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Abstract 

It could be argued that theories about gender are something that should be a part of every 

upper secondary school teachers agenda (knowledge base), because the Swedish curriculum 

specifically says that schools must encourage and work for equal rights between men and 

women. The students are supposed to be encouraged to develop their interest, without 

judgment, about what femininity and masculinity is.  

This essay is aiming to find out how gender is used in the teacher program at Södertörns 

Högskola. The main focus of the essay is to see the possible differences between the 

curriculum of 2010 and 2013. Using quantitative and qualitative content analysis this essay is 

aiming to examine how gender words are used in the syllabus, study manuals and literature 

lists for Educational science A (2010) and Educational science I (2013).  

In what way are gendered terms, like boy, girl heterosexuality and man, part of the text 

material? Who is represented in the material?  

And are there any differences between 2010 and 2013? 

The results show that there is a difference. In the earlier education more gender words are 

used than in the later. When gender words are explicit in the texts is it easier to work with, the 

texts has the power to judge what´s included and excluded in the program. When gender 

words are in ordered in bigger terms, like Interkulturalitet, is it easier to forget to discuss 

gender.  
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Genus på den Interkulturella lärarutbildningen – en komparativ 

analys mellan åren 2010-2013 

 

1 INLEDNING 

Våren 2013 anordnade Södertörns Högskola ett högre seminarium där Magnus Åberg, lektor 

vid Karlstads Universitet och genusforskare, berättade om sin senaste studie 

Lärarutbildningen, jämställdhet och genus (2011). I hans undersökning hade han tillsammans 

med Maria Hedlin, lektor inom utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet, varit ute på två 

lärarutbildningar och genom observationer försökt synliggöra hur studenter och lärare i 

vardagen upprätthåller och/eller utmanar genusmönster. Efter seminariet diskuterade jag 

tillsammans med min studiekamrat om hur vi upplevt denna problematik på vår egen 

utbildning och började fundera över vad som kanske förändrats på den nyare 

lärarutbildningen som trädde i kraft 2013. Vår uppfattning var, och är fortfarande, att genus 

genomsyrar lärarutbildningen på Södertörns Högskola men det skiftar väldigt mellan olika 

delkurser i hur det uppmärksammas. Seminariet med Åberg sådde ett frö för denna uppsats 

och väckte ett intresse hos mig för att se hur min egen lärarutbildning arbetar med genus samt 

hur utbildningen utvecklats under de senaste åren. 

Jag läser på lärarutbildningen som riktar sig mot gymnasieåren och ute på gymnasieskolorna 

runt om i Sverige är det lärarens uppgift att arbeta för ett öppet och demokratiskt klimat. Det 

är lärarutbildningarnas ansvar att förbereda lärarstudenterna i det. Enligt Läroplanen, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Lpo -11) ska: 

”Ingen [...] i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.” (www.skolverket.se 13-12-29:5) 

Lärarutbildningen på Södertörns Högskola har en interkulturell profil vilket innebär att kultur, 

etnicitet, genus, ålder och klass är kategorier som problematiseras och uppmärksammas 

genom hela utbildningen. Utbildningen syftar till att studenterna ska få kunskaper om barns 
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olika förutsättningar i skolan samt att ge verktyg för att arbeta med detta. På 

lärarutbildningens hemsida står att läsa: 

"[...]undervisning och litteratur är baserad på forskningsrön om mångfald, 

interkulturalitet och kulturella perspektiv som t.ex. genus, klass, etnicitet och 

generation och samspelet mellan dem. Sådana frågor behandlas genomgående i 

varje utbildningsprogram. Litteratur och övrigt lärostoff hämtas från hela 

världen, inte bara Västerlandet, och har relevans för ett samhälle präglat av 

globalisering." (www.sh.se 2013-11-07, min kursiv.) 

Den interkulturella profilen inkluderar därmed även ett genusperspektiv, som ska arbeta med 

såväl kön som sexualitet. För denna undersökning är det inte av intresse att se om genus 

behandlas på lärarutbildningen på Södertörns Högskola eftersom det står med i deras 

profilering utan jag ämnar se hur genus behandlas och om det skett någon förändring i och 

med en ny lärarutbildning mellan åren 2010-2013. Det som står med i utbildningens 

kursplaner, studiemanualer och litteraturlistor förmedlar skolans profil och vilken kunskap 

Södertörns Högskola anser viktigt för blivande lärare. Det som Södertörns Högskola skriver 

ut i dessa texter och det som de väljer att utelämna bör förstås som materiella uttryck för 

normer som anses mer eller mindre önskvärda.  

Lärarstudenter behöver förberedas i hur genus genomsyrar dagens gymnasieskolor och hur 

man kan arbeta med det, därför ska jag nu undersöka hur detta kommer upp på den 

interkulturella lärarutbildningen på Södertörns Högskola. 

 

1.2 INLEDANDE BAKGRUND 

 

Dagens gymnasieskolor i Sverige ska arbeta för en ökad jämlikhet och för att ingen ska 

behöva utstå kränkande behandling bland annat på grund av kön eller sexualitet. Vidare står 

det i Lpo -11 att: 

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

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt.” (www.skolverket.se 2013-12-29:6) 

”Läraren ska […] se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv.” (www.skolverket.se 2013-12-29:10) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Det är lärarens ansvar att arbeta för ökad jämställdhet samt för att problematisera könsnormer 

i undervisningen vilket kräver att lärarstudenter har tillgodosett sig kunskaper om detta på 

lärarutbildningen. Åberg och Hedlin upptäckte däremot i sin undersökning att det rådde skilda 

uppfattningar om vad genus innebär bland lärarutbildarna vilket snarare blev 

könsmytsförstärkande än ett problematiserande av kön och sexualitet (2011:5). Så 

lärarstudenter behöver utveckla kunskaper om genus samtidigt som det enligt Åberg och 

Hedlin råder blandade uppfattningar om genus bland de som utbildar studenterna. Ett steg för 

att undersöka hur genus problematiseras och diskuteras med lärarstudenter är att, som denna 

undersökning syftar till, se hur det behandlas i olika textmaterial på lärarutbildningen. Även 

om det kan råda skilda uppfattningar om genus bland lärarutbildarna på Södertörns Högskola, 

som är den aktuella skolan för denna undersökning, beskriver högskolan på sin hemsida 

genusvetenskap som följer: 

"Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som grundar sig på flera decenniers 

feministisk forskning. Ämnet utgår ifrån att genus och sexualitet är sociala och 

kulturella konstruktioner. Fokus ligger vid att undersöka hur föreställningar om genus, 

kön och sexualitet, i samspel med andra maktordningar som klass, etnicitet och 

funktionalitet, fylls med innehåll och ges betydelser i olika historiska, geografiska, 

politiska och sociala sammanhang.” (www.sh.se 2013-12-29) 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv syftar denna undersökning på att se hur kurserna på 

Utbildningsvetenskap A samt Utbildningsvetenskap I behandlar och konstruerar kön och 

sexualitet samt om det skett någon förändring mellan åren 2010-2013. 

 Hur behandlas genus i kursplanerna, studiemanualerna och litteraturlistorna för 

Utbildningsvetenskap A (2010) samt Utbildningsvetenskap I (2013)? 

 Vilka är det som representeras i materialet, vilka står med och vilka utesluts?  

