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“Sometimes it feels like it’s not as forward as you 

would like.” About the knowledge of gender equality 

work in upper secondary school. 

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att beskriva och förstå gymnasielärares kunskap om jämställdhetsarbete i 
gymnasieskolan samt att få kunskap om vilka verktyg de använder i sitt vardagliga klassrumsarbete 
med jämställdhet. Studien tittade även på hur gymnasielärarna såg på förbättringar som behövde 
genomföras i förmån för ett mer inkluderande jämställdhetsarbete. Tidigare forskning som valts ut till 
studiens syfte är framförallt forskning som är könsrelaterad och som berör skolvärlden.  
Studien grundar sig i en fenomenologisk metodansats. Denna metodansats valdes då den utifrån 
gymnasielärarnas egna perspektiv bidrar till förståelse för deras kunskap om fenomenet jämställdhet. 
För studien så utfördes 4 halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som transkriberades och 
analyserades. 
Resultaten som kom fram var att lärarna hade god kunskap om vad jämställdhet är. De hade även bra 
kunskap om vad som stod läroplanerna om jämställdhet. Det efterfrågades dock en mer central roll för 
jämställdhetsarbete ur en organisationssynpunkt så att man skulle kunna jobba mer 
ämnesöverskridande. I resultatet framkom även önskan att öka kunskapen genom fortbildning för all 
personal.  

 

Nyckelord: Genus, Jämställdhet, Normer, Pedagogik 
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Inledning 

Genus och jämställdhet har länge varit ett stort intresse för mig. Det började med en 

enstaka kurs i genusvetenskap på universitet som sedan ledde till fler ju skarpare 

genusglasögonen blev. När jag väl började arbeta inom skolan så skapades ett stort 

intresse även för genuspedagogik och de utmaningar som lärare och annan personal 

ställdes inför med att arbeta jämställt med elever.  

 

Jämställdhet har länge ansetts som en viktig fråga i samhället och även i skolan. I den 

svenska läroplanen har jämställdhet betonats sedan 60-talet (Arvidson, 2014). 

Formuleringarna har ändrats och skrivits om men budskapet är i stort sett 

detsamma; att främja jämställdhet och lika villkor för alla elever i skolan. 

Jämställdhetsintegrering är det som läroplanerna förespråkar i både undervisningen 

och kärnverksamheten vilket innebär att ansvaret inte ligger på endast undervisande 

lärare utan också all annan personal som jobba på skolan. Där gäller då att 

kunskapen om just jämställdhet finns bland skolpersonal (Heikkilä, 2015). Detta 

beskriver även Wahlgren (2009) och Hedlin (2006) som viktigt i arbetet med 

jämställdhet mellan pojkar och flickor. Det är en pedagogisk fråga där det krävs att 

lärare och personal har relevant kunskap om hur elever förhåller sig till normer. Det 

krävs även en medvetenhet hos skolpersonal om hur deras förhållningssätt påverkar 

eleverna. 

 

Skolan är en plats där lärare och elever från olika kulturer, bakgrund, könstillhörighet 

och ålderskategorier möts och interagerar med varandra dagligen. Skolan har därmed 

ett ansvar att inte bara förmedla kunskaper i ämnen utan att elever även får 

kunskaper i jämställdhetsfrågor och att motarbeta stereotypa könsroller. Skolans 

förhållningssätt är även viktigt för att elever ska bemötas på ett sådant sätt att det ger 

elever utrymme att utvecklas och lyckas med sina studier och att jämställdhet är en 

demokratifråga och att det råder en obalans som måste förändras. Maktstrukturer 

som finns i samhället där faktorer som kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet 

spelar in finns även i skolans värld. Denna makt upprätthålls av bland annat 

traditioner och normer (Hedlin, 2006). Syftet med skolans styrdokument är att utöka 

elevers livsutrymme.  Med livsutrymme menas att elever ska kunna utvecklas och 

göra livsval fritt från begränsningar som styrs av just normer och traditioner. Pojkar 

och flickor, män och kvinnor ska kunna växa upp och obehindrat göra val som inte 
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bygger på traditionella idéer om vad som är typiska val för män och kvinnor.  För att 

kunna arbeta med jämställdhet krävs alltså kunskap. Det ställer krav på lärare att de 

har denna kunskap men det ställer även krav på skolan som organisation att bidra till 

att öka denna kunskap hos personalen. Jämställdhet är således inte en åsiktsfråga 

utan en kunskapsfråga menar Hedlin (2006).  

 

Idag ingår jämställdhetsarbetet i skolans värdegrundsmål. Dessa mål beskrivs enligt 

läroplanen som alla människors lika värde, individens frihet och integritet, 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Hedlin (2006) menar dock på att eftersom det 

bakas in så är det lätt att just jämställdheten ”glöms bort”.  Därför är det viktigt att se 

till att lärare har relevant kunskap om ämnet och att de använder sig av den i sin 

undervisning. Det är även viktigt att arbeta med dessa mål kontinuerligt och 

ämnesöverskridande. Det ska alltså inte bara ligga på lärarnas individuella ansvar att 

förmedla denna kunskap utan att hela skolan som organisation (Hedlin, 2006). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om gymnasielärares uppfattningar om 

det egna jämställdhetsarbetet, i de egna klassrummen.  

 

Studiens frågeställningar är 

• Vilket innehåll tillskriver lärare begreppet jämställdhet, speciellt vad avser det 

pedagogiska arbete de utför i skolan? 

• Vilka är utmaningarna, enligt dem, när de arbetar med jämställdhet i de egna 

klasserna? Vilka pedagogiska verktyg använder de? 

• Vilka uppfattningar har de om eventuella förbättringar som kan behöva 

genomföras, avseende jämställdhetsarbetet i de egna klassrummen? 

 

Disposition 

 

Första delen i uppsatsen behandlar inledning, syfte och frågeställningar. Därefter 

kommer ett avsnitt om uppsatsens bakgrund där styrdokument behandlas samt vissa 

för uppsatsen centrala begrepp. Sedan följer en genomgång av tidigare forskning som 
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finns på området. Vidare följer en resultatdel där sammanfattande intervjuer 

redogörs i form av relevanta citat och beskrivande text. Sedan kommer en analysdel 

där det insamlade materialet analyseras. I sista avsnittet kommer en slutsats med en 

kort sammanfattning om resultatet och analysen som diskuteras i relation till mina 

frågeställningar och en metoddiskussion. 

 

 

Bakgrund 

 

I detta avsnitt redogörs de begrepp som är centrala i denna uppsats samt vad som 

står i de olika styrdokumenten som behandlar skolans jämställdhetsuppdrag.  

 

Vad säger styrdokumenten? 

 

I sin avhandling skriver Wahlgren (2009) att sedan 1970-talet i gymnasieskolans 

läroplan har det varit ett mål att lärare ska främja jämställdhet mellan könen. Detta 

har tyvärr inte fått det genomslag som de som har författat innehållet i 

styrdokumenten hoppats på. Hon fortsätter med att skriva om ett antal utredningar 

som gjorts visar på att det finns brister och saknas förankring i det dagliga arbetet 

som lärare och annan skolpersonal har (Wahlgren, 2009). 

