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Abstract

This paper attempts to display how five teachers of social studies use and relate to the policy 
documents and their instructions on gender. To penetrate the subject, five teachers were 
intreviewed. Each interview focused on how the curriculum attempts to guide teachers 
regarding gender, sex differences and equality of opportunity. The collected information was 
processed, analyzed and discussed using gender studies and discourse theory.

The results show that the interpretation and usage of the curriculum is very subjective and 
varies greatly between all the interviewed teachers. Their personal interpretation proves to be 
crucial when it comes to making reality of the stated goals in the curriculum, concerning 
actively working towards equality of opportunity between sexes. For example, two teachers 
strongly believe they do not treat their students differently based on sex, while three others 
find it a delicate problem that they do treat female and male students differently. The ideas on 
how to implement gender theory into their teaching also vary greatly. This marked difference 
in interpretations of the curriculum can be explained mainly in two ways. Firstly, the policy 
documents and curriculum are very indistinct, providing only guidelines and very few, or no, 
direct instructions on how to use gender theory when teaching. Secondly, the personal 
background of each teacher, including upbringing, education and personal interest, shows vast 
importance on how to interpret the guidelines of the curriculum.

The paper also shows a conflict between the attempted individual treatment of each student 
based on the specific needs of that individual student, and the thought of equal treatment and 
rights, regardless of sex. A discussion is held concerning how male and female teachers find 
themselves in different roles, and how the call for a greater number of male teachers include a 
call for specific typically “male” characteristics. Finally, the paper points out that the usage of 
gender studies in school implies that the heterosexual norm is the standard, and the issue of 
equal rights regardless of sexual preference is not even addressed.

Nyckelord/keywords: genus/gender, kön/sex, styrdokument/policy document, 
läroplan/curriculum, SO-lärare/teacher of social studies 
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Inledning 

Att vi människor behandlar och bemöter varandra olika beroende på sociala och kulturella 

föreställningar om kön: det vill säga genus, är problematiskt. Synen på kvinnligt och manligt 

leder till att flickor likväl som pojkar, såväl utanför som inom skolan, begränsas i möjligheter 

och hindras i både tanke och handling av den rådande kulturens stereotypa föreställningar om 

könen. Skolforskningen visar att eleverna bemöts och behandlas olika beroende på 

könstillhörighet och att lärarna är med och befäster rådande stereotypa föreställningar om 

kvinnor och män.1

    Styrdokumenten för skolan innehåller mål och riktlinjer angående jämställdhet, kön och 

genus. I skolans läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94)2, finns riktlinjer om att det i lärarnas uppdrag ingår att motverka 

traditionella könsmönster, att verka för lika rätt och möjligheter för tjejer och killar samt att 

uppmuntra eleverna att utveckla intressen utan att hindras av föreställningar om kvinnligt och 

manligt. Som blivande lärare i SO har jag funderat mycket på hur det praktiskt ska gå till i 

undervisningen och i bemötandet av eleverna. I ämnenas karaktär ingår att fundera på sig 

själv, sin roll i samhället och samhällets strukturer och därför anser jag att ett genusperspektiv 

är en naturlig del i detta. Samtidigt pekar styrdokumenten mot att en rad olika perspektiv ska 

genomsyra undervisningen och jag ser en risk i att perspektiven drunknar i varandra och att 

det är svårt att förhålla sig till alla perspektiv samtidigt. Styrdokumenten är också otydliga i 

den mening att det är svårt att utläsa hur direktiven om genus ska införlivas i lärararbetet. 

Därför är det intressant att belysa hur olika lärare ser på styrdokumentens och i synnerhet 

läroplanens direktiv. I mitt examensarbete fokuserar jag på hur fem lärare ser på innehållets 

implementering i skolan och på dess relation till SO-ämnet. En utgångspunkt är att lärarnas 

egen föreställning och inställning till genusbegreppet kan ha en avgörande betydelse för hur 

man uppfattar läroplanens direktiv. Fem olika lärares förståelse av genusbegreppet, vad 

traditionella könsmönster är och beror på, vilken roll förväntningar har gällande synen på 

könen och vad lika rätt och möjligheter innebär kommer att analyseras och diskuteras i detta 

examensarbete. 

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att belysa och problematisera SO-lärarens uppdrag 

angående jämställdhet, kön och genus. I undersökningens fokus står hur fem olika lärare i SO 

1 Se exempelvis: Ingegerd Tallberg Broman, De lärarstuderande och könsperspektiven (Malmö 1998), s.15
2 Sök under fliken: lagar och regler på skolverkets hemsida: www.skolverket.se 

4



Examensarbete Johan Norlin

ser på genusbegreppet och hur de uppfattar och förhåller sig till läroplanens direktiv om 

jämställdhet, kön och genus. Arbetet syftar också till att problematisera den ämnesrelaterade 

undervisningens relation till genus utifrån de fem lärarnas tankar och styrdokumenten.

Frågeställningar:

• Vilken syn och attityd har lärarna till genus?

• Hur ser lärarna på och förhåller sig till läroplanens uppdrag gällande jämställdhet, kön 

och genus?

• Hur tänker lärarna kring den ämnesrelaterade SO-undervisningen relaterat till genus 

och hur stämmer detta överens med styrdokumentens uppdrag?

Teoretisk utgångspunkt

Arbetet kommer att utgå från två teoretiska ramar: genusteori och diskursteori. Dessa 

teoretiska ramar kommer att vara utgångspunkten när lärarnas tankar analyseras och 

diskuteras i undersökning och analysdelen. 

Genusteori

Genusteori bör ses som en paraplyterm för flera olika forskares syn på hur kön och genus 

formeras och vad det betyder i samhället. Don Kulick, professor i antropologi, sätter fingret 

på vad begreppet genus innebär: 

Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska skillnaderna i 

sig som utgör genus, utan att det är tolkningen av dessa.3 

Begreppet kön kan ses som biologiskt kön medan genus är en tolkning av kön utifrån de 

kulturella föreställningar vi lever med, vilka förändras i tid och rum. Variationen beträffande 

könsroller och uppfattningar om män och kvinnor kan inte förklaras genom biologi utan 

kräver att man ser på uppfattningen av kön som något föränderligt och beroende av den 

kulturella och sociala kontexten. Kulick menar att biologi alltid upplevs genom kultur och 

3 Don Kulick (red), Från kön till genus – kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv (Borås 1987), s.11
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alltså inte ”talar” för sig själv. Människan översätter dessa upplevelser i termer av symboler 

och idéer som vi använder oss av till vardags. Beroende på kulturella föreställningar styr vi 

tolkningen av biologin och gör den ”naturlig” för oss. Kulick menar att de biologiska 

skillnaderna mellan könen inte utgör någon urkälla där de idéer vi har om manligt och 

kvinnligt hämtar form och innehåll. Han hävdar istället att det snarare är så att skillnaderna 

betonas eller tonas ner, framhävs eller glöms beroende på kulturella och socialt skapade 

föreställningar och förhållanden.4 I detta examensarbete kommer begreppen kön och genus att 

glida in i varandra på grund av att den kontextuella förståelsen av begreppet kön. Denna 

förståelse syns i såväl skolforskningen som styrdokumenten, och innebär att kön tolkas i 

termer av såväl föränderlighet som social och kulturell formering. Begreppen kön och genus 

kommer därför att användas omväxlande i texten.

Arbetets användning av genusbegreppet utgår från genushistorikern Yvonne Hirdman, som 

menar att en översättning av gender till det svenska genus är det mest funktionella. En tidigare 

översättning har varit begreppet socialt kön men Hirdman menar att begreppet ”socialt” blivit 

utnött inom samhällsvetenskapen och tappat sin mening. Hon menar också att ”kulturellt” 

borde tillskrivas samma betydelse som ”socialt” i sammanhanget. Ett problem med begreppet 

socialt kön är också att skillnaden inte blir så stor från det tidigare begreppet könsroll och 

således också något som man i princip borde kunna göra sig fri från. Könsrollsbegreppet 

skiljer sig från genus i den bemärkelsen att begreppet saknar en maktdimension.5 Hirdman 

skriver att:

Det fanns en slags enkelt, oproblematiserat, ingengörstänkande att det var ”rollerna” som 

var ansvariga för en viss, kvardröjande, form av ojämlikhet i samhället mellan män och 

kvinnor.  Felet  med  dessa  roller  var  att  de  inte  längre  var  funktionella  –  men  att  de 

uppenbarligen hade varit det.6

Hirdman menar att alla samhällen präglas av en genusordning, vilket innebär att kvinnor och 

män är olika på vissa specifika sätt, och framförallt i relation till varandra. Denna 

genusordning skapar hinder för den enskilde individen genom att, kvinnor som män, hindras i 

såväl handling och tankar.7 Hirdman använder också begreppet genuskontrakt vilket betyder 

4 Kulick, Från kön till genus (1987), s.11f.
5 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet. Reflektioner kring kvinnors sociala underordning”. Kvinnovetenskaplig  
tidskrift (1988:3), s.3
6 Yvonne Hirdman; Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö 2001), s.12
7 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.6
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att män och kvinnor ges olika uppgifter och ansvar och samtidigt olika rättigheter. 

Genuskontraktet förändras historiskt och utformas olika i olika samhällen och på olika 

samhällsnivåer. Det stereotypa, idealtypiska kontraktet innebär att mannen ska vara 

beskyddande och försörjande medan kvinnan ska föda barn och uppfostra dem. Kontraktet 

förändras ständigt men utformas hela tiden så att män och kvinnors uppgifter står i kontrast 

till varandra.8 I grunden finns, enligt Hirdman, ”isärhållningens logik”9 vilken innebär att män 

och kvinnor ses som olika och att det hela tiden görs skillnad på vad kvinnor och män gör. 

Dessutom följs denna isärhållning mellan könen av en hierarkisk ordning där kvinnan hela 

tiden underordnas den normerande mannen. Logiken av isärhållning och hierarki mellan 

könen bildar tillsammans det Hirdman benämner som genussystemet eller genusordningen.10

Sociologen och genusforskaren R.W. Connell menar precis som Hirdman att 

könsrollsbegreppet saknar en maktdimension. Det är ändå av vikt att förstå vilken mening 

som tillskrivs begreppet, eftersom det fortfarande används. Connell menar att det vanligaste 

sättet att förstå könsrollsbegreppet är att:

[…] män och kvinnor följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras 

kön – ”könsrollen”. Enligt detta synsätt finns det alltid två könsroller inom alla kulturella 

miljöer, en manlig och en kvinnlig. Maskulinitet och femininitet kan tämligen lätt tolkas 

som internaliserade könsroller, produkten av inlärning eller socialisation.11 

Connell skriver att logiken med könsrollsanalysen är att de två rollerna ses som 

komplementära och därför inte innefattas av en maktanalys. Connell menar, precis som 

Hirdman, att könsrollsbegreppet därför inte är funktionellt.12 Connell tar också upp begreppet 

genusmönster, vilket påminner om läroplanens formulering: könsmönster. Connell ser 

genusmönster som ett övergripande begrepp för skillnader och motsatser i sociala relationer 

inom vilka individer och grupper agerar. Genusmönster kan skilja sig i olika sammanhang 

men innebär att det existerar sociala strukturer som begränsar det individuella handlandet. 

Dessa strukturer är exempelvis vardagliga praktiker där män ges auktoritet över kvinnor.13 Ett 

exempel på en sådan vardaglig praktik är skolan som generellt har en maktstruktur där 

skolledarna är män, medan lärarkåren domineras av kvinnor.

8 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.84-89
9 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.66
10 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.62-75
11 R.W. Connell, Maskuliniteter (Göteborg, 1996), s. 39f
12 Connell, Maskuliniteter (1996), s. 39
13 R.W. Connell, Om genus (Uddevalla, 2006), s.20-23, 75-77
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Jämställdhet och heteronormativitet 

Två begrepp som ofta kopplas ihop med genus och kön är begreppen jämställdhet och 

heteronormativitet. Dessa begrepp kommer att tas upp i arbetet och behöver därför förklaras 

närmare. Inledningsvis definieras begreppen, vilket följs upp med en diskussion om hur de 

hänger ihop.

Jämställdhet

Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Jämställdhet 

innefattar också att alla ska ha samma skyldigheter och möjligheter inom alla olika områden i 

livet. Jämställdhetsbegreppet begränsas till kön och inte faktorer som till exempel etnicitet 

eller handikapp.14 

Heteronormativitet

Heteronormativitet handlar om antagandet att alla är heterosexuella och att det heterosexuella 

livet är det naturliga. Heteronormativitet kan ses som en del i studiet av hur makt och identitet 

upprätthålls, språkligt och i relationer. Språket och strukturer upprätthåller ”idén om två 

stabila och isärhållna kön”15 som skapas och upprätthålls genom tanken att detta är naturligt 

och självklart.16

Förhållandet mellan jämställdhet och heteronormativitet

Ulrika Dahl, som är lektor i genusvetenskap, diskuterar i boken Queersverige17 

jämställdhetsbegreppets sammankoppling med heteronormativitetsbegreppet. Hon menar att 

jämställdhetsdiskursen vilar på en obligatorisk heterosexualitet och att denna skapar specifika 

uppfattningar om vad kön är och vad det har för betydelse. Dahl beskriver att utgångspunkten 

och slutmålet för jämställdhet handlar om att mannen och kvinnan begär varandra och att 

jämställdhetsarbetet i sig definierar vad det innebär att vara man och kvinna. Dahl tar bland 

annat upp jämställdhetsarbetets syfte att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden genom att 

uppmuntra män att söka sig till klassiska kvinnoyrken, vilket grundskolan är ett tydligt 

exempel på. Utifrån sin studie om jämställdhetsarbete i Norrland visar hon på att man 

argumenterar för ett behov av män inom kvinnodominerade yrken för att ”det är viktigt att 

14 Ann-Katrine, Roth, Nya jämställdhetsboken – Från teori till praktik (Stockholm 2002)
15 Ulrika Dahl, ”Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör”. En  
kunskapsinventering av forskning om homofobi och heteronormativitet (Stockholm 2005), s. 22
16 Dahl, ”Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör”(2005), s.22
17 Don Kulick (red), Queersverige (Stockholm 2005)
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barn möter trygga och mogna män” och att männen behövs för att ”sätta gränser”18. Även om 

Dahls studie inte specifikt handlar om jämställdhetsarbete i skolvärlden är resultaten relevanta 

i detta arbete, eftersom skolan yrkesmässigt domineras av kvinnor. Dahl visar att mäns inträde 

inom de kvinnodominerade yrkena leder till en maskulinisering av de traditionella 

kvinnoyrkena, där den goda mannen ska vara mogen och ansvarstagande men samtidigt en 

”riktig karl”, vilket laddas med innebörden modig, mogen och heterosexuell.19

Diskursteori

Diskursteori handlar förenklat om hur språket formar människors verklighet. I detta arbete 

kommer diskursteori att användas för att kunna förstå lärarnas utsagor om kön och genus i en 

särskilt tidsavgränsat och kulturellt sammanhang. 

