detta behöver dock inte innebära att de intagit ett könsblint förhållningssätt 

eller att de avvisar kön som aspekt. De kan i varierande grad ha arbetat med 

segregerade grupper men kommit till slutsatsen att detta av olika anledningar inte 

främjat jämställdheten. 

Tillämpande av könsintegrerad/segregerad undervisning som ett led i skolans 

jämställdhetsarbetet kan ses ur olika perspektiv. En fördel med traditionell 

samundervisning kan vara att eleverna integreras på ett naturligt sätt. Denna integrering 

visar då även på vilken typ av samhälle vi önskar leva och verka i. Det blir alltså viktigt 

att integrera eleverna för att på detta sätt minska skolans och samhällets segregerande 

effekter när det gäller kön. Omvänt kan sägas att vissa pedagogiska upplägg som 
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innefattar enkönade grupper kan vara ett led i jämställdhetsarbetet. Man kan då ta 

hänsyn till barns olika identitetsutveckling och genom att dela upp dem i enkönade 

grupper ges de möjlighet att träna sådant de inte gör i blandad grupp. Denna tanke av 

pedagogerna - att främja jämställdheten i skolan genom att arbeta i könssegregerade 

grupper – visar på reflektion och engagemang kring genusaspekten. Det finns dock viss 

problematik kring undervisning i könssegregerade grupper och då i form av att den kan 

motverka sitt eget syfte. Karlsson (2003) beskriver jämställdhetsprojektet i 

Storsjöskolan i Jämtland vilket bedrivits med syfte att studera om könssegregerad 

undervisning är bra eller ej. De försök som gjordes utföll olika i olika klassrum och det 

var svårt att finna något entydigt svar på fördelar med könsuppdelad undervisning. 

Vissa studier fick till och med avbrytas då de ansågs öka polariseringen mellan könen. 

Vad man drog som slutsats av projektet var att varje lärare ständigt måste fråga sig vad 

som kan bidra här och nu till en förändring mot jämställdhet just i hennes/hans klass. 

 

 

Vi har frågat respondenterna om de anser att det i deras respektive utbildning i högre 

grad bör utbildas/informeras om frågor kring jämställdhet i skolan. Då vi i vår 

undersökning inte riktat oss mot respondenter i någon specifik ålder innebär det att de 

uppskattningsvis har genomgått sin utbildning någon gång från 60-talet och framåt. 

Under denna tidsepok har synen på begreppet jämställdhet varierat samtidigt som 

”ämnet” kan sägas ha tagit mer eller mindre plats på den samhälleliga dagordningen. Vi 

bedömer att detta kan avspegla sig i våra respondenters svar såtillvida att man kan anse 

sig ha fått mer eller mindre information om jämställdhet i sin respektive utbildning 

beroende av när man genomfört den. Den personliga referensramen hos våra 

respondenter kan därigenom sägas variera, vilket i sin tur kan ge utslag i deras syn på i 

vilken mån begreppet jämställdhet bör prioriteras upp i utbildningen. Med detta i 
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beaktande har vi valt att först visa yrkeskategoriernas svar och därefter även visa 

resultatet mot bakgrund av när respondenterna genomgått sin utbildning.  
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Figur 3 

Anser du att det i din utbildning i högre grad bör informeras om jämställdhet? 
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Figur 4 

Anser du att det i din utbildning i högre grad bör informeras om jämställdhet? 

 

 

Reflektion 

 

Så gott som samtliga respondenter ansåg att deras utbildning i större omfattning borde 

behandla begreppet jämställdhet. Dock varierade synen på i vilken utsträckning man 

borde öka informationen. Det är intressant att så många av respondenterna är positivt 

inställda till att skolans pedagoger får mer insikt och kännedom om jämställdhetsarbete 

i skolmiljö under sin utbildning. Vi tolkar detta som att de själva bedömer att deras eget 

pedagogiska yrkesutövande genom åren hade gagnats av att de haft mer kunskap inom 

området. Om man dessutom inser att man inte är fullärd och att man inte automatiskt 
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har all kompetens inom området bara för att man arbetat inom yrket si eller så många år 

så är man en bit på väg i sitt jämställdhetstänkande. 