 

Jämställdhet skall integreras i utbildningen som ett kunskapsområde. Rektorn har ett 

särskilt ansvar för ämnesövergripande ansvarsområden och i dessa ingår bland annat 

jämställdhet. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska alla som arbetar i skolan bidra 

till att motverka begränsningar i elevers val som grundar sig i kön, social eller 

kulturell bakgrund (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

I skollagen (SFS 2010:800) och dess läroplaner (Skolverket, 2011ab) framgår det att 

förskolor och skolor skall motverka traditionella könsmönster. Jämställdhet och 

värderingar ska förmedlas och gestaltas. Alla som arbetar i skola och förskola ska 

medverka i att ge elever samma möjligheter och förutsättningar för att utveckla sina 

förmågor och intressen utan att begränsas för sitt kön. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshem (Skolverket, 2011a) och för gymnasieskolan 
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(Skolverket, 2011b) anges också att jämställdhet ska integreras i undervisningen i 

olika ämnen. Det står att 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

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

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

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.” (Skolverket, 2016) 

 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är det förbjudet att diskriminera elever på 

grund av kön. Detta förbud omfattar all skolverksamhet. Den som är huvudman för 

utbildningen är ansvarig för att det inte ska förekomma någon form av 

diskriminering och trakasserier (Statskontoret, 2015). 

Läroplanerna har ett tydligt budskap om uppdraget som skolan har för att arbeta 

med jämställdhet. Det framgår vikten av att alla som arbetar inom skolan ska bidra 

till att elever inte begränsas utifrån deras kön och att elevernas val sak vara fria från 

påverkan av traditionella könsmönster. Samtidigt får det inte glömmas bort att arbeta 

jämställt inte handlar om att behandla alla lika utan att kunna se mönster och 

strukturer som samspelar med varandra och därefter ge elever en likvärdig utbildning 

utifrån deras erfarenheter oberoende av deras kön (Heikkilä, 2015). För att kunna 

sträva efter detta krävs kunskap. 

 

Uppsatsens centrala begrepp 

 

Inom detta pedagogiska område så finns ett antal begrepp som behöver klargöras. I 

detta avsnitt redogörs och förklaras dessa begrepp. 

 

Jämställdhet och jämlikhet 

 

Jämställdhet, i den offentliga debatten, et svårdefinierat begrepp (Hedlin, 2010). Det 

vanliga svaret på frågan vad är jämställdhet brukar vara ”lika lön för lika arbete”. Ett 

annat svar är att alla ska behandlas lika. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan 
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könen. Begreppet skapades på 1960-talet när kvinnor började prata om deras 

underordnade position som en politisk fråga. Målet med jämställdhet är att kvinnor 

och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden. 

Det kan vara makt och inflytande samt lika inflytande inom arbetslivet och rätten till 

utbildning. Det har gjorts stora insatser sedan 1970-talet för att minska klyftorna i 

jämställdhetspolitiken. Jämställdhet handlar inte bara om värde och rättigheter utan 

också om effektivt utnyttjande av resurser hos människan (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). Jämlikhet är ett bredare begrepp som syftar till lika villkor 

mellan olika grupper. Det handlar om att sträva efter jämlika villkor mellan de som 

har och de som inte har. Det kan till exempel syfta till socioekonomisk bakgrund eller 

funktionsnedsättning (Hedlin, 2010).  

 

Makt 

 

Kvinnor och mön betraktas som varandras motsatser som kompletterar varandra. 

Där uppkommer föreställningar om att mannen är handlande mellan kvinnan är 

passiv. Dessa föreställningar förekommer fortfarande i till exempel medier såsom 

reklam. I dessa föreställningar ses mannen som en norm för alla människor. Utifrån 

dessa föreställningar ingår män och kvinnor i ett osynligt kontrakt i genussystemet 

och genererar maktskillnader (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

Kön, normer och genus 

 

Kön skapas i relation till omgivningen och är föränderligt. Vi skapar i olika 

sammanhang manligt och kvinnligt. Vi skapar vårt kön genom tre processer. Den 

strukturella avser en hierarki och isär hållning i arbetsfördelning (Hedlin, 2010). Den 

kulturella behandlar vårt språk och beteende om hur män och kvinnor ska vara enligt 

norm. Det individuella könet skapas genom vår egen förståelse av det tidigare 

nämnda två processerna. Det är en komplicerad process, att skapa kön. Detta sker 

genom normer. Normer belönas medan avvikande från dessa förtrycks. Normen tas 

ofta för givet och är svår att ifrågasätta. En viktig norm i dagens samhälle är att 

uppträda genusmässigt korrekt. I den normen finns även subtila kränkningar som 

ingår i maktspelet. (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Att utgöra normen 

betyder att personen har en ställning i samhället som inte behöver försvaras eller 
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förklaras (Hedlin, 2010). Trots att Sverige anses som ett relativt jämställt land så, 

menar Hedlin (2010), att mannen är den som utgör normen. Hon skriver att mannen 

anses som helt könlös, en människa eller en individ medan kvinnan blir könad redan 

från början. Hon är en kvinnlig människa. Hedlin (2010) menar på att jämställdheten 

kan endast vara uppnådd när män och kvinnor har lika inflytande på normerna i 

dagens samhälle. 

 

Intersektionalitet 

 

Könet är dock inte det enda som spelar in i social position. Det gör även klass och 

etnicitet, sexuell läggning och bakgrund. Därför är det viktigt att inte glömma hur alla 

dessa samverkar med varandra för att förtryck ska ske (Hedlin, 2010). Ingen individ 

är bara man eller kvinna. Att bara se jämställdhetsperspektiv ur ett könsperspektiv 

ger en väldigt snäv bild av hur flera faktorer spelar in och hur ojämlikhet uppstår. 

Intersektionalitet lyfter fram och problematiserar relationer mellan olika makt som 

finns i samhället. Det är en effekt av olika tillstånd som samspelar i form av klass, 

etnicitet och kön. Det visar på hur dessa samspelar med varandra (Wahlgren, 2009). 

 

 

Tidigare forskning 

 

Det har studerats en del kring jämställdhet i skolan. Det finns flera studier som 

beskriver könsskapande i skolan, relationer mellan elever och dess påverkan på 

könsskapande identiteter. Det finns även forskning på hur elevers skolprestationer 

ser ur könsperspektiv. Mycket av forskingen har fokus på förskolan och tidig 

grundskola (Wahlgren, 2009). Men de könsbeteenden som framträder i tidiga 

skolåren finns även i gymnasiet. I detta avsnitt kommer ett urval på tidigare 

forskning som gjorts på området som är relevant för denna studie.  

 

Mia Heikkilä (2015) skriver att grunden för arbetet om jämställdhet och genus inom 

förskolan och skolan har varit Kajsa Svaleryds bok Genuspedagogik (2003) där det 

beskrivs hur vuxna ska förmedla sin kunskap om jämställdhet till eleverna och som 

med åren har vuxit till att kunna förhålla sig till elevernas olika erfarenheter och 
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perspektiv och på så sätt sprida den kunskapen på ett bättre sätt. Det är varje skolas 

ansvar att på olika sätt främja jämställdhet. 

