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Abstract 
 
 
Uppsatsens titel:   Från läroplanens direktiv till praktisk handling – en  
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Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv 

synliggöra de värderingar som ligger till grund för 
skolans styrdokument och analysera dess relation till 
den praktiska verksamheten i skolan. 

 
 
Metod: Studien består av två olika metoder. Dels en 

kvalitativ metod med djupintervjuer som var av 
formen riktade/öppna. Samt en idéanalys av deduktiv 
form.  

 
 
Slutsatser:  Relationen mellan styrdokumentens avsikter och det 

praktiska utförandet i skolan är svag. Att omsätta 
jämställdhet har visats sig vara svårt i praktiken för 
lärarna i studien. 
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Abstract 
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Purpose: The purpose of this paper is to, from a gender perspective, make 
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Methodology: The study consists of two different methods: Partly a qualitative 

method with directed/open deep interviews, and partly a deductive 
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Conclusions:  The relationship between the steering document’s intentions and 
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1. Inledning  
      

Det brukar sägas att ett kärt barn har många namn och i studiet av de processer som ofta 

samlas under begreppet globalisering stämmer det. Kunskapssamhälle, det globala samhället 

eller informationssamhället är ett par benämningar som egentligen innebär samma sak det vill 

säga att världen befinner sig i en förändring. Vi har gått ifrån ett modernt samhälle där det 

fanns ett tydligt avgränsat rum till att träda in i en värld där rummet har vidgats. Idag rör sig 

människor, varor, tjänster och kapital över hela världen på ett sätt som aldrig förr varit 

möjligt. I och med kommunismens fall i Östeuropa i början av 1990-talet har världspolitiken 

blivit mer enhetlig och den liberala demokratins position är numera väl etablerad i världen. 

Genom förändringsprocesserna har samhällen över hela världen knutits samman och medfört 

betydande förändringar för samhällenas institutioner och medborgare.1 För skolans del har 

dessa förändringar inneburit omställningar.     

 

För att möta kunskapssamhällets krav utarbetades nya läroplaner för grundskola och de 

frivilliga skolformerna.2 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) gjordes 

förändringar som radikalt förändrat läroplanens innehåll och omfång. Den främsta skillnaden 

är att läroplanen har gått ifrån tydlig statlig regelstyrning till målstyrning. I och med 

förändringarna i samhället med individualisering och globalisering ökade även lärarnas 

delaktighet i verksamheten. De nya läroplanerna innebar att skolan blev allt mer 

decentraliserad vilket gav lärarna ett större ansvarsområde. De nya målrelaterade läroplanerna 

anger inga detaljerade manualer för hur målen ska uppnås, det ansvaret ligger istället hos 

läraren.3 Läraren måste emellertid utgå ifrån den värdegrund som skolan vilar på.4      

 

Den demokratiska värdegrund som ska genomsyra skolverksamheten berör även jämställdhet, 

vilket också har fått ett mer framträdande utrymme i läroplanerna än tidigare. Jämställdhet 

kan betraktas som en precisering av det demokratiska uppdraget. Det handlar om makt med 

fokus på genus. I en utredning som föranledde läroplanernas krav på jämställdhet 

konstaterades att jämställdhet bör betraktas som ett kunskapsområde, det får inte reduceras till 

en attitydfråga utan bör ses som en pedagogisk fråga.5 Med pedagogisk fråga avses att det 

                                                 
1 Larsson, 1997, s. 11 
2 Läroplanskommittén, 1992, s. 13 
3 Gullstam, 1995, s. 259 
4 Kjellberg, 2004, s. 53 
5 Forsberg, 1998, s. 12 
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måste ske ett arbete inom skolan som inkluderar erfarenheter och kunskaper om jämställdhet, 

det ska finnas en förmåga till att kunna analysera olika skolsituationer vare sig de varit 

framgångsrika eller inte för att på så vis stärka jämställdheten i skolan.6  

 

Vi har valt att göra en studie kring begreppen genus och jämställdhet och hur dessa begrepp 

integreras i skolverksamheten eftersom dessa frågor är ett intresse för oss författare. Detta 

intresse har dessutom växt under vår utbildning då vi i våra kurser såväl som under vår 

versksamhetsförlagda utbildning (VFU) sett att det finns en problematik att integrera dessa 

begrepp i skolverksamheten.  