Då vi jämför resultatet som är baserat på under vilka år man studerat kan vi konstatera 

att det inte finns någon märkbar skillnad i svaren som kan härledas till under vilken 

tidsepok respondenterna genomgått sin utbildning. Av detta drar vi slutsatsen att 

omfattningen av information kring jämställdhet i skolmiljö tycks ha legat på ungefär 

samma nivå under de senaste decennierna. Detta går i linje med vad Karlsson (2003) 

menar då hon hänvisar till Bromans beskrivning av lärarutbildningens undervisning 

kring genusfrågor som slumpartad och helt beroende av om det finns någon i ämnet 

intresserad lärare eller ej. Hon menar att lärarutbildarna dessutom brister i kunskap i 

ämnet och att detta är den viktigaste orsaken till att man inte undervisar om 

genusproblematiken. Karlsson beskriver vidare en undersökning utförd av Hjälmskog 

för Högskoleverkets räkning, där lärarutbildarnas behandling av jämställdhetsfrågor 

studerades. Även här framkom att brist på kunskap fanns samt att intresse saknades hos 

lärarutbildarna, och att uttrycket ” vi har just börjat prata om det” bäst beskrev läget. 

 

Respondenterna har även fått uttala sig om huruvida de anser att det för eleverna finns 

situationer i skolan där det kan vara en fördel att vara flicka alternativt pojke. Till denna 

fråga fanns en följdfråga där vi undrade om det i så fall gick att som pedagog i skolan 

använda sig av denna ”vetskap om fördelssituationer” i jämställdhetsarbetet.  

Tjugoåtta av de fyrtio respondenterna beskrev inga fördelssituationer för något av 

könen utan besvarade frågan med Nej, eller Vet ej. De återstående tolv ansåg att det 

fanns dylika fördelssituationer i skolmiljön och beskrev dem enligt följande; 

Sju respondenter menade att det fanns vissa fördelar för pojkarna såsom att ”pojkarna 

tar mer för sig vid lagsporter vid idrottstimmar”. Även i klassrummet fanns 

fördelssituationer för pojkarna. ”Om det är stökigt på lektionerna har pojkarna lättare 
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för att göra sig hörda”, ”pojkar tar mer plats och tid” och slutligen; ”pojkar som är 

utåtagerande accepteras lättare än flickor som är utåtagerande”. 

Fem av respondenterna såg däremot vissa fördelssituationer för flickorna, såsom 

”flickorna har lättare att koncentrera sig, vänta på sin tur, räcka upp handen och sitta 

stilla”. En av respondenterna uttryckte att ”flickor är lättare att kompromissa med”. 

Åtta av de ovan nämnda tolv respondenterna anser vidare att de i sitt 

jämställdhetsarbete kan dra fördel av denna vetskap. Fördelarna riktas mot flickorna 

och då i form av ”att variera arbetssättet för att det skall passa flickor bättre; 

åtminstone ibland”. 

En av respondenterna menar att ”i klassrummet försöker jag att gruppera så mycket jag 

kan för att uppnå så lugn miljö som möjligt”.  

När det gäller rasterna och de bollspelsaktiviteter som företrädesvis pojkarna bedriver 

ansåg ett par respondenter ”att själv delta i aktiviteten gör att man lättare kan få med 

flickorna”. 

 

 

Reflektion 

 

I denna fråga har vi försökt ”synliggöra” respondenternas tankar kring hur de uppfattar 

flickors och pojkars situation och verklighet i skolan ur jämställdhetsperspektiv 

betraktat. En relativt stor andel av våra respondenter, tjugoåtta av fyrtio, anser att det 

inte finns några situationer i skolan som kan innebära fördelar för flickor respektive 

pojkar eller svarar att de inte vet.  

Vi får här svaret att dessa situationer inte anses förekomma men vi får ingen indikation 

till varför de aldrig anses uppstå. Vi kan därför endast spekulera över varför dessa 

tjugoåtta inte ”ser” vad de övriga tolv säger sig observera. En anledning kan vara att 

man helt enkelt inte ser några fördelssituationer utan bedömer könens ageranden och 
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kompetenser som identiska. En annan möjlighet är att frågan upplevs som lite 

provocerande och att man därför hellre väljer att föra tankarna till ett rättviseperspektiv 

eller likaperspektiv och därför inte svarar. 

Av de tolv som tvärtom ansåg att dessa ”fördelssituationer” existerade, tycker sju av 

dem att situationerna gagnar pojkar. Vad respondenterna här nämner som situationer till 

pojkars fördel är då de i högre grad tar för sig i sport, att deras ljudvolym är högre i 

klassrummet, att de tar mer plats och tid och att deras utåtagerande beteende i högre 

grad accepteras i skolan. När respondenterna beskriver pojkarnas agerande är det i 

termer som att de tar plats och tar utrymme – inte att de får plats eller utrymme. Detta 

sätt att beskriva pojkars dominans kan sägas finnas genomgående i undersökningen. 

Om man konstant tillåts ”ta” kan det i en förlängning uppfattas som att man får lov att 

göra detta. 

Fem av de tolv respondenterna ansåg alltså att flickorna har fördelar i vissa situationer 

och beskriver dem i termer av att de i högre grad kan sitta stilla samt vänta på sin tur. 

