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Sammanfattning 
 
Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares föreställningar om kvinnligt och man-

ligt samt hur dessa avspeglas i deras arbets- och förhållningssätt till elever. De två frågeställ-

ningarna som använts har varit: uppfattar lärare elever som i huvudsak individer eller kön? 

Medverkar lärare till att genusmönster uppstår och/eller består?  

 
Metod 
Studien är kvalitativ och genomfördes i en lågstadieskola i Stockholmstrakten. Tillväga-

gångssättet har varit att genom observationer av en klass, som undervisats dels av en klasslä-

rare, dels av en lärare i idrott och hälsa, få fram hur lärares föreställningar om kön avspeglas i 

undervisningen. Lärarna meddelades att observationen gällde deras förhållnings- och arbets-

sätt, inte att det var ur ett genusperspektiv. Under tre och en halv dag genomfördes observa-

tionerna och efter detta genomfördes intervjuer med de berörda lärarna. Intervjuerna följde 

fasta frågeområden för att få fram vilka lärarnas föreställningar om manligt och kvinnligt var. 

Därefter sammanfördes observationer med intervjuer för att se om föreställningarna kan ha 

avspeglats i undervisningen. Resultatet har analyserats utifrån historikern Yvonne Hirdmans 

genussystemteori. 

 
Resultat 
Resultatet visar att lärare behandlar elever olika utifrån vilket kön de tillhör. Lärarna var till 

viss utsträckning medvetna om detta. Lärarnas föreställningar om manligt och kvinnligt har 

varit att kvinnor har mer omvårdande egenskaper, är stillsamma och fogliga medan män är 

fysiskt aktiva och har svårt för att visa ömhet. Det framkom att flickor och pojkar till viss del 

betedde sig på ett sätt som motsvarade dessa föreställningar.  

 
Slutsatser 
Att lärarna har föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara och vad de förväntas göra 

samt att detta avspeglas i undervisningen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och be-

döms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bi-

drar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns-

mönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och ut-

veckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.1

 
Texten ovan är hämtad från läroplanen för grundskolan, Lpo 94, och anger hur skolan ska 

behandla flickor och pojkar. För att motverka de traditionella könsmönster som nämns i tex-

ten, kan kön ses som en social och kulturell konstruktion. I skoluppdraget ingår det inte bara 

att se bortom traditionella könsmönster som kan finnas i skolan utan även att inte behandla 

eleverna som en grupp med lika tankar och intressen. Det är viktigt att kunna lyfta fram det 

unika hos varje individ: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”2 Lärare 

ska därmed inte låta sig styras av traditionella könsföreställningar utan hitta en metod att se 

bortom detta. De ska med andra ord se eleven som individ och inte som kön. Med individ 

menas att se varje enskild människa utifrån deras begåvningar, intressen och behov.3 Till 

skillnad mot kön då varje enskild människa uppmärksammas utifrån de egenskaper som an-

ses som könsspecifika, d v s människor delas in i två grupper, kvinnor och män.  

 När kön studeras utifrån en social och kulturell konstruktion som nämndes ovan, brukar det 

stå för det som omnämns genus. Begreppet genus används för att fokus inte ska ligga vid rent 

biologiska skillnader utan de roller som vi fostras in i eller mer specifikt de kön vi görs till.4 

Genus innebär, i denna uppsats, föreställningar om manligt och kvinnligt.  

 Man kan fråga sig varför genus studeras. Ett svar på detta är som historikern Yvonne Hird-

man beskriver det att ”[…] de enkla bilderna av ’hur man gör genus’ ska fungera som vaccin. 

                                                 
1 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan 
och fritidshemmet, 1994-03-14 <http://www.skolverket.se/skolfs?id=258> En likvärdig utbildning (2006-04-24) 
2 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan 
och fritidshemmet, 1994-03-14 <http://www.skolverket.se> Grundläggande värden (2006-04-24) 
3 Nationalencyklopedin: individualisering, <http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=211117> 
4 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet”, i Genushistoria: Från Kvinnovetenskaplig tidskrift1988: 3, red. Christina 
Carlsson Wetterberg, Anna Jansdotter, (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 113ff. 
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Så att man känner igen schablonerna när man ser dem, och kan slippa gå i fällan!”5 Detta 

sammanfattar också varför jag har valt att skriva denna uppsats.  

 

1.2 Forskningsläge 
Vad är genus och vem bestämmer vad genus innebär? Det finns inte entydiga svar på den 

frågan, nedan följer en förklaring till vad genus kan innebära och vad forskare inom området 

och från olika forskningsfält anser. Till en början kommer genus i samhället att presenteras 

och där förekommer forskning som har en historisk, antropologisk och psykologisk anknyt-

ning. Sedan kommer genus och vad det innebär i skolan att redogöras för, forskarinriktningen 

är pedagogisk, etnologisk och språkvetenskaplig. Vidare presenteras forskning som inriktar 

sig på lärares medvetenhet om genus, där forskningsfälten pedagogik psykologi och antropo-

logi ingår. Hur lärare förhåller sig till och arbetar med genus i skolan handlar nästa del om 

vilket innebär att forskningen är pedagogiskt inriktad. Sista delen handlar om vad pedagoger 

och språkvetare funnit som visar att lärares föreställningar om manligt och kvinnligt avspeg-

las i undervisningen.  

 

1.2.1 Om genus i samhället  
När ordet genus används handlar det ofta om att se det kvinnliga och manliga som en social 

och kulturell konstruktion i samhället. Detta är något som även historikern Yvonne Hirdman 

diskuterar i sin forskning. Genus är därför något vi människor skapar och bör inte blandas 

ihop med det som hos män och kvinnor är biologiskt betingat. Hirdman menar att orsaken till 

att vi fortsätter skapa kön är för att bibehålla hierarkier och ordning. Människan vill helt en-

kelt inte rubba ordningen som existerar i samhället eftersom det handlar om en maktstruktur, 

där kvinnor underordnas män.6 Någon som håller med om detta är socialantropologen Britt 

Marie Thurén som menar att det handlar om att kön skapas i enlighet med samhällets rådande 

sociala och kulturella struktur och att det som ligger bakom detta konstruerande är ordning 

och makt. Forskare frågar sig hur den ena genusgrupperingen underordnas medan den andra 

överordnas samt hur dessa omständigheter skapas och återskapas. Thurén förtydligar därmed 

att genusperspektivet är ett sätt att se på vilken plats ett visst kön tilldelats i samhället samt 

hur den platsen reproduceras.7  

                                                 
5 Mimmi Palm, ”Porträtt”, Tidskriften Genus, nr 4/2001. (Nationella sekretariatet för genusforskning: 2001), s. 
19. 
6 Hirdman, s. 113ff. 
7 Britt Marie Thurén, Genusforskning, (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2003), s. 11, 98. 
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 Kännetecknande för genus är, som tidigare nämnts, att vi människor är de som medverkar 

till att skapa kön, vi blundar för individen och fokuserar på könet. Detta är något som psyko-

logerna/genusforskarna Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson också hävdar i sin bok Att 

göra kön. De förklarar att vi människor ständigt medverkar i processen som gör att kön ska-

pas och genom att se det som något som ”[...] ständigt är i görningen är att visa att de inne-

börder vi människor lägger i kvinnlighet och manlighet är något som förändras och omför-

handlas”8

 

1.2.2 Om genus i skolan 
Då skolan studeras ur ett genusperspektiv finns det sedan 1970-talet tecken på att en föränd-

ring inom området har börjat ske. Detta har nämligen pedagogen Elisabeth Öhrn funnit i en 

studie genomförd på uppdrag av Skolverket. Hennes studie är en kunskapsöversikt där två 

teman ingår: ett är inriktat på elevers utvecklande av identiteter respektive relationer samt ett 

som fokuserar på prestationer, intresseriktningar och arbetssätt i skolan. Studien är omfattan-

de och redogör även för andra länders genusförhållanden. Genom att studera enkäter, inter-

vjuer, observationer samt betyg som andra forskare redovisat har Öhrn sammanställt denna 

kunskapsöversikt.  

 Förändringen som skett gäller grundskolan och gymnasiet men Öhrn påpekar dock att det 

fortfarande finns mycket att arbeta med. Den största förändringen har skett under 1990-talet 

då flickor har utvecklat en mer framträdande roll i klassrummet, tidigare har pojkar varit de 

mer synliga aktörerna. Mycket lite har dock hänt gällande prestationer där flickor fortfarande 

lyckas bättre i skolan än pojkar. En specialisering framkommer i studien där flickor presterar 

bättre i språk och pojkar bättre i naturvetenskapliga ämnen, men att flickor visar på en mer 

positiv prestationsutveckling.9  

 En annan forskare som funnit att pojkar tenderar att ta mer plats är etnologen Ann Sofia 

Lundgren. Hon skildrar i boken Tre år i g de könsskapande processer som finns i skolan. För 

att kunna tolka elevernas fysiska rörelsemönster använder sig Lundgren av observationer. 

Sporadiskt har också kortare intervjuer med eleverna genomförts så att även elevernas egna 

funderingar redovisats. De som tog mest plats, fysiskt och verbalt, visade sig vara pojkar men 

det var inte alltid så och framförallt kan resultaten inte generaliseras till att gälla alla pojkar.10  

                                                 
8 Ylva Evin-Nowak, Heléne Thomsson, Att göra kön, (Stockholm: Bonniers, 2003), s. 241. 
9 Elisabet Öhrn, Könsmönster i förändring, (Kalmar: Skolverket, 2002), s 74ff. 
10 Ann Sofia Lundgren, Tre år i g, (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000), s. 10ff, 172ff. 
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 Att pojkar är de mest verbala har även språkvetarna Jan Einarsson och Tor G Hultman fun-

nit i sin forskning. De genomförde tillsammans en studie i skolan (låg-, mellan-, högstadiet 

och gymnasiet) i vilken de uppmärksammade det språkliga samspelet mellan lärare och ele-

ver. De har spelat in hela skoldagar på ljudband och sedan analyserat kommunikationen som 

sker mellan elever samt mellan elever och lärare. Studien visar på att det största talutrymmet 

ges till pojkar och att flickor lär sig att tiga.11

 

1.2.3 Lärares medvetenhet om genus 
”Vad är ’kön’? Är det naturgivet? Eller på annat sätt självklart, Guds vilja eller dylikt? Finns 

det bara två kön eller kan det finnas fler? Hur bestämmer man vad som har med kön att göra 

och vem som skall anses tillhöra vilket kön? Och vad det än är, hur upplever vi det?”12

 Så kan en diskussion kring genus låta enligt Thurén, men hur upplever lärare genus? Psyko-

logen Margareta Öhman har använt sig av insamlat textmaterial från förskolestudenter och 

sammanställt en studie om förskolelärares inställning och medvetenhet i jämställdhetsfrågor. 

Tre olika föreställningar kunde skönjas bland personalen på olika förskolor. En av dessa var 

att könsrollsmönstret är könsspecifikt och omöjligt att ändra. Respondenterna ansåg att flick-

or och pojkar är fundamentalt olika och deras behov styrs därefter, d v s ser olika ut. Ytterli-

gare en uppfattning som styr förskollärarna är att jämställdhet kommer naturligt att det inte 

krävs någon form av kunskap om hur genusmönster skapas för att nå jämställdhet, varken för 

barn eller för vuxna. Den tredje och sista föreställningen som utkristalliserades var att lärare 

anser att det går att ändra på barnens genusmönster men att det inte är något som förskoleper-

sonalen behöver tänka på hela tiden. De var dock av åsikten att vissa barn, både pojkar och 

flickor, kan behöva lyftas fram mer än andra för att nå jämställdhet.13  

 Liksom den här studien har pedagogen Eva Gannerud intresserat sig för hur lärare (alla 

kvinnor) påverkas av de genusnormer och föreställningar som kännetecknar skolans verk-

samhet. Gannerud har baserat studien på flera intervjuer genomförda med olika lärare och 

fick fram att alla lärare i studien känner till diskussionen kring genusmönster i klassrummet 

och har funderat kring sina elever ur detta perspektiv. Med diskussionen kring genusmönster 

menar Gannerud, det som forskare tidigare visat på d v s att pojkar ofta har en mer framträ-

dande roll och att flickor för det mesta är de som presterar bäst. Det visade sig också att hälf-

                                                 
11 Jan Einarsson, Tor G Hultman, Godmorgon pojkar och flickor, (Malmö: Gleerups förlag, 1984), s. 69, 227ff. 
12 Thurén, s. 98. 
13 Margareta Öhman, Maj Arvidsson, ”De stora orden”, i Olika på lika villkor, red. Skolverket, (Stockholm: 
Liber, 1999), s. 59f.  
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ten av de intervjuade hade försökt arbeta med klassen för att bryta stereotypa könsmönster 

(arbetsmetoden var enkönade grupper).14  

 

1.2.4 Att arbeta medvetet 
För att kunna arbeta med genusfrågor i skolan finns olika åsikter om var fokus bör ligga. Pe-

dagogen Britt-Marie Berge lyfter fram jämställdhetsfrågan och diskuterar, i likhet med andra 

etablerade genusforskare som Hirdman, maktrelationen mellan kvinnor och män i skolan:  

  
För att verkliga förändringar och gränsöverskridanden skall kunna 

vara möjliga att göra, måste var och en försöka dra fram sina egna 

osynliga och redan invanda rutiner i ljuset. Ett särskilt ansvar vilar på 

läraren. [---] Skola och utbildning kan dock synliggöra hur makten 

opererar och därmed bidra till att kvinnor och män samt flickor och 

pojkar börjar ifrågasätta den. [---] Lärare måste klara av att bryta 

ojämställda maktrelationer utan att kaos utbryter i klassrummet.15  

 
Berge har gjort klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever för att utveckla 

en pedagogik som synliggör maktrelationer. Det finns också andra förhållanden i klassrum-

met som behöver utvecklas. Berge vill synliggöra maktrelationer medan den amerikanska 

forskaren Timothy Frawley poängterar vikten av att undersöka och arbeta med hur den dolda 

läroplanen bidrar till att begränsa eleverna. Den dolda läroplanen syftar till mer subtila före-

teelser som lärarens beteende, feedback, klassrumssegregation och undervisningsmaterial. 