    Diskursteori kan enligt Göran Bergström och Kristina Boréus delas in i två 

huvudinriktningar: en fransk och en anglosaxisk. Den franska inriktningen förknippas i mångt 

och mycket med Michel Foucault. Hans tankar om språket som meningsskapande tillhör en av 

teorins fundament.20 Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips handlar 

Foucaults teoribildning om att kartlägga vilka utsagor som ses som meningsfulla och sanna i 

en viss historisk kontext. I centrum för Foucault står att undersöka strukturerna och reglerna 

för vad som får sägas eller inte och vad som i ett samhälle, eller i ett sammanhang, ses som 

sant eller falskt. Foucault har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i den mening att 

sanningen ska ses som en diskursiv konstruktion; sanningen konstrueras alltså i 

samhällskontexten. Förhållandet mellan makt och kunskap är centralt för Foucault. Han 

menar att institutioner med kunskapslegitimitet fungerar som ett delvis förtryckande system 

vilket styr de individuella aktörerna.21 Bergström och Boréus beskriver Foucaults syn på 

diskurs som ett regelsystem vilket legitimerar vissa kunskaper i förhållande till andra och 

samtidigt legitimerar vissa individers auktoritet22. Foucaults syn på institutionernas makt är 

intressant för detta arbete eftersom skolväsendet som institution kan ses som en maktutövare. 

I diskursteori ses språket som en maktbärare, vilket innebär att styrdokumentens 

formuleringar är en del av skolväsendets institutionella maktutövning.

    Den anglosaxiska inriktningen representeras bland annat av de politiska teoretikerna 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffe. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är Laclaus och 

18 Kulick, Queersverige (2005), s.53
19 Kulick, Queersverige (2005) s.49-56
20Göran Bergström & Kristina Boréus (red), Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text-  
och diskursanalys (Hungary 2009), s.308f.
21 Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s.19f.
22 Bergström & Boréus, Textens mening och makt (2009), s.308f.
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Mouffes perspektiv också socialkonstruktionistiskt. Samtidigt är människan som aktör inte 

särskilt framträdande i teorin. Synen är snarare att människan inlemmas i de mönster som 

bildas av de ideologiskt färgade diskurser som konstrueras.23 Språket ska ses som föränderligt 

och instabilt, vilket medför en kamp om begrepp. Beroende på den argumenterandes position 

använder olika aktörer ord och begrepp som de kan identifiera sig med, vilka tillhör den egna 

diskursen. Kampen om begreppen och hur världen genom dessa konstrueras förs för att uppnå 

hegemoni; det vill säga rätten till auktoritet/herravälde över formuleringarna.24 

Föränderligheten är central för Laclau och Mouffe, vilket innebär att samhället och kulturella 

system alltid kan utvecklas till något annat. Samtidigt ska föränderligheten ses som 

strukturellt trög; det är svårt att skapa förändring.25 

    

Bergström och Boréus beskriver diskursanalys som ett sätt att studera ett samhällsfenomen på, 

där språket är det centrala. Utgångspunkten vid användning av diskursanalys är att språket 

inte skildrar verkligheten utan istället bidrar till att forma den. Centralt i diskursanalys är ett 

maktperspektiv eftersom språket sätter gränser för människors sätt att tänka och handla. När 

diskurser skapas uppkommer utestängningsmekanismer och genom dessa kan människor 

kontrolleras. Utestängningsmekanismer innebär att något exempelvis ses som förbjudet, 

normalt, onormalt, rätt eller fel. Författarna skriver att diskurser är något som avgör vad som 

får sägas, vem som får säga det, från vilka positioner det kan sägas samt även hur något får 

sägas. Diskursanalyser behandlar ofta maktperspektivet genom att analysera kampen om 

meningsskapande och att undersöka diskursens normativa begränsande.26 I detta arbete 

kommer diskursanalys att användas för att undersöka om det går att se någon diskursiv 

begränsning i vad lärarna talar om när det gäller genus. 

    Språkanvändning är en social aktivitet och språket formas i en kontext. Diskursanalys utgår 

från att språket också har en konstituerande sida genom att sociala fenomen, identiteter, 

relationer och livsåskådningar formas genom språket. Språket ska ses som en nödvändig 

grund för vad vi tänker men även för hur vi handlar. Dessutom kan diskursanalysen användas 

till att rekonstruera sociala identiteter. Synen är att identiteter är föränderliga och diskursen 

ger förutsättningarna för identitetsbildning. När det gäller exempelvis genusformation kan 

diskursen ses som avgörande för hur kvinnligt och manligt konstrueras. Genom att i 

23 Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys (2009), s.25
24 Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys (2009), s.13
25 Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys (2009), s.62f.
26 Bergström & Boréus, Textens mening och makt (2009), s. 305f, 311f, 328
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diskursanalysen utgå från dikotomier, som exempelvis ”hon” och ”han”, kan bilden av 

identiteten framkomma genom att den ställs i opposition till ”den andre”.27

Metod

Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fem lärare i SO på grundskolans senare 

del. Innan intervjuerna informerades intervjupersonerna om att intervjuerna är anonyma i den 

mening att inga riktiga namn på personer, orter eller skolor kommer att användas i det färdiga 

arbetet. Det övergripande syftet med arbetet presenterades också för intervjupersonerna och 

samtliga lärare samtyckte till att intervjun spelades in. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

en mp3-spelare och fördes därefter över till en ljudfil som sparades och spelades upp via en 

dator. Därefter transkriberades relevanta delar av intervjuerna. Med relevanta delar menas när 

lärarna talar om sådant som kan anses vara relaterat till undersökningens frågeställningar.

    Intervjuerna är av öppen halvstrukturerad karaktär. Modellen för intervjun är hämtad från 

Steinar Kvale, vilket innebär att undersökningen har följt de riktlinjer som han har ställt upp 

för en intervjuguide och för intervjufrågor. Intervjumallen28 är upplagd genom att jag som 

intervjuare tillsammans med intervjupersonen för ett samtal om ett utdrag ur Lpo94, rörande 

jämställdhet, kön och genus.29 Intervjun är inte ett samtal i den mening att en diskussion sker 

på lika villkor, eftersom intervjuaren är den som styr vad som ska talas om. Men tanken är att 

intervjun ska efterlikna ett samtal i den mening att en avslappnad samtalssituation uppstår där 

intervjupersonen i så hög grad som möjligt delar med sig av sina uppriktiga tankar. Utifrån 

vad lärarna tog upp angående läroplanen ställdes följdfrågor som bäst passade in med tanke 

på arbetets frågeställningar och ansatsen att försöka förstå intervjupersonens användande av 

olika begrepp. Följdfrågorna ställdes inte i någon given ordningsföljd och var inte heller 

förutbestämda, av den anledningen att flexibilitet i intervjusituationen ökar möjligheten för 

spontana och oväntade svar.  Intervjuerna avslutades med frågor rörande SO-undervisningen 

och genus. När det gäller frågeformuleringen utgick jag från riktlinjerna om att de ska vara 

lättförståliga, korta och befriade från en akademisk jargong. Dessutom sammanfattade jag då 

och då det som intervjupersonerna utryckte, vilket kan bidra till bekräftelse av att 

intervjupersonen uppfattats korrekt. Det kan också vara ett sätt att uppmuntra 

intervjupersonerna att utveckla sina resonemang.30

    

27 Bergström & Boréus, Textens mening och mak t(2009), s.326-328
28 Se bilaga på sida 51
29 Se under rubriken ”Styrdokumenten om jämställdhet, kön och genus”, s.17
30 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997)
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Urval

Urvalet av lärare hämtades från tre grundskolor i Stockholms kommun. Att jag har använt mig 

av lärare från olika skolor har sin poäng i och med att det är av intresse att titta på lärare som 

arbetar på olika sätt och med olika syn på genus och undervisning. Det är troligt att olika 

skolor skiljer sig gällande aktivt arbete och aktiv medvetenhet om genus. Huruvida skolan har 

utformat en gemensam genus- eller jämställdhetsplan, om en genuspedagog anlitats och om 

denna kunskap används i arbetet varierar mellan olika skolor. Innan arbetets inledning var 

tanken att lärare med olika kön skulle intervjuas, eftersom jag misstänker att det kan finnas en 

skillnad i graden av genusintresse generellt mellan könen. Detta har inte kunnat uppnås på 

grund av att ingen av de två tillfrågade manliga lärarna har velat bli intervjuade. Att jag endast 

tillfrågat två manliga lärare beror på att jag av tidsskäl valt att endast intervjua lärare från tre 

skolor och att det sammanlagt endast arbetade två manliga lärare i SO-ämnet på skolorna. Att 

männen ändå nekat till att bli intervjuade är anmärkningsvärt. Det kan jämföras med att endast 

en av de kvinnliga tillfrågade inte velat ställa upp. Samtliga nekande lärare har uppgett 

tidsbrist som skäl till att inte ställa upp. Ett annat skäl skulle kunna vara att de inte känner sig 

bekväma med att tala om genus eftersom jag har fått intryck av att vissa lärare upplever genus 

som någonting de borde ha insikt och kunskap om, fast de inte har det. En av de intervjuade 

lärarna uppger innan intervjun att hon inte känner sig bekväm med att tala om genus men att 

hon ändå ställer upp för att hon, av egen erfarenhet, upplevt det svårt att få tag på 

intervjupersoner. Att intervjupersoner inte vill ställa upp eftersom de upplever att de inte 

”kan” ämnet är i sig intressant eftersom det säger någonting om den allmänna uppfattningen 

om vad en intervju är. Många uppfattar det alltså inte som ett samtal, där den kunskap den 

intervjuade faktiskt har är tillräcklig. För en forskares perspektiv kan just avsaknad av 

kunskap vara lika viktig att diskutera. I det här fallet blir det särskilt viktigt eftersom denna 

kunskap faktiskt ska ingå i deras läroplan.

Analys 

Undersökningen kommer att bestå av en beskrivande och en analyserande nivå. Den 

beskrivande nivån innebär att lärarnas tankar kring arbetets frågeställningar lyfts fram i 

koncentrerad form, vilket kan benämnas meningskoncentrering31. Detta kompletteras med en 

analys av utsagorna i ett genusteoretiskt perspektiv samt en diskussion om utsagornas 

bakomliggande diskurs. Det är främst arbetets andra frågeställning, rörande lärarnas 

förhållande till läroplanens direktiv, som kommer att analyseras. Presentationen sker tematiskt 

31 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997)
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efter ett citat ur läroplanen gällande jämställdhet, kön och genus32. Analysen har ansatsen att 

visa vilken mening dessa citat tillskrivs och hur de stämmer överrens med varandra. 

    Ingrid Sahlin diskuterar syftet med diskursiv analys. Hon menar att fokus för 

diskursanalysen är att dels undersöka vad människor säger och skriver samt sättet man gör det 

på, dels att titta på hur vissa begrepp skapar förutfattade meningar utifrån en ”kollektiv 

tankestil”33. Genom analysen finns en möjlighet att tyda det märkliga i det som vanligtvis ses 

som naturligt i berättelser. Ett mål för forskaren blir därför att eftersträva att man gör sig till 

främling för det välbekanta. Centralt för analysen är också att försöka förstå vilken 

inneboende mening ord och begrepp besitter.34    

Avgränsning

Uppsatsen har ingen ansats att beskriva en generell bild av lärares genussyn och 

undervisningstankar. Målet är att undersöka skilda uppfattningar, attityder, tankar om 

undervisningen samt att undersöka hur 1994 års läroplans begrepp rörande kön och genus 

tolkas. De lärare som intervjuas arbetar som SO-lärare på grundskolans senare del. Inom SO 

ingår ämnena historia, samhällskunskap, religion och geografi. Det är enbart undervisningen 

inom dessa ämnen som diskuteras i arbetet. Just SO-ämnet är av intresse eftersom genus kan 

ses som en viktig aspekt när man talar om individen i förhållandet till andra och övriga 

samhället, i nutid och i historien. 

Bakgrund och tidigare forskning

Ett historiskt perspektiv på skolan och genus

Christina Florin och Ulla Johansson beskriver hur hierarkier och dikotomier upprätthålls inom 

utbildningsväsendet som institution. I Florin och Johanssons artikel om inskolning av klass 

och kön för borgerligheten under 1800-talet beskrivs läroverket som mycket viktig för 

bevarandet av genussystemet. Utbildningssystemet blir under denna tid ett medel att befästa 

vad som är manligt och kvinnligt i uppdelningen mellan goss- och flickläroverk. På det 

manliga läroverket odlades en ideal av kroppslig och mental disciplinering, ordning, logiskt 

tänkande, prestation med mera medan flickskolans undervisning var inriktat på känsla, 

fantasi, bildning och framförallt kunskap för hemmet. Många av de borgerliga dygderna 

förknippades med manlighet medan kvinnligheten ofta fick representera det oönskade såsom 

32 Se under rubriken ”Styrdokumenten om jämställdhet, kön och genus”, s.17
33 Ingrid Sahlin, Diskursanalys som sociologisk metod (Lund 1999), s. 90
34 Sahlin, Diskursanalys som sociologisk metod (1999), s.88-94
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oordning, irrationalitet och emotionalitet vilket bekräftade och internaliserade den kvinnliga 

underordningen. Men författarna menar också att det skedde en viss omformning av 

genussystemet. Detta förklaras med det faktum att de gamla könsrollerna börjar ifrågasättas 

under 1800-talet och att kvinnorna flyttar fram sina positioner i samhället och hotar de 

manliga sfärerna. Som svar på detta hot skapas naturvetenskapsdomänen som en enbart 

manlig sfär där kvinnorna stängs ute vilket författarna menar: ”säkrade den manliga 

hegemonin över det kulturella kapitalet.”35  Det kulturella kapital som anses vara värdefullt är 

männens eftersom det är de som fostras efter det borgerliga idealet vars egenskaper är 

värdefulla i den offentliga, manliga världen.36 

Ingegerd Tallberg Broman beskriver en skolhistoria som är präglad av rådande syn på 

kvinnligt och manligt. Sett i ett långt perspektiv har en könsuppdelad undervisning varit 

dominerande inom svenskt utbildningsväsen, med även en könsintegrerad undervisning har 

funnits historiskt sett. Bildandet av den allmänna grundskolan 1962 har inneburit att en 

könsintegrerad undervisning varit dominerande sedan dess. Under 1990-talet började man 

återigen experimentera med könsuppdelad undervisning inom olika ämnen i grundskolan, 

vilket emellanåt motiverats genom olika former av jämställdhetsargument. Ett exempel på ett 

sådant argument är att flickorna lättare vågar ta för sig i en grupp med enbart flickor.37 

    Efter skapandet av den allmänna grundskolan framkom en rad kritiska frågor. I centrum 

stod ifrågasättandet om skolan verkligen gav en likvärdig möjlighet för alla, vilket var en 

grundläggande tanke med den nya skolan. Den efterföljande forskningen om skolan 

koncentrerades främst på den socioekonomiska dimensionen. Frågor som gällde vilken roll 

klass- och ekonomisk bakgrund spelar för individen, vilka värderingar och normer som 

genomsyrar skolan och hur dessa kommuniceras, stod på agendan. Forskningen beskrev en 

skola som präglades av segregering och sortering. Under 1980-talet och 1990-talet 

utvecklades forskning till att även inbegripa ett könsperspektiv. Frågor rörande pojkars 

dominans kontra flickor passivitet samt vem undervisningen riktades mot kom fram inom 

forskningen.38

35 Christina Florin & Ulla Johansson, ”Mandom, mod och morske män. Om den manligt kodade medelklassen”. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (1992:4)s. 53
36 Florin & Johannson, ”Mandom, mod och morske män” (1992)
37 Tallberg Broman, De lärarstuderande och könsperspektiven (1998), s.15f
38 Ingegerd Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel (Lund 2002), 
s.12f. 
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Skolan och genus idag

Jan Einarsson och Tor G. Hultman menar att det i skolan finns två olika normsystem för 

flickors och pojkars undervisning. Undersökningar har visat att pojkar får större utrymme i 

klassrummet, mer uppmärksamhet och mer respons från lärarna medan flickor ofta intar en 

omhändertagande åskådarroll. Einarsson och Hultman beskriver utifrån begreppet ”den dolda 

läroplanen” hur krav på elever som inte ingår i den officiella läroplanen ser ut. Forskarna 

menar att ”den dolda läroplanen” innefattar krav som att kunna vara uppmärksam, att kunna 

vänta, att kunna fysiskt och verbalt kontrollera sig själv med mera. Enligt Einarsson och 

Hultman innefattar ”den dolda läroplanen” olika krav på könen genom att skilda krav gällande 

ordning och skötsamhet ställs på flickor och pojkar. Einarsson och Hultman pekar också på att 

taltiden mellan tjejer och pojkar fördelas olika i klassrummet. De menar att pojkarna upptar 

två tredjedelar av elevernas gemensamma taltid i förhållande till flickorna i klassen.39 

Nackdelen med Einarsson och Hultmans forskning är att den har några år på nacken och den 

aktuella boken publicerades redan 1984. Jag har ändå valt att ha med denna forskning 

eftersom den på ett tydligt sett visar på snedfördelningen i taltid mellan könen, vilket också 

bekräftas av senare forskning, samt för deras användbara begrepp ”den dolda läroplanen”.