De räcker upp handen stället för att ropa och anses även ge en bild av att vara mer 

mogna samt lättare att kompromissa med. Det är här intressant att se att flickornas mer 

anpassade och fogliga beteende ses som en fördel för dem, medan vissa mindre 

önskvärda egenskaper hos pojkarna blev till fördel för dem i vissa situationer. När 

respondenterna beskriver flickors förmåga att sitta stilla och vänta på sin tur som en 

fördelssituation för dem så kan detta tolkas på olika sätt. Pedagogen ser det troligtvis 

som en fördel att ha ”förmåga” att kunna sitta still samt vänta eftersom man i 

klassrummet förväntas vara lugn och arbetsam. Men, vilka fördelar har dessa flickor av 

sin ”förmåga” om övriga elever är mer högljudda, tar för sig eller påkallar 

uppmärksamhet på ett annat sätt? Blir de då istället förlorare på grund av att de besitter 

denna ”förmåga? Då Käller (1990) påtalar att flickorna inte får tillgång till lika stor del 

av skolans resurser i form av talutrymme och läraruppmärksamhet menar hon att det är 



Högskolan Trollhättan/Uddevalla    
Institutionen för individ och samhälle   

 
 

    
    

 
 

Sid. 55 av 65 

just beroende av fenomenet att flickor i högre grad än pojkar är fogliga, väntar och 

sitter stilla.  

Med detta synsätt kan man tänka sig att pojkars mer frekventa lärarkontakter kan vara 

beroende av att de tar till andra och mer effektiva metoder för att få lärarnas 

uppmärksamhet. Om flickor sitter stilla och väntar eller försöker påkalla lärarens 

uppmärksamhet genom att räcka upp handen, medan pojkar väljer att samtidigt – eller 

enbart – ropa rakt ut då de behöver hjälp eller vill ha uppmärksamhet så minskar 

lärarens valmöjlighet och pojkarna får läraren att frångå det turordningssystem som 

avsågs med handuppräckningen. Kontentan blir att strategin ”ropa rakt ut” utan tvekan 

är mer effektiv om man snabbt vill bli uppmärksammad. Vad vi med detta resonemang 

vill belysa är att även om pedagoger i dylika situationer bedömer att flickorna har 

fördelar av att sitta tyst, vänta, räcka upp handen så är det inte självklart att flickorna 

själva ser sig lika gynnade av dessa ”sina förmågor” utan kanske rent av känner att de 

kommer till korta. 

Av de ovan nämnda tolv respondenterna anser åtta av dem att de kan använda sin 

vetskap om ”fördelssituationer” i sitt jämställdhetsarbete med eleverna.  

Enligt samtliga åtta respondenter är det flickornas situation i skolan som kan främjas 

genom att pedagogerna använder sig av kunskapen om dessa situationer. Då det i 

skolans miljö finns ett antal aktiviteter såsom fotboll, street-hockey, basket etc. som 

företrädesvis bedrivs av pojkar anser några respondenter att det är en fördel om man 

själv deltar i syfte att få fler deltagande flickor. Här har dessa respondenter intagit ett 

aktivt förhållningssätt där de reflekterar över sitt agerande i genusproblematiken. 

Vidare anser några av dem att man kan variera arbetssättet samt gruppera eleverna på 

ett sätt så att det i högre grad skall passa flickorna. Vi tolkar detta som att ett arbetssätt 

som behöver varieras för att bättre passa flickor, kan vara - i ett icke-varierat 

utformande - mer anpassat för pojkar. Det är dock inte självklart att det förhåller sig så i 

de klasser som berörs av vår undersökning. Vi vill ändå hänvisa till Öhrn (1990), 
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Sandqvist (1998) Käller (1990) Wernersson (1977) m.fl. vars forskning påvisar att 

skolans undervisning redan under de första skolåren är mer anpassad för det manliga 

könet. De menar dessutom att den svenska skolan är uppbyggd med pojken som norm 

för undervisningen. Sandqvist (1998) beskriver två olika skolsystem, ett för pojkar och 

ett för flickor vilket kallas för den ”dubbla” dolda läroplanen. Att den dolda läroplanen 

är dubbel innebär att den i högre utsträckning gäller för flickor än för pojkar, vilka 

tillåts ta sig större friheter i skolan.  