För att göra föreställningar om kön medvetna måste lärare reflektera över hur de behandlar 

elever i ljuset av sina egna värderingar och förväntningar. Frawley ser detta som första steget 

till ett genusmedvetet arbetssätt och omnämner det som en metod för att utveckla en genus-

neutral inställning. För att främja ett mer androgynt beteende kan läraren visa sitt stöd då ytt-

ringar som motarbetar genusstereotyper visar sig samt acceptera och framhäva specifika kva-

litéer hos båda könen.16   

 Även pedagogen Kajsa Svaleryd sätter lärarrollen i fokus för att kunna skapa lika villkor 

för flickor och pojkar i undervisningen. Hon menar att för att uppnå lika villkor måste lärare 

ha ett genusmedvetet pedagogiskt förhållningssätt. En av de punkter som lyfts fram för att nå 

denna målsättning är att fokusera på lärarrollen och dess innebörd. Det innebär att det måste 

                                                 
14 Eva Gannerud, Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv, (Stockholm: Liber, 2001), s. 22f. 
15 Britt-Marie Berge, ”Styra eller styras”, i Makt & kön, red. Gudrun Nordborg, (Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposium, 1997), s. 15ff. 
16 Timothy Frawley, ”Gender Bias in the Classroom”, Childhood Education, (2005:4),  s. 221, 223. 
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finnas en reflektion kring vilka könsmönster och värderingar som idealiseras hos lärare och 

som i sin tur kan påverka invanda beteenden. Dessa beteenden avspeglas sedan i sättet att 

bemöta eleverna, undervisningen samt valet av innehåll och detta är grunden för att nå en 

förändring.17  

 Pedagogen Birgitta Odelfors anser liksom Svaleryd att lärares roller bör lyftas fram för att 

skapa lika möjligheter för flickor och pojkar. Odelfors har undersökt tre förskolors lek, sam-

ling, åldersindelad gruppverksamhet och bildverksamhet för att försöka tydliggöra vilka vill-

kor de vuxna på förskolan skapar för att pojkar och flickor ska få uttrycka sig. Vidare under-

sökte Odelfors barnens och förskolelärarnas kommunikationsmönster genom deltagande ob-

servationer där hon studerade det sociala samspelet såsom lek och deltagande i olika aktivite-

ter. Efter genomförd aktivitet utfördes intervjuer som inriktade sig på deltagarnas egna per-

spektiv och upplevelse av villkoren för kommunikation. Odelfors kom fram till att lärares 

medvetenhet om vad de anser som kvinnligt och manligt kan tydliggöras genom att fokusera 

på de olika funktioner lärare har i olika aktiviteter.18  

 För att uppnå jämställdhet måste lärare ha ett gemensamt mål hävdar Öhman. Detta mål bör 

utformas tillsammans och samtidigt måste egna föreställningar om vad genus och jämställd-

het är tas upp bland personalen på skolan och i kommuner för att diskuteras.19

 

1.2.5 Föreställningarna och hur de avspeglas i undervisningen 
När det gäller lärares föreställningar om kvinnligt och manligt och hur de avspeglas förklarar 

Svaleryd i sin bok Genuspedagogik, hur människors vardagsföreställningar tillskriver flickor 

och pojkar olika egenskaper som att ett visst kön leker vissa bestämda lekar och med vissa 

leksaker. Flickor ”ges ofta omedvetet rollen som hjälpfröknar och får ibland även sitta som 

buffert mellan aktiva pojkar”20

 När det handlar om just lärares föreställningar och hur de påverkar eleverna har Berge upp-

täckt att det fanns en tendens att de elever, som bryter mot dessa föreställningar, möter mot-

stånd. Vidare förklarar Berge att flickor som kräver utrymme i skolan upplever ett motstånd 

från omgivningen. Likaså möter pojkar, som visar på ett mer undfallande beteende, mot-

stånd.21  

                                                 
17 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik, (Stockholm: Liber, 2003), s. 8. 
18 Birgitta Odelfors, Förskolan i ett könsperspektiv, (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 163f. 
19 Öhman, s. 60. 
20 Svaleryd, s. 7ff, citat s. 21. 
21 Berge, s. 22f. 
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 Om våra vardagsföreställningar har en sådan stor betydelse kan det vara av värde att lärare 

gör dessa medvetna. Odelfors har försökt undersöka detta och funnit vissa skillnader i ut-

tryckssättet hos pojkar och flickor. Hennes resultat visade att pojkar får större möjlighet att 

utrycka sig i aktiviteter som de vuxna kontrollerar, däremot var villkoren mer jämställda när 

barnen fick leka fritt.22  

 Att pojkar får mer utrymme har andra forskare sedan tidigare visat, däribland Einarsson och 

Hultman (deras studie handlar om elevers talutrymme). De har också funnit att detta mönster 

fortgår genom hela skoltiden och förstärks av bland annat lärarens sätt att bemöta och tala till 

pojkar respektive flickor. De uppmärksammade att duktiga flickor får minst uppmärksamhet i 

ett klassrum medan duktiga pojkar får mer uppmärksamhet än övriga pojkar. Det poängteras 

även att lärarens kommunikationsmönster är det som bidrar till att eleverna formas in i köns-

roller.23  

 Frawley har också lagt fokus kring läraren och diskuterar kring de fördomar som finns om 

könsstereotyper i lågstadiet och hur de påverkar lärare och elever. Studien tyder på att lära-

rens medvetna eller omedvetna föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar elevernas 

upplevelse av hur de behärskar sina egna förmågor och kunnande men hänvisar även till den 

dolda lärarplanen och att också den medverkar.24  

 En annan forskare som är inne på samma spår, att de vuxna och omvärlden påverkar, är lä-

raren Karin Kjellberg. Hon beskriver att det som har med ”talutrymme, samtalsstilar, förmåga 

att uttrycka åsikter och att argumentera för dem” framförallt är ett resultat av de vuxnas och 

omvärldens förväntningar på dem. Hon hävdar att ”Där finns problemen, inte hos barnen.”25  

 

1.2.6 Sammanfattning av forskningsläge 
I forskning på skolor framkom att pojkar dominerar när det gäller att ta kommunikativ och 

fysisk plats. Det framkommer dock att det inte alltid är så och att de vuxnas styrning påverkar 

villkoren för barn att utrycka sig.  

 Pedagogisk forskning tyder därmed på att lärare kan vara delaktiga i att skapa och upprätt-

hålla genusmönster. För att studera lärares arbets- och förhållningssätt till genus bör känne-

dom finnas om den aktuella forskningens syn på rådande genusförhållanden bland elever i 

skolan. Lärares upplevelse av genusförhållanden i klassrummet och om de arbetar med ett 

                                                 
22 Odelfors, s. 163f. 
23 Einarsson, Hultman, s. 119, 200, 204, 227.  
24 Frawley, s. 221. 
25 Karin Kjellberg, Genusmaskineriet, (Stockholm: UR, Lärarförbundet & JämO, 2004), s. 26. 
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genusmedvetet förhållningssätt avspeglar sig på eleverna och därför måste också elevernas 

reaktioner på lärarens beteenden observeras.  

 Einarsson och Hultman samt Odelfors beskriver olika sätt att studera villkoren för kommu-

nikation för flickor och pojkar i skolan. Medan Lundgrens forskning är mer inriktad på det 

fysiska utrymmet som ges och tas. Einarsson och Hultmans studie är dock relativt gammal 

men välgjord och omfattande. Öhrns studie som är gjord senare stödjer dock till viss del Ei-

narsson och Hultmans resultat, därför anses den fortfarande som relevant för denna under-

sökning. Många av de forskare som nämns ovan har funnit att lärarens roll är en viktig på-

verkningsfaktor för särbehandling av könen. Ingen studie har dock haft samma syfte som 

denna. De flesta nya genusstudier har gjorts på förskolan och metoden som använts är ofta att 

undervisningen filmas, samt intervjuer. Studierna inriktar sig dock ofta på elevernas upple-

velse och skiljer sig därför från denna studies syfte. Ganneruds studie är den som är mest lik 

men hon har inriktat sig på lärarens liv och hur det avspeglas undervisningen ur ett genusper-

spektiv. Denna uppsats har därmed ett syfte som skiljer sig ifrån den forskning som under-

sökts och beskrivits ovan.  

 Genomgående diskuteras i genusforskningen de vuxnas ansvar samt att fördomar och före-

ställningar om kvinnligt och manligt måste medvetandegöras. Det är just föreställningarna 

och hur dessa avspeglas i undervisningen, som utgör studiens syfte. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka lärares föreställningar om kvinnligt och manligt 

samt hur dessa avspeglas i deras arbets- och förhållningssätt till elever.  

• Upplever lärare elever i huvudsak som individer eller kön? 

• Medverkar lärare till att genusmönster uppstår och/eller består?  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Historikern Yvonne Hirdman har forskat kring genus och utvecklat en teori om hur det som 

anses som manligt och kvinnligt reproduceras i vårt samhälle. Denna teori kallas genussy-

stemet och har fått stort genomslag i Svensk genusforskning. I den här studien kommer den 

att ligga till grund för tolkning och analys av den empiriska undersökningsdelen. Att denna 

teori har valts ut beror på att Hirdman är den som erbjuder ett analysredskap som ger möjlig-

het att få en tydlig struktur i den empiriska delen av studien.  
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 Teorin innebär att det finns två grundelement som håller samman hela genussystemet och 

dessa kännetecknas av en isärhållning av könen och maktordning i vilken mannen är norm. 

Dessa två grundelement opererar genom tre olika reproduktionsnivåer i samhället, vilka har 

olika funktioner som talar om hur våra genusföreställningar uppstår och iscensätts. Den första 

av dessa reproduktionsnivåer är kulturell överlagring, vilken enligt Hirdman är ”de föreställ-

ningar som finns om hur relationen mellan ’man’ och ’kvinna’ bör vara - idealtypsrelatio-

nen”. Här ingår de kulturella föreställningar som uppmuntrar män och kvinnor att uppföra sig 

olika och syssla med olika saker. Denna nivå kan ses som att ett visst kön beter sig på ett 

visst sätt, en könsgrupp i skolan anses föredra syslöjd och den andra naturkunskap, även om 

så inte är fallet i verkligheten. Nästa nivå är social integration som är ”arbetsdelningen mel-

lan könen” och står för den iscensättande delen. Föreställningarna om vad som kännetecknar 

man respektive kvinna gör att vi formas till att tillhöra institutioner och hierarkier i samhället 

som är till för män respektive kvinnor. Ett exempel på detta kan vara att elever i skolan ser 

kvinnor i arbetsrollen som skolbespisningspersonal samt skolsköterska medan män är vakt-

mästare och datoransvariga. Socialisering är den tredje, sista nivån och står för direkt inlär-

ning på individnivå om vad som är manligt respektive kvinnligt. I uttalanden som ”du hoppar 

som en kärring”, ”gråter gör bara tjejer” förmedlas våra föreställningar om könen.26   

 Det som håller samman dessa tre nivåer är något som Hirdman kallar för genuskontraktet. 

Det är ett osynligt kontrakt som sammanlänkar de föreställningar som finns i olika samhällen 

om vad som anses kvinnligt respektive manligt och som ärvs från generation till generation. 

Kontraktet handlar om hur långt håret får vara, vilka redskap som bör användas av vem, vad 

som får sägas av vem, vem som ska förföra vem o s v. Genussystemet och genuskontraktet 

existerar och försvaras för att bibehålla samhällets ordning, d v s den politiska, ekonomiska 

och sociala ordningen.27

 Hirdmans genussystemteori används i många sammanhang där genusperspektivet utfors-

kas och i denna studie kommer den att utgöra det analysredskap som används för den empi-

riska forskningen. 

                                                 
26 Hirdman, s. 113ff, citat s. 119ff. 
27 Maktutredningens huvudrapport, ”Genussystemet”, ur: Demokrati och makt i Sverige, kap. III, SOU 1990:44, 
(Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga Institutionen, 1990), s. 4ff. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
För att få en bild av lärares vardag i klassrummet har två metoder valts: observation och in-

tervju. Observationer ger en bild av hur lärares föreställningar avspeglas i undervisningen 

medan intervjuer ger en inblick i vilka deras föreställningar är.  