L. Kathrine Käller beskriver i sin avhandling utbildningssystemet, skolans och lärarnas roll 

när det gäller könsmönster och makt i skolan. Käller lyfter fram aspekten att skolorna är en 

del av ett maktsystem där männen intar de ledande positionerna och att det framförallt är 

kvinnor som undervisar, i synnerhet i de lägre åldrarna. Detta maktsystem ska ses i ljuset av 

det övriga samhällets könsmönster. I perspektivet att skolan och lärarna fungerar som fostrare 

av eleverna hamnar de kvinnliga lärarna i en klassisk fostrande roll. Dessutom överförs 

reproduktionen av kvinnans andrarang i förhållande till mannen genom skolans 

maktuppdelning mellan könen. Med andrarang innefattar Käller att kvinnor tilldelas mindre 

resurser, mindre värde och har mindre makt i förhållande till männen. Käller menar också att 

lärarna har en viktig roll för könsskapandet i klassrummet och att förutfattade föreställningar 

om pojkar och flickor är av betydelse.40 Källers avhandling har nackdelen att den i ett 

forskningsperspektiv inte är dagsfärsk. Hennes resultat och diskussion är ändå aktuell och 

fruktbar i detta arbete genom att den problematiserar skolans maktsystem i ett könsperspektiv 

39 Jan Einarsson & Tor G. Hultman, God morgon pojkar och flickor: Om språk och kön i skolan (Stockholm 
1984), s.227-234
40 L. Kathrine Käller, Fostran till andrarang: en studie av dominansprocessen vid skolstart och via vägar genom  
utbildningssystemet ur ett kvinnovetenskapligt perspektiv (Stockholm 1990), s.14-23
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på ett bra och tydligt sätt. Dessutom finns maktstrukturerna, där männen återfinns i ledande 

positioner och kvinnorna dominerar lärarprofessionen, kvar även idag.

Även Ingegerd Tallberg Broman betonar lärarens ansvar i ett genusperspektiv. Hon menar att 

varje pedagog aktivt påverkar konstruktionen av kön och skapandet av bilden av flickan och 

pojken.41 Tallberg Broman hävdar att ett könsperspektiv i skolan innefattar ett flertal 

dimensioner såsom val av undervisningssätt, ämnesinnehåll, samtalsmönster, 

klassrumsinteraktion med mera. Könsperspektivet ska alltså ses som en pedagogisk fråga, 

vilket ställer krav på den enskilde läraren att sätta sig in i styrdokumentens målbeskrivningar. 

Tallberg Broman betonar skolans roll som medverkande i samhällets bristande jämställdhet 

och som ”producent av begränsade könsmönster och utvecklingsmöjligheter för olika 

elever.”42. Hon lyfter också fram vikten av att problematisera utifrån kön och genus och menar 

att det finns ett problem med en likhetsnorm inom den svenska skolan. Denna likhetsnorm 

innebär uppfattningen att man inom skolan inte gör skillnad på flickor och pojkar, vilket gör 

att den individuella läraren inte problematiserar sin egen roll och det egna könets betydelse. 

Tallberg Broman menar att forskningsresultaten tydligt visar att lärarna i praktiken talar olika 

till flickor och pojkar och har olika förväntningar gällande exempelvis uppförande, på grund 

av våra mer eller mindre medvetna föreställningar.43 Det finns två saker som kan 

problematiseras angående Tallberg Bromans bok. För det första gör hon ingen åtskillnad i den 

skrivna texten mellan begreppen kön och genus, vilket verkar vara synonymt för 

skoldiskursen i stort. Detta diskuteras i arbetet under rubriken ”Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster”. För det andra så problematiserar hon inte 

styrdokumentens direktiv om kön och genus, vilket jag tycker är en brist. Tallberg Broman 

lägger fram det som en självklarhet att all skolverksamhet ska genomsyras av ett 

könsperspektiv och hänvisar till skollagen, ett betänkande i utbildningsutskottet och 

läroplanerna. Själv ser jag inte detta lika tydligt i styrdokumenten som Tallberg Broman, 

framförallt inte gällande genus/könsperspektivet i den praktiska undervisningen. En 

diskussion om detta förs i arbetet under rubriken ”Hur tänker lärarna kring 

undervisningsinnehållet och genus?”

41 Tallberg Broman, De lärarstuderande och könsperspektiven (1998), s.15
42 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön. (2002), s.16
43 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s.15-24, 31
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I Skolverkets rapport Likvärdighet i en skola för alla44, framläggs en rad olika 

forskningsresultat angående skolan och genus:

    När det gäller skolans organisation, arbetsformer och kön visar den sammantagna bilden att 

skolsegregationen har två dimensioner, både extern och intern. Den interna handlar om att 

skolssystemet byggt in allt fler valmöjligher exempelvis genom profilerade arbetsformer som 

organisationsfrom för enstaka ämnen. Valen beskrivs leda till en ökad uppdelning efter klass- 

och kön.45

    Rapporten tar också upp aspekter av könsdominans och könsbrytare inom den svenska 

skolan. Forskningen pekar på att könsöverskridande val hänger ihop med sociala faktorer. Det 

är främst elever med högutbildade föräldrar som gör dessa val. Konstruktioner och manligt 

och kvinnligt i olika sociala tillhörighetsgrupper sätter gränser för vad som är möjligt för 

individen. Dessa hinder kan relateras till såväl historisk bakgrund som sociala faktorer och 

värdekulturer, enligt forskningen.46

    Skolverkets rapport pekar också på att dagens skola bidrar aktivt till formationen av 

könsmönster, vilket är en del av uppdelningen av eleverna. Främst har forskningen fokuserat 

på interaktions- och kommunikationsmönstren i skolan och dess inverkan på konstruktionen 

av kön. I ett genusperspektiv framkommer många exempel på hur bemötandet av flickor och 

pojkar grundas genom skild logik. Denna skilda logik handlar om att pojkarna ses som mer 

omogna och behövande, tillåts mer än tjejerna och samtidigt får mer uppmärksamhet av såväl 

positiv som negativ art. När flickor får tillsägelser är den av en annan sort: som att de inte ska 

sitta och viska eller fnittra. Flickor blir av de vuxna också mer avbrutna, överröstade och 

nonchalerade. Gränserna som sätts i klassrummet blir olika beroende på elevernas kön. 

Pojkarna får större frihetsgrad medan flickorna förväntas vara mer självständiga och ta mer 

ansvar. Att pojkarna stimuleras att få större utrymme gällande tal och rörelse upprätthålls av 

lärarna.47 

Etnicitetsaspekten problematiseras också i skolverkets rapport. Det hävdas att normativa 

ideal, som utgår från den etniskt svenska medelklassen, i styrdokumenten behöver diskuteras 

och problematiseras. I rapporten står det:

    

44 Skolverkets rapport, Likvärdighet i en skola för alla (2003), sök under publikationer på: www.skolverket.se
45 Skolverkets rapport, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.104-108
46 Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.133
47 Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.134
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Det allt mer multietniska samhället representerat i förskola och skola, bidrar till en större 

variation och motsägelsefullhet vad avser föreställningarna om kön och förväntningarna på 

flickor och pojkar. Det bidrar också till att kön blivit betydligt tydligare. I den multietniska 

förskolan  och  skolan  aktualiseras  föreställningarna  om  genus  kraftfullt  i  all  sin 

klassmässiga och etniskt relaterade variation.48

I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? 49 framkommer bland annat att 

läroböcker i samhällskunskap, religion och historia, som övriga ämnen, har en heteronormativ 

utgångspunkt, att kvinnliga perspektiv lyser med sin frånvaro, att en sanning om kön 

presenteras och att när könsaspekter och genusaspekter tas upp görs detta nästan uteslutande i 

separata kapitel.50 Detta innebär att om man som lärare har en undervisning styrd av 

läroböcker riskerar att ha ett upplägg där genusperspektivet inte kommer fram och 

styrdokumentens föreskrifter inte följs.

Gaby Weiner pekar på behovet av utbildning och information till lärarstuderande och lärare 

om föränderligheten i ungdomars syn på utbildning och livsambitioner i förhållande till 

tidigare generationer. Weiner lyfter fram att genusrelationer och genusfrågor är ständigt 

skiftande och omvandlas och iscensätts av varje ny generation och att dessa perspektiv måste 

finnas med i exempelvis arbete mot diskriminering.51 

Styrdokumenten om jämställdhet, kön och genus

I Skollagen52 beskrivs hur den som verkar inom skolan ska verka för jämställdhet mellan 

könen och hindra elever från att utsätta varandra för kränkande behandling. I ett betänkande 

från utbildningsutskottet från 1994/95 formuleras också att: ”Regeringen anser att 

jämställdhet mellan könen bör lyftas fram som en pedagogisk fråga, som förutsätter 

grundläggande kunskaper om rådande könsmönster.”53 Vad som menas med ”pedagogisk 

fråga” kan diskuteras. Tallberg Broman menar att kön som pedagogisk fråga innebär att 

exempelvis val av undervisningssätt, utformning av lärarroll och ämnesinnehåll görs med 

tanke på kön54.

48 Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.135
49 Skolverkets rapport: I enlighet med skolans värdegrund? (2006), sök under publikationer: www.skolverket.se
50 Skolverket: I enlighet med skolans värdegrund? (2006), s.42-50
51 Gaby Weiner & Britt-Marie Berge, Kön och kunskap (Lund 2001), s.89
52 Skollagen 1 kap. 2§, sök under fliken ”lagar och regler” på skolverkets hemsida: www.skolverket.se
53 Utbildningsutskottets betänkande, 1994/95:UbU18, s.14, http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?
nid=37&dok_id=GI01UbU18 (28/12 2009)
54 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s.15
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I 1994 års läroplan för grundskolan formuleras på ett flertal ställen skolans uppdrag gällande 

jämställdhet, kön och genus. Detta första exempel hämtas från avsnittet om ”Skolans 

värdegrund och uppdrag”:

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det  

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar  

som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och  

manligt.  Skolan har  ett  ansvar för  att  motverka traditionella  könsmönster.  Den skall  ge 

utrymme  för  eleverna  att  pröva  och  utveckla  förmåga  och  intressen  oberoende  av 

könstillhörighet.55

Detta citat sammanfattar väl läroplanens direktiv om jämställdhet, kön och genus och kommer 

att användas som intervjuunderlag genom att lärarna får beskriva hur de uppfattar direktiven 

och beskriva hur de menar att de förhåller sig till dem. 

    Även på andra ställen i läroplanen benämns aspekter av jämställdhet, kön och genus:

Läraren ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen56

Läraren ska se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga 

och kvinnliga perspektiv57

I kursplanerna för SO i allmänhet och mer specifikt för de respektive ämnena finns få 

beskrivningar som rör jämställdhet, kön och genus. Följande citat hämtas ur kursplanerna:

[att eleverna]  gör det till  en vana att i  sitt  handlande ta hänsyn till  allas lika värde och 

rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet58

Ämnet belyser samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. I 

detta  ingår  även  att  behandla  konsekvenser  av  ställningstaganden  i  religiösa  frågor  för 

livsbeslut och relationer mellan människor.59

Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt 

främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund. 

55 Lpo 94, s.4
56 Lpo 94, s.14
57 Lpo 94, s.31
58 Kursplan i SO, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138 (28/12 2009)
59 Kursplan i Religionskunskap, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138 (28/12 2009)
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Pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och medvetet 

tydliggöras.60

Citaten ur kursplanerna berör dels bemötande av andra: att eleverna ska lära sig ta hänsyn till 

allas värde oavsett kön, klass och etnicitet. I två av kursplanerna berörs också själva 

ämnesinnehållet mer specifikt genom att det uttrycks att religionskunskapen ska belysa 

jämställdhet i ett religionsperspektiv samt att samhällskunskapen ska visa på könens lika rätt 

och möjligheter. Utöver detta visar inte styrdokumenten på hur ett genusperspektiv ska 

införlivas i undervisningen. Intressant är att kursplanen för historia inte innehåller direktiv 

angående jämställdhet, kön och genus samtidigt som historiekurserna på högskola och 

universitet för lärarstudenter ofta innehåller historia med genusperspektiv. Under 

intervjuernas gång framkommer också att flera lärare själva tydligast ser hur genus kan 

belysas inom historieämnet, vilket kommer att lyftas fram i undersökningen.

Presentation av lärarna 

Samtliga av de fem intervjupersoner är kvinnor som arbetar med SO på grundskolan, årskurs 

6-9 och har sin arbetsplats någonstans i Stockholm. Samtliga lärares namn är fingerade och av 

anonymitetsskäl kommer det inte att uppges vilka skolor de arbetar på. De tre sistnämnda 

lärarna arbetar på samma skola, vilket framkommer i själva undersökningen. Lärarna 

presenteras utifrån utbildning i allmänhet och utbildning som berört genus, samt uttryckt 

intresse för genus. 

Mirijam

Mirijam är i 40-årsåldern och utbildade sig för mer än tio år sedan till SO-lärare för 

grundskolan och undervisar just nu årskurs sju. Under sin utbildning fick hon lite 

undervisning om genus, vilket omfattade någon föreläsning samt självinstudering. Detta 

sammanföll med ett intersektionellt moment då klass och kön diskuterades samtidigt. Efter 

utbildningen har hon inte fått någon vidareutbildning inom genus på de skolor hon arbetat, 

men hon uppger att hon då och då läser läroplanens föreskrifter om genus och kön.

Rebecka

Rebecka är snart 30 år och blev färdig lärare i SO år 2005. Just nu undervisar hon i årskurs 

åtta och sex. Hon studerade på Södertörns Högskola, med mångkulturell inriktning och läste i 

efterhand till svenska som ämne. Under utbildningen minns hon framförallt att hon läste en 

60 Kursplan i Samhällskunskap, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138 (28/12 2009)
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kurs med genus som handlade om den manliga könsrollen historiskt sett. Rebecka menar att 

hon under hela sin skolgång har fått ett perspektiv som innefattar genus. Under 

lärarutbildningen var fokus mest på etnicitet och hon har inte efteråt vidareutbildat sig inom 

genus. Rebecka uttrycker inget intresse för genus och uppger att hon inte är helt bekväm med 

intervjuns tema.