 Går det att se någon skillnad över tid i hur stor del genus får på lärarutbildningen 

utifrån de texter som styr kurserna i Utbildningsvetenskap?  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3 TEORETISKA PERSPEKTIV  

3.2 Genusteori 

Genus är ett tvärvetenskapligt begrepp då kategorierna kön och sexualitet finns närvarande 

inom alla vetenskaper. Däremot kan det skifta i hur mycket en undersökning håller fast vid 

den egna disciplinens ramar eller söker sig utanför dessa (Lykke 2009:37f.). Exempel på när 

två vetenskaper interagerar tvärvetenskapligt är denna uppsats då genusvetenskapen används 

inom utbildningsvetenskapen. Denna undersökning går ut på att analysera texter, såväl dess 

lexikala ord som dess meningsbärande innehåll, och detta görs utifrån ett genusperspektiv för 

att synliggöra hur kön och sexualitet behandlas. Genusvetenskapen ger inga rätta svar utan 

strävar efter att problematisera det som sägs (Lykke 2009:57). På samma sätt vill jag, med kön 

och sexualitet i fokus, i denna analys problematisera vad det är som sägs och vad som även 

uteblir i kursplanerna, studiemanualerna och litteraturlistorna på lärarutbildningen. Jag ämnar 

inte ge svar på om det är rätt eller fel eller hur det bör uttryckas. 

Denna uppsats vilar på uppfattningen om att genus är ett begrepp för att förstå hur kön och 

sexualitet socialt konstrueras i mellanmänskliga relationer. Det är genom kommunikation och 

språk vi skapar uppfattningar om vad kön och sexualitet förväntas vara (Lykke 2009:62). Nina 

Lykke, professor i genusvetenskap vid Linköpings Universitet, beskriver genusbegreppet som 

ett paraplybegrepp för att förstå hur man teoretiserar kön och sexualitet (2009:11). Vidare 

skriver hon att vår uppfattning om kön är kontextbundet och kulturellt (2009:67). Det som 

anses kvinnligt och/eller manligt skiftar såväl över tid som mellan olika kulturer, det är inte 

samma könsnormer i Sverige 2013 som det var i Sverige 1913 eller i Indien 2013. Det råder 

även flera olika uppfattningar om kön och sexualitet inom en och samma nation beroende på 

vilken sociokulturell bakgrund individen har. Det intersektionella perspektivet synliggör hur 

olika aspekter såsom klass, etnicitet, religion och kön samverkar med varandra. Det möjliggör 

ett synliggörande av människor som lever med förtryck som är förankrat i flera områden 

samtidigt (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007:12). Ett exempel på det är invandrade kvinnor 

som lever i en position som kännetecknas av deras utländska bakgrund samt deras kön, vilket 

inte är jämförbart med de förtryck som svenska kvinnor kan leva med eller det som 

invandrade män kan leva med. Det handlar inte om dubbla förtryck utan om ett specifikt 

förtryck. Olika individers uppfattningar om kön och sexualitet är inte formad av en nation, 

religion, klass eller etnicitet utan av alla dessa i samspel. För denna undersökning försöker jag 

inte analysera intersektionella relationer. Däremot står begreppet med i en av delkurserna.  
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3.3 Språket som skapare 

Göran Bergström, statsvetare på Stockholms universitet och Kristina Boréus, professor inom 

statsvetenskap, skriver att språket, många gånger i textform, är nyckeln för att studera 

människor i samhället (2000:12). Vidare skriver de att det i dagens samhälle produceras 

oändligt mycket text, texter som vill förmedla något och som får konsekvenser i hur 

människor lever och agerar (2000:12f.).  

”Vissa forskare ser det som att vi, för att kunna säga något om vårt sätt att tänka och 

våra handlingar, måste studera språket. De betraktar nämligen språket som yttersta 

gränssättare för tanke och handling” (2000:12) 

Vid uppfattningen om att kön inte är något man är eller har utan något som görs genom 

språket, såväl symboliskt med bilder och tecken som skriftligt och talat, fungerar det som 

yttersta verktyget för att medvetet eller omedvetet konstruera kön och sexualitet i vardagen. 

Det är genom kommunikation människors uppfattningar om normer och avvikelser 

konstrueras. Genusteoretikern Judith Butler menar att kön är performativt då det är ett ord 

som skapar något, eller som Lykke beskriver det:  

"Ett performativ är i talhandlingsteorin ett handlingsbestämmande ord, det vill säga ett 

ord som utlöser en handling när det uttalas." (Lykke 2009:64ff).  

Vi är inte könade förrän vi genom språket benämner kön, det är språket som skapar könen. 

Lykke menar att det är upprepade talhandlingar om könsidentiteter som gör individen till 

könssubjekt. Då språket har ett fåtal ord och begrepp om kön, såsom kvinna och man, 

stagnerar uppfattningar om vilka kön som kan tänkas finnas hos olika individer. Därför är det 

nödvändigt att problematisera könade ord och fortsätta utveckla språket med fler ord och 

uttryck för att kunna fortsätta utveckla den kognitiva förmågan för att inte begränsa individen 

till ett antingen eller, kvinna eller man. Lykke lyfter också fram Butlers teori om att språket 

har en aktiv roll i att upprätthålla könsnormer men dessutom att fungera för förnyelse av dessa 

(Lykke 2009:80). Språket är mångdimensionellt, dels så konstruerar det kön och sexualitet, 

dels är det uttryck för hur vi upplever kön och sexualitet och dels är det utrymme för förnyelse 

och dekonstruktion av kön och sexualitet. Eftersom språket alltid utvecklas och förändras 

finns det utrymme för nya tolkningar och förståelser av kön och sexualitet. Språket är på det 

sättet även bärare av och uttryck för önskvärda normer. Det som uttrycks via språket i 
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kursplanerna, studiemanualerna och litteraturlistorna är materialiseringar av vad som anses 

vara viktig kunskap. Av denna anledning ämnar denna uppsats att se hur genus, som kön och 

sexualitet, uttrycks, görs och behandlas i olika textdokument på lärarutbildningen för att till 

viss del synliggöra Södertörns Högskolas olika normer. 

 

3.4 Normer 

Eva Reimers, professor i Pedagogiskt arbete och docent i kommunikation vid Linköpings 

universitet, skriver tillsammans med genusvetaren Lena Martinsson i deras bok Skola i 

normer (2008) att normer pekar mot vad som anses vara normalt. I och med att normer pekar 

ut vad som anses som det normala skapar det även det onormala, det som avviker (Reimers & 

Martinsson 2008:9). Vad som anses normalt, den rådande normen, är inte konstant utan alltid i 

förändring. Som jag skrev tidigare är kön kontextuellt och kulturellt bundet därför är normer 

kring kön föränderliga över tid och rum. Inom genusvetenskapen problematiseras till exempel 

normer kring både kön och sexualitet. Normer kring kön är framför allt vad som anses vara 

kvinnligt och manligt eller vad som avviker från dessa. Begreppet heteronormativitet 

synliggör hur individer dikotomiseras mellan manligt och kvinnligt, antingen är du manlig 

eller kvinnlig och bärare av dess specifika konnotationer. Med en heteronormativ uppfattning 

kan du inte vara bärare av både manliga och kvinnliga konnotationer eller identifiera dig med 

ett tredje kön som sträcker sig utanför dessa utan manligt och kvinnligt är varandras 

motsatser. Det heteronormativa perspektivet synliggör i denna undersökning hur manligt och 

kvinnligt oproblematiserat står för normen i kursplaner, studiemanualer och litteraturlistor. 