 

2.2 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på lärare och deras föreställningar om manligt och kvinnligt samt hur 

dessa tar sig uttryck i deras arbets- och förhållningssätt till elever. Det finns många andra in-

fallsvinklar som kan belysas i skolan ur ett genusperspektiv, men här ligger tyngdpunkten på 

lärarrollen och deras medvetenhet om genus samt hur detta överensstämmer med det som 

faktiskt sker i praktiken. Denna avgränsning av undersökningen har gjorts för att begränsa 

omfattningen på studien samt underlätta genomförandet och på så sätt kunna få en djupare 

inblick i lärarrollen.  Elevernas egna upplevelser kommer således inte att vara en del i arbe-

tets empiriska del. Lärarens kön och utbildning kommer inte att vara av intresse inte heller 

varför arbetet sker på ett visst sätt eller om de förhåller sig på ett visst sätt, då det inte är syf-

tet med denna studie att gå in på dessa detaljer hos enskilda lärare. Tanken är att kunna se hur 

det ser ut i en skola och vad lärare gör för att främja respektive avstyra genusmönster, inte 

varför de gör det de gör.    

 

2.3 Urval 
Eftersom studien är kvalitativ och fokuserar på att få en djupare inblick i lärares vardagssitua-

tioner i klassrummet har ett urval gjorts. För att få tag i ett studieobjekt som lämpade sig för 

studiens syfte kontaktades en lågstadieskola som låg i Stockholms närhet. För att få tid att 

tolka och analysera insamlad data lämpade det sig att genomföra studien på en och samma 

skola, i en och samma klass med en normal könsfördelning. Klassen som lärarna undervisar i 

består av totalt 20 stycken elever varav 12 är pojkar och 8 är flickor. Det kan också vara av 

värde att observera samma klass för att lättare kunna uppmärksamma föreställningar och ar-

betsmetoder. Då resultatet inte är tänkt att ge en generell bild utan syftar till att ge en mer in-

gående analys var det viktigt att klassens lärare på skolan var villiga att ställa upp på under-

sökningen. De behövde godkänna att observerationer skulle genomföras under tre dagar, in-
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klusive en extra lektion i idrott för att få mer undervisningstid med idrottsläraren, samt inter-

vjuas.  

 

2.3.1 Etisk diskussion 
De berörda lärarna informerades om att de skulle observeras och sedan intervjuas. Det verk-

liga syftet med studien avslöjades inte utan de fick veta att deras arbetssätt i klassrummet var 

det som utgjorde huvuddelen av forskningen. Anledningen till detta var att lärarnas föreställ-

ningar om manligt och kvinnligt inte skulle påverkas under observationsdelen utan att de 

skulle agera så vardagsmässigt som möjligt. Under intervjun blev lärarna upplysta om det 

verkliga syftet, vilket var meningen så att de skulle kunna få möjlighet att redogöra sina egna 

upplevelser och tankegångar kring genus och hur man bör agera i skolan gällande denna 

aspekt. Elevernas vårdnadshavare blev informerade om min närvaro genom det veckobrev 

som skickas ut till eleverna från klassläraren. Lärarna och eleverna meddelades att de be-

handlades anonymt och att inget de sa eller gjorde skulle kunna härledas till dem. I de åter-

givna observations- och intervjudelarna förekommer endast fingerade namn, likaså i de tran-

skriberingar samt renskrivningar av observationer som gjorts.  

 

2.4 Procedur 
En klasslärare på skolan kontaktades för att diskutera när studien skulle genomföras vilket 

ledde till att hon gav klartecken. Därefter kontaktades ytterligare en lärare som undervisade 

klassen i Idrott och hälsa via telefon. De lärare som observerats och intervjuats, klasslärare 

och idrottslärare, undervisade klassen som jag följde under dessa dagar. Därmed fanns en teo-

retisk och praktisk undervisningsform med i undersökningen. Detta valdes ut med tanke på 

att undervisningsformen skiljer sig åt till viss del när det gäller praktiska och teoretiska äm-

nen. Någon jämförelse mellan de olika undervisningsformerna kommer dock inte göras utan 

de valdes med tanke på att studien då kunde få ett material som täckte upp olika undervis-

ningsområden i skolan, dessutom ville jag följa en lärares vardag. 

 Skolan besöktes en vecka innan genomförandet för att lärare och elever skulle få se vem jag 

var samt för att jag skulle bekanta mig med miljön. Tillvägagångssättet för observationerna 

var ostrukturerade28 vilket innebar att jag fick reda på så mycket som möjligt om lärarna 

istället för att följa ett bestämt schema och därmed bli begränsad till vissa företeelser. Hird-

mans genusteori fungerade som grund till vad som iakttogs under observationerna. Observa-

                                                 
28 Runa Patel, Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, II, (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 74. 
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tionerna genomfördes under tre hela skoldagar plus en halv dag då endast en lektion i idrott 

och hälsa fick utgöra den empiriska undersökningsdelen. Eleverna hade därmed två lektioner 

i idrott och hälsa varav en utgjordes av delad undervisning, d v s pojkarna hade lektion för sig 

och flickorna för sig. När den ena gruppen inte undervisades i idrott och hälsa hade de lektion 

tillsammans med sin klasslärare. Observationerna utfördes under de enkönade lektionerna i 

idrott och hälsa eftersom undervisningen med klassläraren redan utgjort en stor del av materi-

alet. Några lektioner med klassläraren utfördes också i halvklass, d v s hälften av eleverna 

hade undervisning någon annanstans med en annan lärare. Eftersom de lärarna inte ingick i 

urvalet stannade jag kvar hos klassläraren. 

 Dialoger mellan lärare och elev som anspelade på genus antecknades för att förtydliga det 

som sedan kom att utgöra resultatet. Under observationerna antecknades så mycket som möj-

ligt för att det skulle ge ett utförligare resultat. Även det som sågs som irrelevant information 

antecknades för att senare, när det inte kunde sättas i ett större sammanhang, i så fall stryktes. 

Detta medförde att det under den första dagen antecknades mycket mer än under de följande 

dagarna. Efter den första dagens observationer framkom det tydligare vad som var relevant 

information och vad som inte var det. Detta ledde i sin tur till att observationerna de andra 

dagarna kunde fokuseras mer på vad som var av värde för att uppfylla studiens syfte.  

 Ostrukturerade intervjuer29 genomfördes för att lärarna skulle få möjlighet att uttrycka sig 

fritt kring vad genus innebar för dem. Frågorna anpassades efter vad som framkom under in-

tervjuerna men följde fasta frågeområden30. Några av frågorna som ställdes till respondenter-

na berörde sådant som inträffat under observationerna och var av särskilt intresse. Lärarna 

intervjuades inte lika länge utan tills alla frågeområden hade berörts och lärarna tyckte att de 

fått föra fram sina åsikter. Bearbetningen av intervjuer och observationer har skett strax efter 

avslutad undersökning, detta för att minnas intryck och detaljer i så stor utsträckning som 

möjligt. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Då detta är en kvalitativ studie där fokus ligger på hur lärare tänker och agerar begränsades 

möjligheterna till att genomföra en standardiserad undersökning. Istället har huvuddelen legat 

vid att få ut så mycket som möjligt under observationer och intervjuer. Studien kan aldrig helt 

uteslutas från att jag, författaren, utgått från mina egna erfarenheter och referensramar under 

                                                 
29 Patel, Davidsson, s. 61. 
30 Bilaga 1 
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undersökningen och därmed haft en del i hur allt material tolkas och förstås. Jag är också 

medveten om att det endast ingår två lärare i studien och att den därför inte kan generaliseras. 

Även om uppsatsen inte kan generaliseras har jag ändå undersökt det jag avsett undersöka 

vilket stärker uppsatsens validitet.  

 Att använda fasta frågeområden31 bidrar till att stärka uppsatsens reliabilitet genom att de 

bygger på att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Likaså Hirdmans teori, som an-

vänts som analysredskap för observationerna, gör att reliabiliteten ökar.  

  

                                                 
31 Bilaga 1 
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3. Resultat 
Enligt studiens syfte, att studera lärares föreställningar om manligt och kvinnligt samt hur 

dessa avspeglas i deras arbets- och förhållningssätt gentemot elever, har ett resultat samman-

ställts efter studiens frågeställningar. Dessa frågeställningar utgör varsitt kapitel och efter 

dessa kapitel presenteras en sammanfattning av de viktigaste resultaten. I det första kapitlet 

redovisas citat som visar på kulturell överlagring, därför används också detta begrepp som 

rubrik.  

 Det andra kapitlet, där främst observationer redovisas, presenteras lärares föreställningar 

och om dessa medverkar till att könsmönster uppstår och/eller består. Likaså här har resulta-

ten strukturerats efter delar ur Hirdmans teori. Till en början redovisas citat som speglar soci-

alisering och därefter förekommer mer iscensättande resultat, social integration, samt vad det 

innebär att bryta mot genussystemet. Ibland går vissa citat in på andra delar än det som rubri-

ken avser och detta förekommer för att det inte har gått att avgränsa materialet helt och hållet 

till att tillhöra en kategori (nivå) ur teorin. De två elementen; mannen som norm och isärhål-

landet av könen förekommer i många sammanhang i resultatdelen och följer ingen speciell 

struktur utan nämns allteftersom de återfinns i texten.   

 I det här arbetet kommer användandet av begreppet genus att brukas i största möjliga om-

fattning men även andra ord som kön och jämställdhet förekommer. Med genus menas före-

ställningar om manligt och kvinnligt medan jämställdhet innebär lika förutsättningar för män 

och kvinnor i samhället. I viss genusinriktad forskning används begreppet kön i många sam-

manhang när de i stort sett talar om samma sak som det som i den här uppsatsen kommer att 

definieras som genus. Att begreppet genus premieras framför kön i den här uppsatsen är för 

att det är ett vedertaget begrepp inom forskning samt att begreppet kön mer förknippas med 

att vi föds med ett visst kön och har vissa biologiska betingelser som gör oss till detta kön.  

 Där det i texten diskuteras kring lärarens förhållningssätt avses bemötande gentemot elever, 

sättet läraren bjuder in eleverna till deltagande fysiskt och verbalt. Mer specifikt innebär det 

att undersökningen handlar om hur läraren delar in grupper, vilka övningar som ges till vilka 

elever samt hur läraren hanterar genuspräglade kommentarer från/mellan eleverna. Därmed 

ligger fokus på lärarens öppenhet för elevernas svar på givna frågeställningar samt hur lära-

ren använder och utvecklar dem i sin undervisning. 

 De delar som speglar lärarnas föreställningar om kön kommer att tas upp nedan. Dessa fö-

reställningar har sammanställts och grundar sig på det som framkom i intervjuerna som ge-

nomförts. För att kunna se hur lärarna behandlar eleverna utifrån individer eller kön behöver 
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dessa föreställningar de har om respektive kön kartläggas. Allt insamlat material har analyse-

rats med hjälp av Hirdmans teori.  

 

3.1 Individ eller kön? 
Nedan kommer mestadels de intervjuer som genomförts redovisas. Om eleverna ses som kön 

eller som individer beror på lärarnas föreställningar om manligt och kvinnligt, därför presen-

teras dessa föreställningar i denna del.  

 

3.1.1 Kulturell överlagring 
När det gäller själva begreppet genus är inte någon av lärarna bekanta med det i någon större 

utsträckning men anser att det står för det manliga och kvinnliga på något sätt. De båda har 

en syn på manligt och kvinnligt som något naturligt som finns inom människan och som är 

medfött. En åsikt som framhölls var dock att även det sociala påverkar oss och då på så sätt 

att det kan göra att våra manliga och kvinnliga drag blir mer eller mindre framträdande:  

 
[---] Alltså mycket tror jag är medfött av det som är det manliga och 

det kvinnliga. Man har olika genetiska förutsättningar. Till exempel 

homosexuella har hormoner som skiljer sig åt från någon som är he-

terosexuell, så man har olika förutsättningar. [---] Det är hormoner 

som är med redan från början och påverkar. Sedan är det naturligtvis 

så att miljön har en stor påverkan. Om man exempelvis har en pappa 

som är väldigt macho och han visar det beteendet för sin pojke; han 

kramas då till exempel inte så mycket, diskuterar inte om olika saker, 

utan visar en mer kaxig attityd mot sonen, så kan man fostras in i en 

liknande manlig roll. Detta sker eftersom en så nära person till sonen 

har en den rollen, man tar ju ofta efter! Likadant för mamma och dot-

ter om hon har en typisk kvinnlig roll så påverkas dottern säkerligen. 

Skolan har ju också en roll i detta eftersom man påverkas av miljön. 

Så detta lägger grunden till hur man utvecklas som pojke och flicka, 

så bara genetiskt är det inte. 