Sara

Sara är runt 40 år och har gymnasiekompetens i historia och geografi, men har hela tiden 

arbetat på grundskolans senare del sedan examen år 2000. I dagsläget arbetar hon som SO-

lärare i årskurs sju. Den enda utbildningen som rörde genus fick hon under ett historiemoment 

på Stockholms universitet. Genushistoria lästes då som en separat kurs. Efter utbildningen har 

hon inte fått någon vidareutbildning om genus på de skolor hon arbetat.

Johanna

Johanna är också hon runt 40 år och är utbildad SO-lärare och arbetar just nu i årskurs åtta. 

Hon utbildade sig mellan 1992 och 1996 vilket innebar att de förhöll sig både till den gamla 

läroplanen, samt till den som kom 1994. Johanna minns inte att hon fick läsa någonting om 

genus på lärarhögskolan men att hon gick en separat sommarkurs i kvinnohistoria. På sin 

tidigare arbetsplats arbetade man aktivt med genus och jämställdhet. Hon diskuterade då 

genus och satt med i en genusgrupp som var tillsatt på skolan. Johanna har även efter avslutad 

utbildning deltagit på ett antal kurser om genus anordnade på Lärarhögskolan. På den 

nuvarande skolan finns inget aktivt medvetet, allmänt arbete med genus.

Tess

Tess närmar sig 40-årsåldern och är utbildad SO-lärare årskurs 4-9. Hon undervisar just nu 

årskurs 6 i SO. Tess utbildade sig mellan åren 1994 och 1999. Under sin utbildning ingick ett 

genusperspektiv tillsammans med ett klass- och etnicitetsperspektiv. Tess menar att genus 

genomsyrade hela undervisningen inom samhällskunskap, historia och religion. Under 

utbildningen i samhällskunskap växte intresset för genus. Hon uttrycker att hon är mycket 

intresserad av genus och har på sin tidigare arbetsplats samarbetat med en genuspedagog. 

Utifrån dessa presentationer kan sägas att fyra av lärarna är i samma ålder, runt 40 år och den 

femte är i 30-årsåldern. Två av lärarna utrycker ett tydligt intresse för genusfrågor och har 

efter grundutbildningen tagit del av kurser eller annan utbildning rörande genus. En av lärarna 
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uttrycker att hon inte är särskilt intresserad av genus. De olika inställningarna till genus borgar 

för att olika lärarperspektiv kan komma fram i undersökningen.
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Undersökning och analys

I undersöknings- och analysavsnittet presenteras de olika lärarnas tankar kring genus kopplat 

till läroplanen och den faktiska undervisningen. Presentationen sker utifrån arbetets tre 

frågeställningar. Lärarnas utsagor kommer även att kommenteras, analyseras och kopplas till 

den tidigare forskningen. Under den andra frågeställningen kommer fyra underrubriker att 

finnas. Dessa rubriker består av citat utifrån läroplanens direktiv om jämställdhet, kön och 

genus. Inledningsvis presenteras de fem lärarnas övergripande syn och attityd till 

genusbegreppet.

Vilken syn och attityd har lärarna till genus?

Mirijam menar att hon är intresserad av genus, men att genusperspektivet inte är det viktigaste 

i undervisningen eller i förhållande till eleverna. Hennes största fokus är istället ett 

klassperspektiv som genomsyrar både undervisning och syn på eleverna. Detta innebär att hon 

främst fokuserar på svaga och starka elever och egentligen inte på skillnader gällande kön. 

Som jag uppfattar Mirijam menar hon att ”svaga och starka” handlar om elevernas förmåga 

till prestation, främst utifrån deras socioekonomiska bakgrund, och att de svaga behöver lyftas 

fram. Mirijam tror att det redan finns en övergripande jämlikhet i samhället och ser inte att det 

finns ett jämlikhetsproblem i skolan. Hon definierar genus som: ” könet inte är var det är, utan 

det är tankarna om könet som styr”. Det framkommer också under intervjuns gång att hon har 

en dubbelhet i sin inställning till genusbegreppet. Hon tror att synen på könet förändrats 

historiskt, men samtidigt framkommer det att hon menar att det biologiska arvet är viktigt. 

Det tydligaste exemplet är när hon förklarar pojkarnas oro och rastlöshet i klassrummet med 

att de egentligen är inställda på att ”jaga på savannen”, vilket hon ser som ett arv från tidigare 

generationer. 

Rebecka uttrycker under intervjuns gång att hon känner sig osäker och säger att ”genus inte är 

min starka sida”. Hon har inget specifikt intresse av genusfrågor och hon definierar genus 

som: ”Hur man ser på olika saker utifrån sitt kön. Hur man uppfattar saker […] hur man ser 

på saker.” Rebecka menar ändå att diskussioner om kvinnligt och manligt kan bli intressant 

och har ofta sådana i sin undervisning. 

Sara ser inte heller att ett genusperspektiv står högst på agendan. Särskilt gjorde det inte det i 

början av hennes lärarbana när hon arbetade på en skola där det mesta av kraften gick åt att 
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hålla ordning på eleverna. Hon uttrycker att hon är intresserad av genus, men att hennes fokus 

mer ligger på att motverka förtryck oavsett könstillhörighet. Med förtryck menar Sara när 

vissa får dominera över andra och hindrar dem från att exempelvis uttrycka sig. Sara menar 

att förtryck hämmar eleverna i stor grad och då är det inte av betydelse vilket kön man tillhör. 

För Sara innebär genus att man synliggör könsrollernas betydelse och att man lyfter fram 

maktstrukturerna mellan kvinnor och män. Konkret i klassrummet handlar det om att fördela 

talutrymmet och att alla elever får ta plats, vilket kan vara svårt i ett könsperspektiv. 

Johanna utrycker ett tydligt intresse för genus. Hon berättar att hon redan i tidig ålder kom på 

tanken att det borde vara mer jämlikt mellan könen. Johanna definierar genus som ”den 

skapade könsrollen” och uttrycker att denna är någon man måste förhålla sig till, vare sig man 

accepterar den eller inte. Hon menar också att förväntningar styr dessa könsroller. 

Tess berättar att hennes intresse för genus fördjupades under hennes utbildning. När hon läste 

samhällskunskap säger hon att ”polletten trillade ned”, vilket innebar att hon förstod 

skillnaden mellan biologiskt kön och konstruerat kön; det vill säga genus. För Tess är genus 

väldigt viktigt och det framstår tydligt under intervjun att hon har tänkt mycket på genus 

gällande såväl bemötande av eleverna som i sin undervisning. Under intervjun uttrycker hon 

att hon under sin lärartid gått från att aktivt arbeta med sin egen medvetenhet och sitt 

handlande, såväl i skolan som utanför, till att detta övergått till en mindre engagerad och mer 

uppgiven inställning. Tess säger att:

Folk är ju bara människor. De är människor av sin uppfostran och sin tid, liksom. Och att 

kämpa emot det skulle inte göra nån större skillnad i längden.

Känslan av uppgivenhet och maktlöshet gällande möjligheten att själva påverka 

genusformationen förmedlas av såväl Tess som Johanna och Sara. Alla tre återkommer till att 

konstatera att de bara är del av ett större socialt sammanhang och att det övriga samhället och 

elevernas familjers påverkan är mycket större på elevernas uppfattningar. 
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Hur ser lärarna på och förhåller sig till läroplanens uppdrag  

gällande genus?

Presentationen av lärarnas tankar kring läroplanens direktiv presenteras under fyra rubriker 

bestående av de meningar som finns i det utvalda citatet från läroplanen. Innehållet i dessa 

meningar fungerade som utgångspunkt i intervjuerna. 

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

möjligheter”61

Gällande elevers ”lika rätt och möjligheter” menar Mirijam att intentionen är att behandla alla 

lika. Mirijam säger att: ”Jag kan inte se att vi behandlar elever olika beroende på kön”. Hon 

tror exempelvis att killar och tjejer får lika mycket taltid i klassrummet och att det finns ”en 

slags övergripande jämlikhet”. Mirijam uttrycker vad Tallberg Broman kallar för skolans 

likhetsnorm, vilket innebär en uppfattning om att man inom skolan inte gör skillnad på flickor 

och pojkar. Likhetsnormen leder, enligt Tallberg Broman, till att den individuelle läraren inte 

problematiserar sin egen roll gällande olika bemötande av elever beroende på kön.

Tallberg Broman menar också att forskningsresultaten tydligt visar att lärarna i praktiken talar 

olika till flickor och pojkar och har olika förväntningar gällande exempelvis uppförande, på 

grund av våra föreställningar.62 

    Mirijam menar samtidigt att hon tror att vissa skillnader finns i behandlingen av könen. När 

det gäller killars beteende i skolan tror hon att lärarna, inklusive henne själv, har mer tolerans 

för stökighet hos killar. Man förväntar sig inte samma beteende hos flickor och pojkar. I 

hennes fall beroende på en förståelse som grundar sig i hennes syn på det manliga, biologiska 

arvet. Mirijams beskrivning av hur elever bemöts olika beroende på en syn baserad på det 

biologiska arvet är ett tydligt exempel på skolforskningens resultat att bemötandet av flickor 

och pojkar grundas genom skild logik. Den skilda logiken i detta fall handlar om att ett 

stökigare beteende hos de manliga eleverna tolereras och till och med förväntas. Pojkarna ses 

som mer omogna i förhållande till tjejerna och därför ser bemötandet och förväntningarna 

olika ut på grund av deras kön.63  I ett genusperspektiv är det just uppdelningen eller 

ordningen mellan hur kvinnor är och hur män är, som ger dikotomin där motsatserna lyfts 

fram. I det här exemplet genom att killarna ses som stökiga och tjejerna lugna. Genom denna 

61 Lpo 94, s.4
62 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s.15-24, 31
63 Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.134
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bild förväntas olika beteende av tjejer och killar vilket gör att den enskilde individen hindras i 

tanke och handling, enligt Hirdman.64  

    Mirijam menar fortsättningsvis att det är ett problem hur lärare bemöter elever i ett 

heteronormativt perspektiv. Nedsättande kommentarer som exempelvis ”jävla bög” anser hon 

att hon själv och sina kollegor tar allt för lätt på, genom att slentrianmässigt bemöta detta med 

att säga att det inte är okej. Istället borde man uppmärksamma och bemöta detta mer 

grundligt, eftersom det säkerligen finns elever som brottas med sin sexuella identitet och kan 

känna sig kränkta. Mirijam menar att lärarna genom sin passivitet till viss del bidrar till en 

legitimering av en negativ syn på avvikelse från den heteronormativa normen. Under alla fem 

intervjuer är det endast Mirijam som berör aspekter rörande heteronormativitet, det vill säga 

att det heterosexuella livet ses som det naturliga och normala. Mirijam lyfter fram det som ett 

problem att elever blir kränkta genom nedsättande kommentarer rörande sexualitet som bryter 

med normen. Att de heteronormativa aspekterna annars lyser med sin frånvaro under 

intervjuerna kan i ett diskursivt perspektiv förklaras med att det traditionella 

jämställdhetsarbetet, där lika rätt och möjligheter för könen ingår, har en heteronormativ 

utgångspunkt. Ulrika Dahl menar att jämställdhetsarbete handlar om lika rätt från 

utgångspunkten att det endast berör människor som hamnar inom den heterosexuella normen. 

Män och kvinnor rättigheter formuleras utifrån just att de är män och kvinnor som begär 

varandra, vilket också innefattar specifika uppfattningar om könets betydelse.65 Förenklat kan 

man säga att när vi talar om lika rätt och möjligheter i skolan utgår vi från att eleverna är 

heterosexuella. Avsaknaden av heteronormativa aspekter kan förklaras genom att diskursen 

för jämställdhet, kön och genus i skolan inte formuleras utifrån sexualitet och identitet. Det 

enda undantaget i läroplanen, där sexualitet nämns, är under rubriken ”Förförståelse och 

medmänsklighet” där det föreskrivs att ingen ska diskrimineras på grund av sexuell 

läggning.66 Diskursen som formuleras genom skolväsendet som institution innebär att 

intervjusamtalen begränsas genom att det är språket som formar verkligheten och att detta i 

sig begränsar vad som diskuteras i intervjuerna. Såväl jag själv som intervjuare och 

intervjupersonerna kan i detta perspektiv ses som normativt begränsade av diskursen. Enligt 

Foucault är det samhällets institutioner som innehar kunskapslegitimiteten och genom detta 

begränsar vad man talar om, vilket i ett maktperspektiv kan ses som förtryckande i den 

meningen att systemet styr de individuella aktörerna67. 

64 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.6
65 Kulick, Queersverige(2005), s.49-56
66 Lpo 94, s.3
67 Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys (2000) s.19f.
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Rebecka ser det som en självklarhet att eleverna har lika rätt och möjligheter på hennes skola. 

Hon ser att det finns en tendens att killar tar mer plats i klassrummet än tjejer men att man inte 

låter killarna ta över. Rebeckas uppfattning om att eleverna har lika rätt och möjligheter i 

skolan stämmer överens med Mirijams syn och Tallberg Bromans diskussion om skolan 

likhetsnorm68. Deras uppfattning går också emot skol- och genusforskningens resultat om att 

tjejer och killar behandlas olika beroende på kön.69 Även om det inte går att utesluta att dessa 

lärare arbetar på den utopiska skolan där eleverna inte behandlas genom en skild logik, 

beroende av kön, kan man misstänka att det handlar om en brist på kunskap och 

självmedvetenhet. Att uttrycka att det inte finns något problem med jämställdhet eller att 

eleverna får samma tidsutrymme i klassrummet kan i ett forskningsperspektiv anses vara naivt 

och bidrar troligen till att ett aktivt arbete för lika rätt och möjligheter omöjliggörs. Ser man 

inget problem gällande jämställdhet finns heller ingen anledning att arbeta för jämställdhet.

När Sara funderar kring ”lika rätt och möjligheter” handlar det om att alla elever ska få 

komma till tals och få plats i klassrummet, att inte förfördela elever. Hon tror att många lärare 

är dåliga på det men att hon själv planerar sina lektioner utifrån denna tanke. Själv försöker 

hon aktivt tänka på att bemöta elever lika när det gäller hur man tillrättavisar dem. Sara menar 

att det finns en risk att man är mer bestämd mot killar, för att deras beteenden oftare är av en 

mer stökiga och problematisk art. 

Johanna tar upp flera aspekter när vi talar om ”lika rätt och möjligheter”. Hon menar att alla 

elevers rätt att komma till tals i klassrummet är mycket viktigt för henne och att detta är 

svårare för tjejerna. Under intervjuns gång funderar hon högt över begreppet ”lika” och 

bemötandet av eleverna. För henne är det viktigt att eleverna bemöts individuellt och att 

bemötandet inte påverkas av vilket kön man tillhör. Däremot menar hon att det inte är ”lika”. 

Hon ser också att det finns en ojämlikhet i att killar och tjejer blir tillsagda på olika sätt. Killar 

tillrättavisas på ett generellt hårdare sätt som inte är avhängigt deras beteende alla gånger. 