Heteronormativitet inkluderar även heterosexualitet. Manligt och kvinnligt förväntas inte bara 

vara varandras olikheter utan även deras sexuella attraktion, män förväntas åtrå och dras till 

kvinnor medan kvinnor förväntas åtrå och dras till män. Normer kring kön och sexualitet 

förmedlas och konstrueras, som tidigare nämnts, genom språk.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Den studie, jag nämnde ovan, som väckte intresset för denna uppsats var Åberg och Hedlins 

studie Lärarutbildningen, jämställdhet och genus (2011). Syftet med deras undersökning var 

att se om och i sådan fall hur jämställda genusmönster reproduceras och/ eller utmanas inom 

lärarutbildningen. Deras studie syftade även till att hjälpa till med att hitta strategier för att 

arbeta mot ökad kunskap om detta (2011:3). Medan min undersökning är en textanalys av 

dokument som styr lärarutbildningen så byggde deras undersökning på observationer och 

intervjuer med lärarutbildare och studenter. Åberg och Hedlin observerade studenterna under 

seminarier och raster och de ställde frågor till dessa utifrån vad de såg och hörde. Samtidigt 

hade forskarna kontinuerligt samtal med lärarutbildarna för att försöka synliggöra vilka 

mekanismer det var som verkade utmanande eller reproducerande av stereotypa könsmyter 

(2011:7). 

Resultatet av deras undersökning var att det rådde flera olika tolkningar av vad genus betyder 

vilket många gånger blev rent kontraproduktivt. Vid flera tillfällen blev istället könsskillnader 

förstärkta och/eller så uppfattades genus som en kvinnofråga (2011:5). När lärarutbildare inte 

har tillräcklig vetenskaplig kompetens så används ofta genus och jämställdhet oreflekterat och 

ger många gånger studenterna missvisande förståelse (2011:31). 

I sin inledning skriver Åberg och Hedlin även att tidigare forskning av Edwertz och 

Lundström på Karlstads Universitet har visat på stora brister vad gäller genus i 

litteraturlistorna på Allmänna utbildningsområdet (2011:4). År 2003 undersöktes 7 kurser på 

det Allmänna utbildningsområdet och av samtliga litteraturlistor på utbildningen var det 90 % 

som saknade genusperspektiv och 9 av 11 listor innehöll, vad de kallar, könsmytsförstärkning 

(2011:4). Könsmytsförstärkning är ett begrepp för de gånger kön presenteras på ett sätt som 

förstärker myter om hur kön förväntas göras, såsom då texter enbart presenterar man och 

kvinna som dess motsatser samt att det mellan män och kvinnor alltid finns en attraktion. 

Åberg och Hedlin ger en grundläggande begreppsförklaring genom fyra punkter över vad 

genus är: 

”- Genus syftar på sociala och kulturella konstruktioner.  

– Det är något som ständigt skapas i pågående konstruktionsprocesser  

- För förståelsen av kön, vilken nivå det än är på, är maktrelationer mellan könen central.  

– Alla påståenden om kön kan problematiseras” (2011:11).  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För denna undersökning är det av värde att se till Åberg och Hedlins diskussion om varför 

genus ska genomsyra lärarutbildningen samt hur genus kan förstås. I sin diskussion om varför 

det är viktigt att genus är en interaktiv del av lärarutbildningen lyfter de bland annat upp Lpo  

-11 där det står att skolan ska motverka traditionella könsmönster (2011:10). För att ett sådant 

arbete ska kunna genomföras krävs det att lärare har kunskap om vad traditionella 

könsmönster är och hur det ständigt konstrueras, även i relation till sexualitet.   

En annan forskning som gett mig inspiration i textanalys och som diskuterar normer och 

ideologier i läromedel är Mattlars analys Skolbokspropaganda? – En ideologianalys av 

läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) (2008). Mattlar undervisar i pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och har i denna studie undersökt hur 

dessa läroböcker reproducerar en svensk normativ syn på genus och jämställdhet till studenter 

som många gånger kan ha en annan uppfattning om dessa begrepp. Mattlar menar att 

läroböcker har tre huvudfunktioner:  

- att upprätthålla ett kollektivt minne,  

- normera sociala praktiker och  

- sprida kunskaper.  

Han använder sig av en kvantitativ innehållsanalys för att synliggöra budskap som inte är fullt 

utsagda. Liknande de läroböcker som Mattlar undersöker fungerar kursmanualerna, 

litteraturlistorna och studiemanualerna på lärarutbildningen för att upprätthålla ett kollektivt 

minne, normera sociala praktiker och för att sprida kunskap. 

I Mattlars undersökning ser han tydliga kopplingar mellan vad som uttrycks i läroböckerna 

med vilka samhällsdiskurser som råder samt vilka som är beslutsfattarna 

eftersom ”läroplanerna är produkter av politiska kompromisser och en samhällelig 

konsensusanda” (2008:93). 

 

Martinsson och Reimers som jag nämnde i diskussionen om normer har skrivit boken Skola i 

normer (2008) som problematiserar hur skolan fungerar som forum för normer, dels 

reproduktivt, dels nyskapande och dels ifrågasättande. Martinsson och Reimers menar att 

normer innebär uteslutningar av de som avviker från normen men även delaktighet för de som 

passar in (2008:30). Författarna gör det även tydligt att normer inte alltid är något negativt. I 

läroplanen förmedlas även demokratiska värderingar då de står att skolan ska förmedla och 

hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på, vilket är en norm 
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över hur de beslutande organen vill att de svenska skolorna ska fungera och vilka värden som 

ska råda i det svenska samhället (2008:23f). 

Vidare skriver författarna att läroplaner och styrdokument är materia som är effekter av vissa 

normer (2008:14). De kunskapsmål som står utskrivna i styrdokumenten visar på vad 

beslutsfattarna anser vara normalt och eftersträvansvärt. Kunskapsmålen är på det sättet 

normerande. De normer som beslutsfattarna väljer att lyfta fram i olika styrdokument förs 

sedan vidare till skolledningar, lärare och elever. Författarna problematiserar även hur normer 

förändras mellan olika individer, även om skolans styrdokument pekar mot vissa normer är 

alla lärare individer med olika erfarenheter och intressen vilket påverkar vilka normer som 

förmedlas (2008:25). Normer pekar mot vad som anses normalt och därmed även vad som 

anses onormalt eller avvikande, därmed upprätthåller normer hierarkier och makt vilket alltid 

bör ifrågasättas. 

Martinsson och Reimers vill inte undersöka hur styrdokumenten implementeras i vardagen 

utan hur de fungerar som materialiseringar av normer (2008:29). Genom att kritiskt granska 

hur normer görs kan vi synliggöra dess effekter och ifrågasätta och förändra dem. De 

normerande värden som ska förmedlas kommer till uttryck genom olika styrdokument men 

även genom lärarutbildningarna. Lärarstudenter utbildas till att vidarebefordra vissa 

kunskaper och vissa normer därför blir det intressant att undersöka styrmedlen på 

lärarutbildningen för att förstå vilka normer som råder och hur de eventuellt problematiseras. 

De begrepp som eftersöks i denna analys är uttryck för hur normer kring genus fungerar på 

lärarutbildningen. 
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5 MATERIAL OCH METOD 

För att undersöka hur genus behandlas på den Interkulturella lärarutbildningen på Södertörns 

Högskola 2010 har jag använt mig av kursmanualen för Utbildningsvetenskap A, mot äldre 

åldrar, 30 högskolepoäng, litteraturlista för Utbildningsvetenskap A, mot äldre åldrar, 30 p 

(1027UA) samt studiemanualer för de delkurser som ingår:  

Introduktion till lärarutbildningen, 6 hp,  

Kommunikativa redskap, 6 högskolepoäng,  

Ungdomars världar, 6 hp,  

Elever och lärare i skolans vardag, 7,5 hp varav 6 VFU och  

Pedagogiska tanketraditioner.  