Ibland hörs i jämställdhetsdebatter synpunkter som gör gällande att skolan skulle vara 

mer utformad för det ena eller andra könet. Vi har därför frågat respondenterna hur de 

ser på dessa aspekter. Nedan redovisas svaren i stapeldiagram och här framgår tydligt 

att viss samstämmighet råder mellan de två yrkeskategorierna. 
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Figur 5 

Anser du att skolan är mer utformad och anpassad för flickor alternativt pojkar? 
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Majoriteten av respondenterna ansåg att skolan i lika hög grad är utformad för båda 

könen. Detta motiverades till största del med att ”man behandlar barnen lika och alla 

är lika mycket värda”, lika vi gör ingen skillnad, lika för båda könen, lika det är vår 

uppgift.  Två respondenter svarade; har aldrig tänkt tanken. 

Av de respondenter som inte ansåg att skolan var lika utformad för alla bedömde nio att 

den var mer anpassad för flickorna. Motiveringarna som gavs till detta synsätt var att; 

”flickor har lättare att sitta stilla och lyssna, mer anpassningsbara och kan jobba 

självständigt”. 

Endast tre av respondenterna ansåg att skolan var mer utformad för pojkar än flickor. 

Deras tre motiveringar var; ”tempot i skolan, höga röster och framfusighet”, ”pojkar 

får ta mer plats” ”det speglar samhället i stort”. 

 

 

Reflektion 

 

Tjugoåtta av respondenterna bedömde att skolans utformning var lika väl anpassad för 

båda könen. I svaren beskrivs och uttalas en stark känsla för ett likaperspektiv och man 

motiverar alltså skolans väl anpassade utformande med att man är noga med att 

behandla flickor och pojkar lika. Behandlar man eleverna lika blir skolan med andra 

ord lika väl utformad och anpassad för båda könen, enligt respondenternas synsätt. 

Vi menar att det inte räcker att erbjuda barnen lika behandling och möjligheter genom 

ett gemensamt förhållningssätt gentemot dem. Om skolan i lika hög grad skall kunna 

vara utformad för såväl flickor som pojkar krävs flexibla och könssensitiva 

pedagogiska upplägg. Det krävs också en förmåga att sätta den enskilda eleven i fokus 

bortom könsstereotypen. Tolv stycken av respondenterna ansåg att det fanns vissa 

skillnader. Av dessa tolv ansåg nio stycken att skolan är mer utformad för flickor. När 

respondenterna ger motiveringar till varför de anser skolan vara mer utformad för 
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flickor beskriver de återigen deras högre ansvarskännande, samt deras kompetenser vad 

gäller att sitta stilla, lyssna etc.  

Vi funderar över om det är skolans utformning, som efterfrågar just de kompetenser 

som flickor - i högre grad än pojkar - anses besitta? Eller om det kan vara så att 

flickorna i högre grad än pojkarna har anpassat sig efter de kompetenser som skolan 

efterfrågar? Enligt respondenternas svar anses flickor i högre grad anpassa sig och 

därigenom anses skolan vara mer anpassad för dem. Vi konstaterar att detta synsätt 

som innebär att se på flickor som det mest gynnade könet i skolmiljö, avsevärt skiljer 

sig från vad tillgänglig forskning i ämnet vidhåller.  

Tidigare i denna undersökning har vi refererat till forskningsrapporter och avhandlingar 

som presenterat beskrivningar av hur pojkar tilldelas merparten av skolans resurser i 

form av lärartid, intresse, uppmärksamhet, lekytor etc.  

Någon presentation ur ekonomiskt perspektiv vad gäller denna resursfördelning mellan 

könen har inte kunnat presenteras eftersom inget heltäckande material funnits 

tillgängligt. Vi har inte heller sett det som väsentligt ur något annat perspektiv än som 

en eventuell intresseväckare. Det finns dock enligt Sandqvist (1998) två områden inom 

skolan där uppgifter finns vad gäller kostnader för flickor respektive pojkar. Det första 

området gäller stöd och extraresurser för enskilda barn. Här framkommer att då 

förskolepersonal söker extra stöd och hjälp från exempelvis psykolog eller 

resurspedagog så gäller stödet till 75 – 80 procent pojkar. Det andra området avser 

kostnader för flick- respektive pojkdominerade program i gymnasieskolan. Här 

framkommer att de pojkdominerade programmen på gymnasieskolan är uppemot 

dubbelt så dyra som de flickdominerade. 

Avslutningsvis vill vi tillägga att när vi formulerade denna fråga bedömde vi att 

respondenterna skulle uppfatta den i ett mer övergripande perspektiv. Med detta menas 

att respondenterna även skulle bedöma skolans utformning med tanke på resurser, 

läromedel, linjer/program, ämnesval, betyg osv. Dessa fenomen/aspekter har inte 
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innefattats i respondenternas kommentarer vilket dock inte betyder att de givna svaren 

saknar relevans. Tvärtom är svaren i hög grad informativa i sina beskrivningar av 

”skolan som lika väl utformad för båda könen genom att man behandlar flickor och 

pojkar lika” samt i synen på skolans utformning ”som i högre grad anpassad för 

flickor”. 