Johannas tankar kring vad ”lika” innebär sätter fingret på en konflikt och motsägelse i 

läroplanen. Det föreskrivs i läroplanen att undervisningen ska vara anpassad till varje elev och 

att skolans resurser ska anpassas efter elevernas behov och att undervisningen därför aldrig 

kan utformas lika för alla elever.70 Läroplanen har en tydlig linje för en individuell syn på 

68 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s. 21f.
69 Se exempelvis: Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.134
70 Lpo 94, s.4
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eleverna och deras förmåga och hur de ska bemötas. Samtidigt ska eleverna ges ”lika rätt och 

möjligheter” oberoende av kön, vilket på ett plan kan tolkas som att eleverna faktiskt ska 

behandlas lika. Å andra sidan kan man tänka att varje individ ska ses och behandlas unikt och 

det därigenom uppstår en ”lika” behandling. Frågan är om man genom ett sådant 

förhållningssätt kan motverka att tjejer generellt får mindre taltid i skolan. I flera av 

intervjuerna framkommer tanken om att tjejer och killar behandlas olika på grund av bilden 

att killar generellt är stökiga och tjejer generellt är lugna och att killarna därmed får mer 

talutrymme, mer fysiskt utrymme och uppmärksamhet, vilket också överensstämmer med 

forskningens resultat. Alla lärare verkar ha uppfattningen att dessa aspekter bör vara jämnt 

fördelade mellan könen, oavsett om de uppger att det finns en ojämn fördelning eller inte. 

Mirijam menar att hennes intention är att alla elever ska behandlas lika, oberoende av kön. 

Tess och Sara uppger att de aktivt försöker arbeta för en rättvisare fördelning av tid och 

uppmärksamhet genom att uppmuntra tjejerna att ta mer plats och göra sin röst hörd och att 

ställa krav på att de inte gömmer sig bakom ”falsk okunskap” för att slippa ta plats. Samtidigt 

menar Tess att killarna måste hållas tillbaka för att det ska bli en rimlig situation i 

klassrummet. Praktiken om att lyfta fram tjejer generellt och att generellt hålla tillbaka 

killarna kan sägas gå emot läroplanens tydliga föreskrifter om ett individuellt förhållningssätt 

till eleverna. Risken att de som sticker ut från normen, exempelvis den tystlåtne killen, glöms 

bort måste också vara en reell faktor eftersom det läggs ett generaliserande könsperspektiv på 

eleverna.

Tess menar att lika rätt i skolan handlar om arbetsutrymme, i vilket hon inkluderar 

talutrymme, tilldelad uppmärksamhet och fysisk plats. Hon kopplar detta till nödvändigheten 

av att skapa ordning i klassen och fostra eleverna till ett lämpligt beteende i klassrummet. 

Tess uppskattar att den största delen av hennes tid i klassrummet går åt till korrigering av 

elever som inte beter sig på ett lämpligt sätt. Detta lämpliga beteende handlar om att kunna 

sitta ned i sin stol, kunna lyssna och ta instruktioner och vara tyst när läraren säger det. Tess 

menar att det av tradition tillåtits större fysiskt och verbalt utrymme för killarna i klassrummet 

och att flickor behöver uppmuntras till att göra sin röst hörd i klassrummet. Tess upplevelse 

av att den mesta av tiden går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet går hand i hand med 

Einarsson och Hultmans som menar att den ”dolda läroplanen” innefattar just den 

uppfostrande ordningsaspekt som inte finns med i den officiella läroplanen och att detta 

upptar stor del av lärarnas tid 71. 

71 Einarsson & Hultman, God morgon pojkar och flickor(1984)
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    Tess menar också att lika rätt också handlar om att eleverna ska ha samma rätt att lära sig. 

När det gäller inlärningen menar hon att lärarens kön kan vara avgörande för elevernas 

förmåga till inlärning, att eleverna lyssnar mer på en lärare som har samma kön som en själv. 

Därför ser hon en brist med att så få män jobbar som lärare och efterlyser fler manliga 

förebilder. Tess hävdar att hon som kvinna förmedlar kunskap på ett särskilt sätt som 

påverkas av att hon är just kvinna. Eva Gannerud problematiserar i sin avhandling72 hur 

kvinnliga lärare upplever sig själva och sitt yrke i skolan. Gannerud menar att det bland de 

kvinnliga lärarna finns en skuld för sitt kön, vilket grundar sig i att många av dessa lärare 

känner sig ifrågasatta för att de är för många av samma, kvinnliga kön. Männen efterfrågas av 

kvinnorna som förebilder, fadersgestalter och för ett upplevt behov av ett manligt 

förhållningssätt gentemot eleverna.73 Utifrån Ganneruds forskning och Tess tankar 

framkommer en bild av att kvinnliga lärare tänker sig att män och kvinnor behövs som 

komplementerande aktörer i skolan med skilda egenskaper. Denna komplementerande syn på 

könen och dikotomin mellan kvinnligt och manligt ser Hirdman74 som grundläggande i 

samhällets genuskontrakt. 

Sara, Johanna och Tess lyfter fram talutrymmet och till viss del fysiskt utrymme som det 

centrala för ”lika rätt och möjligheter”. Alla tre menar att det finns ett problem med att 

talutrymmet är ojämnt fördelat mellan flickor och pojkar samt att de försöker motverka detta. 

De tre lärarna är kollegor på samma skola, vilket kan tyda på att en diskussion om just 

talutrymme förts på skolan. Rebecka och Mirijam ser inte att talutrymmet är ojämnt fördelat i 

klassrummet, men Mirijam tar också upp just talutrymme gällande lika rätt. Forskningen 

pekar på att talutrymmet är ojämnt fördelat i klassrummet. Einarsson och Hultman menar att 

pojkarna upptar två tredjedelar av elevernas gemensamma taltid i klassrummet75. 

Skolforskningen angående kön och genus fokuserar mycket på just talutrymme, vilket lärarna 

säkerligen påverkas av. Att lika rätt och möjligheter nästan uteslutande kopplas ihop med 

talutrymme och fysiskt utrymme pekar på att det finns en diskursiv förståelse av att det är så 

läroplanens mål ska tolkas, även om detta inte formuleras konkret. Detta stämmer överens 

med vad Sahlin betecknar som en ”kollektiv tankestil”76, vilket innebär att begrepp innehåller 

en etablerad inneboende mening. 

72 Eva Gannerud, Genusperspektiv på lärargärning: om kvinnliga klasslärares liv och arbete (Göteborg 1999)
73 Gannerud, Genusperspektiv på lärargärning (1999), s. 65
74 Hirdman; Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s. 6, 84-89
75 Einarsson & Hultman, God morgon pojkar och flickor (1984)
76 Sahlin, Diskursanalys som sociologisk metod (1999), s.90
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”Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav 

och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt ”77

Mirijam menar att lärare, inklusive henne själv, tillåter mer traditionell pojkighet. Att man kan 

förvänta sig mer stökighet hos killar. Annars tror hon att kollegorna i arbetslaget har samma 

krav och förväntningar på pojkar och flickor. 

Rebecka menar att hon försöker bemöta alla elever på samma sätt, men uppger att det finns 

undantag. Med lågpresterande killar använder hon sig ofta av fotbollsmetaforer för att förklara 

något, vilket hon inte gör med tjejer, oavsett intresse för fotboll. Rebecka menar att hennes 

elever oftast kommer från familjer med invandrarbakgrund där det finns många värderingar 

kring vad som är kvinnligt och manligt. Hon säger att hon vill visa på en annan bild än 

familjernas, men menar samtidigt att hon inte vill styra sina elever ”för det är ju ändå barnen 

själva som ska få välja, hur de vill ha det.”. Rebecka ser inte att det ingår i lärarrollen att 

påverka deras värderingar gällande bilder av kvinnligt och manligt. Hon menar ändå att lärare 

i hennes generation inte bär med sig manliga och kvinnliga roller så tydligt och därför ger en 

fri bild av män och kvinnor. Rebecka utrycker följande om eleverna:

[eleverna] kommer från familjer där det är mer uppstrukturerat  vad som är manligt och 

kvinnligt och vad som förväntas av dem. Kommer till skolan, där det inte alls finns sånt, 

vad som är manligt och kvinnligt. Och nånstans här får dom växa fram och tycka och tänka  

vad dom själva vill.

Bilden av skolan som Rebecka förmedlar är intressant på flera sätt. Uppfattningen att skolan 

är frikopplad från samhällets övriga genusformering och uppfattning om kvinnligt och 

manligt är inte bara iögonfallande, utan också oroande med tanke på att den egna 

självmedvetenheten är avgörande för hur man bemöter sina elever. Forskningen visar att 

skolan i allra högsta grad är delaktig i formeringen och uppdelningen av kvinnligt och manligt 

och att lärarna själva är aktörer i konstruktionen av könen78. Dessutom är det intressant att 

Rebecka, tvärt emot läroplanen, menar att det inte är lärarens roll att påverka värderingarna 

om vad som är kvinnligt och manligt. Detta kan ses som ett tydligt exempel på att en lärares 

egna värderingar och uppfattningar spelar stor roll i förhållande till läroplanen. Rebeckas 

77 Lpo 94, s.4
78 Se exempelvis: Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla(2003), s.134; Tallberg Broman, De 
lärarstuderande och könsperspektiven (1998), s.15
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uppfattning om invandrarfamiljernas särskiljande när det handlar om uppfattning om kvinnligt 

och manligt är också värd att uppmärksamma. Samtidigt som hon säger att hon inte vill 

påverka elevernas värderingar vill hon ändå visa på ett alternativ till invandrarfamiljernas 

synsätt, som kan förstås som mer traditionellt könsuppdelat och något annorlunda i 

förhållande till det normativa svenska. Denna generaliserande uppfattning visar på en 

uppdelning mellan ”vi och dem”, där bilden av två disparata värdesystem framkommer. 

Rebecka menar att skolan står för ett sammanhang där det inte finns några fasta bilder av 

kvinnligt och manligt och därför är fritt vad man får tänka. Invandrarfamiljernas traditionella 

annorlundahet kontrasteras därigenom med den, i det här fallet utopiska, svenska skolan, 

vilken representerar ett normativt svenskt och västerländskt ideal. Annick Sjögren pekar på att 

skolan som institution bevarar en syn på svenskhet i kontrast till annorlundahet, genom 

uppdelningen av svenskar och invandrare. Det annorlunda institutionaliseras genom detta.79 

Mekonnen Tesafahuney menar också att skolan återskapar en västerländsk, manlig, vit 

hegemoni i dimensionen av såväl klass som genus genom att de västerländska idealen 

påtvingar en västerländsk världsbild, normer och ideal på ”den andra”80. Rebeckas strategi 

innebär att hon inte ”påtvingar” sina västerländska ideal gällande kvinnligt och manligt utan 

endast visar på ett alternativt sätt. Utifrån läroplanen och i ett genusperspektiv kan detta i 

vissa fall vara problematiskt eftersom lärarens ansvar är att exempelvis främja lika rätt och 

möjligheter. Det problematiska uppstår om elevernas åsikter och uppfattningar hämmar och 

nedvärderar andra elever på grund av kön.

Sara tror att de olika sätten att tillrättavisa tjejer och killar grundar sig i hur vi tilltalar könen, 

redan från barnens födelse, vilket är en föreställning som kan härledas från forskningen.81 Hon 

tänker att man på förskolan aktivt arbetar med genus fast det är svårt eftersom könsmönster är 

fastcementerade hos många föräldrar. Hon uttrycker också att skolvärlden som helhet ”inte 

försöker tillräckligt”. Hon ser också svårigheten med att arbeta mot en traditionell formering 

av manlighet och kvinnlighet genom att skolan bara är en del av samhället. Hon lyfter fram 

media, musik och film som tongivande i skapandet av bilden av manligt och kvinnligt. 

Kulturens betydelse för könsmönster lyfts även den fram i forskningen82.  

79 Aina Bigestans & Annick Sjögren (red), Lyssna. Interkulturella perspektiv på multietniska miljöer (Tumba 
2001)
80 Mekonnen Tesfahuney, ”Monokulturell utbildning”.Utbildning och demokrati (1999), s.69f.
81 För en vidare diskussion om detta i forskningen se: Eva Erson, Anne-Catrine Edlund & Karin Milles, Språk 
och Kön (Stockholm 2007)
82 Se exempelvis: Hilevi Ganetz, Anna Gavanas, Hasse Huss & Ann Werner, Rundgång - Genus och 
populärmusik (Stockholm 2009), eller Ann Werners, Smittsamt. En kulturstudie av musikbruk hos tonårstjejer 
(Umeå 2009)
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Johanna är övertygad om att krav och förväntningar styr elevernas bild av vad som är 

kvinnligt och manligt. Hon menar att det finns en förväntad bild av den bröliga och brötiga 

killen i kontrast till lugna tjejerna, vilken många gånger inte stämmer. Johanna tror också att 

dessa två motsatser upprätthålls av våra förväntningar. Vidare så menar hon att när elever inte 

agerar som förväntat blir det ”oerhört problematiskt” och syftar på att lärare då tvekar på hur 

man ska agera. Exempelvis ser hon svårigheten att vara hård mot en tjej som har ett typiskt 

stökigt killbeteende, eftersom man är ovan och inte vet hur de ska ta det. Uppfattningen att 

tjejer som bryter mot lugnhetsnormen ses som problematiskt delas också av Tess som menar 

att hon och lärare generellt ser högljudda tjejer som det mest störande elementet. Detta 

paradoxalt nog eftersom hon själv försöker uppmuntra tjejer att göra sin röst hörd och ta plats. 

Johannas och Tess upplevelse av stökiga tjejer bekräftar forskningens bild av att elever har 

olika förväntningar på sig beroende på kön83. Dessa förväntningar handlar i det här fallet om 

att tjejerna sticker ut genom att bryta med normen om att vara lugn, ta ansvar och inte ta sig 

lika mycket frihet i jämförelse med killarna. Trots dessa lärares medvetenhet om de olika 

förväntningarna och dess konsekvenser kommer de inte runt föreställningen om hur tjejer och 

killar ska vara och den normerande kraften i detta, även om de uttrycker att de vill. I ett större 

perspektiv visar detta på vad Hirdman skulle kalla för samhällets prägling av en 

genusordning84, där dikotomin mellan vad kvinna och man är, är så rotad att ett uppbrott från 

detta tankesätt och konsekvens i handling möter stort motstånd.

    Johanna menar fortsättningsvis att skolan är en plats där vissa sexuella beteenden 

förekommer, vilka inte skulle accepteras någon annanstans. Hon syftar på utmanande kläder, 

sexuellt laddade ord mot varandra och närgångenhet. Johanna tror att det finns en attityd i 

skolan som gör att man tycker att tjejer som klär sig utmanande och blir tafsade på lite får 

skylla sig själva. Hon menar att denna syn grundar sig i uppfattningen att killarna ”är som de 

är” och att det inte är konstigt ”för det är liksom ett smörgåsbord” för dem. Johannas 

uppfattning är intressant i ljuset av den medialt uppmärksammade kampanjen: ”Vägra kallas 

hora”85, som syftar till att motverka sexuella trakasserier och sexism på skolorna. Att hon 

lyfter fram sexuell nedsättande ord som ett problem, vilket även Mirijam gör, kan tyda på att 

de påverkats av den omgivande diskursen om skolan. Det är också värt att uppmärksamma 

Johannas uppfattning att skolan avviker från övriga samhället, genom att beteenden som inte 
83Se exempelvis: Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.134; Einarsson & Hultman, God morgon 
pojkar och flickor (1984), s.227-234
84 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.6
85 Se exempelvis: http://www.elevkampanjen.se/2009/08/vagra-kallas-hora-kamp-mot-sexuella.html (28/12 
2009)
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accepteras någon annanstans accepteras i skolan. Uppfattningen att dessa företeelser och 

attityder skulle vara kopplat enbart till skolmiljön, och att det övriga samhället är frikopplat 

från detta, skiljer sig från de andra lärarna som snarare ser attityder hemifrån och framförallt 

media, musikindustri och övriga samhället som avgörande för elevernas beteenden. 