 
Citatet ovan beskriver att det som kännetecknar flickor och pojkar inte anses helt och hållet 

genetiskt utan miljön nämns som en faktor som påverkar deras beteenden. Istället för gene-

tiskt eller miljöpåverkan resonerar respondenterna ofta kring något som de beskriver som ett 

inneboende intresse eller något naturligt som finns hos eleverna. Detta är bland annat att poj-

kar kräver mer fysisk aktivitet, har mer energi och dominerar under lektionerna och flickorna 

har en tendens att vara fogliga och osäkra:  
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Flickor är ju mycket mer lätthanterliga på idrotten. [---] Pojkar har 

mer spring i benen. [---] Sedan är killar mycket mer tävlingsinriktade 

än vad tjejer är. [---] Tjejer skulle inte bli lika arga om nu killarna 

skulle få mer tid än om det vore tvärtom. 

 
Vidare förklaras att dessa inre egenskaper inte är något som man ska försöka ändra på. De 

finns naturligt hos alla och måste få finnas där för att utvecklas: 

 
När killen ska försöka leka med dockor och tjejen med bilar så måste 

det ju komma från någonstans innerst inne. 

 
Som typiskt kvinnligt nämndes omvårdande (inre) egenskaper jämfört med de manliga som 

kännetecknade mer fysiska attribut: 

 
[---] En flicka hon tänker väldigt mycket på det här med att ta hand 

om andra, pratar mycket om djur och dom tar på sig den typiska 

mammarollen, ja frökenrollen, de vill hjälpa till, vara till lags, ja de 

tar den där instinktiva modersrollen. Detta ser jag hos många flickor, 

men inte alla jag träffar på, det kan jag inte säga… Pojkar de är lite 

mer med det här med sprallighet, busighet och istället för att ta i var-

andra så puttar man och sparkar lite. [---] Tjejer kan ju bete sig på ett 

annat vis genom att krama varandra och kan ta i varandra utan att 

man måste vara lite hårdare till sättet. Sedan finns det alltid ytterlig-

heter och variationer, det finns pojkar som inte alls är så men om 

man generaliserar så har de flesta pojkar och flickor dessa egenska-

per jag nyss nämnt. Men som jag har sagt tidigare så är det viktiga att 

man inte tittar så mycket på dom rollerna utan man ser till individen 

och försöker jobba med att stärka de individuella egenskaper som 

finns och de som kan behöva utvecklas. 

 
I citatet ovan hävdar läraren att det viktigaste är att se till individen och att de egenskaper 

som nämnts inte alltid kännetecknar flickor respektive pojkar. Att flickor ska syssla med vis-

sa saker och pojkar med andra anses vara något som finns inneboende hos alla enligt respon-

denterna. Det inneboende intresset avspeglas i lärarnas sätt att se på vad eleverna tycker om 

att göra på lektionerna. Pojkarna som inte passar för att utföra vissa övningar måste tvingas, 

flickorna tycks inte protestera men deras ointresse för vissa saker visar sig under exempelvis 

bollspel då de hamnar utanför: 
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När jag har tjej- och killgympa så gör jag ibland olika saker. Killarna 

spelar mer bollspel och tjejerna kan få hålla på mer med kullerbytta 

och sådana saker. Det ligger väl i naturen att tjejer tycker att det är 

roligt att dansa, killar får man nästan ta med hot (skratt). Sen när man 

väl får dom att dansa så funkar det ibland. Det här är första gången 

på mina 20 år som jag har haft gymnastik uppvisning och som det är 

pojkar med. 

 
Kullerbytta anses vara något som flickor tycker om och vidare nämns också att dans är något 

de ska syssla med. Som svar på frågan gällande varför flickor tycks föredra dans mer än vad 

pojkar gör så är det för att de visar ett intresse för att röra sig till musik:  

 
Jag tror att det ligger i naturen på hur de är olika. Tjejer står kanske och 

mimar och dansar mer till musik framför spegeln.  

 
Återigen åsyftas något som kan liknas vid en inneboende övertygelse som flickor och pojkar 

har och som innebär att de sysslar med olika saker. Detta står för den kulturella överlagring-

en. När det handlar om ordningen i klassen finns åsikten om att det är en typiskt kvinnlig sys-

selsättning: 

 
Om man har någon i den rollen så är det oftast en flicka. Och sådana 

har man ibland i klassen. Någon som hjälper mig och är lite polis det 

brukar oftast vara en flicka... Så det är nog en tjejroll. 

 
Även om lärarna tillskriver flickor respektive pojkar vissa roller och intressen har de inte all-

tid de egenskaper som lärarna beskrivit som typiskt kvinnliga och manliga: 

 
Det finns pojkar som aldrig säger något utan är glada och tacksamma 

för det dom får och det finns tjejer som också tycker att de är nöjda 

och finner sig i att det blir deras tur en annan gång. Så det är väldigt 

individuellt. Den här gruppen, där finns det ju lika mycket flickor 

och pojkar som fräser om det inte blivit som dom har tänkt [---]. 

 
Lärarna tycker därmed inte alltid att det som beskrivits ovan kännetecknar pojkar och flickor 

men upplever ändå att det finns en generell skillnad. Denna upplevelse att det finns naturligt 

inneboende olikheter medverkar till att flickor och pojkar behandlas utifrån genussystemet. 

De kulturella överlagringarna med föreställningar om könen finns hos respondenterna vilket 

leder till att de ses mer som kön än som individer. När det finns föreställningar om könen kan 
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detta leda till att de behandlas olika. Åsikter om att lärare ska få behandla könen olika efter-

som de upplever att de är olika finns hos lärarna:  

 
Mm, näe jag, jag tycker nog att man kan få behandla flickorna lite 

annorlunda eftersom jag upplever dom som annorlunda. 

 
Det som skiljer könen åt, som nämndes i början av texten (3.1.1), är att pojkar inte är så fy-

siska som flickor när det handlar om beröring såsom kramar eller liknande. Något som också 

framfördes var att pojkar tar till våld vid konfliktsituationer medan flickor använder en mer 

verbal krigsföring:  

 
Jo, det här med pojkar och flickor, det var en sak som jag tänkte på 

när det blir konflikter så slåss pojkar mer medan flickor står och tjaf-

sar. 

 
Återigen konstateras att flickor och pojkar är olika men i citatet nedan förklaras att fokus ald-

rig får ligga på olikheterna mellan könen utan att undervisningen ska vara individbaserad: 

 
Jag tycker att det är viktigt att alla får lika förutsättningar oavsett 

kön, att man får lika hjälp och att man ser till individen inte till könet, 

det tycker jag. Och är det en tjej som är pojkig och vill leka med poj-

kar och kanske lite mer grabbig till sättet så måste hon få vara det, 

man vill inte göra om henne till den här sockersöta flickan.  

 
Undervisningen ska därmed vara individbaserad som texten ovan beskriver. Läraren förklarar 

att alla ska få lika förutsättningar och att hon inte vill försöka ändra ett beteende. Vissa flick-

or är mer pojkiga och vissa pojkar är mer flickiga och detta ska de få vara. Läraren är också 

mån om att pojkar och flickor ska få umgås med varandra: 

 
Jo, vi har kamratprojektet där man ska leka två och två under två ras-

ter i veckan, på måndagar och fredagar. Vi började med att alla tjejer 

ska leka med tjejer och alla killar ska leka med alla killar och nu är 

dom klara med det så nu ska dom leka kille och tjej. [---] Så på gå-

utflykter då är det alltid kille och tjej för då tycker jag att det funkar 

bra, hand i hand ska dom gå (skratt). Det är tacksamt att man i dom 

här åldrarna kan forma dom lite så att det inte ska vara otäckt med 

kill-baciller och sådant fjant. Sedan blir det lite lugnare än när de går 

med kompisar som de leker med annars, för då kan de bli väldigt 

mycket skratt och skoj och stim […]. 
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Flickor kan i många sammanhang utnyttjas som stötdämpare för bråkiga pojkar. I samman-

hanget ovan framkom en åsikt kring vad som är naturligt eller konstlat när det handlar om 

kön och att det kan finnas ett traditionellt tankesätt som behöver förändras: 

 
Ja, och just om det är det här mönstret med att man behandlar tjejer 

och killar olika så kan det i vissa lägen vara naturligt och känns rätt 

medan andra gånger så kan det ju vara av någon gammal tradition för 

att det alltid varit så på någotvis. Då måste man försöka klippa av 

snöret och försöka ändra tankesättet. 

 
Traditionen spelar roll, likaså miljön samt det genetiska, dessa faktorer hjälper till att forma 

flickor respektive pojkar så att de passar in i könsmönstret. Läraren har en intention att se 

eleverna som individer istället för kön men har en rädsla för att det i framtiden leder till något 

negativt. Hon nämner att kvinnor inte ska behöva tvingas inta en manlig roll för att hävda sig, 

utan att flickor och pojkar måste få vara olika: 

 
Jag tycker aldrig att det får bli så att kvinnligheten blir manlig om 

30-40 år, att det manliga är det som kvinnor eftersträvar. Det är jag 

rädd för. Det kvinnliga måste få finnas kvar så att det inte blir som ett 

kön bara... Det är viktigt att vi får vara olika. 

 
Åsikter som framkommit är att flickor respektive pojkar får vara olika och om flickor vill 

vara pojkiga ska man inte försöka ändra på det. Ändå menar läraren att flickor som anses ha 

ett mer pojkigt beteende möter motstånd:    

 
[…] Man har haft mer problem i skolans värld, med att hantera störi-

ga tjejer än störiga killar. För när det handlar om tjejer så kan man 

inte ta till det traditionella att ’han är ju grabb’ och sådär. Men en tjej 

som inte riktigt är som alla andra, får utbrott och liknande, då tänker 

man att ’hemska tanke, en tjej som håller på såhär!’. Då har man ju 

inte samma förutsättningar. Då är det ju könsbaserat om man har mer 

förståelse för att en kille kan vara störiga och ha problem än en tjej [-

--]. 

 
I citatet ovan beskrivs hur eleverna inte behandlas utifrån individaspekten utan här handlar 

det om könstillhörighet. Flickor som är aggressiva möter en annan reaktion från lärare än ag-

gressiva pojkar på grund av traditionella tankemönster om hur de olika könen bör bete sig. 

Ändå förklarar en lärare att, när det handlar om genus, ska alla få lika förutsättningar.  
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 Det framkommer att det hos lärarna finns föreställningar om att flickor och pojkar beter sig 

olika vilket medverkar till att de ses mer som individer än som kön. Om föreställningarna av-

speglas i undervisningen kommer att undersökas i nästa kapitel. Innan nästa kapitel presente-

ras följer en sammanfattning av de resultat som redovisats ovan. 

 

3.1.2 Sammanfattning av resultaten 
Respondenterna var av uppfattningen att pojkar och flickor är olika och därför ska lärare utgå 

från att de ska behandlas därefter, detta gäller dock inte alltid. Det som framkom gällande de 

olika egenskaperna hos könen var att pojkar ses som mer aktiva och därför behöver stimule-

ras för att tillgodose detta behov medan flickor är stillsammare, tar inte för sig lika mycket 

och behöver stimulans för att kunna arbeta med dessa egenskaper. En annan egenskap som 

kännetecknar flickor är att de har ett inneboende intresse för omvårdnad medan pojkar har ett 

stort behov av att uttrycka sig fysiskt. Vidare framkom att flickorna, enligt respondenterna, 

verkar syssla med dans och kullerbyttor och pojkar mer med bollspel. Vidare förklaras att då 

flickor beter sig stökigt ses de som ett problem hos lärare på skolan. Det som presenterats 

ovan handlar om hur relationen mellan könen ska vara och vad de ska syssla med, kulturell 

överlagring. Det är också denna överlagring av föreställningar som hindrar lärare från att se 

eleverna som individer istället för kön.  

 Något annat som framkom under intervjuerna var uppfattningen om att vi även påverkas av 

miljön och den sociala interaktionen, vilket innebär att lärare kan ha en del i att genusmönster 

består och/eller uppstår, om så är fallet kommer att undersökas nedan.  

 

3.2 Skapandet och bibehållandet av kön 
Det framkom att lärarna hade föreställningar om kön vilket bidrar till att de inte ser eleverna 

som individer utan mer som kön. För att se vad detta leder till i praktiken kommer observa-

tionerna till största del att redovisas i denna del. Under lektionerna förekom kommentarer 

från lärarna som skildrar socialisering, dessa citat redovisas nedan. 

  

3.2.1 Socialisering 
När eleverna uppmuntrades under lektionen fick flickor mer beröring, tilltalades mjukare och 

pojkar fick kommentarer som var mer korthuggna: 

 
Läraren ropar under lektionen till olika elever:  

”Heja Monika, oooo!”, ”Bra Rebecka, aaaa!”,  
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”Heja Fredde!”, ”Heja Karl!”  

 Lite senare ropas: ”Men spring då Ola!” Medan en flicka får höra 

att: ”Du får inte stå stilla.”  

 Under leken förekommer fler fall där eleverna greppar tag i var-

andra trots att läraren noggrant visat och talat om att man inte får 

göra så (man får röra varandra men med öppna händer dock inte gri-

pa tag i någon). Pojkar och flickor gör liknande grepp på varandra 

men de får höra från läraren att: ”Thomas du får inte greppa.” ”Mo-

nika, inte ska du kramas, heller...”  