 

Vi har bett respondenterna att kort beskriva vad jämställdhet i skolan betyder för dem. 

De beskrivningar vi fick som svar var relativt snarlika och vi har därför valt att dela in 

dem i tre grupper för att bättre kunna åskådliggöra svaren. 

Majoriteten svarade ”alla är vi lika och skall behandlas lika”. Därefter följde ”inte 

göra skillnad på könen” och slutligen ”alla skall känna sig lika viktiga och inget kön 

skall dominera”. 

Vi kan av de korta beskrivningarna av vad jämställdhet innebär konstatera att 

respondenterna i hög grad hänvisar till s.k. ”lika-perspektiv” och ”rättvise-perspektiv”. 

Dessa beskrivningar som ges av begreppet jämställdhet kan till stor del sägas gå i linje 

med de värderingar och det synsätt som avspeglats i respondenternas svar i de övriga 

frågorna. Med detta menar vi att merparten av respondenterna inte valt att inta något 

medvetet förhållningssätt i könsrelaterade frågor utan att de snarare låter en viss 

slentrianmässig syn genomsyra deras synsätt och ageranden. 

Vad många dessutom kan sägas beskriva är inte det efterfrågade begreppet jämställdhet 

utan snarare begreppet jämlikhet. Begreppet jämställdhet ingår i det mer omfångsrika 

jämlikhetsbegreppet som står för rättvisa mellan människor oavsett ras, kultur, social 

gruppering etc. 
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Tilläggsfråga 

 

Slutligen har respondenterna fått möjlighet att ge en valfri avslutande kommentar om 

de så önskade. Åtta av dem valde att göra detta och vi ser synpunkterna som så 

intressanta att vi väljer att presentera dem i sin helhet. 

 

Man borde få fortbildning om forskning. 

Viktigt att hela tiden arbeta med jämställdhet och att utvärdera. 

Pojkar ofta högljudda, bör dämpas 

Pojkar tar mer plats i skolan och bör dämpas 

Bra att ha pojk- och flickgrupper vid ringsamtal 

Om man delar frågor jämnt klagar pojkarna att flickor får för många 

Pojkar tar stor plats och alldeles för stort talutrymme jämförelsevis 

Flickor ligger före med läsning och skrivning, svårt att hitta böcker till pojkar 

 

De åtta respondenterna har haft en tanke/åsikt de önskat delge oss som ett komplement 

till de övriga svar de lämnat och de har därigenom urskiljt sig som en ”egen grupp”. Vi 

fann det därför intressant att följa upp hur just dessa åtta valt att svara på de övriga 

enkätfrågorna för att se om deras svar i något avseende - såsom i form av medvetenhet, 

intresse, attityd, engagemang, kännedom etc. - skiljde sig från den övriga 

respondentgruppens svar. 

Någon tydlig bild av att dessa åtta respondenters svar på något vis särskiljer sig från de 

övrigas framkom ej utan snarare kunde vi se ett mönster i deras svarsprofil som även 

finns hos de övriga respondenterna.  
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Avslutande diskussion 

 
Ambitionen med denna undersökning har varit att studera hur fyrtio pedagoger väljer 

att ur ett jämställdhetsperspektiv inbegripa skolans värdegrund i sin dagliga praktik, 

samt att få en uppfattning om vilket engagemang pedagogerna känner inför detta 

jämställdhetsarbete. Den empiriska studien har utgjorts av enkäter och utgångspunkten 

har alltså varit ett perspektiv som behandlat pedagogernas förhållningssätt. 

När vi nedan diskuterar det framkomna resultatet väljer vi att göra det utifrån ett 

helhetsperspektiv vilket relateras till undersökningens syfte och ambition. De 

respondenter som ingått i denna undersökning benämnes i denna avslutande diskussion 

som pedagoger. Detta görs för att språkbruket på så vis känns ”ledigare” och ordvalet 

skall inte uppfattas som någon form av generalisering. 

 

I en av undersökningens frågor ombads pedagogerna att fritt beskriva sina 

uppfattningar om huruvida fenomenet kön i olika skolsituationer kunde innebära en 

fördel. I en annan av frågorna undrade vi om de upplevde att skolans utformning på 

något vis gynnade flickor och pojkar i olika hög grad, eller om den var lika väl 

anpassad för båda könen. Även i denna fråga fick de fritt beskriva sina tankar. Dessa 

två frågor är centrala i undersökningen då svaren avses spegla både den kunskap och de 

föreställningar pedagogerna har om könets inverkan i skolmiljö, och om skolans och 

samhällets könsordning i övrigt. 