    

Johanna lyfter också fram den tydliga trenden att tjejerna får bättre betyg än killarna i skolan. 

Hon ser det som ett problem att killar inte klarar sig lika bra som tjejer, och menar att man 

måste fråga sig vad det beror på. Johannas utsaga om betygsättningen ska ses i ljuset av en 

större samhällig debatt där tjejernas betygsresultat jämförs med killarnas. I debatten har 

förändringen lyfts fram som ett demokratiskt problem med hänvisning till att tjejer skulle 

gynnas av det nuvarande skolsystemet. Argumentationen går ut på att man menar att skolans 

bedömningssätt gynnar flickor, eftersom de bättre motsvarar kraven i den öppna men också 

dolda läroplanen.86 Att tjejerna är bättre än killarna, och att killarna följaktligen är sämre än 

tjejerna, skulle i Hirdmans perspektiv ses som hotande för genusordningens hierarkiska 

uppbyggnad87 och kunna förklara varför så starka reaktioner uppstått. Att killarna är generellt 

”sämre” blir följaktligen ett hot genom att normen om det manliga idealet, som innefattar 

intelligens och förståndighet, utmanas. Som jag har uppfattat debatten fokuseras det dels på 

att tjejer presterar bättre och bättre, men framförallt på att det är ett problem att killar så 

tydligt är sämre än tjejer. Även Tess berör betygsdebatten och menar att bedömningen av 

elever är problematiskt i den mening att betygen tydligt hänger ihop med den individuella 

mognaden, vilken överlag är högre hos tjejerna. Hon menar att killarnas oförmåga till att 

kunna sitta still och göra det man förväntar sig leder till att de får sämre betyg och att det 

egentligen inte handlar om mental kapacitet. 

    

Överhuvudtaget tror Tess att bemötande och förväntningar bidrar till formeringen av kvinnligt 

och manligt. Hon tar upp att kvinnliga lärare är i stor majoritet och att detta leder till att idén 

om det kvinnliga och manliga befästs i skolan.  Detta innebär att eleverna formas enligt 

traditionella könsmönster. Hon menar att detta är ett samhällsproblem och att de elever som 

kanske står ut från mängden och bryter mot könsmönstren gör detta på grund av ”en annan 

typ av föräldrar”. Tess tankar om skolans könshierarkiska uppbyggnad och dess konsekvenser 

diskuteras även i forskningen. Käller menar att skolans hierarkiska uppbyggnad, där männen 

86 Se exempelvis reportage på skolverkets hemsida: ”Varför är flickor bättre än pojkar i skolan?” 
http://www.skolverket.net/sb/d/1708/a/14659;jsessionid=424EF5B880777E5AF3408297B8FE1544 (28/12 
2009)
87 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), s.62-75
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är i ledande positioner och lärarna främst är kvinnor, leder till att bilden av kvinnan i 

andrarang befäst och reproduceras inom skolväsendet.88 

    När det gäller tjejer och killars olika beteende i dikotomin lugn och duktig kontra stökig 

och dåligt presterande ser Tess två faktorer. Den första är att det handlar om mognadsgrad, 

med syftning på att killarna mognar senare och den andra att förväntningar påverkar 

beteendet. Dessa förväntningar tror hon inte har direkt med skolan att göra utan finns redan 

från tidig barndom och förskolan. Tess menar också att dessa förväntningar leder till att killar 

och tjejer generellt socialt konstrueras genom att tjejer förväntas prestera genom att vara 

duktiga i skolan alternativt vara söta och tysta medan killar på ett helt annat sätt är bra som de 

är och inte behöver prestera för att känna sig värdefulla. 

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster”89

Att motverka traditionella könsmönster som enskild lärare har Mirijam svårt att se att hon kan 

göra. Det hon ser som traditionella könsmönster är yrkestillhörighet, vilket möjligtvis kan 

påverkas av praoindelning. Denna indelning kan inte hon påverka uppger hon. Det enda sättet 

hon kommer på är att diskutera könsmönster i klassrummet genom att titta på 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, löner och status, vilket Mirijam vid tillfälle gjort 

i samhällskunskapen.

Rebecka ser traditionella könsmönster som att tjejer ska vara duktiga i skolan, att killar är 

stökiga och bråkiga och att män och kvinnor traditionellt hamnar inom vissa yrkeskategorier. 

Hon ser inte dessa mönster på hennes skola. Alla strävar efter högstatusyrken, även om hon 

tror att nästan ingen kommer att få betyg för att komma in på dessa utbildningar. Rebecka 

menar att hon, genom att visa sin egen inställning, visar en annan bild av de traditionella 

könsmönster som finns hos elevernas familjer vilka nästa uteslutande är invandrarfamiljer. 

Hon menar dock att det inte är hennes roll att aktivt motverka dem. Hon ser sig själv och sina 

kollegor som befriade från traditionella könsmönster. Rebecka säger att:

[…] de allra flesta [lärare] här på högstadiet är runt 30 år, plus minus nånting, och för oss  

så…vi  tillhör  nog  den  generationen  som  inte  blivit  lika  påverkade  av  de  traditionella 

könsmönstren, så för oss är det en självklarhet att: spelar roll, du väljer det du är intresserad 

av.

88 Käller, Fostran till andrarang (1990)
89 Lpo 94, s.4
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Utifrån forskningen om genusformation i skolan90 är det svårt att tro att Rebeckas bild är 

realistisk. Att hon själv och alla hennes kollegor skulle stå utanför skolans och det övriga 

samhällets prägling av ett genusmönster pekar på en brist på reflektion och medvetenhet. 

Rebeckas uppfattning ska också ses i ljuset av hennes bild av att skolan oproblematiskt står 

för lika rätt och möjligheter oberoende av kön, samt är en fri arena där eleverna själva formar 

sina uppfattningar om kvinnligt och manligt. Jag har tidigare lyft fram att Tallberg Broman 

menar att det finns en likhetsnorm i skolan som innebär en felaktig bild av att elever 

behandlas lika oberoende av kön. Tallberg Broman menar fortsättningsvis att denna felaktiga 

bild lever kvar på grund av att de individuella lärarna inte problematiserar sin egen roll och 

håller fast vid att de inte har något problem med att elever behandlas olika.91  Weiner pekar på 

nödvändigheten av utbildning och information till lärare om genusformation. Weiner lyfter 

vidare fram att genusrelationer och genusfrågor är ständigt skiftande och omvandlas och 

iscensätts av varje ny generation.92 Just genusformationens föränderlighet, kan ses som en 

nyckel till den individuella lärarens medvetenhet. Rebeckas bild av att hennes generation är 

fri från traditionella könsmönster handlar kanske snarare om att den tidigare generationens 

könsmönster inte lika tydligt finns kvar. Att praktisk händighet inte längre kopplas ihop lika 

ensidigt med manlighet idag betyder inte att det finns andra typiska egenskaper som kopplas 

ihop med könen. Ett relevant exempel är den typiskt kvinnliga omvårdande egenskapen, 

vilket diskuteras i nästa stycke.

Sara menar att det som enskild lärare är svårt att motverka traditionella könsmönster. Hon 

definierar traditionella könsmönster som att tjejer ses som svagare och mjukare i kontrast till 

killarna som är stökiga och högljudda. När hon själv försöker bryta detta genom att ställa 

krav, exempelvis att tjejerna inte ska gömma sig bakom falsk okunskap för att slippa tala i 

klassen, möts hon av motstånd från eleverna. Hon tar också upp att lärarna i arbetslaget ingår i 

traditionella mönster. En aspekt av detta är att de kvinnliga lärarna har en mer omvårdande 

och tröstande roll, i jämförelse med de manliga lärarna som är mer undervisningsinriktade. 

Källers forskning bekräftar Saras bild av att kvinnor och män hamnar i olika roller inom 

skolan och att den klassiska fostrande rollen innehas av kvinnor. Käller menar också att 

skolans maktsystem där männen är i ledande positioner och kvinnorna befinner sig i 

andrarang, reproducerar maktuppdelningen mellan könen genom att eleverna fostras i 

90 Se exempelvis: Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla (2003), s.134
91 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s.21f.
92 Weiner & Berge, Kön och kunskap  (2001), s.89
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systemet. 93  Eleverna växer alltså upp och uppfostras i en tydlig könshierarkisk ordning vilket 

ger dem en bild av att ordningen är självklar och naturligt. Sara uttrycker en stor frustration i 

att hamna i den fostrande rollen, men menar att hon inte kommer ur den. Hon säger att ”mina 

manliga kollegor skulle inte hamna där” och menar att eleverna inte förväntar sig den sortens 

omvårdnad från de manliga lärarna. Sara menar också att männen får en helt annan 

automatisk respekt från eleverna och säger att ”jag tror att eleverna är trötta på kvinnor” och 

hänvisar till den stora dominansen av kvinnor inom förskolan och grundskolan. Hon uttrycker 

också att kvinnliga lärare hamnar i fler konfliktsituationer av mer social karaktär och säger 

med viss frustration: ”jag är inte deras mamma, jag är lärare”. Dahl diskuterar 

jämställdhetsarbete och argumentation för fler manliga arbetstagare inom kvinnliga domäner. 

Hon menar att argumentationen för fler män inom dessa domäner innehåller aspekter av att 

männen fortfarande ska vara just ”män”, med en förförståelse som innebär att de ska vara 

mogna och ansvartagande men fortfarande ”riktiga karlar”.94 Även om Dahl inte specifikt 

undersöker skolan som arbetsplats finns skäl att tro att en sådan inställning kan finnas inom 

skolvärlden. Sara upplevelse kan tyda på att de manliga lärarna inte förväntas, varken från 

elevers eller kollegors håll, att ta samma fostrande och omhändertagande roll eftersom denna 

inte förknippas med traditionell heterosexuell manlighet. Gannerud95 diskuterar den 

feminisering som skett av skolan i och med den historiska övergången där läraryrket kommit 

att domineras av kvinnor. Feminiseringen innebär enligt Gannerud att lärarens ansvar för 

eleverna har breddats till att omfatta en mer gränslös, flexibel och omsorgsomfattande 

profession. Utvecklingen har, enligt Gannerud, lett till att allt fler lärare känner sig stressade 

och upplever att de inte räcker till. Även om männen inom grundskolan kanske inte alltid 

förväntas ta samma omvårdande ansvar har jag svårt att tro att de inte påverkas av den 

utveckling som Gannerud beskriver, eftersom lärarrollen generellt har förändrats. 

    Sara anser att genus inte blivit en ”naturlig punkt på agendan” inom skolan. För att genus 

ska kunna genomsyra allt man gör på skolan krävs en tydlig linje från skolledningens håll, 

vilket inte finns på hennes arbetsplats, enligt henne själv. Denna uppfattning delas av såväl 

Johanna som Tess, vilka ser stora svårigheter att påverka könsmönster på egen hand.

Gällande motverkandet av traditionella könsmönster funderar Johanna om direktiven i 

läroplanen är att skapa ett icke-traditionellt samhälle. Hon har svårt att förstå vad som menas i 

läroplanen. Hon ser traditionella könsmönster som arbetsuppdelning hemma samt i yrkeslivet, 

93 Käller, Fostran till andrarang (1990), s.14-23
94 Kulick, Queersverige (2005), s.49-56
95 Eva Gannerud, Genusperspektiv på lärargärning: om kvinnliga klasslärares liv och arbete (1999)
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samt val av intressen. Johanna tror att det är svårt att komma bort från traditionella 

uppdelningar mellan könen och menar att man egentligen borde arbeta för att höja status och 

värde på traditionella kvinnosysslor. Johannas ifrågasättande av skolans möjlighet att 

motverka traditionella könsmönster är intressant. Som jag förstår henne ser hon läroplanens 

föreskrift som utopisk, i den meningen att skolan omöjligt kan förändra könsmönster om det 

övriga samhället inte förändras. 

Tess ser traditionella könsmönster som att kvinnor och män förknippas med olika egenskaper. 

Kvinnor är omvårdande, duktiga, tysta i offentliga sammanhang och gör mycket praktiskt 

arbete, medan männen är praktiskt lagda, ska försörja sin familj och tar mycket plats i 

offentliga sammanhang. Tess pekar på flera möjliga sätt att motverka dessa traditionella 

könsmönster. Det första är att försöka öka tjejers talutrymme vilket hon tror endast kan ske 

genom att killarnas talutrymme minskas. Hon tänker sig att om tjejerna skulle få lika mycket 

talutrymme som killar har idag skulle situationen i klassrummet bli ohållbar. Ett annat sätt 

Tess kommer att tänka på är att försöka stärka individen att ”man får va precis som man vill” 

oavsett kön. Hon menar också att ett sätt är att visa på icke-traditionella exempel, människor 

som bryter mot den traditionella normen. Samtidigt menar hon att man själv som lärare, 

genom sin egen personlighet är det som förmodligen har större verkan än att visa på andra 

exempel. Tess menar också att skolans och lärarnas roll inte ska överskattas och att den 

största påverkan sker i hemmen. 

De fem lärarna ger sammantaget två betydelser av begreppet traditionella könsmönster. Den 

första är att kvinnor och män traditionellt tillhör olika yrkeskategorier. Den andra är att 

kvinnor och män tilldelas olika egenskaper som exempelvis att tjejer är duktiga och lugna i 

skolan medan killarna är stökiga och presterar sämre. Lärarnas förståelse av begreppet 

traditionella könsmönster visar på att begreppet inte förstås annorlunda än det tidigare 

använda begreppet traditionella könsroller, vilket enligt Connell96 innefattar en uppfattning av 

förväntningar som är knutna till deras kön, vilka framställs som varandras motsatser. Hirdman 

kritiserar könsrollsbegreppet på grund av dess frånvaro av en maktanalys i den mening att 

rollerna ses som komplementära97. Jag vill mena att det finns en svårighet med 

begreppsanvändningen i läroplanen i den mening att det är otydligt hur begreppet 

könsmönster ska förstås, om det ska ges samma innebörd som det tidigare begreppet könsroll 

96 Connell, Maskuliniteter (1996), s. 39f
97 Hirdman, Genussystemet (1988), s.3
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eller om det är tänkt att innefatta någon ytterligare förståelse. Det är intressant att 

läroplansförfattarna enbart använder sig av begreppet kön och inte genus, vilket även är fallet 

i mycket av skolforskningen98 och även i styrdokumenten. Hade läroplansförfattarna använt 

begreppet genusmönster istället för könsmönster skulle den sociala och kulturella kontextens 

betydelse betonas. Enligt Connells förståelse av begreppet innebär genusmönster de sociala 

strukturer där skillnader mellan individer framhålls, vilket också begränsar det individuella 

handlandet99. I Connells förståelse handlar mönstret inte bara om att kvinnor och män 

traditionellt hamnar i olika yrkeskategorier eller tillskrivs vissa egenskaper, utan också att 

detta leder till att individen faktiskt hindras genom den sociala strukturen som grundar sig i 

den sociala och kulturella föreställningen om könen. 