 Senare under samma lektion då de har en stafett med blandade lag 

springer pojkarna in i mattan vid växlingen och får en tillsägelse av 

läraren. De flickor som gör samma sak uppmärksammas inte alls 

trots att läraren ser åt det hållet. 

 
I observationen ovan begår pojkar och flickor samma fel men under stafetten uppmärksam-

mas dock bara de pojkarna som kastar sig in i tjockmattan efter växlingen medan flickorna 

inte får någon kommentar alls. Att läraren anser att flickor är stillsammare avspeglas i lära-

rens tilltal där hon säger att en flicka inte får krama en elev medan pojkar inte får greppa and-

ra lekdeltagare. Detta att läraren behandlar och tilltalar flickor och pojkar olika ses som socia-

lisering och om föreställningarna lärarna har iscensätts, kommer nästa del att handla.  

  

3.2.3 Social integration 
När lärarna beskrev vad de anser känneteckna en flicka och en pojke sa de att flickor oftare är 

de som tar hand om andra och är lugna och fogliga medan pojkar busar och har mycket ener-

gi:  

 
Inför pysslet som ska ske i halvklass står några pojkar i ett hörn och 

pillar på saker. ”Jag behöver er hjälp nu killar!” Säger läraren som 

vill att de ska hjälpa till att ta fram pysselsaker. Än så länge hjälper 

nästan bara flickor till. En pojke och en flicka får följa med läraren 

och hämta färg och andra pysselsaker i ett annat klassrum. 

 
Citatet ovan beskriver hur föreställningarna om de olika könen iscensätts. Samtidigt försöker 

detta även motverkas genom att en flicka och en pojke ombeds hjälpa till med att hämta ma-

terial.  

 Uppfattningen om att flickor och pojkar ska syssla med olika saker gör att dessa iscensätts 

genom mer subtila saker som kroppspråk och mimik, men även i verbal kommunikation. Ett 
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exempel på detta är då en lärare under en lektion uppmärksammar en flickas spontana byte av 

en låt under en danslek: 

 
En flicka byter låt och läraren ler förstrött åt henne och säger samti-

digt: ”Är det en bra låt att dansa till?” (inget svar) 

 Läraren byter sedan tillbaks till låten som var på först. Läraren vill 

dock byta låt efter ett tag och hon vänder sig då till Karin och undrar: 

”Är det någon annan låt som är bra att dansa till Karin?” (inget svar) 

 
Läraren försöker uppmuntrande få eleven att hjälpa henne med låtval men flickan tycks inte 

visa något större intresse för detta. Läraren tar här för givet att eleven är duktig på musik och 

vilken låt som går att dansa till. Att eleven är en flicka som tillhör det kön hon anser spendera 

mest tid framför spegeln och mima är relevant i sammanhanget.  

 Läraren vill avsluta skoldagen med massage och använder sig av en massagebok för yngre. 

När texten ur boken läses ska vissa massagerörelser utföras och eleverna vet precis hur de ska 

gå till (de har gjort detta förut). När både pojkar och flickor får göra något som anses som 

mjukt och om möjligt har antydningar åt det mer omvårdande, massage, handlar texten i bo-

ken om en pojke:  

 
Nu ska eleverna få massera varandra som avslutning på dagen. Mas-

sageindelning är pojkar och flickor så långt det går. 

 Massageboken handlar om en pojke som står med sitt staffli, som 

sveper penseln, pojken som får syn på en liten krabba som söker 

skydd...etc 

 
Samtidigt som det är en pojke som får representera något mjukt och känslosamt i massagebo-

ken så måste också kvinnorna få en plats i andra ämnen som matematik och liknande. Lära-

ren låter mönstret med att flickor tar mer ansvar och är duktigare än pojkar i skolan genom att 

inte uppmärksamma könsstereotypa situationer:  

 
Två och två ska eleverna arbeta med att färglägga papper som hand-

lar om våffeldagen som klassen har organiserat för skolan. Mikaela 

säger att bara hon ska färglägga våfflan. Läraren låter henne göra det 

medan Peter tittar på.  

 
Läraren låter flickan ta allt ansvar för att våfflan ska färgläggas medan pojken får sitta och 

titta på, detta trots att de fått uppgiften tillsammans. Efter ett tag påminner läraren om att de 

ska samarbeta och flickan rådfrågar då pojken: 
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Mikaela undrar om hon kan göra sylt på sin våffla. ”Det får ni be-

stämma tillsammans”, tycker läraren. 

”Vill du ha sylt på våfflan”, Mikaela vänder sig till Peter, ”här på 

mitten?” ”Nej, inte i mitten” protesterar Peter. Läraren avbryter. ”Pe-

ter, då kan du komma med mig och hämta rymdsagan.” Mikaela 

färglägger själv våfflan. […] Det är nu mest flickor som sitter och ri-

tar klart våfflorna. 

 
Efter en stund får inte pojken vara med och färglägga våfflan, som för att markera att flickan 

gör det arbetet bäst och låter pojken syssla med sin rymdsaga. Genomgående ägnar flickor 

mer tid till att rita och färglägga medan pojkar ägnar mer tid åt fakta.  

 Något som observerades var dock att lärarna ofta försökte arbeta med att alltid dela in 

grupper med både flickor och pojkar. Anledningen till detta säger de är för att det fungerar 

bra då och för att motverka segregering mellan könen. Då exempelvis en flicka ber att få 

hämta förkläden till pyssellektionen ser läraren till att också en pojke får gå med, så i de fles-

ta fall är uppgifterna jämnfördelade mellan könen.  

 När en mer kaotisk stämning råder i klassen, då de utför mer kreativa uppgifter, händer det 

dock att arbetsordningen mellan könen rubbas och flickorna tar mer ansvar än pojkarna. När 

det gäller att ta undan sina saker, städning, smiter pojkarna undan mer än flickorna och ofta 

slutar det med att läraren får plocka undan efter pojkarna:  

 
”Patrik och Oskar ni har fortfarande inte plockat undan efter er!” Sä-

ger läraren som då börjar plocka undan åt dom. 

 
Läraren anser dock att ansvarstagandet inte är könsrelaterat i den här klassen utan att både 

flickor och pojkar är minst lika slarviga. En annan åsikt är att flickor oftare tar rollen som den 

ansvarstagande, duktiga i klassen:  

 
”Vad behöver vi för att jobba?” Läraren frågar klassen och en flicka 

får svara: ”Ylva!” som svarar: ”Sudd, penna och färgpennor.” ”Bra!” 

Säger läraren glatt till Ylva. 

 Vid ett annat tillfälle: Konrad har kastat papper i lärarens famn 

men hon uppmärksammar det inte förrän han satt sig. ”Vems är det 

här? Ni kan inte bara komma och lämna papper till mig utan namn, 

dessutom ska jag inte ha dom.” ”Det är Konrads”, säger Mikaela. 

”Okej då får du komma och hämta dom”, säger läraren bestämt. Kon-

rad kommer inte. ”Konrad, Konrad nu får du komma och ta dom här 
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lapparna och ansvara för dom själv”, läraren har sagt det två gånger 

nu. ”Aha”, säger han tillslut och kommer och hämtar dom. 

 
En pojke håller inte reda på vad han ska göra av sitt papper och ger den till läraren som 

glömmer bort vem som gett henne pappret. En flicka i klassen håller genast reda på vem som 

pappret tillhör åt läraren. Flickorna har en känsla för ansvar som pojkarna inte visar. När de 

väl visar att de är duktiga och kommer ihåg saker möts det med misstänksamhet. När Patrik 

visar tecken på att vara hjälpsam och ge läraren råd om vem han ska leka med under rasten, 

enligt det kamratschema de utformat i klassen, har läraren svårt att lita på det han säger: 

 
”Jag har inte lekt med Karl och Wilhelm!” Utbrister Patrik. ”Är det 

säkert då? Har du verkligen inte lekt med två stycken...”, säger lära-

ren. 

 
Pojkarna är busigare och flickorna håller ordning, läraren förstärker det beteende som hon ser 

passar in enligt hennes föreställningar. Pojkarna får också en tyst respons av leenden och 

skratt när de gör något som egentligen inte hör till lektionen, de busar helt enkelt. Flickorna 

får mer leenden när de vill ha uppmärksamhet och bekräftelse när de gjort någon uppgift eller 

hjälpt läraren på något sätt. Flickor och pojkar inordnas enligt social integration:  

 
Några flickor håller på att torka av borden som de målat på. Läraren 

berömmer dem genom att säga: ”Vad duktiga ni är som hjälper till.” 

Pojkarna i klassen försvinner ut eller börja leka med de saker som 

står kvar på bordet. ”Kolla här, kletigt!” Utbrister en pojke och vän-

der sig till Ola. Han demonstrerar hur geggigt tapetklistret är genom 

att röra runt med en spatel. Läraren säger till pojkarna att hjälpa till 

med städningen. En pojke får hjälp av en flicka med städningen. 

 
När pojkarna missköter sig får de höra kommentarer som att de inte får springa runt så myck-

et, att det inte är roligt det de gör eller så försöker läraren hjälpa dem att komma igång med 

någon uppgift. Nedan får två pojkar höra att de ska visa respekt och engagemang. Pojkar an-

ses slåss och bråka men här uppmanas de därför till att samarbeta. Flickorna får mer tillsägel-

ser som baserar sig på att de brutit någon form av tyst överenskommelse. De gör dåliga saker 

och borde skämmas eller att de ska tänka på alla andra som de förstör för samt stör med sitt 

beteende: 

 
”Nej, nej, nej, nej!” ropar läraren. ”Nu vill jag att ni städar upp här. 

Du får hjälpa honom och nu vill jag att ni visar engagemang.” (paus) 
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”Patrik, är det här kul på något sätt? Nu ser ni till att hjälpa varandra 

och samarbeta.” 

 
Pojkarnas protesterar då de tvingas plocka undan efter att både flickor och pojkar haft pingis-

lektion. Eftersom pojkar och flickor har idrott separat denna dag, fast inte samtidigt utan efter 

varandra då flickorna börjar, får pojkarna plocka undan. De har också fått höra att flickorna 

fått göra saker som inte de fått göra. Pojkarna är vana att ha flickorna med som alltid hjälper 

till att plocka undan, mer än pojkarna, och man kan därför förstå deras kraftiga reaktion: 

 
Pojkarna får hjälpas åt att plocka undan... ”Tjejerna får spela biljard 

och spela längre och vi får plocka undan...”, säger Patrik surt. ”Vi får 

slava”, säger en annan pojke. 

 
Pojkarna lär sig att de inte behöver plocka undan eftersom det alltid finns någon annan som 

gör det åt dem. Dessutom är det en kvinna som gör det så både flickor och pojkar lär sig att 

det är något som står för det typiskt kvinnliga, vilket är social integration:  

 
”Patrik och Oskar ni har fortfarande inte plockat undan efter er!” Sä-

ger läraren som då börjar plocka undan åt dom. 

 
De flesta pedagoger på skolan är kvinnor liksom matbespisningen, dessa kvinnor sköter om-

vårdnaden av barn och lagar mat och diskar. Vaktmästaren är en man och det är han som skö-

ter alla praktiska detaljer på skolan allt från att byta glödlampor, klippa gräset till att laga 

skolbänkar. Detta ser eleverna som går på skolan vilket kan ge barnen en bild av ett system; 

att så här är det, kvinnor och män har olika uppgifter och en tanke av vad de kan och inte kan 

göra själva väcks. De förstår att också de har en viss plats i samhället som ger mening och 

sammanhang:  

 
För att få hjälp med att hänga upp ett konstverk som ska föreställa en 

sol (ett slags klot gjort av ballonger och tidningspapper) tillkallas en 

vaktmästare (manlig).  

 Vid ett annat tillfälle: Två flickor vill arbeta med datorn för att 

kunna skriva om deras planeter. Då säger läraren: ”Jag vet inte om 

jag kan få den att fungera (datorn), jag är inte så haj på det här. Kan 

ni knacka på hos Niklas (fritidspedagog) och fråga?” 

 
Det är inte bara observationerna som visar på att den manliga personalen värderas högt på 

skolan även intervjuerna visar på liknande tendenser: 
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Man saknar ju ibland att man inte har så många manliga lärare inom 

förskola och skola för att pojkar behöver ju den manliga delen också 

inte bara mammarollen som de ser hos den dominerande kvinnliga 

frökenpersonalen. [---] Det kan man se att så fort det kommer någon 

manlig pedagog så blir många väldigt klättriga och väldigt efter-

hängsna [---]. Som att man törstar efter detta… 

 
Citatet ovan beskriver att män värderas högre än kvinnor vilket är en del av genussystemet: 

det är mannen som är norm. Ytterligare ett exempel på detta är när läraren visar att hon inte 

kan hålla reda på fakta och nedvärderar sig själv medan hon erkänner att en pojke i klassen är 

mycket bättre på sådant. En flicka håller med lärarens uttalande genom att bekräfta att; den 

där pojken han är bra på sådant. Flickor ansvarar för ordningen och pojkar kan saker och tän-

ker i nya banor. Att läraren anspelar på den rosa färgen kan visa på att hon tror att flickorna 

inte kommer att ta reda på fakta utan att de vill göra en fin planet: 

 
Om en planet som läraren ska prata om. ”Den är 8,3 meter lång”, sä-

ger Thomas rakt ut. ”Ja, jag vet inte, jag har inte så bra hjärna så att 

jag kommer ihåg sånt”, säger läraren ursäktande till Thomas. ”Tho-

mas han kan sånt”, säger en flicka. ”Ja, jag vet”, svarar läraren. 