 

Könskonstruktioner i skolan 

 

Jämställdhetsåtgärder i skolan är inte att behandla alla lika, skriver Hedlin (2010). 

Den kunskap som behövs är att villkoren för män och kvinnor inte är desamma. Det 

som måste tas i beaktning är jämställdhet och makt hör ihop. Ann-Sofie Holm (2008) 

skriver i sin doktorsavhandling att elevernas könskonstruktioner skapas i relationer 

till lärare och klasskamrater. Lärarna har med sin maktposition en betydande roll för 

hur elever tillåts att skapa sin könsidentitet. Hon skriver att den rådande 

könsordningen återspeglas i såväl kurlitteratur, organisation, personal etc. I 

uttalanden hörs lärare ofta att de inte gör någon skillnad på elever beroende på deras 

kön men det finns observationsstudier som visat på att lärare ändå ofta har 

könsstereotypa förhållningssätt som påverkar den dagliga skolpraktiken. Detta gör 

att eleverna formas i sina könsskapande processer i de rådande normer som finns i 

skolan. Holm (2008) skriver vidare att elever ofta tycker att det är jämställt i skolan 

men att kön även har och kommer ha en stor betydelse när de kommer ut i 

arbetslivet. Detta gör att jämställdhetsarbetet blir en viktig del i skolan. Det är i 

skolan som kunskaper om jämställdhet blir som viktigast. 

 

I gymnasieskolan återfinns samma könsmönster som i till exempel förskolan fast på 

en subtilare nivå. Många tänker att det måste vara jämställt på gymnasiet men 

studier visar att så är inte fallet.  

 

Könsrelaterade val och studieresultat 

 

Wahlgren (2009) skriver i sin avhandling att jämställdhetsfrågorna då ofta hamnar 

hos de kvinnliga eleverna samt hos personal som brinner för frågan. Antalet kvinnliga 

studenter ökar på högskolor och universitet och flickornas betyg i gymnasiet är 

jämförelsevis högre än deras manliga klasskamraters. Däremot så, fortsätter 

Wahlgren (2009), så har enligt undersökningar pojkar mesta delen av taltiden. Det 

råder en ojämställdhet i skolan. Pojkar får mer utrymme och uppmärksamhet 

samtidigt som flickor är de som har högre betyg och är de som i större utsträckning 
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går ut med slutbetyg. I takt med att skillnaden på dessa resultat ökar blir det mer 

självklart att jämställdhetsarbetet i skolan är en del av elevers lärande och att så länge 

det finns statistik på skillnader i studieresultat mellan pojkar och flickor så behövs 

även fortsatt jämställdhetsarbete (Heikkilä, 2015).  

 

Även de studieval som görs av elever inför gymnasiet är i högsta grad könsbundna. 

Flickornas val i program har vidgats något genom att det idag är fler som till exempel 

väljer att gå en teknisk inriktning men samtidigt så är det fortfarande väldigt få 

flickor som väljer program som har en manlig jargong såsom bygg eller 

fordonsprogrammet (Wahlgren, 2009).  

 

 

Vikten av kunskap om jämställdhet 

 

Kunskapen om begreppet och hur det implementeras i undervisningen varierar stort 

bland skolor och lärare. Wernersson (2009) skriver att som lärare ges ett stort ansvar 

och utrymme att integrera jämställdhet efter deras egna uppfattningar och hur viktigt 

det är för deras undervisning. Detta betyder, menar hon, att det beroende på skola 

och enskilda lärare kan skilja på kunskap beroende intresset för vidareutbildning i 

ämnet. 

 

Idag integreras jämställdhet i varje ämne av varje enskild lärare (Heikkilä, 2015). Det 

är upp till individen att själv se hur jämställdhet ska få plats inom ramen av sitt eget 

ämne. Det är också upp till varje enskild lärare att skaffa sig sin kunskap den finner 

relevant. Men uppdraget med jämställdhet handlar om mycket mer än bara enskilda 

individer. Heikkilä (2015) skriver att vissa ämnen ger mer utrymme än andra att 

integrera undervisning om jämställdhet men att jobba mera tillsammans ökar till en 

större förändring. Hon menar på att hela organisationen har stor betydelse för hur 

arbetet med jämställdhet bedrivs.  

Både Heikkilä (2015) och Hedlin (2006) menar på att en stor del av 

jämställdhetsarbetet som bedrivs ämnesöverskridande hamnar i skymundan för det 

hela värdegrundsarbetet och som bockas av på en temadag en gång om året. Elever 

måste även fortfarande upprätthålla vissa normer för att accepteras. De som faller 

utanför riskerar inte accepteras. Lärare och skolpersonal måste vara medvetna om 
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deras förhållningssätt till dessa mönster och samverka för en jämställd skola samt att 

motverka traditionella normer så att alla kan vara inkluderade oavsett kön. Detta 

betyder att lärare måste ha kunskap för att kunna arbeta jämställt i sina klassrum 

(Hedlin, 2010). Det betyder att lärare och elever måste se längre än till sin egen 

vardag. Risken i att inte ha tillräcklig kunskap när det ska arbetas aktivt med 

jämställdhet i skolan, skriver Hedlin (2010), är att lärare och elever fastnar i den 

privata sfären. Detta kan då leda till att jämställdhetsmålen motverkas istället då 

normer och traditioner kring kön inte sätts i ett större sammanhang. Det är alltså 

viktigt att införskaffa sig kunskap om jämställdhet, normer och könsmedvetenhet för 

att överhuvudtaget veta var arbete ska börja när det kommer till arbetet med 

jämställdhet (Heikkilä, 2015) 

 

 

Metod 

 

Utgångspunkten var att utföra kvalitativa intervjuer med fenomenologi som 

metodansats och ett genusperspektiv. Jag gjorde 4 halvstrukturerade intervjuer. Det 

valet gjorde jag för att halvstrukturerade intervjuer är mer flexibla och ger utrymme 

för fördjupande följdfrågor. Detta leder i sin tur att informanten har chans att ge 

utömmande svar och samtalet flyter på mer naturligt än om det skulle vara strikt 

lagda intervjuer. Intervjuerna spelades in så att jag kunde fokusera på informanten 

under tiden och även ha materialet med mig för att kunna transkribera och analysera 

det (Fejes & Thornberg, 2015). Under insamlingen av data fick jag möjlighet att 

studera hur mina informanter erfor fenomenet jämställdhet ur ett genusperspektiv. 

Genom informanternas berättelser om sina egna kunskaper och deras reflektioner 

kunde jag lära mig om fenomenet (Marton & Booth, 2000).  När vi tolkar något 

betyder det att se en händelse och sedan lägga sin egen förklaring av vad denna 

händelse betyder. Till exempel att tolka transkriberade intervjuer till son egen 

förklaring (Wahlgren, 2009). 
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Fenomenologi ur ett genusperspektiv 

 

Fenomenologin handlar om kunskap kring fenomen, i detta fall jämställdhet. Jag 

ville genom denna metodansats få en fördjupad förståelse hur lärares kunskap kring 

jämställdhet ser ut och deras arbete med jämställdhet i deras vardagliga rutiner 

(Fejes & Thornberg, 2015). Fenomenologin har sin grund i att beskriva hur personer 

erfar någonting. Det används för att beskriva fenomen såsom andra betraktar dem. 