” [Skolan] skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 

intressen oberoende av könstillhörighet”100

Mirijam ser inte att hon kan påverka eleverna att utveckla förmåga och intresse oberoende av 

könstillhörighet. Här menar hon att det är strukturerna och skolans inriktning och 

valmöjligheter inom skolan gällande ämnen som påverkar. Hon utrycker lite tvetydigt att det 

”väl är bra” att elever måste ha både sy- och träslöjd, vilka införstått ses som typiska 

könskodade intressen. Mirijam sätt att uttrycka sig skvallrar om uppfattningen att hon inte 

tycker det är särskilt viktigt att försöka uppnå läroplanens mål, och framförallt att hon inte ser 

det som sin uppgift

Rebecka menar att eleverna får utrymme att testa och utveckla förmåga oberoende av 

könstillhörighet. Hon ger exempel som elevens val och valet mellan trä- och syslöjd. Valen 

grundas på vad eleverna vill och menar att det inte finns något tryck från andra elever vad 

man ska välja. Hon ser inte att valen är könstypiska och tar upp exempel på tjejer som väljer 

idrott på elevens val.

 

Sara tror att upplägget på hennes skola bidrar till elevers möjlighet att utveckla förmåga och 

intresse oberoende av könstillhörighet. Skolans kulturinriktning gör, enligt henne, att det är 

okej för alla elever att hålla på med olika kulturyttringar såsom dans, sång, musik och 

konstnärligt skapande. Sara uttrycker det som att ”det liksom löser upp spänningen på något 

sätt”. Hon tror också att den enskilde läraren kan bidra till elevers frihet gällande förmågor 

98 Se exempelvis: Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002)
99 Connell, Om genus (2006), s.20-23, 75-77
100 Lpo 94, s.4
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och intressen genom sitt bemötande till eleven. Detta genom att bemöta eleven seriöst och ta 

intresset på allvar oavsett vad det är. Oavsett om det kan, som Sara uttrycker det: ” ses som ett 

typiskt kill- eller tjejintresse”. Såväl Mirijam, Rebecka som Sara uttrycker sig på ett sätt som 

gör det tydligt att det finns en kollektiv bild av vad typiska tjej- och killintressen är.  

Johanna som arbetar på samma skola som Sara håller bara till viss del med om att 

kulturinriktningen ger elever möjlighet att prova på könsöverskridande intressen. Johanna 

tycker också det är bra att elever får pröva saker som killar och tjejer vanligtvis inte gör, men 

samtidig ser hon att eleverna i slutändan ändå väljer något traditionellt könsstereotypt. 

Killarna spelar instrument och i kören är det enbart tjejer. Johanna uppfattar det som att 

musiklärarna aktivt arbetar emot traditionella könsmönster, men att man generellt inte lyckas. 

Tess menar, precis som hennes andra två kollegor på skolan, att skolans kulturinriktning 

bidrar till att elever provar på saker som de annars inte skulle ha gjort. Hon lyfter också fram 

musikundervisningens tvång att man ska ha spelat tre olika instrument som något positivt. 

Genom att tjejer måste spela instrument leder det till att många av dem upptäcker att de är bra 

på det och att det är roligt, vilket annars är typiskt traditionellt manligt, i synnerhet att spela 

instrument i band101. Även om resultatet ibland blir traditionellt könsbundet, som att kören 

bara består av tjejer, menar Tess att upplägget i stort är positivt, med tanke på könstillhörighet 

och intresse. Hon menar också att tvång vid flera situationer kan vara en väg att påverka 

könsmönster och påverka föreställningar. Tess tänker sig att högstadieungdomar är i en period 

där många är rädda för att sticka ut och därför inte vill göra könsbrytande val, men om alla är 

tvungna att göra samma sak sticker ingen ut och ett tidigare otänkbart intresse blir då legitimt. 

Samtliga lärare betonar respektive skolas struktur och upplägg som avgörande för elevernas 

möjlighet att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. En av 

lärarna tror också att man som enskild lärare kan påverka eleverna genom att ta deras 

intressen på allvar och inte färgas av om deras intresse kan ses som könstypiskt eller inte. 

Hur tänker lärarna kring undervisningsinnehållet och genus?

Det är dags att lämna läroplanens konkreta föreskrifter och lärarnas tanker kring dessa. 

Fortsättningen på undersöknings- och analysdelen kommer avslutningsvis att kretsa kring den 

101 Läs mer om genus, ungdomar och musik i: Ann Werners, Smittsamt. En kulturstudie av musikbruk hos  
tonårstjejer (2009)
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praktiska undervisningen och genus. Presentationen rör lärarnas tankar kring undervisningen 

och om, och i sådana fall hur, ett genusperspektiv införlivas i undervisningen. Lärarnas tankar 

kommer också att ställas i förhållande till styrdokumentens direktiv om genus.

Mirijam menar att ett genusperspektiv i hennes undervisning framkommer på två sätt. Det 

första är att lyfta fram kvinnor i religionshistorien, vilka ofta inte uppmärksammas i 

läroböckerna. Mirijam formulerar det som att ”jämna ut historien”. Framförallt menar hon att 

detta perspektiv kommer fram genom hennes grundläggande ansats om ett klassperspektiv. 

Genom att lyfta fram hur vanligt folk tänkte och hade det, framkommer även kvinnliga 

perspektiv. I hennes tänkande finns framförallt klassperspektivet och genusaspekterna 

framkommer snarare som en aspekt i klassperspektivet.

    Det andra sättet som ett genusperspektiv framkommer i religionsundervisningen är när 

kvinnoförtryck med religiösa förtecken, då religionen ses som anledning eller som bidragande 

orsak till förtrycket, diskuteras. Att ta upp religion och kvinnors rättigheter och patriarkala 

strukturer ser Mirijam som viktigt, men medger att det kan vara känsligt. Hon menar att 

stämningen i klassen är avgörande för om det är lämpligt att ta upp sådana saker. När det 

känns lämpligt menar hon att man kan konfrontera en elev ”som är beredd att stå för sig själv 

och sina puckade åsikter”. Religionsundervisning i ett genusperspektiv diskuteras av Dinah 

Hanlon102 som just lyfter fram aspekter som Mirijam anser vara viktiga i religionskunskapen. 

Hanlon menar att läraren har ett ansvar att uppmärksamma patriarkala strukturer inom 

världsreligionerna, ett aktivt verkande för olikheters inkluderande, att återinskriva kvinnorna i 

historien och att våga ta upp känsliga frågor där religioner och religionsutövare kritiskt kan 

diskuteras.103 Hanlon skriver om nödvändigheten att gå ”outside of comfort zones”104. Den 

brittiska kontexten liknar den svenska i den meningen att världsreligionerna och andras 

religiösa perspektiv ingår i undervisningen, detta i kontrast till den globalt dominerande 

konfessionella undervisningsformen. Det är viktigt att poängtera att de brittiska 

styrdokumenten inte är samma som de svenska, men såväl Mirijams tankar som Hanlons 

pekar på möjliga sätt att införliva ett genusperspektiv i undervisningen. Att Mirijam funderat 

mycket kring undervisning och genus är intressant i ljuset av att hon inte ser att elever 

behandlas olika på grund av kön eller att det finns något problem med jämställdhet i hennes 

skola eller i samhället i stort. Det är snarare problem som kan ses på andra platser, i andra 

kulturer och inom religioner som står i centrum. Jag tänker mig att risken med en 

102 i Lynn Broadbent & Alan Brown (red), Issues in Religious Education (London 2002)
103 Broadbent & Brown, Issues in Religious Education (2002), s.132f.
104 Broadbent & Brown, Issues in Religious Education (2002), s.133
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undervisning som baseras på ett sådant tankesätt, är att uppdelningen mellan ”vi och dem” 

förstärks. Att det inom andra religioner och inom andra kulturer är ojämställt i kontrast till 

bilden av ett svenskt jämställt samhälle. 

Rebecka uppger att hon aldrig medvetet tänker på genus när hon planerar sin undervisning. 

Däremot menar hon att det är naturligt för henne att aspekter som kön och klass kommer in i 

undervisningen, eftersom det funnits sådana perspektiv när hon själv gått i skolan och under 

sin utbildning. Praktiskt i undervisningen kommer kvinnors situation fram, eftersom hennes 

utgångspunkt är att skildra hur olika människor har det, eller har haft det. Att diskutera 

värderingar om vad som är kvinnligt och manligt idag fungerar bra för att få eleverna att 

komma igång och prata. Rebecka kan inte komma på något annat sätt att få in ett 

genusperspektiv i undervisningen och tycker att läroböckerna är bra på det sättet att de inte är 

fokuserade på kungar och rika män, som förr i tiden. Hon tar upp kritik som hon hört 

angående läroböckers manliga perspektiv, men håller inte med utan anser att de är nyanserade 

och skildrar olika människors perspektiv. Rebeckas bild av läroböckerna går emot 

läroboksforskningen som hävdar att kvinnliga perspektiv lyser med sin frånvaro, att en 

sanning om kön presenteras, att de har en heteronormativ utgångspunkt och att när 

könsaspekter presenteras så görs det nästan enbart i separata kapitel.105 Detta innebär att om 

man som lärare har en undervisning styrd av läroböcker riskerar att ha ett upplägg där 

genusperspektivet inte kommer fram och styrdokumentens föreskrifter inte följs. 

Sara anser att det spelar roll vilken ämneslärobok inom SO:n som man talar om. Hon ser inte 

att det finns något problem med läroböckerna i religion, ur ett genusperspektiv, medan hon 

anser att detta är ett problem med historieböckerna. I läroboksforskningen framkommer att 

läroböckerna generellt är problematiska i ett genusperspektiv, i alla ämnen106. Som förut 

nämnt är Saras största fokus förtryck, vilket också avspeglar sig i hennes undervisning, enligt 

henne själv. När hon tänker genus, tänker hon i första hand heller inte på det konkreta 

undervisningsinnehållet, utan snarare bemötandet av eleverna. Hon ser det som sin uppgift att 

uppmärksamma förtryck och motverka det. Inom religionskunskapen har hon inte aktivt 

funderat på att använda sig av ett genusperspektiv. När hon funderat en stund uppger hon att 

det kommer fram till viss del i och med hennes ingång till alla ämnen: att titta på sociala 

förhållanden ur ett klassperspektiv. Däremot ser hon inte tydliga maktperspektiv inom 

105 Skolverket: I enlighet med skolans värdegrund (2006), s.42-50
106 Skolverket: I enlighet med skolans värdegrund (2006), s.42-50
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religionskunskapen, i jämförelse med historieämnet. En förklaring till att Sara inte ser 

maktperspektiv inom religionskunskapen skulle kunna vara att hon själv inte är utbildad inom 

ämnet, medan hon i historieutbildningen fick ett sådant perspektiv i historieundervisningen.

    Sara uppger att hon inte tittar i styrdokumenten när hon planerar sin religionsundervisning. 

Hon menar att det inte finns tid för detta som lärare, utan att det är upp till skolledningen att 

ge lärarna gemensam tid att diskutera och fundera kring styrdokumenten. Om Sara skulle ha 

läst kursplanen för religionskunskap hade hon stött på ett av få direktiv som berör genus i 

kursplanerna. Det föreskrivs nämligen att religionsämnet ska belysa ”samlevnad och 

jämställdhet ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv.”107 

Johanna har ingen tanke på genus när hon planerar och genomför sin undervisning. Även om 

hon ser problem med läroböckernas manliga perspektiv och att kvinnor ofta nämns på någon 

sida separat, arbetar hon inte särskilt aktivt med att försöka uppväga detta. Johanna säger att 

hon ibland försöker prata om kvinnors roll i historien, men hon menar att det är ett problem 

att hon bara fått del av ett manligt perspektiv på sina ämnen och därför har svårt att själv 

införliva ett genusperspektiv. Hon kan under intervjun inte komma på några sätt hur det skulle 

kunna gå till praktiskt i undervisningen. Att Johanna varken planerar för eller kan komma på 

några sätt att införliva ett genusperspektiv i undervisningen är värt att lyftas fram. Trots ett 

uttalat intresse för genus och ett tidigare aktivt arbete med jämställdhet i skolan har hon inte 

något verktyg för att översätta detta i den konkreta undervisningen. Styrdokumentens otydliga 

direktiv, i den mening att det inte föreskrivs hur ett genusperspektiv på undervisningen ska se 

ut, kan ses som en viktig faktor till Johannas upplevda svårighet att införliva ett 

genusperspektiv i undervisningen. Om ett sådant perspektiv ska ha genomslagskraft krävs 

förmodligen en tydligare linje från lärarutbildningarna. Tallberg Broman skriver att 

lärarutbildningarna har ett ansvar för att ge de blivande lärarna insikter och kunskap om 

könsperspektiv på undervisningen108.

Tess berättar att hon tänker genus när det gäller undervisningen, men endast avseende vissa 

ämnesområden. Inom historieämnet ser hon det som självklart att ett genusperspektiv ingår i 

undervisningen tillsammans med ett perspektiv som innefattar kön, klass och förtryck av 

utsatta människor. I historieundervisningen brukar hon visa på den sociala konstruktionen av 

människan i olika tider, vad som anses normalt i olika kontexter och sammanhang. Ett 

107 Kursplan, i Religionskunskap
108 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s.15
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exempel är att beskriva 1700-talets manliga skönhetsideal där idealet var en vitsminkad, 

perukbeklädd man med högklackade skor och knätofsbyxor. Tess säger att det är centralt för 

henne att försöka få eleverna att förstå att man bara är en konstruktion av den värld man lever 

i. Det visar på möjligheten att var och en kan förändra sig själv, och att det går att gå utanför 

samhällets normer om hur man ska vara.

Utifrån lärarnas perspektiv är det sammantaget inte självklart att ett genusperspektiv ska 

läggas på undervisningen och i synnerhet inte hur. Tallberg Broman hävdar att kön ska ses 

som en pedagogisk fråga och att ett könsperspektiv i skolan innefattar ett flertal dimensioner. 

Bland annat nämner hon val av undervisningssätt och ämnesinnehåll, och motiverar detta 

utifrån styrdokumenten109. Läser man styrdokumenten kan Tallberg Bromans uppfattning att 

det ska ingå ett könsperspektiv på undervisningen diskuteras. Hon utgår framförallt från ett 

betänkande från utbildningsutskottet110 som anser att ”kön bör lyftas fram som en pedagogisk 

fråga” och menar att detta innebär att det ska finnas ett köns/genusperspektiv gällande 

undervisningssätt och ämnesinnehåll. Jag ställer mig frågande till vilken vikt ett betänkande 

från utbildningsutskottet egentligen har. Dessutom formulerar man sig vagt genom att kön 

”bör” lyftas fram. Utifrån läroplanen och kursplanerna anser jag inte att det är självklart att 

ämnesinnehåll och undervisningssätt ska ha ett köns/genusperspektiv och i synnerhet inte hur 

detta ska se ut rent praktiskt. Läroplanens innehåll om jämställdhet, kön och genus berör 

nästan uteslutande bara bemötandet av eleverna och inte själva undervisningsinnehållet. 