 Innan de kommer igång med själva målandet av planeterna som är 

pysslet idag så säger läraren: ”Det är viktigt, nu när vi målar, att man 

verkligen tittar i boken på planeten och inte bara tänker att; ’Åh, nu 

ska vi måla planeten rosa för att jag tycker om rosa.’ 

 
När pojkar gör någonting eller föreslår någonting så uppmärksammas de mycket mer än 

flickor som vill bidra med något. Ofta är förslagen från pojkarna mer kreativa och nytänkan-

de än flickornas. De känner mer till regler och ordningsdiscipliner än pojkarna och får beröm 

för när de kommenterar eller håller reda på dessa. Flickor gör det de ska göra medan pojkar 

utforskar vidare: 

 
Thomas och Karl frågar om strecket nedanför två planeter. ”Jamen 

det är ju lysande”, utbrister läraren. 

 
I maktordningen med mannen som norm, tillåts mannen företräde framför kvinnor. Detta kan 

också upptäckas under observationerna i skolan. Pojkarna tar mer plats än flickorna och lära-

ren tillåter det ske. Läraren har tidigare under intervjun förklarat att pojkar blir mer upprörda 
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än flickor om de upplever att de blivit orättvist behandlade. Det behövde inte heller vara så 

att pojkarna fått ta del av mindre saker än flickorna: 

 
Karl säger något rätt ut. ”Javisst”, svarar läraren. En flicka sitter sam-

tidigt och räcker upp handen men får aldrig säga något. 

 [---] ”Varifrån kommer ordet våffeldagen nu då sa vi?, Peter”, sä-

ger läraren och han svarar: ”Vårfrudagen.” En ny fråga ställs och Pat-

rik svarar rakt ut och då säger läraren: ”Patrik, du sa jättebra saker. 

Men du måste räcka upp handen.” Han verkar inte vilja det utan sä-

ger saker rätt ut igen. ”Jo räck upp handen nu”, säger läraren åter-

igen. Rebecka som suttit och räckt upp handen tidigare och nu gör 

det återigen blir sur och säger rätt ut: ”Jag ville svara på frågan om 

varför dagen heter Maria bebådelsedag. Du frågade förut och då 

räckte jag upp handen. Jättelänge.”  

 Lite senare: ”Vad hör till våfflor”, frågar läraren. ”Jag vet”, ropar 

en pojke. Läraren låter pojken svara: ”Peter” ”Grädde och sylt”, sva-

rar Peter. ”Två saker till”, ropar samma pojke ivrigt rätt ut. ”Nej det 

finns mer”, ropar han igen när läraren inte tycks lyssna ”två till…”, 

fortsätter han ”Ja, det finns det”, säger läraren till slut ”men det är 

vanligast med grädde och sylt, vi tar det.” Pojken tycks nöja sig med 

det svaret. 

 Något senare: Patrik börjar härma fröken när hon pratar. ”Nej så 

där håller man inte på, om det är något man inte förstår så kan man 

fråga”, säger läraren bestämt till Patrik.  

 
Pojkarna ges mest talutrymme. En pojke vill inte räcka upp handen och får därigenom den 

uppmärksamhet som krävs för att en flicka ska glömmas bort. Pojkarna i observationen do-

minerar här verbalt och får det mesta av lärarens uppmärksamhet. Pojkar ges mer utrymme, 

de har en mer framträdande roll och ges därmed mer makt samt lär sig att de har makt:  
Rebecka går senare upp till läraren för att fråga om hon får gå på toa. 

”Nej inte nu.” Thomas frågar samma sak fast rätt ut. ”Nej, det får du 

inte nu när vi håller på med det här, det får du sen när vi skriver.” [---

] 

 Lite senare: ”Dom som ska gå på toa får gå nu.” Så vänder hon sig 

till Thomas och säger: ”Thomas gå på toa nu!” (Flickan sitter kvar)  

 
Läraren säger aldrig till flickan som ville gå på toaletten och därmed behandlas flickan och 

pojken olika. Pojken i observationen blir informerad att nu kan han besöka toaletten medan 
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flickan inte får samma information trots att de båda bett om att få gå. Att mannen är norm är 

en del av genussystemet, när någon bryter mot detta ges exempel på nedan. 

 Vid ett senare tillfälle visar läraren att hon låter sig styras av en pojke genom att ändra om 

stafettgrupperna. Samtidigt låter hon en annan pojke veta att han är duktig som klarar av att 

vara med två flickor. Läraren hade också en föreställning om att pojkar protesterar mer om de 

inte får som de vill medan flickor är fogligare. Läraren säger aldrig någonting om att en flicka 

får vara ensam i en pojkgrupp:  

 
Läraren delar in lag. En pojke blir sur eftersom han inte vill vara en-

sam pojke. Läraren omfördelar lagen och säger: ”Oskar du klarar av 

att vara med två tjejer.”   

 
En pojke är upprörd över att några andra elever varit avsiktligt elaka mot honom och försöker 

redogöra detta inför läraren. Pojken får en ganska korthuggen fråga som ska försöka bena ut 

vad pojken är upprörd över. En flicka som tycks fuska i leken får istället hennes uppmärk-

samhet. Till slut uppmanar läraren pojken att vara med. Observationen nedan speglar också 

tydligt hur lärarens föreställningar om att flickor inte är lika aktiva uppfylls då pojkarna får 

höra imperativ som ”spring” medan flickor får en klapp på axeln och uppmanas att inte stå så 

lång bort och vara så stilla under leken:  

  
Ur observation av en lek som kallas klädnypskull: En pojke sitter 

kvar när leken börjar. Läraren frågar: ”Vad är problemet Patrik?” 

Han redogör då för hur leken de gjorde tidigare varit orättvis och vis-

sa elever varit taskiga. Läraren verkar lyssna förstrött. Hon uppmärk-

sammar istället Mikaela: ”Det där är fusk Mikaela!” Patrik säger se-

dan med låg ton och blicken nere i golvet: ”Jag vill inte vara med.” 

”Nu får du vara med”, svarar läraren bestämt.  

 Hon uppmärksammar sedan Mikaela: ”Spring Mikaela”, säger lä-

raren som ler och ger henne en lätt puff på axeln. En kort stund efter 

detta tappar Mikaela en nypa på golvet och undrar vad som händer 

nu. Läraren står glatt och pratar med Mikaela och förklarar vad som 

händer då detta sker. Det är uppenbart att Mikaela inte är särskilt su-

gen på att leka och står därför och pratar med läraren. Läraren pratar 

på i vänlig ton. När några pojkar står stilla ropar läraren: ”Spring!” 

Lite senare då en flicka står stilla går läraren fram och håller om hen-

ne och säger: ”Petra, du får väl inte stå här och trycka!”  
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En lärare är av den uppfattningen att det är mycket lättare för flickor att ta sig an typiskt poj-

kiga uppgifter än tvärtom. Detta kan förklaras med att mannen är norm. Eftersom mannen 

ligger högre upp i hierarkin än kvinnor är det lättare för män att tillåta kvinnor en högre status 

an att försätta sig i en position som ger lägre status. Ur intervju med en lärare säger hon:  

  
Ja, det är mycket lättare åt andra hållet! Det är mycket lättare för 

flickor att gå in i killgrejer än tvärtom. Det blir mycket mer accepte-

rat. [---] Men det måste ju vara på något sätt att man tycker att det är 

pinsamt. Det där är för tjejer, det ska inte jag göra! Mansroll... att det 

kommer redan tidigt... [---] Det är mer accepterat att tjejer är tuffa 

och går in på killgrejer. 

 
I citatet ovan hävdar läraren att det är lättare för flickor att bryta mot arbetsordningen mellan 

könen, nedan kommer resultat som redovisar vad som händer när flickor bryter mot genussy-

stemet. 

 

3.2.4 Att bryta mot genussystemet 
Det finns en sorts tyst kommunikation mellan läraren och flickan i observationen nedan. 

Flickan vill ha hjälp med att spela piano under rasten men istället står lärarna och pratar. När 

flickan försöker få uppmärksamhet får hon ett vasst tillrättavisande. Hon blir nästan nedvär-

derad som person. Tillrättavisandet som läraren ger anspelar på att flickan borde skämmas 

som avbryter på detta sätt:  

 
Lisa står och pratar med Anna-Karin (resurslärare). Monika står och 

väntar på att Anna-Karin ska hjälpa henne spela piano. Monika av-

bryter samtalet och frågar om pianot. ”Men sluta nu”, säger Anna-

Karin irriterat, ”Ser du inte att jag är upptagen?” ”Ja, det tycker jag 

var dåligt av dej Monika”, säger läraren och tittar anklagande på Mo-

nika. Hon gömmer sig bakom Anna-Karin och skäms uppenbarligen. 

 
Genussystemet är tänkt att skapa ordning och struktur, inträffar något som kan liknas vid ett 

regelbrott mot denna struktur sker det som redovisas nedan. Under idrottslektionen då flick-

orna har lektion för sig själva får de leka svanskull vilket innebär att de ska stjäla svansen 

från de andra lekdeltagarna, svansen består av ett lekband fäst i byxlinningen. En flicka är 

mycket snabbare och aggressivare än de andra flickorna: 
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”Jag tycker inte att Mikaela får springa sitt snabbaste”, säger en 

flicka och glor argt på Mikaela.  

 Lite senare: ”Du får inte slänga omkull henne”, skriker en flicka 

till Mikaela. ”Jo, det får jag”, säger hon trotsigt tillbaks. Läraren hör 

flickorna och ropar: ”Mikaela får ta det lite lugnare” [---] 

 Lite senare: ” Mikaela sluta slåss”, säger Ylva och blänger ilsket på 

Mikaela. ”Amen, ni håller ju fast mig” säger hon surt tillbaks. ”Stopp 

Mikaela”, säger en Ylva. Hon står sedan och viskar till de båda tje-

jerna och Mikaela får inte höra, hon står och väntar på att de ska fort-

sätta. Stämningen känns spänd och alla verkar vara sura på Mikaela 

och hon är uppenbarligen utesluten ur gruppen.  

 Svansleken fortsätter vara ganska vild och ytterligare en incident 

inträffar: ”Ni får inte hålla i varandra, hålla fast!” Ropar läraren från 

andra sidan salen när hon hör att det fälls kommentarer i gruppen om 

detta. Sedan börjar flickorna taktiskt att närma sig Mikaela för att ta 

hennes svans (det var antagligen detta de viskade om). Läraren ropar 

då: ”Kom igen Mikaela, nu har du lite mer motstånd, det kan du be-

höva.” 

 
Mikaela bryter mot föreställningarna om hur en flicka ska vara, hon springer snabbt, bråkar 

och verkar tävlingsinriktad, något som framfördes under intervjuerna var just att detta känne-

tecknar pojkar mycket mer än flickor. Därmed bryter hon mot genuskontraktet och de andra 

flickorna reagerar starkt på hennes beteende och det blir tillslut något som liknas vid mob-

bing, Mikaela får alla de andra mot sig. Läraren tillrättavisar Mikaela när de andra flickorna 

klagar på henne. När Mikaela får alla emot sig uppmuntrar läraren henne med att nu får hon 

en verklig utmaning. Är läraren också en upprätthållare av genuskontraktet eller bryter hon 

det genom att låta flickorna vara aggressiva mot varandra, något som ses som typiskt manligt. 

 När Mikaela stannar kvar i salen efter att hon blivit kullad (hon ska egentligen gå och du-

scha på en gång) stör hon Patrik. Han blir fruktansvärt irriterad på henne och skriker några 

nedvärderande ord. Den starka reaktionen från Patrik är ett sätt att visa för Mikaela att hon 

bryter könsmönstret, där pojkarna är de busiga och flickorna de fogliga:  

 
När Mikaela blir kullad dröjer hon kvar lite i salen och Patrik tycks 

bli störd av henne. ”Jävla kärring!”, skriker han. ”Kärring kan du va’ 

själv”, svarar Mikaela fräckt tillbaks. 

 
Exempel på hur lärare medverkar till att genusmönster består och/eller uppstår har givits ovan 

vidare följer en sammanfattning av resultaten som framkommit i detta kapitel.  
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3.2.5 Sammanfattning av resultaten  
Genom socialisering lär sig eleverna hur det ska bete sig. Pojkarna ska vara mer fysiska och 

flickorna stillsamma. Det här leder också till att flickor och pojkar sysselsätter sig med det 

som överensstämmer med lärarnas föreställningar, social integration. För att markera vilken 

arbetsdelningen är mellan könen framkommer det att det är mannen som kan de svårare tek-

niska sakerna och kommer ihåg mer komplicerade saker. Pojkar premieras framför flickor, 

ges mer talutrymme samt uppmärksammas mer för det de säger och tycker. Pojkarna upp-

muntras till att vara busiga genom att uppmärksammas med leenden och utebliven tillsägelse. 