Det är av intresse när kunskap beskrivs då människor tolkar fenomen olika beroende 

på deras syn och erfarenhet av fenomenet. Det går att säga att det är ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv (Kvale, 2009).  Marton & Booth 

(2000) skriver att det däremot inte betyder att man behöver begränsa sig till enskilda 

personers uppfattningar för att beskriva sättet att erfara någonting. Ett specifikt sätt 

att erfara någonting kan kopplas till den strukturella aspekten av fenomenet vid en 

viss tidpunkt och återspegla drag hos den kulturen som vi befinner oss i. Vår 

förståelse om andra människor bygger på erfarenheter av hur världen är och dess 

vardagliga händelser. Berättelser tolkas mellan den som berättar och den som 

lyssnar. Dessa vardagliga händelser är grunden inom fenomenologin. I den grunden 

handlar det om att tolka, beskriva och förstå erfarenheter och upplevelser. 

Genusperspektivet används för att försöka förstå mönster och strukturer i samhället. 

Dessa strukturer formar det genus som framkommer hos en individ. Genom att 

människor interagerar med varandra så påverkar de varandra. Normen i dagens 

samhälle för hur kön ska vara är uppfunna av människan och samhället. Människor 

placeras i fack och identifieras genom dessa normer. Genus enligt en fenomenologisk 

teori skapas och konstrueras från början genom en medveten handling när 

människan erfar nya fenomen. Det är föränderligt och ändras i takt med att 

människan utsätts för ny kunskap och fenomen (Wahlgren, 2009).  

 

Databearbetning 

 

Datainsamlingsmetoden som användes, enligt Fejes & Thornberg (2015), var 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna förbereddes med en skriven intervjuguide som 

gav utrymme för följdfrågor. Denna intervjuguide finns med som bilaga 1. Under 

intervjuerna ställdes frågor om informanternas utbildningsbakgrund. De fick även 

svara på frågor om deras tidigare skolgång i grundskolan. Detta för att kunna fråga 
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om det var något som påverkade dem i deras nuvarande roll som lärare. Alla kom 

från olika skolbakgrunder och gick i skolan för olika lång tid sedan. Informanterna 

fick frågor om deras tankar på deras egen skolgång. Om det hade påverkat deras 

läraruppdrag på något sätt. Det ställdes även frågor om hur det såg ut med 

kunskapen om jämställdhet när de utbildade sig till lärare. Syftet med det var att få 

reda på om de fick någon tidig kunskap om hur de kunde arbeta med jämställdhet 

redan på deras utbildning.  

 

Det genomfördes 6 halvstrukturerade intervjuer som spelades in. Därefter 

transkriberades dessa intervjuer i sin helhet. Materialet kodades i kategorier och 

därefter söktes en röd tråd som kom upp i de olika intervjuerna. Detta var för att 

avgöra om de har fokus på den aktuella studien. Därefter fortsatte jag att leta efter 

gemensamma teman och sortera de olika kategorierna så att det i relation till studien 

fanns kopplingar till mina teoretiska utgångspunker och frågeställningar. Jag gjorde 

avgränsningar och genom mer detaljerad läsning kunde jag bryta ner dessa i mindre 

delar. De mindre delarna var själva något nytt som sägs om det forskande fenomenet. 

Sedan sammanställdes dessa delar till en sammanhängande text där även utsagorna 

omvandlas från första person till tredjeperson. Därefter skedde en detaljerad analys 

av dessa enheter. Genom att tränga djupt ner i det insamlade materialet så kunde jag 

få förståelse för den kunskap som råder inom fenomenet jämställdhet och den 

kunskap gymnasielärare har i sitt vardagliga arbete. Till slut utförde jag en 

summering och drog slutsatser som presenteras i resultatet och analysen (Hjerm, 

2014). 

 

Urval 

 

Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med 6 lärare från en 

gymnasieskola. Jag hade en geografisk begränsning i att skolan ska ligga i 

mellansverige. En skola valdes ut och därefter kontaktades rektorn där för att få 

tillstånd att utföra min studie. Efter att ha fått tillståndet kontaktade jag lärare genom 

att prata med dem personligen och fråga om de ville medverka. Där förklarade jag 

samtidigt vad min studie skulle handla om och att medverkan var högst frivillig och 

att de kunde hoppa av närsomhelst. Allt detta enligt det vetenskapsrådet skriver om 

samtyckeskrav samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
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En kort presentation av informanterna 

 

Deltagarna i min studie är 4 lärare från en gymnasieskola i mellan Sverige. De har 

alla olika åldrar från 30-60 års ålder. De är alla kvinnor. Alla informanterna jobbar 

på samma skola men har sina arbetslag på olika program. Dessa olika program är 

Barn- och fritidsprogrammet, Naturprogrammet samt Teknikprogrammet.  

Informanterna har olika bakgrund i ämnesbehörighet samt lärarbakgrund. Ett par 

informanter är yrkeslärare medan några andra är behöriga i teoretiska ämnen som 

samhällskunskap, svenska och engelska. I resultatet där intervjuerna redogörs 

kommer jag att kalla informanterna för Informant 1-4 eller som förkortning I 1-4. 

 

Forskningsetiska principer 

 

Jag följde de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet rådet har gett ut i sin 

publikation om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Varje deltagare informerades om deras roll i studien samt samtliga inslag i den och 

att de kunde avbryta när helst de ville. Samtycke inhämtades och informanterna 

meddelades att de var med på deras villkor vilket betyder att de kunde lämna studien 

när som helst utan min påverkan. Alla uppgifter som informanterna lämnade är 

konfidentiella och tystnadsplikt gäller. Studien är anonym vilket innebär att inga 

namn skulle komma att användas och inga uppgifter eller inspelat material sparades 

efter att studien var avslutad. Inga uppgifter kommer heller att lämnas ut för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultat  

 

I resultatdelen återges det informanterna berättade under intervjuerna. Resultatet 

har delats in i olika teman med underrubriker som belyser frågeställningarna i under 

syftet. Dessa behandlar teman som lärarnas kunskap om begreppet jämställdhet, 

vilka utmaningar de möter i sitt vardagliga arbete när de jobbar med jämställdhet, 

vilka verktyg som används och vilka förbättringar som kan göras för att öka 

kunskapen kring jämställdhet. 

 

Informant 1 svarade att det som driver henne i jämställdhetsfrågan är just att när hon 

gick i skolan så sågs inte alla elevers individuella behov. Detta var en annan tid där 

det inte pratades om jämställdhet på samma sätt som idag. Killarna fick höras och 

synas medan tjejerna föll in i en roll som hjälpreda till läraren. Idag försöker I1 att se 

alla elever så att alla ska få en lika chans att visa sin kapacitet.  

Under hennes utbildning till lärare så fanns det inga kurser som gick in på ämnet 

jämställdhet och jämställdhetsarbete. 

 

Informant 2 berättar att hon inte reflekterat över hur hon hade det i skolan. Det var 

en ganska homogen skolgång vad gäller bakgrund och etnicitet. Alla var rätt lika men 

att när hon börjar fundera så var killarna på ett sätt lite stökiga och tjejerna på ett 

annat, mer lugna. Om sin utbildning till lärare säger I2 

 

”Jag tror inte att det fanns någon specifik kurs. jag minns inte om vi hade 

något, jag tror inte det. Inget som kändes uttalat så.” 