För att undersöka en eventuell förändring på lärarutbildningen har jag jämfört material från 

Utbildningsvetenskap A, 2010 med material från Utbildningsvetenskap I, 2013. Det material 

som finns på Utbildningsvetenskap I, 2013 är kursmanualen för Utbildningsvetenskap för 

blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 högskolepoäng, litteraturlista för 

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 24 p (1118UA) samt 

studiemanualer för delkurserna:  

Läraruppdraget och lärarutbildningens interkulturella profil, 6 hp,  

Kommunikativa färdigheter, 4,5 hp,  

Lärande i flerspråkiga klassrum – att leda och bedöma lärande, 7,5 hp,  

Verksamhetsförlagd utbildning I – läraruppdraget och lärandet i flerspråkiga klassrum, 6 hp 

och Pedagogiska tanketraditioner.  

De olika kursplanerna har analyserats utifrån en innehållsanalys enligt statsvetarna Kristina 

Boréus & Göran Bergström (2000:44ff). Genom att räkna hur ofta ord förekommer 

kvantifieras förändringar i hur ofta genus, manligt, kvinnligt, övrigt kön, heterosexualitet, 

homosexualitet och övrig sexualitet etcetera förekommer i de olika materialen. Bergström och 

Boréus skriver i sin metodbok att forskare genom att räkna ord kan räkna uttryck för 

normativa föreställningar (2000:56).  Hur ofta dessa ord förekommer i materialet är uttryck 

för vilka normer som är aktuella. Ju oftare orden förekommer desto större del har det på 

utbildningen, vilket jag vill förstå som uttryck för vad som anses relevant på 

lärarutbildningen. Innehållsanalysen tenderar att vara en kvantitativ analysmetod som bara 

visar på vad som står med och bortser från vad som står mellan raderna eller vad som 

uteslutits ur texter (2000:86). Men i denna undersökning kommer innehållsanalysen, förutom 
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att vara en kvantitativ analysmetod även vara ett verktyg för att se kvalitativa förändringar i 

hur dessa begrepp behandlas i materialet samt hur avvikelser mellan de två analysresultaten 

kan förstås. I en jämförande analys av de manifesta uttrycken i materialet blir det synligt hur 

relevant det anses vara med genus på lärarutbildningen men det säger även en del om vad som 

inte står med. 

I den första, kvantitativa analysdelen framkommer hur ofta genusklingande ord förekommer, 

dvs. ord som på något sätt uttrycker kön eller sexualitet, samt hur ofta kvinnliga och manliga 

namn förekommer. Detta för att synliggöra vilka kön och sexualiteter som representeras för 

lärarstudenterna genom materialet på utbildningen. Vid den första genomläsningen av 

materialet markerades alla de ord som jag ansåg relevanta för uppsatsens syfte, alla de ord 

som på något sätt kunde kopplas till kön och/eller sexualitet. Efter att jag listat alla dessa ord i 

ett kodningsschema räknade jag hur många gånger de förekom och förde sedan in dem i 

schemat, var kurs för sig (Bergström & Boréus 2000:50). De ord som eftersökts och som 

framkom i analysen är genus, interkulturalitet, man, han, hon/henne, sexualitet, kön, 

hierarkier, maktordningar, heteronormativitet, heterosexualitet, pojke, flicka, kille, tjej, 

kvinnlig, manlig, normer, maskulinitet, femininitet, intersektionalitet, hegemonisk, 

jämställdhet, lillasyster, (sexuell-)läggning, erfarenheter utifrån kön, biologiska [...] sociala 

och kulturella utveckling, socialt och regionalt ursprung, profilområde, social och kulturell 

utveckling och gubbar.  

Flera av orden som framkommit vid analysen har tydliga genuskopplingar, såsom flickor, 

pojkar, sexualitet och kön men flera begrepp behöver ses i sitt sammanhang och/eller 

förtydligas. Ordet interkulturalitet används på utbildningen, som nämndes i inledningen, för 

att beskriva hur genus, klass, etnicitet och generation samspelar och därför är ordet en del i 

denna analys. Andra uttryck som kan uppfattas svårtolkade är sociala och kulturella 

utveckling, socialt och regionalt ursprung och biologiska […] sociala och kulturella 

utveckling. Dessa uttryck förekommer vid flertalet gånger i olika delar av materialet. Exempel 

på detta är i studiemanualen för Pedagogiska tanketraditioner (ht. 2010) där det i sin fulla 

mening står:  

”I ett idéhistoriskt perspektiv och med begreppen bildning, kunskap och lärande som 

utgångspunkt presenteras olika teoribildningar om och synsätt på barnets biologiska, 

emotionella, kognitiva, sociala och kulturella utveckling.” (2010:5) 

Vid uppfattningen av att genus är socialt konstruerat inkluderar detta citat kön och sexualitet 
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då det syftar till att förstå hur barn socialt konstrueras. Ett annat exempel på ett liknande 

uttryck är i kursplanen för Utbildningsvetenskap A, mot äldre åldrar (ht. 2010): 

”Med begreppen kunskap, bildning och lärande som utgångspunkt presenteras och 

problematiseras olika pedagogers synsätt på barns och ungas biologiska, emotionella, 

kognitiva, sociala och kulturella utveckling.” (2010:3) 

Ytterligare ett uttryck som bör förklaras är det som i denna uppsats benämns (sexuell-) 

läggning. I studiemanualen för Kommunikativa redskap (ht. 2010) står det endast ”läggning” 

inte (sexuell-), detta är mitt tillägg för att tydliggöra min tolkning av ordet. I meningens helhet 

står det: 

”Tolka budskapet efter personligheten, alltså utifrån den mask som en talaren [sic.] 

håller upp och som formas av individens tidigare erfarenheter utifrån kön, kunskaper, 

medvetna och/ eller omedvetna jagbilder, socialt och regionalt ursprung, uppfostran, 

status och läggning.”(2010:8) 

I samma studiemanual står även ordet genus med vid tre tillfällen, dock inte i bemärkelsen 

socialt konstruerat kön och/eller sexualitet utan som latinska begrepp som syftar till olika 

talgenrer: 

”ee) Genus judiciale 

  ff) Genus deliberativum 

 gg) Genus demonstrativum” (2010:12) 

Eftersom den kvantitativa analysen ska synliggöra vilka ord och begrepp som finns 

representerade i materialet är dessa ord inkluderade i materialet även om de syftar mot något 

annat än kön och sexualitet. 

Även orden maktordningar och hierarkier bör presenteras i sitt sammanhang för att tydliggöra 

dess koppling till genus. I studiemanualen för Ungdomars världar (ht. 2010) står det: 

”Skolan är en del av det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle som är präglat av en 

mångfald av valbara livsformer, identiteter, sexualiteter, trosföreställningar och 

kulturyttringar men också av maktordningar och hierarkier.” (2010:3) 

Eftersom maktordningarna och hierarkierna syftar till bland annat sexualiteter är de 

inkluderade i analysen. 

Det sista ordet som bör ges en förklaring är ”hegemonisk”. I studiemanualen för Ungdomars 
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världar (ht. 2010) står det: 

”Hur förklarar Jesper Fundberg begreppet ”hegemonisk maskulinitet”?” (2010:7) 

Hegemoni är ett begrepp för normativ maskulinitet. Lykke skriver i sin bok att genusforskare 

måste undersöka den hegemoniska maskuliniteten för att förstå maktrelationer och hierarkier 

inte enbart de förtryckta (2009:222). 

De gånger som det förekommer olika namn i texterna är det framför allt författare och 

föreläsare som står med men vid ett fåtal tillfällen står det även med namn som studieobjekt 

såsom i kursen Pedagogiska tanketraditioner då flera pedagogiska filosofer benämns, såsom 

Vygotskij och Key. Under rubriken Resultat presenteras en sammanställning av allt material, 

tabeller för varje delkurs finns sedan med som bilaga.  