Kursplanerna inom SO-ämnena innehåller vissa mål angående kön och genus, men de är få. 

Ett exempel hämtas från kursplanen i samhällskunskap:

Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt 

främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund. 

Pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och medvetet 

tydliggöras.111

Denna målbeskrivning är kanske den mest tydliga av kursplanernas direktiv, vilket jag anser 

vara talande för styrdokumenten i stort.  Kursplanerna inom SO:ämnet berör förutom 

samhällskunskapen också religionsundervisningen, vilket berördes tidigare. En intressant 

aspekt är att för historieämnet formuleras inga mål angående kön och genus. Trots detta är det 

109 Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön (2002), s.15-24, 31
110 Utbildningsutskottets betänkande, 1994/95:UbU18, s.14
111 Kursplan i Samhällskunskap
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just inom historieämnet som fyra av lärarna ser störst möjligheter att använda sig av ett 

genusperspektiv. Detta görs exempelvis genom att problematisera manligt och kvinnligt 

genom historien och visa på den sociala kontextens inverkan på genusformationen. En trolig 

förklaring till detta är att lärarna under utbildningen läst historia med ett genusperspektiv. Tre 

av lärarna uppger just att de läst historiekurser med genusvinkel. Återigen vill jag peka på att 

den enskilde lärarens erfarenheter, utbildning och bakgrund har en stor inverkan på 

undervisningen. De tycks till och med som om den är mer betydelsefull än styrdokumentens 

målbeskrivningar. Ett annat tydligt exempel på detta är att Mirijam, Sara och Tess alla 

uttrycker att de har ett övergripande klassperspektiv på sin undervisning. Att inta ett 

övergripande klassperspektiv på undervisningen kan knappast motiveras utifrån 

styrdokumenten, utan handlar troligen mer om lärarnas eget synsätt eller kanske ännu 

troligare ett perspektiv som de tillskansas sig under sin utbildning. Johanna uttrycker också att 

hon har svårt att införliva ett genusperspektiv i undervisningen för att hon själv inte fått del av 

ett sådant under sin utbildning och Sara uppger att hennes genusperspektiv hämtas direkt från 

de föreläsningar i genushistoria som hon tagit del av under utbildningen. Utifrån de fem 

lärarnas tankar om undervisning och genus är det också intressant att se att ett intresse för 

genus och ett problematiserande av bemötande av eleverna i ett könsperspektiv inte 

nödvändigtvis leder till en genomtänkt planering där genusaspekter införlivas. 
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Sammanfattning 

De fem lärarnas syn och attityd till genus skiljer sig från varandra, men det går också att se 

tydliga gemensamma nämnare. Alla lärare definierar genus lite olika men fyra av dem är inne 

på att genus handlar om människors syn och konstruktion av könen. Rebecka sticker ut genom 

att definiera genus som ”hur man ser på saker utifrån sitt kön”, vilket inte överrensstämmer 

med genusbegreppets teoretiska förståelse. Rebecka är också den som tydligast uppger att hon 

inte är intresserad av genus. I intervjun med Mirijam framkommer det att hon har en 

biologistisk syn på könen, i den meningen att olika förväntningar på könen gällande 

uppträdande är naturligt, eftersom tjejer och killar är biologiskt olika. Såväl Mirijam som 

Rebecka uppger att det generellt inte finns något problem med hur elever bemöts i ett 

genusperspektiv. Sara, Tess och Johanna uttrycker ett tydligt intresse för genus och den 

problematik som begreppet belyser. Dessa tre lärare återkommer också under intervjuernas 

gång till att konstatera att de bara är del av ett större socialt sammanhang och att det övriga 

samhället och elevernas familjers påverkan är mycket större på elevernas uppfattningar och 

genuskonstruktionen. Sara, Tess och Johanna delar en känsla av uppgivenhet och maktlöshet 

gällande möjligheten att själva påverka genusformationen. 

De fem lärarnas olika förståelse, intresse och syn på genusbegreppet kan ses som avgörande 

för hur reflekterande och problematiserande de är gällande bemötandet av elever. Det troliga 

är att läroplanens uppdrag om ett aktivt jämställdhetsarbete, där exempelvis traditionella 

könsmönster ska motarbetas och lika rätt och möjligheter ska eftersträvas, inte utförs av 

samtliga lärare i undersökningen. När de fem lärarna delar med sig av sina tankar kring 

läroplanens direktiv om jämställdhet, kön och genus framkommer en rad intressanta åsikter, 

attityder och problem som handlar om bemötande och förhållningssätt till eleverna:

    Rebecka och Mirijam står för uppfattningen att eleverna generellt behandlas lika utifrån 

kön, vilket inom skolforskningen benämns som en likhetsnorm. Denna likhetsnorm leder till 

risken att den individuelle läraren inte problematiserar och reflekterar över sin egen roll i 

förhållande till eleverna och deras kön. Johanna problematiserar det likhetstänk som finns 

inom skolan gällande bemötandet av eleverna. Hennes tankar sätter fingret på en motsättning i 

skolan. Motsättningen handlar om att läroplanen har en tydlig individualiseringsnorm, vilket 

innebär att varje elev ska bemötas utifrån dennes behov och förmågor, samtidigt som många 

verksamma inom skolan har ansatsen att behandla eleverna lika. Även läroplanens föreskrifter 

är tvetydiga eftersom det exempelvis står att eleverna ska ges ”lika rätt och möjligheter” 
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oberoende av kön. Detta kan tolkas som att eleverna ändå någonstans ska behandlas lika för 

att få samma möjligheter och rättigheter. Man kan också se det som att lika behandling 

innebär att alla elever ska ses som unika och bemötas utifrån detta, och mena att detta är 

”lika” bemötande. 

    Tre av lärarna tror att elever generellt behandlas olika på grund av sitt kön. Enligt lärarna 

handlar denna olikhet i bemötandet att man tillrättavisar eleverna olika, att killar och tjejer 

bedöms olika, att killarna tillåts ta mer fysiskt som verbalt utrymme och att man använder sig 

av olika pedagogiska förklaringar beroende på om talar med en tjej eller kille. Denna bild 

bekräftar skolforskningens resultat om att bemötandet av könen utgår från en skild logik, där 

pojkarna ses som mer omogna och behövande medan tjejerna ses som mer mogna och 

självständiga. 

    När de fem lärarna talar om ”lika rätt och möjligheter” oberoende av kön, tar samtliga 

lärare upp talutrymme och fysiskt utrymme i klassrummet. Även om andra aspekter också 

berörs ser samtliga lärare fysiskt utrymme och talutrymme som det centrala, oavsett om man 

tror att en snedfördelning mellan könen föreligger eller inte. Detta kan förklaras genom att 

diskursen om skolan, vilken formuleras i styrdokumenten och i skolforskningen, kretsar 

mycket kring just dessa aspekter. Att ”lika rätt och möjligheter” nästan uteslutande kopplas 

ihop med talutrymme och fysiskt utrymme pekar på att det finns en diskursiv förståelse av att 

det är så läroplanens direktiv ska tolkas, även om detta inte formuleras konkret. Detta kan ses 

som en ”kollektiv tankestil”, vilket innebär att begrepp innehåller en etablerad inneboende 

mening. I ett diskursivt perspektiv är avsaknaden av en koppling mellan kön, sexualitet, 

identitet och ”lika rätt” intressant. Det är endast en av lärarna som lyfter fram problemet att 

elever dagligen utsätts för nedsättande kommentarer rörande sexuell läggning. Detta pekar på 

att diskursen om jämställdhet i skolan i regel utgår från ett heteronormativt perspektiv, där 

”lika rätt och möjligheter” inte problematiseras utifrån sexualitet och identitet, utan utgår från 

att alla elever är heterosexuella och att detta är det naturliga. Denna diskursiva begränsning 

kan ses i såväl styrdokument som forskningen, men också i den faktiska intervjusituationen 

där samtalen begränsas genom diskursen, vilken är styrande för vad man talar om och vad 

man inte talar om.

    Fyra av de fem lärarna tror att krav och förväntningar i skolan påverkar elevernas bilder av 

kvinnligt och manligt. Framförallt lyfts förväntningarnas betydelse fram gällande dikotomin: 

den stökiga och lågpresterande killen i kontrast till den lugna och duktiga tjejen. Två av 

lärarna tar upp aspekten att individer som bryter mot ett sådant mönster, exempelvis den 

stökiga och högljudda tjejen, upplevs som svårare att hantera eftersom beteendet inte är 
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förväntat och går utanför den rådande normen. Vikten av förväntningars betydelse bekräftas 

av forskningen. I ett större perspektiv visar detta också på samhällets prägling av en 

genusordning, där dikotomin mellan vad kvinna och man är, är så rotad att ett uppbrott från 

detta tankesätt och konsekvens i handling möter stort motstånd. Rebecka ser inte att det finns 

förväntningar i skolan som påverkar elevernas bilder av kvinnligt och manligt. Hon menar 

istället att hennes skola fungerar som en fri arena där eleverna själva kan tycka och tänka fritt. 

Denna uppfattning motsägs av forskningen som visar att den enskilde läraren och skolan i 

stort är delaktig i formeringen av kvinnligt och manligt.

    När det gäller skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster ger de fem lärarna 

sammantaget två betydelser av begreppet könsmönster. Den första är att kvinnor och män 

traditionellt tillhör olika yrkeskategorier. Den andra är att kvinnor och män tilldelas olika 

egenskaper som exempelvis att tjejer är duktiga och lugna i skolan medan killarna är stökiga 

och presterar sämre. Lärarnas förståelse av begreppet traditionella könsmönster visar på att 

begreppet inte förstås annorlunda än det tidigare använda begreppet traditionella könsroller, 

vilket innefattar en uppfattning av förväntningar som är knutna till deras kön, vilka framställs 

som varandras motsatser. När det gäller motverkande av traditionella könsmönster upplever 

fyra av lärarna att deras påverkan på könsmönster är liten eller obefintlig, i förhållande till det 

övriga samhället. Rebecka menar att hon själv och lärarna på hennes skola är befriade från 

traditionella könsmönster. Hon anser också att det inte ingår i hennes roll som lärare att 

motverka traditionella könsmönster. En avvikande uppfattning, som kommer från Sara och 

Tess, är att skolans könshierarkiska uppbyggnad bidrar till att reproducera bilden av kvinnans 

underordnade relation till mannen, en bild som stämmer väl överrens med forskningen. Sara 

menar också att de kvinnliga lärarna, inklusive henne själv, hamnar i en omhändertagande 

”mammaroll” gentemot sina elever, vilken hennes manliga kollegor inte gör beroende på olika 

förväntningar från såväl elever som övriga aktörer i skolan. Denna bild pekar på att det finns 

rådande uppfattning av vad den manliga och kvinnliga läraren bör stå för, där kvinnan ska 

vara omvårdande medan mannen ska vara handlingskraftig och stå för ordning och reda. När 

manliga lärare efterfrågas görs det delvis med anledning av att man efterfrågar typiskt 

manliga egenskaper, som ses som komplementära till kvinnans. 

    Samtliga lärare betonar skolans struktur och inriktning som avgörande för hur väl eleverna 

ges möjlighet att ”pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”. 

Tre av lärarna arbetar på en skola med kulturinriktning, vilket de anser på ett positivt sätt 

leder till att eleverna ges möjlighet att pröva på saker som de annars inte skulle prova på 

grund av sin könstillhörighet. En av dessa lärare ser också att hon själv kan påverka eleverna 
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val av intresse genom att medvetet förhållningssätt, vilket innebär att alla individers intresse 

bör uppmuntras oavsett kön och intresse. 

    

När lärarna funderar kring SO-undervisningen och genus framkommer olika uppfattningar 

och tankar. Det skiljer sig om, och hur, de fem lärarna tänker på genus när de planerar sin 

undervisning. Två av lärarna uttrycker att de bestämt gör det och beskriver konkret hur de 

försöker att lyfta fram kvinnliga perspektiv, visa på könets konstruktion historiskt och visa på 

förtryck av kvinnor i olika kontexter. Två av de andra lärarna uppger att de inte medvetet 

planerar för att införliva genusaspekter i sin undervisning, men att det ändå kommer fram i 

undervisningen genom deras klassperspektiv. En intressant aspekt är att det för historieämnet 

inte formuleras några mål angående kön och genus. Trots detta är det just inom historieämnet 

som fyra av lärarna ser störst möjlighet att använda sig av ett genusperspektiv. Detta genom 

att exempelvis problematisera manligt och kvinnligt genom historien, och visa på den sociala 

kontextens inverkan på genusformationen. En trolig förklaring till detta är att tre av lärarna 

under utbildningen läst historia med ett genusperspektiv, vilket också stödjer uppfattningen att 

den enskilde lärarens erfarenheter, utbildning och bakgrund har en stor inverkan på 

undervisningen. De verkar till och med som den är mer betydelsefull en styrdokumentens 

målbeskrivningar. Ett annat tydligt exempel på betydelsen av den enskilde lärarens bakgrund 

är de tre lärarna som uppger att de har ett övergripande klassperspektiv på undervisningen, 

vilket knappast motiveras utifrån styrdokumenten. Valet av perspektiv handlar troligen mer 

om lärarnas eget synsätt eller kanske ännu troligare ett perspektiv som de fått till livs under 

sin utbildning.

    Utifrån de fem lärarnas tankar om undervisning och genus är det tydligt att ett intresse för 

genus och ett problematiserande av bemötande av eleverna i ett könsperspektiv inte 

sammanfaller med en genomtänkt planering där genusaspekter införlivas. Det kanske 

tydligaste exemplet är Sara som ger bilden av att vara mycket genomtänkt och reflekterande 

gällande bemötandet av eleverna i ett genusperspektiv, men samtidigt inte kan komma på 

något sätt att införliva genus i undervisningen. En förklaring till detta är styrdokumentens 

otydlighet gällande om och hur ett genusperspektiv ska finnas med i undervisningen. 

Läroplanen talar enbart om bemötande av elever utifrån kön och inte om den konkreta 

undervisningen och dess innehåll. Kursplanerna innehåller förvisso vissa direktiv om att kön 

och jämställdhet ska problematiseras, men de är få och inte så konkreta. En förhoppning är att 

detta kommer att bli tydligare i den kommande läroplanen. 
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Bilaga, intervjumall

Intervjufrågor

Introduktionsfrågor:
Hur kom det sig att du blev lärare?
Vad har du för utbildning?
Fick du lära dig något om genus under utbildningen? Eller senare? Är du intresserad av 
genus? Vad betyder begreppet för dig?

Huvudfråga: Hur förstår/tolkar du det som står i läroplanen? En mening i taget diskuteras. 

I läroplanen står följande:

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.”

Uppföljningsfrågor.
Utifrån deras svar ställs följdfrågor för att mana till en djupare förståelse för hur lärarna 
förstår de centrala begreppen. Exempel på följdfrågor:
Vad innebär lika rätt?
Tror du man kan bidra till formandet av kvinnligt och manligt som lärare?
Vad är traditionella könsmönster för dig?
Hur kan du bidra till att eleverna utvecklar förmåga och intresse oberoende av 
könstillhörighet? Vad är typisk könsintressen?

Tänker du på genus när du planerar din undervisning? Kan du ge något exempel?
Ingår ett genusperspektiv i ditt undervisningsinnehåll? 
Tänker du på genus när du undervisar?
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