 

Informant 3 berättar att på hennes tid när hon gick i skolan så var det mer 

traditionella könsroller som styrde för samhället såg ut så då. Hon beskriver att hon 

inte har direkt tydliga minnen på hur det såg ut med jämställdheten utan att hon tror 

att hon har mött väldigt bra lärare på vägen vilket gjort att hon inte reflekterat så 

mycket över tidigt skolgång och att det inte påverkar henne i hennes nuvarande roll 

som lärare.  I hennes utbildning till lärare, berättar I3, visst fanns det med. I olika 

delar av utbildningen på olika sätt. Hon tycker att det har förbättrats och man pratar 

mer om jämställdhetsarbete nu än när hon utbildade sig. 
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Informant 4 berättar att jämställdhet var ingenting människor pratade om när hon 

gick i skolan. Hon tycker att om det tas upp nu så är det inget konstigt. 

När I4 utbildade sig till lärare så var det inte så mycket de läste om 

jämställhetsarbete.  

 

”[…]  ja det var litegrann om det. Det var kanske någon föreläsning eller något 

seminarium. Det var inte så stor del men däremot, jag vet inte hur många 

poäng det kan ha varit men vi fick ju läsa det i något hette något med genus, 

så det var den inriktningen. Så det var att läsa lite böcker om genusperspektiv 

i skolvärlden till exempel. Diskutera olika frågor som dyker upp i det.” 

  

Alla informanterna håller med om att det behövs mer ingående kunskap som lärs ut i 

lärarutbildningen. Att det ska ligga så att det genomsyrar hela utbildningen samt 

alternativt som en egen fristående kurs. 

 

Vilket innehåll tillskriver lärare jämställdhet 

 

Alla informanterna hade god kunskap om begreppet och berättade att alla elever 

oavsett sitt kön ska ha samma möjligheter att utvecklas och uppmärksammas i 

skolan. De berättade även på frågan om det var skillnad på jämlikhet och 

jämställdhet att det är skillnad även om det är snarlikt. Jämlikhet handlar lika villkor 

mellan grupper av människor med olika bakgrund, etnicitet, klass och så vidare. 

Medan jämställdhet är ett mer snävare begrepp som innefattar människor av olika 

kön. 

 

”[…] jämställdhet handlar mer om mellan kön. så tänker jag att jämlikhet är 

mer religion eller sexualitet eller läggning, att det täcker in fler saker.”  

 

Vad gällde hur det ser ut med jämställdhet på denna skola så beskriver en lärare det 

på så sätt att 

 

”[…] eh, om vi tittar på [skolan] så har vi en ganska bra balans med män och 

kvinnor men även etnisk bakgrund. Det är ganska bra. Men inom gymnasiet 
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så är det ganska uppdelat. Det är liksom programvis att det ser lite olika ut. 

Sen är gymnasiet mera kanske jämt fördelat män och kvinnor än vad det 

kanske är i grundskolan och ännu längre ner man kommer i 

grundskoleklasserna desto mer och mer kvinnor blir det som arbetar, än på 

gymnasiet där det är ganska skaplig balans om man tittar på att lärare är ett 

till stor del kvinnodominerat yrke om man tittar på Sverige i stort. ” 

 

Vilka utmaningar beskriver lärarna finns i arbete med jämställdhet 

 

Vidare fortsatte intervjuerna med frågor kring hur informanterna arbetade med 

jämställdhet i deras respektive klasser. De frågor som ställdes handlade om vilka 

verktyg som informanterna använde sig av. De fick även frågor om hur det kan se ut 

ur ett jämställdhetsperspektiv i deras klasser och deras dagliga arbete.  

 

I1 har både kontakt på barn och fritidsprogrammet och på byggprogrammet. Hon 

berättar att det är stor skillnad på hur det är ur ett jämställdhetsperspektiv om de 

båda skulle jämföras. På barn-och fritidsprogrammet är det en bra balans på tjejer 

och killar vilket hon tycker är bra för gruppen.  

På byggprogrammet är det i årskurs 1 inga tjejer som går och det, säger I1 gör en stor 

skillnad för hur elever bemöter varandra om det jämförs med senare årskurser där de 

har ett antal tjejer. Hon beskriver en svårighet att få in tjejer på dessa yrkesprogram 

då byggbranschen är oerhört mansdominerad och jargongen kan bli oerhört hård. 

 

”[…] det svårt för vi brottas till viss del med vår bransch, byggbranschen, som 

ser ut på ett sätt och den problematik som finns där och som inte är något 

bra.” 

 

Hon menar på att det blir en viss svårighet att få in fler tjejer på grund av att det och 

att det behövs ett synsätt som behöver förändras för att människor oavsett kön, ålder, 

etnicitet och så vidare ska kunna trivas. 

 

I2 beskriver att de har ett värdegrundsarbete som finns i skolplanen som de arbetar 

med. I det arbetet ingår jämställdhet. Men hon säger att det är skillnad på hur lärare 
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arbetar med frågan beroende på om det är ett yrkesprogram där det är majoritet 

killar eller ett högskoleförberedande där det är mer blandat.  

I yrkesförberedande klasser, fortsätter hon, så pratar de mer om fördomar och 

språkbruk och hur personer uttrycker sig. Hon säger även att eftersom det ingår i 

kursplanen så tas jämställdhet upp i form av diskussionsuppgifter under lektionerna 

som en del i kursinnehållet. Hon berättar vidare att det är skillnad på samtalsklimat 

mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Inom till exempel 

byggprogrammet där det är majoritet killar.  

 

”Det är ju ett annat samtalsklimat på bygg liksom. Ehm, de pratar mer rätt ut 

jämfört med en naturklass. Där det är lite lugnare att man räcker upp handen 

när man vill något men de pratar också rätt ut då men kanske inte i samma 

omfattning. Sen om de är killar eller tjejer... Men det är klart, jag vet inte, jag 

vill ju säga såhär att killarna tar för sig mer men jag vet inte om det är så eller 

om det är att jag tänker att det är så för att fördomen säger att det är så att de 

pratar rakt ut och att tjejer räcker upp handen. Så ja, svår fråga för att jag 

kanske tänker för mycket eller...” 

 

Hon berättar vidare att det är en övervikt av killar på skolan i klasserna så därför blir 

det svårt att säga om det verkligen är så att killar tar mer plats för att det är så 

fördomen säger. Hon tycker det är svårt att se på grund av att det inte är lika delade 

grupper. 

 

När hon arbetar med jämställdhetsarbete så säger hon att det antingen kommer upp 

spontant i en klassrumssituation. Att det då blir en diskussion och kommenterar och 

reflekterar med eleverna eller att det tas upp som en del av kursinnehållet. I 

samhällskunskapen till exempel så arbetas det med demokratifrågor där värderund 

och jämställdhet är en del av innehållet. Hon har till exempel en kortlek med olika 

påståenden som eleverna får rangordna och sedan får de ihop diskutera varför vissa 

av korten prioriteras högre än andra. Hon minns att det kan bli väldigt roliga 

diskussioner i grupperna och att det även skiljer sig i diskussioner om grupperna är 

blandade tjejer och killar eller bara rent homogent blandade grupper. Hon berättar 

vidare att i sin planering inför lektioner tänker ofta på att fördela ordet. Vissa elever 
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är bättre på att prata och diskutera än andra och att hon ofta försöker få alla att vara 

med och ta plats i samtalet oavsett deras kön. 