I denna undersökning har jag valt att analysera en utbildning där jag själv går vilket på flera 

sätt gör mig nära bunden till mitt material. Lykke skriver i sin bok att språket, 

forskningssubjektet och verkligheten alltid interagerar (2009:165). Ett material undersöks 

alltid av ett subjekt som bär med sig sina erfarenheter och kunskaper vilket påverkar vad det i 

slutändan är som belyses. För att vara så ärlig som möjligt gentemot min undersökning är det 

därför viktigt att jag är medveten om var jag som forskare står. Både jag och mitt material 

kommer från en västerländsk diskurs kring kön och sexualitet vilket kan underlätta för mig att 

se var och när det uppmärksammas men det kan även göra mig blind för eventuella luckor 

eller alternativa tolkningsmöjligheter. Men materialet för denna analys är skapat av en 

institution för att förmedla riktlinjer och mål till elever med diverse sociokulturella bagage 

vilket gör att de är skrivna med ett tydligt språk för att undvika tolkningsskiftningar. Här 

skiljer jag mig som forskarsubjekt från mitt forskningsobjekt. Mina erfarenheter som student 

på lärarprogrammet och mina privata erfarenheter gör att jag kan problematisera, kritisera och 

tolka på ett långt mer fria sätt än mitt material. Jag kan finna luckor, möjligheter, brister och 

styrkor i kursplanerna, studiemanualerna och litteraturlistorna med hjälp av mina kunskaper, 

de teoretiska verktygen som jag nämnde ovan samt den analysmetod jag valt att arbeta med. 

 

5.2 Avgränsning 

Till en början av detta arbete önskade jag undersöka hur genus behandlas på lärarutbildningen 

genom att analysera de olika textmaterialen samt att intervjua delkursansvariga och eventuellt 
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studenter på utbildningen för att få ett mer verklighetsförankrat resultat av hur genus 

förankras och används. Men med den begränsade tiden jag har för denna uppsats fick de 

kvalitativa intervjuerna uteslutas och undersökningen avgränsas till de materiella uttrycken 

för hur genus belyses.  
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6 RESULTAT 

Nedan följer ett kvantitativt analysresultat därefter följer en kvalitativ innehållsanalys där jag 

diskuterar hur de olika könade orden och begreppen behandlas på utbildningarna. Som jag 

nämnde ovan är det ord som jag upptäckt vid genomläsning av materialet som lyfts fram i 

resultatet. De ord som anspelar på kön och/eller sexualitet i kursplanerna, litteraturlistorna 

samt studiemanualerna på den Interkulturella lärarutbildningen på Södertörns Högskola 2010 

och 2013 är:  

en illustration föreställande en man (se bilden), 

olika namn på författare, kursansvariga, 

föreläsare och filosofer samt orden 

Interkulturalitet, Man/Mannen, Sociala och 

kulturella utveckling, Socialt och regionalt 

ursprung, Biologiska […] sociala och kulturella 

utveckling, Han, Hon/Henne, Women, Genus, 

Kön, Sexualitet, (sexuell-) Läggning, 

Flickor/Tjejer, Pojkar/Killar, Maktordningar, 

Hierarkier, Normer, Heteronormativitet, 

Maskulint, Femininitet, Intersektionalitet, 

Heterosexualitet, Kvinnlig, Hegemonisk, 

Jämställdhet, Lillasyster, Erfarenheter utifrån 

kön, Gubbar och Profilområde. 

 

6.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I kodschemat nedan presenteras de olika ord och begrepp som förkommer i materialet i 

vänsterspalten, i mittenspalten visas resultat för hur många gånger det står med i samtliga 

studiemanualer samt i kursplanen och litteraturlistan för Utbildningsvetenskap A (2010) och i 

högerspalten presenteras resultatet för samma material för Utbildningsvetenskap I (2013). 
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Ord och begrepp Utbildningsvetenskap A, 

mot äldre åldrar, 

höstterminen 2010 

Utbildningsvetenskap för 

blivande ämneslärare I, 

gymnasieskolan, 

höstterminen 2013 

Interkulturalitet 25 50 

Illustration 1 (man) 0 

Kvinnliga namn 175 122 

Manliga namn 180 163 

Man (-nen) 15 15 

Sociala och kulturella 

utveckling/socialt och regionalt 

ursprung/ biologiska […] sociala 

och kulturella utveckling 

4 2 

Han 14 12 

Hon/henne 18 4 

Women 1 0 

Genus 21 10 

Kön 8 2 

Sexualitet 14 1 

(Sexuell-) ”läggning” 1 0 

Flickor/tjejer 10 0 

Pojkar/killar 6 0 

Maktordningar 1 0 

Hierarkier 1 0 

Normer 10 0 

Heteronormativitet 1 0 

Maskulinitet 9 0 

Femininitet 3 0 

Intersektionalitet 1 0 

Heterosexualitet 1 0 

Kvinnlig 2 0 

Hegemonisk 1 0 

Jämställdhet 1 0 
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Lillasyster 1 0 

Erfarenheter utifrån kön 1 0 

Gubbar 1 0 

Profilområde 1 2 

 

6.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Som framkom i kodschemat ovan används mångt fler könade ord på Utbildningsvetenskap A 

(2010) än på Utbildningsvetenskap I (2013). De ord som endast förekom på den tidigare 

utbildningen är Women, (Sexuell-)läggning, Flickor/Tjejer, Pojkar/Killar, Maktordningar, 

Hierarkier, Normer, Heteronormativitet, Maskulinitet, Femininitet, Intersektionalitet, 

Heterosexualitet, Kvinnlig, Hegemoni, Jämställdhet, Lillasyster, Erfarenheter utifrån kön, 

Gubbar samt en bild som avtecknar en man med skägg. Totalt finns det därmed 18 ord och en 

illustration som behandlar kön och sexualitet på utbildningen 2010 som helt uteblir 2013. 

Många av dessa ord finns med i delkursen Ungdomars världar (ht. 2010), en delkurs som inte 

finns kvar på den nyare utbildningen (se bilaga 10.9). I Utbildningsvetenskap I (2013) 

förekommer istället ordet Interkulturalitet oftare än på den tidigare utbildningen vilket kan 

förstås som ett paraplybegrepp som inkluderar vissa av de uteslutna orden. Istället för att 

skriva ut orden var för sig som manifesta uttryck inordnas de i ett större paraplybegrepp. 

Reimers och Martinsson skriver att normer måste kritiskt granskas för att kunna förstås, när 

granskningar synliggör normer öppnar det upp för att kunna ifrågasätta och förändra dessa 

(2008:27). Av denna anledning kan det vara problematiskt att sammanfoga de olika begreppen 

under ett gemensamt paraplybegrepp såsom Interkulturalitet. Då begreppen står med var för 

sig som manifesta uttryck ges de större utrymme för kritisk granskning och problematisering. 

I studiemanualer där till exempel orden femininitet och maskulinitet står med kommer 

lärarutbildaren troligen att diskutera och försöka reda ut normer kring femininitet och 

maskulinitet och socialt konstruerade kön är. Men i studiemanualer där ordet interkulturalitet 

står med istället är detta inte lika troligt, eftersom det interkulturella begreppet syftar till att 

synliggöra och arbeta med samspelet mellan genus, klass, etnicitet och generation är det mer 

troligt att lärarutbildaren diskuterar hur dessa kategorier interagerar och hur dessa påverkar 

elever och lärares levnadssätt än att fördjupa sig i varje enskild kategori.    