Majoriteten, tjugoåtta av fyrtio pedagoger, svarade att de inte upplever att det finns eller 

uppstår några situationer i skolmiljön där något av könen har eller får en fördel. 

Motsvarande antal, ansåg inte heller att skolan är mer anpassad/utformad för något av 

könen. 
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Sammantaget, vad gäller dessa frågor, kan sägas att en klar majoritet av pedagogerna i 

undersökningen inte anser sig se några av alla de dagliga fenomen eller händelser som i 

skolforskning anses vara kännetecknande vid upprätthållandet av traditionella 

könsmönster/könsmakt i skolmiljö. Hur skall vi tolka detta? Tjugoåtta av 

undersökningens fyrtio pedagoger intar i sina svar en könsneutral hållning. Detta kan 

tyckas nedslående då en grundläggande förutsättning för att bedriva jämställdhetsarbete 

är att man som pedagog kan identifiera konsekvenserna av att vara flicka och pojke i 

relation till samhällets könsstrukturer. Pedagogerna behöver i högre grad reflektera över 

fenomen som tidigare passerat obemärkt. Om man börjar se verkligheten genom 

”genusglasögon” kommer man att se den på ett annat sätt. Ett nytt perspektiv på 

tillvaron ger nya kunskaper som kan läggas till den vardagskunskap man redan har, och 

förhoppningsvis infinner sig en ny förståelse inför de könsbundna traditioner och 

maktrelationer som finns rotade hos oss alla. Samtidigt innebär användande av 

”genusglasögon” arbete och smärta. Ny kunskap tillförs och bidrager till ökad insikt om 

den egna rollen som bärare av traditionella könsstrukturer, vilket i sin tur leder till att 

de egna värderingar och föreställningar utmanas.  

Alla har vi vissa föreställningar om jämställdhet och en viss vana att hantera 

könsstrukturer i samhället. Många har även åsikter kring genusproblematiken och om 

hur den bör hanteras av t.ex. ansvariga i samhället. Frågan är dock om denna så kallade 

”vardagskunskap” eller ”att ha ett eget tyckandet” räcker för pedagoger i skolan. 

Forsberg (1997) betonar i denna studies teoridel vikten av att skolans 

jämställdhetsarbete inte reduceras till att vara en attitydfråga utan att ämnet lyfts fram 

till att vara en pedagogisk fråga. Det är enligt henne en förutsättning att skolans 

pedagoger har grundläggande kunskaper om könsmönster och om könstillhörighetens 

betydelse för att jämställdhetsarbetet skall kunna bli framgångsrikt. Det går inte att som 

pedagog agera på ett könsneutralt sätt och samtidigt säga sig verka för jämställdhet.  
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Eftersom vi i denna undersökning fokuserat skolans pedagoger i termer av hur ”aktiva 

och medvetna” de är i sitt jämställdhetsarbete, så vill vi även diskutera de ”redskap” 

pedagogerna har till sitt förfogande. Vi menar att om man har förväntningar på en 

jämställd skola så är det rimligt att ge genuskunskap och jämställdhetsfrågor adekvat 

utrymme inom lärarutbildningen och genom fortbildning. Detta inte endast för att 

utveckla medvetenhet och kunskap i ämnet utan även för att väcka pedagogernas 

intresse för frågan. Forsberg (2001) betonar vikten av att blivande lärare i sin utbildning 

blir förtrogna med läroplanstexternas värdegrundsavsnitt för att de skall kunna omsätta 

intentionerna i praktiskt handlande. Hon menar dessutom att lärare och pedagoger i 

högre grad måste bli medvetna om sin betydelsefulla roll som förebilder och förmedlare 

av etiska värden. 

Om genuskunskap ignoreras eller bagatelliseras i lärarutbildningen så finns självklart 

risken att denna inställning blir vägledande för de blivande pedagogerna. Om man efter 

sin utbildning till pedagog förväntas att aktivt verka för jämställdhet, så har man 

dessvärre under studietiden fått en klar indikation på att ingen eller marginell kunskap 

och medvetenhet behövs för att bedriva detta arbete. Just detta synsätt - att ingen 

speciell kompetens behövs för att bedriva könssensitiv undervisning i skolan är - 

kanske förklarligt nog, - vanligt förekommande hos många av pedagogerna. I 

undersökningen framkom i vissa enkätsvar synsättet att ”det löser sig om bara lärarna 

är uppmärksamma”. Vi anser att det finns en risk att pedagogerna sätter en alltför stor 

tilltro till den egna ”självlärda” kompetensen inom området. Om man brister i denna 

självinsikt får det sannolikt även konsekvensen att man brister i förmågan att rannsaka 

och reflektera över sitt eget agerande gentemot eleverna. 