 

I3 berättar att jämställdhetsarbetet är en viktig del som genomsyrar hur hon lägger 

upp planering och hur hon arbetar i klass. Det är viktigt att läraren ser alla, säger 

hon. Det är även en erfarenhetsfråga. Hon berättar att det har blivit lättare med åren 

att kunna se och lyssna till alla och speciellt då inom jämställdhetsarbetet. Vi lär oss 

under hela arbetslivet säger hon.  

 

”Det är klart att man missar saker men man har en helt annan överblick nu 

och man försöker möta alla på deras nivå även om det är svårt ibland med 

stora grupper.” 

 

På frågan om hur det ser ut i klassrummen så berättar hon att det finns ju otalig bra 

forskning som gjorts de senaste åren på att killar tar mera plats och ho tycker att det 

stämmer väl. De syns och hörs men att det däremot även finns tjejer som tar plats 

även om det är mer individuellt. I hennes arbete med jämställdhet inom klasserna så 

är hon noga med att tänka från alla olika perspektiv och utefter det göra egna 

grupperingar som är blandade utifrån deras nivå, kön, klass och etnicitet. Detta för 

att kunna forma eleverna inför kommande yrkesliv.  

Hon arbetar även med att tänka på att bryta traditionella könsmönster. Att 

traditionellt kvinnligt arbete inte längre ska ses som det och tvärtom. Hon berättar att 

på barn- och fritidsprogrammet så är det många killar som går, speciellt på den 

pedagogiska inriktningen, vilket är väldigt bra då det behövs även i arbetslivet med 

manlig personal. 

 

I4 berättar att hon försöker tänka ur ett jämställdhetsperspektiv när hin utför sin 

planering till exempel i gruppindelningar. Hon försöker få alla att kunna få ett 

talutrymme i klassen genom att blanda grupper. Hon är också noga med att det inte 

ska pratas rakt ut utan att eleven ska visa att den vill säga något och därefter få ordet. 

Inom den pedagogiska inriktningen på barn- och fritidsprogrammet så jobbar de 

mycket med att analysera och påvisa traditionella könsmönster genom till exempel 

analyser av barnlitteratur. Då diskuteras litteraturen med eleverna som får ta 

ställning till om den upprätthåller eller bryter de traditionella rollerna.  
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”[…] vi kopplar det till läroplanen där det står i värdegrunden att man ska 

jobba för jämställdhet och att man kan välja vilka värderingar man vill föra 

vidare så att man blir medveten om det. Så det är ju ett tydligt exempel hur 

man lyfter det och att vi har ett uppdrag att se till att man faktiskt bryter 

könsroller, det står det ju i läroplanen. Och hur vi själva är formade av dem. 

Jag är ju äldre mina elever så jag är ju formad av hur jag bemöter dem. Idag 

lever man ju i den här brytningspunkten där man är mer medveten om det. Så 

vi lyfter ju hur man bemöter. Det gäller att bli medveten om hur man kan 

göra.” 

 

Vad säger lärarna om förbättringar som behövs genomföras i sitt och 

skolans jämställdhetsarbete? 

 

På skolan så finns det en majoritet killar bland elever. Detta speciellt på 

byggprogrammet men även på natur- och teknik programmet. En av informanterna 

berättar att anledningen till att det ser ut så kan vara att det finns en konkurrens med 

andra skolor som har högre intagningspoäng. Hon menar på att tjejer oftare får högre 

betyg och då kanske söker sig till andra skolor som har högre intagningspoäng. 

Denna skola har också en hög procent elever med invandrarbakgrund där majoritet 

är killar. Det är lättare att komma in på denna gymnasieskola än konkurrerande 

skolor. Hon får också frågan om varför läser inte fler tjejer bygg eller 

fordonsprogrammet. Det, anser hon, kan bero på traditioner eller kulturella 

skillnader om vilket jobb en tjej ska ha och vilket jobb en kille har. Hon berättar 

vidare att det även handlar om hur eleverna blir omhändertagna när de kommer in 

på en utbildning. Om en tjej kommer in på bygg så är det viktigt att de blir väl 

mottagna och trivs i sin miljö så att de sedan kan sprida ordet till andra tjejer att det 

är kul att där på utbildningen. 

 

”Ibland känns det lite som att det inte är så framåt som man skulle vilja. Som 

att det är 1950 fortfarande. Så där finns det jätte mycket att jobba med.” 

 

En av informanterna på barn- och fritidsprogrammet säger att hon ser en positiv 

ökning bland killar som läser den pedagogiska inriktningen. Det är fler killar som 
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väljer att jobba med barn vilket hon tycker är otroligt kul. De behövs i verksamheten 

säger hon. 

Hon menar på att eftersom de traditionella könsmönstren inte är lika tydliga så väljer 

fler vad hen är intresserad av istället för vad hen annars traditionellt ska välja som 

kille eller tjej. 

 

Alla informanterna fick även frågor om hur det, enligt dem, ser ut i organisationen 

med ett kontinuerligt jämställdhetsarbete. Dessa frågor handlade om hur de kan få 

stöd från organisationen med till exempel fortbildning och utökning av sin kunskap 

inom området. Enligt alla informanterna så finns det ingen uttalad plan om hur 

framtidsarbetet med jämställdhet kommer se ut men att det finns tankar och mycket 

välvilja att implementera olika projekt. Eftersom skolan genomgår en omorganisation 

och kommer bli större med ett ökat antal elever och program så menar informanterna 

på att det kommer behövas ett större arbete med värdegrund. Det kommer behövas 

ombud och det finns en massa saker som de vill driva men att det kan behövas hjälp 

att komma igång. Och det har tyvärr varit annat som stulit fokus. 

 

Informanterna berättade att det inte finns något kontinuerligt arbete som är 

ämnesöverskridande inom skolan. Om en lärare vill öka sin kunskap så gör hen det 

på egen hand. Dock så säger alla att om de skulle vilja ha fortbildning och hitta kurser 

på egen hand så skulle det inte vara några problem att få stöd från ledningen på 

organisationen och att det troligtvis skulle uppmuntras. Skolan är väldigt väl inställd 

på fortbildning av all personal och väldigt positiv till ökning av kunskapen kring 

värdegrundsarbetet som innefattar jämställdhet. Alla inblandade ser ledningen som 

väldigt lyhörd och uppmuntrande för ny kunskap. 

 

Men de alla känner att det inte finns någon direkt som pushar på dem utan allt arbete 

sker till stor del individuellt. Alla informanterna nämner även att det behövs central 

personal som driver frågan för att det ska kunna bli inkluderande för alla på skolan. 