På den nyare utbildningen förekommer aldrig några nya ord som inte funnits med i den 

tidigare utbildningen, istället är det fler ord i den äldre utbildningen. Eftersom 
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Utbildningsvetenskap I (2013) har högre frekvens av ordet Interkulturalitet innebär det inte att 

(sexuell-)läggning, flickor/tjejer, pojkar/killar, maktordningar, hierarkier, normer, 

heteronormativitet, maskulinitet, femininitet, intersektionalitet, heterosexualitet, kvinnlig, 

hegemoni, jämställdhet, lillasyster, erfarenheter utifrån kön och gubbar utesluts från 

utbildningen. Men dessa begrepp har inte självklara platser som på Utbildningsvetenskap A 

(2010). Implicit står de olika orden med och de är en del av undervisningen även 2013 men de 

står inte med explicit utan förväntas vara en del av interkulturalitetsbegreppet. I 

Utbildningsvetenskap I (2013) används ytterligare ett paraplybegrepp som kan inkludera de 

interkulturella perspektiven, Profilområde. Lärarutbildningen på Södertörns Högskola har två 

olika profiler, dels den interkulturella profilen dels en fri bildningsprofil (www.sh.se 2013-12-

29). Ordet profilområde syftar mot interkulturalitetsbegreppet då det står med i materialet för 

den interkulturella profilen. 

I kodschemat av såväl 2010 som 2013 presenteras inte ordet kvinna då det aldrig förekom i 

materialet, därmed inte sagt att det inte är av värde att lyfta upp till diskussion. Trots att ordet 

kvinna aldrig förkommer så återkommer ordet man eller mannen totalt 30 gånger i kurserna. 

Underförstått blir texterna maskulint kodade trots att ordet många gånger används 

slentrianmässigt och utan att syfta till ett specifikt kön. Ett exempel på detta står att finna i 

studiemanualen för Kommunikativa redskap där det står ”Hur utvecklas man till en skicklig 

talare?” (ht. 2010:2, min kursivering) eller i studiemanualen för Läraruppdraget och 

lärarutbildningens interkulturella profil där det står ”Vad ser man om man tittar på filmen 

utifrån de perspektiv som delkursen givit på a. etnicitet; b. klass; c. kön; d. interkulturalitet?” 

(ht. 2013:7, min kursiv.). Vid flera tillfällen skulle ordet man likväl kunna bytas ut mot till 

exempel orden hon, hen eller en för att avkoda texten från maskulinitet, men det gör det inte. 

De citerade meningarna ovan skulle likväl kunnat lyda Hur utvecklas en till en skicklig 

talare? och Vad ser vi om vi tittar på filmen utifrån de perspektiv som delkursen givit […].  

Texterna skulle med liknande formuleringar inte förmedla maskulina koder utan vara mer 

könsneutrala och öppna. Ordet ”man” förekommer även i en mer specifik riktning mot kön i 

studiemanualen för Pedagogiska tanketraditioner då de hänvisar till boken med titel ”Den frie 

mannens uppfostran” (ht. 2010:2, min kursiv.) Andra ord som uteblir i den kvantitativa 

analysen på grund av att det bara finns ett kön eller en sexualitet representerad är gumman, 

transpersoner, queerpersoner, homosexualitet, bisexualitet, asexuell, hen eller lillebror. Trots 

att orden gubbar, man, sexualitet, heterosexuell och heteronormativitet står med i materialet 

från 2010. I studiemanualen för Ungdomars världar (ht. 2010) står det till exempel: 
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”Ambjörnsson menar att man inte en gång för alla ”är” tjej, utan att man hela tiden 

måste ”göra sig” till tjej för att reproducera en feminin heterosexuell position? […] Hur 

ska vi förstå dessa uttalanden?”(2010:7) 

Diskussionsfrågan bör förstås ligga till grund för att ifrågasätta heterosexualiteten och därmed 

öppna upp för förståelse av andra könspositioner. Men aldrig presenteras något alternativ till 

heterosexualitet i vare sig denna eller övriga studiemanualer, kursplaner eller litteraturlistor. I 

materialet från 2013 står ordet sexualitet med men inte vare sig gubbe eller gumman, 

transpersoner, queerpersoner eller man, heterosexuell, heteronormativitet eller 

homosexualitet, bisexuell eller asexuell. Likt de interkulturella paraplybegreppet får ordet 

sexualitet inkludera alla varianter, på gott och ont.  

Redan i inledningen nämnde jag att det varierar från delkurs till delkurs i hur stor plats genus 

har, vilket blir tydligt i de mer specifika tabellerna i bilagan nedan, men även i den totala 

tabellen ovan framkommer stora skillnader mellan åren 2010 och 2013. Skillnaden ligger 

framför allt i antalet könade ord som används. Men likheten är framför allt att det i bägge 

materialen råder en manlig dominans. Bland författare, seminarieledare, föreläsare och 

kursansvariga förekom det år 2010 180st män och 175st kvinnor, år 2013 var det 163st män 

och 122st kvinnor. Antalet namn är i bägge materialen till övervägande del män och den enda 

illustration som presenteras avbildar en man. Bland de övriga orden förekom orden man(-

nen), han, pojkar/killar, maskulinitet och gubbar samt illustrationen av en man totalt 46 

gånger 2010 och 27 gånger 2013. Samtidigt användes orden hon/henne, women, flickor/tjejer, 

femininitet, kvinnlig och lillasyster totalt 35 gånger 2010 och 4 gånger 2013. Inte i något av 

materialen presenteras det något alternativ till dessa två kön, han-hon och manligt-kvinnligt.  
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7 DISKUSSION 

Här nedan följer en diskussion av de kvantitativa och kvalitativa resultaten ovan kopplat till 

den tidigare forskningen, genusteori samt teorier kring könsnormer. Diskussionen är 

disponerad utifrån frågeställningarna som legat till grund för undersökningen. 

 

7.2 Hur behandlas genus i kursplanerna, studiemanualerna och litteraturlistorna för 

Utbildningsvetenskap A (2010) samt Utbildningsvetenskap I (2013)? 

Som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen behandlas genus många gånger utifrån ett 

heteronormativt förhållningssätt. Det som står med i materialet från 2010 är framför allt 

manligt, kvinnligt och heterosexuellt, i den senare utbildningen används mer värdeneutrala 

ord som kön och sexualitet. Materialet från 2010 presenterar därmed en mer explicit 

heteronorm än det senare materialet. De värdeneutrala orden som används 2013 öppnar upp 

för fler tolkningar av sexualitet och kön men synliggör inga icke-normativa tolkningar. De 

könsnormer som står med 2010 osynliggörs 2013. Varken de heteronormativa uttrycken eller 

icke-normativa tolkningar till dessa presenteras i materialet från 2013. Både materialet från 

2010 som 2013 presenterar ett könsmytsförstärkande (Hedlin & Åberg 2011:4) genus i en 

heteronormativ riktning. Det vill säga att det snarare förstärker myter om kön, om vad som 

traditionellt anses vara manligt och kvinnligt med manliga män och kvinnliga kvinnor samt 

hur dessa kön förväntas förhålla sig gentemot varandra. I materialet presenteras manligt och 

kvinnligt kön många gånger i samma andemening vilket gör att de för läsaren lätt kan förstås 

som att de könen inkluderar alla människor. Antingen är du man eller kvinna. 

Lykke skrev om hur kön och sexualitet konstrueras, reproduceras och kommuniceras med 

språk (2009:62). Det som kommuniceras och konstrueras i det undersökta materialet är att 

genus behandlas utifrån en heteronormativ utgångspunkt. Såväl 2010 som 2013 finns genus 

med på lärarutbildningen men utifrån innehållsanalysen vill jag mena att en djupare 

problematisering av genus faller bort i den senare utbildningen då det är en högre frekvens av 

paraplybegrepp och färre antal ord som kan diskutera genus. Språket, i denna undersökning 

textspråket, har makten att styra om genus ska behandlas och i sådant fall hur. Så när genus 

inte längre har samma explicita uttryck i materialet kommer det inte heller problematiseras 

lika mycket som på den tidigare utbildningen. 