Vi ser det som rimligt att man inom lärarutbildningens ramar i högre grad anger vilken 

dignitet och status ämnet jämställdhet behöver ha, om man samtidigt förväntar sig att 

skolans pedagoger skall bedriva könssensitiv och könsmedveten utbildning.  

 



Högskolan Trollhättan/Uddevalla    
Institutionen för individ och samhälle   

 
 

    
    

 
 

Sid. 64 av 65 

Vi har även fått intrycket att pedagogerna känner en osäkerhet vad gäller tolkningen av 

begreppet jämställdhet. Man undviker att definiera begreppet och verkar hellre vilja 

beskriva vikten av att vara rättvis och att behandla lika. Att det finns olika tolkningar av 

begreppet jämställdhet är naturligt och kan i vissa fall på ett positivt sätt tillföra att 

olika tillämpningar kommer till stånd. Samtidigt bör man vara medveten om att alltför 

många tolkningar kan försvåra skolans jämställdhetsarbete om tolkningarna leder till att 

pedagogernas grundsyn på skolans uppdrag varierar och i en förlängning då även synen 

på det egna uppdraget som pedagog i skolan.  

För att på bästa sätt försöka uppnå samstämmighet är det därför nödvändigt att varje 

skolas aktörer genom samtal hittar gemensamma värden och strategier för sitt 

bedrivande av jämställdhetsarbete. Varje skolas ledning och personal måste gemensamt 

försöka konkretisera vad begreppet jämställdhet står för, och hur man på skolan avser 

att arbeta för att uppnå närliggande mål i syfte att öka jämställdheten. Dessa mål får 

alltså aldrig bli den enskilde skolledarens eller pedagogens informella mål som inte blir 

kända för andra, utan man måste försöka arbeta fram ett för skolan gemensamt 

förhållningssätt. Om skolan vill nå ut med ett budskap eller förhållningssätt till eleverna 

är det alltså viktigt att det ”upplevs som förankrat” och som någonting som även 

skolans pedagoger tror på och själva kan stå för. Det måste vara förtroendeingivande. 

 

Skolor har av olika anledningar misslyckats med/ej eftersträvat att anpassa sig efter de 

olika förutsättningar och behov som flickor och pojkar har. Man har sedan ett antal år - 

genom gedigen forskning - t.ex. vetskap om att pojkar tar mer plats än flickor i 

klassrummet utan att detta lett till utarbetande av några konkreta metoder för hur man 

skall agera. Överhuvudtaget kan sägas att könsrelaterad forskning i hög grad varit 

fokuserad på att studera skillnader mellan flickor och pojkar. Med detta fokus uppstår 

lätt ett synsätt där flickor beskrivs och anses vara på ett visst vis och pojkar på ett annat. 

Vetskapen om dessa skillnader utgör inte något tillräckligt underlag inför utarbetandet 
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av pedagogiska metoder och arbetssätt i syfte att öka jämställdheten i skolan. Vi 

bedömer det som viktigt att skolforskning i högre grad studerar hur de båda könen 

behandlas och de olika villkor som gäller för flickor och pojkar. Det handlar om att 

försöka förstå hur olika egenskaper och identiteter skapas genom de verksamheter, 

villkor och möjligheter som skolan erbjuder. Ytterst blir det alltså en fråga om vilka sätt 

att ”vara pojke och flicka ” som man utvecklar i relation till grundläggande värden. 

Skolledare och pedagoger behöver dessutom få en djupare förståelse för hur skolans 

traditioner och strukturer inverkar vid flickors och pojkars identitetsskapande. Detta är 

angeläget för att på ett mer konkret sätt kunna utarbeta pedagogiska metoder, såväl som 

för att underlätta själva tillämpandet av dem. 

I egen fortsatt forskning vore det intressant att återigen fokusera på skolans pedagoger 

för försöka få en mer detaljerad bild av deras föreställningar kring kön. Det vore 

intressant att genom samtal lyfta upp pedagogers dolda föreställningar kring kön till ett 

medvetet plan samt att även försöka penetrera olika attityder kring flickor, pojkar och 

jämställdhet i skolan. Enligt skolforskning vittnar t.ex. många pedagoger om flickors 

dåliga självförtroende. Mindre känt torde vara vad och vem som skapar detta dåliga 

självförtroende. Genom djupintervjuer med pedagoger och även elever, i kombination 

med observationer, vore det intressant att studera om det i den dagliga skolmiljön finns 

fenomen och faktorer som medverkar till att flickor, i högre grad än pojkar, tappar 

tilltron till den egna förmågan.  
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    BILAGA 1 

 

 

Hej! 