Lärare har ofta mycket annat att göra och även om de följer läroplanen och 

implementerar jämställdhetsarbete i sina klasser så behövs det mer 

gränsöverskridande arbete och det kan endast göras om det finns annan personal 

som har frågan som sin centrala arbetsuppgift. 
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Enligt en av informanterna om hur skolan jobbar ämnesöverskridande med 

jämställdhet är att till exempel ha en temadag då och då för att kunna checka av det. 

Hon tycker att det krävs ett mer kontinuerligt jobb för att det ska ge någon effekt. En 

skolledning som är villig att starta upp och hålla i arbetet och även eldsjälar i andra 

personalgrupper som kan ha ansvaret att kontinuerligt jobba med jämställdhet och 

värdegrund där hela skolan är medverkande. Hon pratar om att 

likabehandlingsplanen inte har pratats om på länge och att den inte finns färdig att få 

tag på. Hon menar på att det har pågått en signifikant omorganisation på 

ledningsnivå men att det inte går att bromsa allt annat på grund av det. Hon trycker 

på vikten av att få en färdig likabehandlingsplan med orden 

 

”Likabehandlingsplanen, när diskuterades den sist? Vi fick efter att mejlat 

ledning se en skiss på hur den skulle se ut, men det är mer än ett år sedan och 

den har inte ens kommit upp eller diskuterats eller kommit ut. Den känns inte 

som ett levande dokument.” 

 

 

Analys  

 

Det är viktigt att ha ett kunskapsbaserat förhållningssätt när det ska arbetas med 

jämställdhet. Det kräver kunskap, eftertanke och analys. Det handlar om att se hur 

jämställdhet hör ihop med makt. Det är en vanlig föreställning att det är jämställt i 

Sverige och att endast se det till manligt och kvinnligt och inte beakta makt i den 

analysen skulle inte göra sanningen rättvisa (Hedlin, 2010). Lärare behöver bli 

medvetna om hur de påverkar kön i deras undervisning då skolan inte är helt neutral 

i värderingar (Wahlgren, 2009). Mycket tyder dock på att lärare besitter en god 

analys i frågan men att kunskapen fortlöper och måste utvecklas i takt med 

samhällets förändring.  

 

Mia Heikkilä (2015) skriver att jämställdhetsarbete kopplas ofta ihop med arbetet 

med värdegrunden och likabehandling. Det buntas ihop i arbetet mot all form av 

kränkande behandling och trakasserier. Hon berättar att i dag handlar det om att 
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integrera jämställdheten i varje ämne av alla lärare och att de är upp till varje enskild 

lärare att äga frågan, vilket samstämmer med uppsatsens resultat.  

 Informanterna beskriver att de jobbar med jämställdhetsfrågan på egen hand i sina 

respektive ämnen. Det framkommer också av de att de jobbar med mer än bara 

manligt och kvinnligt. Detta styrks av både Wahlgren (2009), Hedlin (2010) och 

Heikkilä (2015) då jämställdhet handlar inte bara om manligt och kvinnligt, 

maskuliniteter och femininiteter. Det krävs att man även räknar in till exempel social 

bakgrund, etnicitet och sexuell läggning om jämställdhet och jämlikhet ska kunna 

råda och läras ut. 

 

Inom pedagogiken och möten med barn och elever krävs kunskap, ifrågasättande och 

diskussioner menar Heikkilä (2015). Bland den insamlade data som redovisas i 

föregående avsnitt visar på att lärare har god kunskap om vad jämställdhet är och hur 

de kan påverka och integrera den i sin egen undervisning. 

Det som indirekt har en stor påverkan av hur elever lär sig är skolans organisation. 

Där byggs genusföreställningar in och visar utåt synen på män och kvinnor. Det ligger 

på organisationen att ansvara för det övergripande arbetet med jämställdhet. De har 

ansvaret för att följa upp likabehandlingsplanen (Heikkilä, 2015). Som det framkom 

av resultatet så frågas det mycket om ett mer övergripande ansvar som är 

ämnesöverskridande. Informanterna, även om de själva i sina ämnen hade god 

kunskap och bra verktyg att arbeta med, frågade om ett mer övergripande samarbete 

som inkluderade hela skolan.  

 

Mia Heikkilä (2015) ställer frågan i sin bok om jämställdhet och arbetet med detta ses 

som frivilligt eller som ett arbete att på lång sikt förbättra elevers trivsel, öka kunskap 

om beteende och språk samt förbättra betyg. Hon menar på att det finns studier som 

visar på att om skolpersonal arbetar gemensamt med jämställdhet så räcker det för 

att alla ska trivas bättre. På skolan där studien utfördes berättades det om att det 

fanns en del gemensamt arbete med värdegrunden i form av någon temadag men för 

informanterna kändes det mer som att det gjordes för att bocka av en checklista.  

Det efterfrågades mera kontinuerligt arbete med personal som driver frågan och har 

den som en huvudsaklig uppgift och kan få med sig alla i frågan, så kallade eldsjälar. 

Det beskrevs även så att organisationen i sig var väldigt positivt inställd till ökad 
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ämnesöverskridande arbete med jämställdhetsfrågan men att det behövdes hjälp att 

komma igång. Mia Heikkilä beskriver denna typ av händelse i sin bok: 

 

”Om jämställdhetsarbetet reduceras till att bara behandla jämställdhet som en 

fråga inom demokratiuppdragets värdegrundsdel så saknas kontinuitet och 

systematik. Då är det lätt hänt att jämställdhet är något som dyker upp på en 

temadag i slutet på terminen då alla är nöjda och glada, och får bekräftelse att 

det man gör och tänker är rätt. Jämställdhetsarbetet, och genusmedvetenhet, 

är något som behöver få en agenda som ständigt är aktuell i skolans 

kärnverksamhet.” (Heikkilä, 2015) 

 

Jämställdhetsarbetet ska inte vara ett spår som avverkas på en temadag. Den ska vara 

integrerad i undervisningen och verksamheten. Den ska prägla undervisningen 

(Heikkilä, 2015). När informanterna pratade om jämställdhet så kom det fram att de 

såg det som ett kursinnehåll. I vissa ämnen och program är det lättare att integrera 

jämställdhet. Till exempel på barn- och fritidsprogrammet är det lättare att kunna 

aktivt använda ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning då framtida 

yrkesområden för elever är med barn, kanske på förskolor, där kunskapen om 

jämställdhetsarbete är viktigt.  

 

Wahlgren (2009) menar även på att lärare av olika andledningar inte utmanar 

traditionella könsmönster i den utsträckning som styrdokumenten vill att de ska 

göra. Hon menar på att det behövs specifik personal som har tiden och kunskapen att 

belysa normer och bidra till kunskap. Enligt informanterna i studien så pratas det om 

tidsbrist och någon som kan ta han om ett mer omfattande jämställdhetsarbete. Detta 

skulle kunna hjälpas av att ha specifik personal som hanterade just dessa frågor på 

skolan. 