Lykke nämnde i sin bok även Butlers teori om att det är genom språk vi även kan utmana och 
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förnya könsnormerna (2009:80). De värdeneutrala orden som används i materialet på den 

senare utbildningen kan fungera som förnyande, men risken att normativa uppfattningar står 

oproblematiserade i och med interkulturalitetsbegreppet gör att dessa ord likväl kan fungera 

kontraproduktivt och könsmytsförstärkande. Problematiserar delkursen begreppen 

interkulturalitet och profilområde utifrån ett genusteoretiskt perspektiv kan det leda till 

ifrågasättanden av könsnormer då genus ska vara en del av interkulturalitetsbegreppet. Men 

enligt Hedlin och Åbergs studie råder det skilda uppfattningar om genus mellan olika 

lärarutbildare vilket sätter begreppen interkulturalitet och profilområde i en än mer diffus sfär 

(2011:5). Om lärarutbildare i Hedlin och Åbergs studie hade svårigheter med att arbeta med 

genus då det ofta på grund av okunskap rådde skilda uppfattningar om genusbegreppets 

innebörd, är risken än högre att det råder skilda uppfattningar om genus mellan lärarutbildarna 

då genus inkluderas i större paraplybegrepp. Dels blir det lättare att missa att behandla genus 

då det inkluderas med mycket annat i ett bredare begrepp och dels kräver osynliggörandet av 

genus på den senare utbildningen större kunskap och uppmärksamhet av lärarutbildarna. Att 

lärarutbildningen inkluderar genus i interkulturalitetsbegreppet gör att det får mindre utrymme 

på utbildningen. Vad som ska behandlas på utbildningen ligger i textmaterialet inte på 

lärarutbildarna. Står genus inte med explicit i samma grad kan det inte förväntas att 

lärarutbildarna lyfter det utan snarare att de arbetar med interkulturalitet, det vill säga 

samspelet mellan kategorierna genus, klass, etnicitet och generation.  

 

7.3 Vilka är det som representeras i materialet, vilka står med och vilka utesluts?  

Svaret på denna fråga har delvis framkommit i den tidigare frågeställningen, det är framför 

allt män, delvis kvinnor, maskulinitet, delvis femininitet samt heterosexualitet som står med. 

De som utesluts är alla som avviker från denna heteronorm, såsom transpersoner och 

transsexuella. Lykke skrev i sin bok att kön konstrueras i mellanmänskliga relationer och 

genom kommunikation (2009:63). De kön som kommuniceras i det undersökta materialet är 

starkt heteronormativt och exkluderar det som avviker från denna norm. 

Likt Martinsson och Reimers diskussion kring att normer ska synliggöras bör genus 

synliggöras. Ökar kunskaperna om vilka normer kring kön och sexualitet som vi alla medvetet 

eller omedvetet lever med (2008:29) kommer dessa att kunna problematiseras och förnyas. 

Könsnormer upprätthåller en hierarkisk ordning mellan det som anses normalt och det som 

avviker, mellan heterosexuella män och kvinnor och alla homo- och bisexuella samt 
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transpersoner. För att alla ska kunna känna sig delaktiga på en jämställd grund, oavsett kön 

eller sexualitet, i såväl skola som i övriga samhället måste denna heteronorm ifrågasättas. I 

materialet på lärarutbildningen behöver genus synliggöras och alternativ till en heteronorm 

bör presenteras för att kunna problematisera och kritiskt arbeta för en mer jämlik utbildning 

och kunskaps utveckling. 

 

7.4 Går det att se någon skillnad över tid i hur stor del genus får på lärarutbildningen? 

 

De normer som Södertörns Högskola förmedlade 2010 kring kön och sexualitet kan förstås 

som mångsidig, då flera begrepp användes för att behandla genus. Samtidigt kan det förstås 

som mer avgränsande än på den senare lärarutbildningen. De mer konkretiserande uttrycken 

som användes 2010, såsom ”pojke”, ”heterosexuell” och ”femininitet” kan dels avgränsa 

tolkningarna till just de specifika könen och sexualiteterna men även öppna upp för 

diskussioner kring alternativ till dessa. Samtidigt som mer värdeneutrala ord som används på 

lärarutbildningen 2013, såsom kön, sexualitet och interkulturalitet inte framhåller någon norm 

utan öppnare och mer jämlikt kan synliggöra flera olika kön och sexualiteter. I det kvantitativa 

resultatet står det att finna många skillnader mellan de två utbildningarna men de flesta ord 

som förekommer på den tidigare utbildningen finns med i delkursen Ungdomars världar, en 

delkurs som inte har någon tydlig motsvarighet på den senare utbildningen. Förutom de ord 

som finns representerade i just den delkursen finns det ändå flera skillnader mellan 

utbildningarna, såsom att orden: Interkulturalitet förekommer dubbelt så många gånger 2013 

än 2010 (50 respektive 25)  

Profilområde står med dubbelt så många gånger 2013 än 2010 (2 respektive 1) 

Genus står med mer än dubbelt så många gånger 2010 än 2013 (21 respektive 10)  

Kön står med 8 gånger 2010 och endast 2 gånger 2013 

Normer förekommer 10 gånger 2010 och ingen gång 2013 

Utifrån innehållsanalysen ovan går det att se att genus var mer problematiserat och explicit 

behandlat samt att det hade en större plats i styrdokumenten på den Interkulturella 

lärarutbildningen på Södertörns Högskola 2010 än vad den har 2013. 
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7.5 Avslutningsvis 

Bergström och Boréus förtydligar makten som kommer till uttryck i texter i form av tre olika 

dimensioner. I den första maktdimensionen blir makt synlig i form av att olika åsikter kommer 

till uttryck men endast en åsikt vinner debatten, såsom i debattinlägg eller valprogram. Olika 

åsikter synliggörs men texterna är i slutändan tydliga med vilken åsikt som vunnit debatten. 

Den andra maktdimensionen osynliggör olika åsikter och istället presenteras endast den 

vinnande åsikten i texten. Den sista maktdimensionen är den som delvis kommer i uttryck i 

denna textanalys, nämligen då texter formar eller pekar ut hur människor ska agera på ett visst 

sätt (2000:13). När flera av orden utesluts från lärarutbildningen använder högskolan sin makt 

genom texten att utesluta dessa områden från utbildningen, högskolan pekar ut hur 

lärarutbildarna ska lägga upp sina kurser, vad som ska tas med och vad som kan lämnas 

utanför. 2010 skulle de, utifrån denna undersöknings glasögon, arbeta med pojkar, flickor, 

heterosexualitet, maskulinitet, femininitet etc. och 2013 skulle de arbeta med interkulturalitet.  

 

Martinsson och Reimers är tydliga i sin diskussion om att makt och normer inte är något som 

konstrueras i skolan utan något som alla agerande i skolan, lärare, elever och skolledning, bär 

med sig utifrån. Men de styrdokument som pekar ut förhållningssätt i skolan har ett ansvar i 

att ifrågasätta kränkande normer och makthierarkier som innebär uteslutningar (2008:22). 

Vidare skriver Martinsson: 

”Lärarnas roll kan därför inte vara att överföra de rätta normerna utan snarare att 

visa på möjligheter att bråka med normer, eller måna om dem, och att därigenom 

kunna öppna för fler möjligheter att vara människa på.” (2008:163).    

 

Lärares uppgift är därmed att synliggöra och problematisera normer. På samma sätt bör det 

vara lärarutbildningens ansvar att synliggöra genusnormer för att minska uteslutningar, för att 

ifrågasätta makthierarkier och för att öppna för fler möjligheter att vara människa på. Detta 

behövs för såväl lärarstudenternas egna subjektiva självbild, för elevernas kunskapsutveckling 

samt för att ”eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är kvinnligt och manligt.” (www.skolverket.se 2013-12-29:6). Men i och med det 

interkulturella begreppet i den nyare lärarutbildningen osynliggörs flera av de teman som 

möjliggör ett sådant arbete.    