Flickorna förväntas ta mer ansvar för sig själva, pojkar får mer hjälp. Då någon bryter mot de 

oskrivna reglerna om hur en flicka eller pojke bör bete sig kan en häftig reaktion och tenden-

ser till utfrysning förekomma. Flickorna blir en del i en sorts tyst överenskommelse som in-

nebär att när de överträder den så är de dåliga människor. 

 31  



 

4. Sammanfattande diskussion 
Resultaten kommer att diskuteras utifrån uppsatsens syfte; att undersöka lärares föreställ-

ningar om kvinnligt respektive manligt samt hur dessa avspeglas i deras arbets- och förhåll-

ningssätt till elever. För att lättare få överblick av innehållet kommer frågeställningarna med 

teman ur Hirdmans teori att fungera som rubriker.  

 

4.1 Sammanfattning av resultaten 
De egenskaper som nämndes, enligt lärarna, som kännetecknar pojkar och flickor är att poj-

kar är aktiva och har ett stort behov att tillgodose detta energiförråd medan flickor är still-

sammare, tar inte för sig lika mycket och behöver mycket uppmuntran för att inte hamna i 

bakgrunden. Flickor har inre egenskaper som handlar om att ta hand om djur och människor 

medan pojkar har ett stort behov av att uttrycka sig fysiskt. Det som framkom i resultatet var 

att lärarna behandlade könen olika på så vis att tonfallet var annorlunda gentemot flickor re-

spektive pojkar. En föreställning hos lärarna som var anledningen till detta var att pojkar och 

flickor är olika och därför ska lärare utgå från att de ska behandlas därefter. Flickor och poj-

kar bör dock behandlas lika inom vissa områden som när de begår samma fel eller ges samma 

tid till att få kramar och liknande. Flickor som har ett aggressivt beteende, som anses manligt, 

ses som ett problem i skolan. 

 Något annat som framkom var att lärares föreställningar om flickor och pojkar kan förstär-

ka det som nämndes som typiskt manliga eller kvinnliga egenskaper ibland. Verbala skillna-

der i form av mer korthuggna svar och uppmaningar till pojkar samt mjukare uttryck med be-

toning på omvårdande uppmaningar förekom till flickor. Pojkar visar tecken på att vara de 

som minns mer fakta medan flickor kommer ihåg saker som har med organisering och ord-

ning att göra. Pojkar uppmärksammas mer för kreativa lösningar än flickor. Dessutom får 

pojkar positiv förstärkning när de yttrar komiska kommentarer eller busar.  

  Under observationerna, då lärares föreställningar om manligt och kvinnligt jämfördes med 

det som faktiskt pågick i klassrummet, framkom att pojkar ges mer talutrymme och får mer 

uppmärksamhet under lektionerna. Det finns en tendens till att lärarna visar på att det finns en 

viss arbetsdelning mellan könen där mannen är den som kan de svårare tekniska sakerna och 

kommer ihåg mer komplicerade saker. Flickorna sysslar med dans och gymnastik, får klara 

sig själva och är de som också visar upp en mer ansvarsfull sida. Genom att uppmärksamma 

pojkarnas bus med instämmande leenden eller genom att låta dem få mer utrymme än flick-
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orna gör dem till de mer framfusiga eleverna. Att bryta mot de oskrivna könsreglerna är dock 

inte välkommet och kan mötas med starka reaktioner.  

 

4.2 Individ eller kön 
I resultatet framkom att lärarna ser eleverna som kön även om intentionen att se dem som in-

divider fanns. Till en början kommer resultaten att diskuteras utifrån det som framkom vara 

kulturell överlagring. 

 

4.2.1 Kulturell överlagring 
Det framkom att lärarna har föreställningar om hur kvinnor och män beter sig och vad de ska 

syssla med. Dessa kulturella överlagringar bidrar till att lärarna ser eleverna som kön istället 

för individer. Det är dock inte alltid så, men föreställningarna finns och de avspeglas i under-

visningen. 

 De egenskaper som ansågs känneteckna det kvinnliga respektive manliga var inte endast 

genetiskt betingade utan det medgavs att vissa sociala faktorer medverkade till att egenskaper 

hos pojkar eller flickor förstärktes. Dessa kan då i sin tur vara omedvetna. Detta med omed-

vetna och medvetna föreställningar diskuterar Frawley i sin studie och menar att de påverkar 

lärare till stor del. Det som skulle kunna påverka till olika behandling av könen, och som kan 

ske omedvetet eller medvetet, är tradition. Det framkom även åsikter om att traditionen på-

verkar föreställningarna om manligt och kvinnligt. Kan det då vara traditionen som gör att 

undervisningen som är indelad efter pojk- och flickgrupper förekommer i skolan trots att den 

ska vara individbaserad? Även om undervisningen anses vara individbaserad följdes detta 

inte hela tiden. Lärarna var noga med att dela in grupper på övningar genom att blanda flickor 

och pojkar men trots detta så framkom att eleverna behandlas efter könstillhörighet. Detta 

kan bero på att flickor och pojkar är olika, enligt de intervjuade, och att de ska behandlas där-

efter. Pojkarna är aktiva och busiga medan flickorna är stillsammare och tycker om att hjälpa 

till, syssla med omvårdnad. Något som kan ha medverkat till att grupperna var blandade, 

flicka och pojke, var att det då blir lugnare. Flickor tenderar att utnyttjas som stötdämpare åt 

bråkiga pojkar. Omedvetet använder sig lärare ibland av flickor för att dämpa de aktiva poj-

karna, detta fenomen talar även Svaleryd om.  

 Traditionen ansågs ha en roll gällande genus, enligt läraren, men också vilken tid vi lever i 

samt de rådande värderingarna i samhällets sociala och kulturella struktur. Åtminstone är det 

vad Thurén samt Nowak och Thompsson anser. De beskriver hur kön görs med hjälp av des-
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sa faktorer. För att inte låta traditionen eller samhällets sociala och kulturella struktur styra 

våra värderingar behöver en förändring av tankemönster ske så att en utveckling och inte be-

gränsning styr undervisningen.   

 En åsikt som uttryckte en rädsla för förändring, där ett motstånd fanns mot att kvinnas roll 

skulle suddas ut och bli mer framfusig, framkom i resultatet. Detta kan innebära att de flickor 

som är mer framfusiga blir motarbetade, de bryter mot genussystemet. 

 Studien har visat att det finns ett visst beteende som man har emot flickor och ett annat mot 

pojkar. Det kan därför vara av värde att dessa beteende medvetandegörs så att de kan föränd-

ras. När eleverna hade delad lektion började pojkarna under sin lektion bli upprörda för att 

flickorna fått göra saker de inte fått göra och att de fått mer tid. Detta kan liknas vid det kaos i 

klassrummet som kan bryta ut då förändringar av beteenden och ordning mellan könen rub-

bas. Detta är något som Berge poängterar då förändring av maktstrukturen sker. Lärare måste 

reflektera över detta och hitta olika sätt att övervinna detta eventuella kaos.  

 En respondent är av åsikten att det skulle vara intressant att få veta hur hennes beteende 

mot flickor och pojkar skiljer sig. När hon blev medveten om vissa förekommande skillnader 

ansåg hon dock att det inte var så lämpligt att behandla dem annorlunda gällande vissa aspek-

ter. Detta fann Gannerud också i hennes studie, att lärare är medvetna om genusmönster och 

att de reflekterat över detta.  

 Genussystemet är också ett sätt att medvetandegöra våra föreställningar, institutioner och 

maktordningar som finns i samhället. Detta att bli medveten om hur vi styrs av föreställning-

arna är genomgående något som även Svaleryd, Berge och Frawley poängterar. Så för möj-

ligheten ska finnas att kunna se eleverna som individer istället för kön bör vi få klarhet om 

vad våra föreställningar är och hur de kan påverka. Då först kan en förändring ske. Det är 

därför viktigt att inte tänka att det löser sig själv utan det handlar om att vara aktiv själv och 

bearbeta sina föreställningar och ifrågasätta sitt beteende gentemot män och kvinnor. Lärares 

föreställningar medverkar till att elever ses som kön istället för individer vad händer då när 

dessa iscensätts, uppstår och/eller består? Detta kommer att diskuteras i nästa kapitel. 

 

4.3 Skapandet och bibehållandet av kön 
Resultaten innehöll observationer som redovisade att lärare medverkar till att könsmönster 

uppstår och består. I vissa övningar fanns intentioner att bryta mönstret eftersom indelningen 

flicka och pojke förekom i många fall. Ett exempel på detta är de kamratgrupper som fanns 

på i klassen och som var organiserade på så sätt att också flickor och pojkar skulle få leka 
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med varandra. Lärarna tyckte dock att flick- och pojkgrupper på idrotten var acceptabelt. 

Därmed motsäger sig ibland lärarnas svar det som faktiskt förekommer i undervisningen. Nå-

got annat som förekommer i lärarnas undervisning är socialisering, om detta kommer nästa 

del att handla. 

 

4.3.1 Socialisering 
Det förekom kommentarer från lärarna där flickorna tilltalades milt och pojkarna korthugget. 

Lärarnas föreställningar om könen som bland annat innebar att pojkarna är mer fysiska och 

flickor mer stillsamma uttrycktes då med direkt tilltal.  

 Ibland förekom det att eleverna bemötte varandra med könspräglade kommentarer i studien 

som t ex vid ett tillfälle när en flicka blev kallad för kärring. De elever som förekom i denna 

studie har haft några år på sig att lära sig hur samhället ser på manligt och kvinnligt och sä-

kert anpassat sig till stor del efter detta. Vi behöver bli accepterade av föräldrar, omgivning-

en, och formas också därefter. Såsom Kjellberg skriver om att det är de vuxnas förväntningar 

på hur könen ska bete sig som styr och att det är där problemet ligger är en tanke att ta till sig 

även om det i vissa fall verkar som att det är barnen själva som beter sig på ett visst sätt mot 

varandra och mot lärare. För att diskutera vidare kring de mer iscensättande resultaten kom-

mer det nedan att handla om social integration. 

 

4.3.2 Social integration 
Att män och kvinnor fungerar på olika sätt och därmed beter dig på ett visst sätt och gör vissa 

specifika saker var något som framkom under intervjuerna. Det är just detta som gör att den 

sociala integrationen blir verklighet. Öhman hittade liknande resultat i sin undersökning där 

förskolepersonalen hade föreställningar om att könsmönster var orubbliga. Könsrollerna an-

sågs av respondenterna vara rigida och könsspecifika och därför lades ingen större vikt vid att 

försöka ändra sitt beteende mot eleverna, flickor och pojkar. Båda respondenterna är medvet-

na om att de inom vissa områden behandlar flickor och pojkar annorlunda men att det, enligt 

dem, kanske inte alltid behövs korrigeras. Som orsak till detta är åsikten om att flickor och 

pojkar är fundamentalt olika. 

 Det som resultaten i den här studien visar är att fler pojkar tillåts ta plats som de busiga och 

mer energiska som hellre springer runt än ägnar sig åt att plocka undan efter sig, vilket också 

lärarna upplevde kännetecknade pojkar. Enligt Lundgrens Tre år i g fann hon att pojkar tog 

mest fysisk och verbal plats men att det inte alltid var så och att det inte gällde alla pojkar. 
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Att det inte alltid är så är något som också påpekats under intervjuer med lärarna i den här 

studien.  

 Det förekommer att pojkars kommentarer värderas högre än flickors under observationerna 

samt de tenderar att ha mer kreativa, vetenskapliga förklaringar till saker. Orsaken till detta 

kan vara att mer talutrymme ges till pojkar och att de därför tillåts formulera och tänka efter 

mer än flickor. Att mer talutrymme ges till pojkar är något som Einarsson och Hultman studie 

visar. Att pojkar ges mer utrymme kan bero på maktordningen, mannen som norm, och den 

är svår att rubba. Enligt Öhrn har dock en förändring skett under 1990-talet där flickorna fått 

en starkare roll i klassrummet vilket kan innebära att det är på väg att bli mer jämställt. Fort-

farande är det dock flickorna som anpassar sig bäst till betygssystemen och presterar bäst. 

Flickor kan möjligtvis få lika mycket uppmuntran och medhåll från lärare som pojkar när de 

säger något kreativt och tekniskt inriktat så att också de kan utvecklas inom dessa områden. 

Likaså kan kanske pojkars intresse för exempelvis språk främjas med pedagogiska metoder 

som gynnar båda könen.  

 Det citat som handlar om massageboken kan diskuteras om det var till fördel eller nackdel 

för genussystemet. Texten handlar om en pojke som utför något som ses som mjukt och lug-

nande vilket anses, enligt lärarna, känneteckna flickor. Samtidigt måste undervisningsmateri-

alet ses över så att inte bara män, som är norm, förekommer i litteraturen i skolan. Det Fraw-

ley poängterar är vikten av att pedagoger tänker igenom sina arbetsmetoder och förhållnings-

sätt så att de blir mer könsneutrala vilket förekommer till viss del hos respondenterna. Littera-

turen som speglade en pojke som utförde mjuka och stillsamma rörelser kan ses som arbets-

metoder som gynnar ett könsneutralt förhållningssätt. Till viss del använder sig även lärare i 

studien av att inte bara pojkar utför det som anses som manligt och tvärtom. Det är oftast en 

flicka och en pojke som utför uppgifter tillsammans.  