 
Vi är två studenter som läser Öppet Program i Beteendevetenskap på högskolan i 

Vänersborg. Under våren och försommaren arbetar vi med vår D-uppsats i ämnet 

Pedagogik, i vilken vi valt att fokusera på läroplanens beskrivning av skolans 

värdegrund ur ett jämställdhetsperspektiv. Tanken med detta val är att studera om – och 

i så fall hur – flickor och pojkars skolsituation skiljer sig åt. Vi vill dessutom försöka få 

kännedom om de värderingar och känslor skolans personal har inför att aktivt bedriva 

ett jämställdhetsarbete. 

 

För att kunna utföra vår studie har vi utformat en enkät med ett antal frågor som vi 

skulle bli mycket tacksamma om Du ville ta Dig tid att besvara. Vissa frågor beskriver 

skolsituationer där vi är intresserade av att få veta hur Du skulle ha agerat. I andra 

frågor vill vi ta del av Din åsikt eller Din syn på ett visst ”fenomen”. 

 

Undersökningen är helt anonym och delas ut till 3 skolor, där samtlig personal som 

arbetar i ”elevgrupp” deltar. 

Då Du besvarat enkäten ber vi Dig lägga den i brevlådan som finns i personalrummet 

märkt ”Enkät våren 2003” 

 

Vi är tacksamma för alla svar vi kan få. Ju fler svar vi får desto mer tillförlitlig blir 

denna undersökning. 

 

  Tack på förhand 

  Eva Davidsson och Marie Nilsson 



 

 

     BILAGA 2 

ENKÄT 
 
 
 

    Kvinna     Man 

    Grundskolelärare     Förskolelärare     Fritidspedagog 

    Examensår: ……….. 

 
 
 
 
 
 
1. Enligt forskning har framkommit att delar av skolans läromedel inte 

uppfyller kraven på jämställdhet. Det manliga könet förkommer oftare än 
vad det kvinnliga och skolans undervisningsmaterial riktar sig dessutom 
mer mot pojkars intresseområden och erfarenheter. Anser du att 
läromedlen i din skola uppfyller kraven på jämställdhet? 
 
 
1). Ja, i hög grad  

2). Ja, i ganska hög grad  

3). I viss mån  

4). Relativt lite  

5). Nej, inte alls  
 
 
 

2. Har du någon gång valt bort något läromedel för att du inte tycker att det 
uppfyller jämställdhetskraven? 
 

Ja  Nej 
   



 

 

 
 

3. Hur har du valt att placera eleverna i klassrummet och hur kommer det sig 
att du gjort den placering du gjort?  
 
a)  flicka och flicka  

b)  pojke och pojke  

c)  varannan flicka och pojke  

d)  fri placering  

e)  annat sätt  
 
Motivera:………………………:…………………………………………

……………….……………………………………………………………

……………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Några flickor leker på rasten. Ett par pojkar blandar sig in i leken och 

förstör den alternativt förändrar den helt mot flickornas vilja. Flickorna 

vänder sig mot dig och ber om råd om hur de skall agera. Vad gör/säger 

du? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

 
5. Det finns olika sätt att se på hur skolan kan verka för jämställdhet mellan 

könen. Tycker du det är viktigt:  

a)  Att i högre grad tillgodose flickors och pojkars olika behov, dvs. 
se till olikheter. 

 

b)  Att mer manliga lärare/pedagoger arbetar i skolan.  

c)  Att införa en ökning av könsuppdelade grupper i undervisningen, 
eftersom flickor och pojkar ibland bör undervisas på olika sätt. 

 

 
 

6. Finns det några situationer i skolan där du tycker det verkar vara en fördel 
att vara flicka alternativt pojke? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
Kan du – och i så fall på vilket sätt – dra nytta av din vetskap om dessa 
”fördelssituationer” i ditt jämställdhetsarbete?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

7. Skulle du önska att det i lärarutbildningen lades mer tyngd på att 
informera/utbilda om frågor kring jämställdhet i skolan?  
 

1). Ja, i hög grad  

2). Ja, i ganska hög grad  

3). I viss mån  

4). Relativt lite  

5). Nej, inte alls  

 
 

8. Ibland hörs röster som talar för att skolan  är mer utformad och anpassad 
för flickor alternativt pojkar. Vad anser du? 
 
Jag anser att skolan är mer utformad för;  
 
     Flickor för att  
 
…………………………………………………………………….………

…..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
     Pojkar för att  
 
…………………………………………………………………….………

…..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

     Lika för båda könen för att 

………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Ge en kort beskrivning av vad jämställdhet i skolan betyder för dig? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

10. Är det något ytterligare du vill tillägga? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tilläggsinformation: 

Ålder:     20-24     25-29     30-34     35-39     40-44 

     45-49     50-54     55-59     60-64     65- 

  

                                                                            Än en gång tack för Din medverkan 
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