 

Om vikten av kunskap och lärandeprocess inom jämställdhetsarbetet skriver Heikkilä 

(2015) att fokus måste riktas dit för att för att det är nödvändigt för att skapa en skola 

av hög kvalitet där alla upplever vardagen som jämställd. Det handlar inte om att 

motsäga att värdegrundsarbetet inte är en del av jämställdhetsarbetet men det 

behövs vidgas för att jämställdhetsarbetet ska få en större innebörd i skolan. Arbetet 

med innehåller så mycket mer än bara manligt och kvinnligt. Det innehåller frågor 
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om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, könsskillnader i skolprestationer, 

könsstereotypa val och hedersproblematik. Att arbeta med den frågan inom skolan 

handlar om många olika insatser. Därför bör det ligga fokus på att all personal får 

möjlighet och rätt till kunskapsutveckling och fortbildning för att på ett bra sätt 

utveckla integrering av jämställdhetsarbetet inom hela skolan. Det ska inte bara ligga 

på individnivå på varje enskild lärare att implementera det i sin egen utbildning utan 

det ska även finnas på organisationsnivå att ha ett genomgående tema i hela 

verksamheten på jämställdhetsarbete (Heikkilä, 2015). 

 

Slutsats  

 

Syftet med studien var att belysa vilken kunskap som fanns bland gymnasielärare 

idag, vilka verktyg de använde sig av samt om det behövdes förbättringsarbete och i 

så fall på vilket sätt. Den slutsatsen som kan dras av denna studie att det finns överlag 

mycket goda kunskaper om jämställdhet bland lärare. De använder sig av sin 

kunskap på ett bra sätt och integrerar den i sin undervisning med olika verktyg som 

de har lärt sig under årens lopp. Den positiva respons som organisationen ger och 

den uppmuntran som ges är ett bra redskap för framtida utökat arbete med 

jämställdhet. Det som sätter käppar i hjulet är tidsbrist att kunna integrera 

jämställdhetsarbete på ett mer ämnesöverskridande sätt. Det behövs personal med 

driv som har kunskap och driver frågan kontinuerligt sätt i hela organisationen. Ett 

annat hjälpverktyg som skulle kunna öka förståelsen bland lärare och annan personal 

samt som skulle kunna hjälpa till med arbete i hela organisationen är att anställa en 

genuspedagog (Wahlgren, 2009). Dessa kan jobba aktivt med att öka kunskapen 

bland övrig personal samt att arbeta mera ämnesöverskridande.  

 

Lite tips som kan underlätta det enskilda arbetet med jämställdhet är att det finns bra 

litteratur att hämta för de lärare och annan personal som vill arbeta med jämställdhet 

i skolan och öka sin egen kunskap Mia Heikkiläs bok Lärande och jämställdhet i 

förskola och skola (2015) och Eva-Karin Wedins bok Jämställdhetsarbete i förskola 

och skola (2011) ger båda utförliga och konkreta exempel på olika sätt man kan 

arbeta på och övningsexempel som man kan arbeta med sina elever eller annan 

skolpersonal. 
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Metoddiskussion 

 

Under datainsamlingen så var mitt önskemål att kunna få en mer heterogen grupp av 

olika kön som informanter. Min förhoppning var att kunna få en heterogen grupp av 

deltagare på ca 8 personer. På grund av tidsbegränsningen i uppsatsen så fanns det 

bara tid för att intervjua 4 stycken lärare. Vissa av de som tillfrågades tackade nej 

men gav ändå väldigt bra respons på att frågeställningen i denna studie är viktiga och 

bör belysas. Enligt Kvale & Brinkmann (2012) så ska vanliga intervjustudier ha så 

många intervjupersoner som möjligt för att få reda på det som behövs för att få svar 

på frågeställningarna. Dock så säger de att en djupare kvalitativ studie kräver färre 

informanter och att det någonstans finns en mättnadspunkt. Detta kallar de för lagen 

om avtagande avkastning och som betyder att informanter ger samma svar och ingen 

ny kunskap dyker upp. Jag tror att för att resultaten från intervjuerna ska kunna bli 

mer spridda så behövs det studier på flera olika skolor. De som arbetar på samma 

skola har ofta utbyte av varandras kunskaper vilket gör att intervjuerna liknar 

varandra i svaren. 

 

Framtida forskning 

 

Det måste belysas svårigheten att hitta relevant forskning som belyser 

jämställdhetsarbetet inom gymnasieskolan. Mycket av de senare artiklar och 

avhandlingar som har hittats har handlat om förskola eller tidig grundskola. Därför 

är det av större vikt att fortsätta att forska på detta område och specifikt just inom 

högre grundskola och gymnasiet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund 

Ålder? 

Kön? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom skola? 

Vilka ämnen har du? /  Vilket uppdrag har du inom skolan? 

 

Innehåll i begreppet jämställdhet 

Vad tänker du när jag säger jämställdhet? 

Under din utbildning läste ni om jämställdhet/jämställdhetsarbete? På vilket sätt? 

Är det någon skillnad på jämlikhet och jämställdhet? 

Vad innebär det för dig i din yrkesroll? Förklara. 

 

Jämställdhetsarbete 

Skollag: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att motverka 

traditionella könsmönster. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen 

utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” 

 

Hur ser det ut i ditt klassrum? Anser du att det finns skillnader i beteendet mellan 

killar och tjejer? Berätta. 

(Varför tror du det är så? Hur hanterar du det?) 

Har du ett jämställdhetstänk när du gör din planering? Berätta. 

Vad tänker du när du hör traditionella könsmönster? 

På vilket sätt framkommer dessa i dina klassrum? Finns det några skillnader 

beroende på klass, fördelningen tjejer killar, årskurs? 

Arbetar du på något sätt genom att motverka traditionella könsmönster? Finns det 

verktyg du tar till i ditt arbete i så fall? 

Finns det ämnesöverskridande sammarbeten inom skolan där jämställdhet tas upp? 

Berätta. 

 

 



 

Skolans uppdrag 

Hur ser arbetet bland kollegor ut? I organisationen? Får ni lärare stöd i hur ni ska 

arbeta med detta?  

Kan du berätta hur, enligt dig, arbetar skolan med frågor om jämställdhet? 

Finns det någon fortbildning inom ämnet? Är det obligatoriskt? 

Finns det någon/några jämställdhetsombud på skolan? Hur arbetar dessa? 

 

Egna erfarenheter 

Vad har du för tankar/minnen av din egen skolgång? 

Berätta om bemötande, bedömning, förväntningar, könsroller, könsmönster. 

Har det påverkat din lärarroll inom ramen av jämställdhetsperspektivet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Olga Danerlund och jag studerar pedagogik vid Umeås Universitet. Just 

nu läser jag kandidatkursen i pedagogik och ska därmed skriva en kandidatuppsats. 

Jag vill utföra en undersökning på er arbetsplats som handlar om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete bland pedagoger. 

Min undersökning kommer att grunda sig i intervjuer och jag skulle vilja intervjua 6-

8 personer om deras tankar kring ovan nämnda tema. Intervjuerna beräknas ta 

mellan 20-30 minuter och kommer att spelas in. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Min studie är också helt 

anonym vilket betyder att det inte kan kopplas till dig som individ. Efter studiens 

avslut kommer även alla personliga uppgifter att raderas. 

Jag vore oerhört tacksam om du skulle vilja delta i min studie. 

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig via epost eller telefon 

 

Med vänlig Hälsning 

Olga Danerlund 

 

Student på Pedagogiska institutionen på Umeå Universitet 

 

Epost: xx 

Telefon: 07xx xx xx xx 

 