  

http://www.skolverket.se/
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8 SAMMANFATTNING OCH VIDARE FORSKNING 

Tidigare forskningar kring genus och normer på lärarutbildningar och skolor visar på att 

normer kring kön och sexualitet måste synliggöras för att kunna problematiseras. Ska svenska 

skolor kunna motarbeta hierarkiska ordningar och maktförhållanden mellan olika kön och 

sexualiteteter som det står i Lpo -11 måste lärarstudenter utbildas i det. Lärarutbildningarna 

bör kritiskt granska normer kring kön och sexualitet för att förbereda blivande lärare att kunna 

arbeta efter utsatta riktlinjer i Läroplanen för gymnasieskolan 2011. 

 

Hedlin och Åberg menade att det, på de två lärarutbildningarna som de undersökte, rådde 

skilda uppfattningar hos lärarutbildarna om genus vilket flera gånger var rent kontraproduktivt 

(2011). Martinsson och Reimers poängterade vikten av att synliggöra normer för att kunna 

ifrågasätta hierarkiska maktordningar. Men framför allt utifrån genusteori har denna 

undersökning fått kött på sina ben för att kritiskt kunna granska och synliggöra vad som sker 

med könsnormer och genus i studiemanualer, kursplaner och litteraturlistor på den 

interkulturella lärarutbildningen på Södertörns Högskola. 

 

Genom innehållsanalysen av kursplanerna, litteraturlistorna och studiemanualerna för 

Utbildningsvetenskap A (2010) och Utbildningsvetenskap I (2013) framkom att genus 

behandlas mer uttalat och konkret på den äldre utbildningen genom orden: Women, (Sexuell-

)läggning, Flickor/Tjejer, Pojkar/Killar, Maktordningar, Hierarkier, Normer, 

Heteronormativitet, Maskulinitet, Femininitet, Intersektionalitet, Heterosexualitet, Kvinnlig, 

Hegemoni, Jämställdhet, Lillasyster, Erfarenheter utifrån kön, Gubbar samt en illustration. 

Förutom dessa ord som aldrig stod med i den nyare utbildningen förekom ordet genus dubbelt 

så många gånger på utbildningen 2010 än på samma utbildning 2013. På den nyare 

utbildningen används färre könade ord men desto fler paraplybegrepp som eventuellt kan 

inkludera det som uteslutits tidigare.  

 

I diskussion med de tidigare forskningarna blir begreppen interkulturalitet och profilområde 

dock snarare ett osynliggörande av icke-normativa kön och sexualiteter. Enligt Hedlin och 

Åberg har det bland lärarutbildare varit svårt att definiera genusbegreppet vilket blir än 

svårare ju färre ord som används för att arbeta med det (2011). 
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Analysresultatet visade även upp att Södertörns Högskola presenterar ett heteronormativt 

förhållningssätt i sina kursplaner, litteraturlistor och studiemanualer. 

 

 

8.2 Vidare forskning 

Vidare forskning om genusbegreppets plats på lärarutbildningen skulle kunna belysa det 

denna undersökning avgränsade sig från, nämligen att se hur genus behandlas och förankras i 

undervisningen hos lärarstudenter. Det är även av intresse att se, likt Mattlars studie, hur olika 

politiska skiftningar eller samhälleliga diskurser påverkar innehållet på lärarutbildningen.  
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10 BILAGOR 

 

10.2 Pedagogiska tanketraditioner, höstterminen 2010: 

 

 

 

10.3 Pedagogiska tanketraditioner, höstterminen 2013: 

 

 

10.4 Introduktion till lärarutbildningen, höstterminen 2010: 

 

Interkulturalitet 10 

”genus” 5 

”man” 5 

”kön” 2 

”sexualitet” 1 

”han” 6 

Interkulturalitet 2 

Bild 1 (man) 

Kvinnliga namn 37 

Manliga namn 57 

”man(-nen)” 3 

”sociala och kulturella utveckling” 2 

”han” 3 

”hon” 5 

”women” 1 

”man(-nen)” 7 

”han” 8 

”hon”/”henne” 3 

”sociala och kulturella utveckling” 1 

Kvinnliga namn 19 

Manliga namn 58 
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Kvinnliga namn 39 

Manliga namn 30 

 

10.5 Läraruppdraget och lärarutbildningens interkulturella profil, höstterminen 2013: 

 

Interkulturalitet 16 

Profilområde 1 

”genus” 8 

”kön” 2 

”sexualitet” 1 

”man” 6 

”hon” 1 

”han” 4 

Kvinnliga namn 43 

Manliga namn 43 

 

 

10.6 Elever och lärare i skolans vardag, höstterminen 2010: 

 

”han” 3 

”hon”/”henne” 5 

”flickor” 1 

”pojkar” 2 

”man” 1 

Kvinnliga namn 18 

Manliga namn 12 

 

 

10.7 Verksamhetsförlagd utbildning I, höstterminen 2013: 

 

Interkulturalitet 3 

Kvinnliga namn 2 
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10.8 Lärande i flerspråkiga klassrum, höstterminen 2013: 

 

Interkulturalitet 11 

”man” 1 

Kvinnliga namn 19 

Manliga namn 14 

 

 

10.9 Ungdomars världar, höstterminen 2010: 

 

Interkulturlitet 6 

”sexualitet” 8 

”maktordningar” 1 

”hierarkier” 1 

”genus” 8 

”kön” 3 

”man” 2 

”normer” 8 

”tjejer”/”flickor” 8 

”killar”/”pojkar” 3 

”hon”/”henne” 2 

”heteronormativitet” 1 

”maskulinitet” 8 

”femininitet” 3 

”intersektionalitet” 1 

”heterosexualitet” 1 

”kvinnlig” 2 

”hegemonisk” 1 

”jämställdhet” 1 

”han” 1 

Kvinnliga namn 49 

Manliga namn 33 
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10.10 Kommunikativa redskap, höstterminen 2010: 

 

”hon”/”henne” 6 

”lillasyster” 1 

”man” 4 

”han” 1 

(sexuell-)”läggning” 1 

”socialt och regionalt ursprung” 1 

”erfarenheter utifrån kön” 1 

Kvinnliga namn 6 

Manliga namn 17 

Genus 3 

 

 

10.11 Kommunikativa färdigheter, höstterminen 2013: 

 

Interkulturalitet 2 

Kvinnliga namn 29 

Manliga namn 14 

 

 

10.12 Litteraturlista Utbildningsvetenskap A, mot äldre åldrar, höstterminen 2010: 

 

Interkulturalitet 2 

”genus” 2 

”sexualitet” 1 

”gubbar” 1 

”normer” 1 

”maskulinitet” 1 

”pojkar” 1 

”flickor” 1 

”kön” 1 
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Kvinnliga namn 26 

Manliga namn 31 

 

10.13 Litteraturlista Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 

höstterminen 2013: 

 

Interkulturalitet 5 

”mannen” 1 

Kvinnliga namn 12 

Manliga namn 34 

 

 

10.14 Kursplan Utbildningsvetenskap A, mot äldre åldrar, höstterminen 2010: 

 

Interkulturalitet 5 

”genus” 3 

”kön” 2 

”sexualitet” 4 

”profilområde” 1 

”normer” 1 

”biologiska […] sociala och kulturella 

utveckling 

1 

 

 

10.15 Kursplan Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 

höstterminen 2013: 

 

Interkulturalitet 13 

”genus” 2 

”profilområde” 1 

”sociala och kulturella utveckling” 1 

 