 Något entydigt svar på hur jämställdhet kan nås framkom inte hos respondenterna i den här 

studien, mer än att vissa elevers självförtroende behöver stärkas. Men inget om att jämställd-

het är något man behöver eller inte behöver ha i bakhuvudet. Öhman talar om en tredje före-

ställning som framkom i hennes studie, den handlar om att vissa barn kan behöva lyftas fram 

mer än andra för att nå jämställdhet men att det inte är något man behöver reflektera över 

hela tiden, d v s lite av åsikten att jämställdhet kommer naturligt. Detta att flickor syns mer 

om idrottsundervisningen är indelad efter könstillhörighet kan ses som ett jämställdhetsarbe-

te. I detta fall behöver den delade undervisningen i Idrott och hälsa inte vara negativ. Det kan 

dock ha skett slentrianmässigt, kanske ville lärarna inte se att det var av gammal vana och att 

det var deras föreställningar som spelade in. Vidare förklarades det att eftersom pojkar har 
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mer energi och vågar hävda sig själva mer än flickor så utgör säridrotten en slags oas där 

flickor ska få tillåtelse att synas men då endast tillsammans med andra flickor. Respondenter-

na ansåg att de behövde arbeta i könsindelade grupper för att stärka flickornas självförtroen-

de. Inget om hur pojkarna upplevde lektionerna eller vad de behövde arbeta med framkom. 

Öhman har i sin studie funnit liknande resonemang bland förskolepersonalen. De anser att 

vissa barn, pojkar eller flickor, kan behöva lyftas fram mer än andra för att nå jämställdhet. 

Liksom Gannerud, som fann att de arbetat med att bryta könsstereotypa mönster genom en-

könade grupper, fanns samma tendenser även i denna studie. Om det är meningen att den 

könsindelade undervisningen ska främja jämställdhet måste väl också pojkarnas vinst av sär-

indelningen diskuteras? De borde kanske liksom flickorna ha beteenden som behöver föränd-

ras? Om flickorna behöver framhävas finns det en möjlighet att pojkarna behöver träna på att 

vara mindre i centrum? 

 Att arbetsdelningen mellan könen, social integration, förverkligas till viss del förekommer i 

resultaten. När någon bryter mot genussystemet, där mannen är norm och isärhållandet mel-

lan könen förekommer, möts det inte alltid med öppna armar. Nedan diskuteras kring de re-

sultat som innehöll hur lärare reagerade på elever som bröt mot genussystemet. 

 

4.3.3 Att bryta mot genussystemet 
Att bryta mot genussystemet är att bryta mot den ordning och struktur som ingår i samhällets 

uppbyggnad. Det är inte enkelt att upptäckta de könsmönster som finns bakom denna ord-

ning. Dock kan de som bryter mot ordningen mötas av starka reaktioner. Läraren talar under 

intervjun om att flickor som beter sig på ett sätt som kännetecknar det manliga, är bråkiga 

och stökiga, ses som ett problem vilket medverkat till att lärare inte vet hur de ska behandla 

och bemöta dem.  

 Att inte uppmärksamma genussystemet kan betyda att jämställdhetsarbetet motarbetas eller 

tar längre tid att förverkligas än det skulle behöva. De könsindelade idrottslektionerna präg-

lades inte av jämställdhet. Under den idrottslektion fick flickan som var snabb inte vara det. 

Hon bryter mot genussystemet vilket inte uppskattas, främst visar de andra eleverna detta 

motstånd tydligt. Odelfors talar om att barnen på förskolan var mer jämställda när de fick 

leka fritt än när de vuxna kontrollerade uttrycksformen. Kanske skulle inte läraren ha under-

visningen uppdelad efter kön, vilket innebär att de kontrollerar undervisningsformen och det-

ta kan medverka till det som Odelfors upptäckte. Samtidigt kan det i vissa fall vara positivt, 

lärarna själva hävdar att de har delad undervisning för att arbeta med jämställdhet, lyfta fram 

flickorna mer till exempel.  

 37  



 

 Att studera genusmönster handlar i den här uppsatsen mycket om att studera beteende, 

feed-back samt klassrumssegregation. Detta brukar känneteckna den dolda läroplanen, ett 

exempel på detta fenomen är den tysta överenskommelsen som studien uppmärksammar. Nå-

gon som poängterar den dolda läroplanens betydelse för att uppmärksamma könsmönster är 

Frawley. Flickan som får signaler om att hon bör skämmas när hon avbryter ett samtal mellan 

två lärare är ett exempel på den dolda läroplanen. Till viss del kan flickans beteende innebära 

att hon bryter mot genussystemet och att det är därför hon möts av en reaktion som inriktar 

sig på att nedvärdera henne och kalla hennes beteende ”dåligt”. 

 Ytterligare ett exempel på att en elev bryter mot genuskontraktet är tydligt då hon får elaka 

kommentarer under lektionen. Läraren tycks inte uppmärksamma det hela mer än att hon sä-

ger ifrån när klasskamraterna ber henne säga åt den banbrytande flickan. Genom att det på 

skolan redan satts i system att pojkar och flickor ibland har skild undervisning och då främst 

för att idrottslektionerna ska kunna ge mer möjligheter åt flickor stärker isärhållningen mel-

lan könen.  

 Mannen är norm enligt genussystemet men de betyder inte alltid att de gynnas. I resultatet 

förekommer en situation då en pojke försöker hjälpa läraren med information om vem som 

ska leka med vem i det kamratsystem de har i klassen. Eftersom det oftast är flickor som er-

bjuder läraren hjälp och håller reda på ordningen i klassen litar läraren inte riktigt på honom. 

Pojken försöker göra något som enligt föreställningarna anses vara ett kvinnligt beteende och 

möts då av skepsis.  

 Mannen premieras före kvinnan, så är fallet i de redovisade resultaten och visar att också 

skolan är en del i genussystemet. Därmed bidrar lärare till att genusmönster består och upp-

står. Detta kan dock inte generaliseras till att gälla alla skolor och alla lärare. För att förstå om 

resultaten har relevans eller inte kommer en diskussion kring metoden och litteraturen som 

förekommit i uppsatsen att redovisas nedan.  

  

4.4 Metod och litteratur kritik 
Intervjuerna har gett underlag för att besvara syftet men skulle med mer kunskap och erfa-

renhet ha kunnat göras annorlunda. Genom min begränsade erfarenhet av ostrukturerade in-

tervjuer kan jag ha påverkat respondenterna att säga det jag ville höra. Min upplevelse är 

ändå att de fick det utrymme som krävdes för att de skulle få tala fritt. Den friheten kan ha 

lett dem in på sidospår men där har jag försökt agera för att åter komma tillbaks till ämnet. 
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Sammanfattningsvis anser jag att respondenterna gett mig svar som går att koppla samman 

med observationerna.  

 Att undanhålla det verkliga syftet med studien kan ur moraliskt synpunkt ifrågasättas. Lä-

rarna har dock uppmärksammats på att det funnits ett mer specifikt syfte men att de blev 

medvetna om detta då observationerna redan var igång. Detta kan ha gjort att lärarna blev 

mer återhållsamma i sitt agerande även om de inte visste vad det var de skulle lägga fokus på.  

 Att studien genomförts under en kort period kan påverka resultaten men eftersom studien 

hade som syfte att undersöka på djupet har den ändå relevans med tanke på innehållet och hur 

det svarar mot syftet.  

 De exempel som redovisats från den empiriska undersökningsdelen kan verka få och frag-

mentariska men med hjälp av annan tidigare forskning som visar på liknande resultat anser 

jag ändå att de har relevans och att de svarar mot denna studies syfte.  

 Angående det teoretiska ramverk som använts i uppsatsen, vet ingen med säkerhet idag var-

för det är så att män har den övervägande makten i samhället men att genussystemteorin är ett 

sätt att förklara den. Det har fungerat att använda Hirdmans teori och jag har hittat föreställ-

ningar och iscensättande av föreställningar under min studie. Därför anser jag att den är rele-

vant i detta sammanhang och därför kan användas i liknande studier. Däremot handlar det om 

mycket subtila företeelser och kan vara mycket svåra att påvisa. Möjligen kan mer psykolo-

giska teorier tas med i beräkningen vid ytterligare fördjupning i ämnet.   

 Den litteratur som förekommit i uppsatsen kan ifrågasättas på så vis att en studie är ameri-

kansk (Frawley) och därför inte överförbar i den svenska skolan. Det talas dock om den dolda 

läroplanen vilken förekommer i alla skolor. Den dolda läroplanen handlar om att uppmärk-

samma beteenden, feed-back och klassrumssegregation enligt Frawley och detta är aktuellt 

också för den svenska skolan. Möjligen kan den svenska dolda läroplanen behöva lägga fo-

kus på andra områden än den amerikanska men min bedömning är att den är relevant i detta 

sammanhang. Denna bedömning skedde eftersom mycket av det som beskrivits handlar om 

det som Frawley upplever är den dolda läroplanen.  

 Många av de studier som redovisas i forskningsläget (1.2) har genomförts på förskolan och 

är därför inte helt jämförbara med denna. Föreställningar om kvinnligt och manligt är dock, 

enligt Hirdman, något som finns i hela samhället och inte specifikt förekommer hos lågsta-

dielärare. Vilka föreställningarna är kan dock skilja sig åt men det framkommer ändå att för-

skolelärare behandlar pojkar och flickor olika. Där de vuxna kontrollerade leken framkom att 

pojkar gavs mer utrymme, enligt Odelfors.  
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 En annan studie som kan kritiseras är Einarssons och Hultmans. Deras studie är genomförd 

på alla skolstadier men är från åttiotalet vilket kan ses som inaktuellt. Vid jämförelser med 

senare forskning genomförd av Öhrn och Lundgren framkommer dock att Einarsson och 

Hultmans resultat i övergripande drag överensstämmer med deras. Framförallt är det mannen 

som norm, att pojkar ges mer utrymme som överensstämmer.  

 Något som bör ligga i åtanke när den här studien läses är att det inte alltid är så som beskri-

vits ovan (att det inte gäller alla svenska skolor) samt att det inte alltid gäller alla flickor re-

spektive pojkar.  

 

4.5 Slutsatser 
 Det som framkom var att elever behandlas annorlunda beroende på om de är en flicka eller 

pojke. Detta överensstämmer med lärarnas föreställningar som visar på att de anser att flickor 

och pojkar är fundamentalt olika.  

 

4.6 Fortsatt forskning 
Att de flickor som beter sig bråkigt och stökigt är ett problem i skolan framkom i studien. Att 

undersöka detta mer ingående vore intressant. Under mina observationer framkom inte något 

sådant exempel men en utav respondenterna hävdade att det var ett problem i skolan idag. 

Det skulle vara intressant att observera och intervjua lärare som upplevt detta samt flickor 

som anses vara bråkiga och stökiga och hur de upplever sin situation. Studien skulle kunna 

genomföras på liknande tillvägagångssätt som denna men att eleven också får vara med och 

intervjuas. Den empiriska delen bör utföras i en klass där man vet att det finns en stökig 

flicka som anses vara ett problem. Lärarens förhållningssätt till denna elev kan då studeras 

och analyseras samt hur eleven upplever detta.  

 Vidare kan också studien genomföras på olika skolor för att resultaten ska kunna generali-

seras. En jämförelse kan också göras mellan olika kommuner eller glesbygd samt storstad. 

Områden som har en mångfald av människor från olika kulturer kan också vara av värde att 

studeras då synen på vad som kännetecknar ett visst kön är skiljer sig beroende på kulturtill-

hörighet. Att se på hur situationen är i de äldre skolåren och om lärare beter sig likadant där, 

är ytterligare en annan inriktning på studien. Att fokusera på de flickor eller pojkar som bry-

ter mot könsordningen skulle också kunna bli en del av en fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 

Frågeområden intervju  
 
Studiens syfte: Att undersöka lärares föreställningar om kvinnligt och manligt samt hur dessa 

avspeglas i deras arbets- och förhållningssätt till elever.  

• Upplever lärare elever som individer eller som kön?  

• Medverkar lärare till att genusmönster uppstår och/eller består?  

 

Fasta frågeområden:  

 
Synen på/Föreställningar om begreppet genus och jämställdhet?  

Synen på/Föreställningar om vad som kännetecknar manligt och kvinnligt?  

Pedagogik baserad på neutral- eller särbehandling för pojkar respektive flickor?  

Påverkar miljön på så vis att kön skapas?  

Synen på att mannen är norm?  

 
 



Bilaga 2 
Käll- och litteratursökning 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
genus 
genusforskning 
genuspedagogik 

könsperspektiv 
könsroller 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
De berör mitt ämne och genom att söka på de orden får jag ett bra uppslag av vilka böcker 
som finns tillgängliga. 
 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

EBSCO 
EBSCO 
LIBRIS 

gend* education* 
gender bias classroom 
genus* lärraroll* 

94 
149 
9 

4 
12 
4 

 
KOMMENTARER:  
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