 

1.2 Problemformulering 

Det har nu gått lite mer än ett decennium sedan kravet på jämställdhet förtydligades i 

läroplanerna. Trots det pekar studier som gjorts inom området på att det inte har skett någon 

märkbar utveckling i fråga om jämställdhet i skolverksamheten. I Skolverkets utredning 

Skolan och värdegrunden, 1998, framkom det att lärare arbetade aktivt med demokratifrågor 

medan jämställdhetsfrågor glömdes bort. I samma rapport konstaterades även att 

skolpersonalen upplevde skolverksamheten som jämställd.7 Det förefaller som om det har 

uppstått ett glapp mellan de statliga kraven på jämställdhet och skolans arbete i dessa frågor. 

Det är två aspekter som är intressanta här, dels är det den ideella värdegrunden, det vill säga 

den som ligger till grund för styrdokumentens formulering av jämställdhet och dels är det den 

reella värdegrunden, den som faktiskt existerar i skolan.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv synliggöra de värderingar som 

ligger till grund för skolans styrdokument och analysera dess relation till den praktiska 

verksamheten i skolan. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågor:  

℘ Vilka är läroplanernas grundläggande värderingar vad gäller jämställdhet och genus? 

℘ Hur omsätts jämställdheten och genusmedvetandet i praktiken? 

℘ Hur ser relationen ut mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i 

skolan? 

                                                 
6 Ibid. s. 9 
7 Hur är det ställt? Tack, ojämt!: Erfarenheter av jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor, 2003, s. 
12 
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1.4 Avgränsning 

Fokus i denna uppsats är att belysa hur jämställdhet och genusmedvetandet integreras i 

skolverksamheten. Vi har valt att koncentrera den empiriska delen till två högstadieskolor och 

två gymnasieskolor. Eftersom vi författare snart är utbildade pedagoger för elever i 

ålderskategorin tolv till arton år och då vi har uppfattningen att genusrelaterad forskning inom 

pedagogik ofta fokuserar på yngre barn valde vi att koncentrera oss på skolans senare år.  

Vi har också granskat läroplanerna som ligger till grund för de obligatoriska respektive de 

frivilliga skolformerna. Varför vi har valt att enbart granska läroplanerna i studien, beror på 

att formuleringarna i dessa utgår ifrån den svenska skollagsstiftningen. Därmed fann vi inte 

det nödvändigt att granska båda.  

2. Metod 
Denna uppsats är en kvalitativ studie där det empiriska materialet till stor del utgörs av 

intervjuer med yrkesverksamma lärare på grundskolans högstadium och på gymnasiet. Vi har 

dessutom granskat läroplanerna som ligger till grund för de obligatoriska respektive de 

frivilliga skolformerna för att sedan knyta an dess idéer med vårt empiriska material. Då vi 

båda bor i Skåneregionen har samtliga intervjuer genomförts på spridda skolor i denna region. 

Vi tog kontakt med tänkta respondenter genom förbindelser på våra gamla VFU-skolor. 

Sammanlagt har vi gjort fyra stycken djupintervjuer vilket är ett för litet antal för att 

generalisera. Vår empiri skall endast ses som ett underlag till problematisering av frågan om 

jämställdhet i skolverksamheten.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av fyra stycken riktade öppna intervjuer 

eftersom frågorna i denna typ av intervju ger respondenten utrymme att utgå utifrån sin egna 

subjektiva förståelse av undersökningsområdet8. Vi valde denna typ av intervju eftersom vi 

anser att vi på så vis får en djupare inblick i hur respondenten tolkar den sociala verklighet 

som vi valt att studera. Då vi valt att studera hur jämställdhetskraven tolkas och utövas av 

lärare i skolan blir den riktade öppna intervjun ett passande sätt att fånga just denna tolkning 

eftersom respondenterna ges utrymme att själva reflektera över denna situation. I en riktad 

öppen intervju kan respondenterna själva initiera problem och frågor vilket ger oss författare 

en större inblick i hur respondenterna tolkar det problemområde vi valt att analysera. Skulle vi 

                                                 
8 Lantz, 1993, s. 34 
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istället göra en alltför strikt intervju med ett riktat frågeformulär riskerar vi att gå miste om 

värdefulla frågor och svar för vår studie eftersom respondenterna begränsas till enbart dessa 

frågor och inte ges utrymme att vidareutveckla sina resonemang eftersom vi då riskerar att 

utgå från oss själva och våra egna tolkningar.  

 

2.2 Respondenterna 

För att utföra den kvalitativa studien kommer vi att använda oss av fyra stycken respondenter, 

två män och två kvinnor. Två av dem är yrkesverksamma på gymnasieskolan och två av dem 

har sin arbetsplats på grundskolans högstadium. För att få ett bredare perspektiv har vi 

intervjuat lärare inom olika ämneskategorier. Vi kommer att benämna respondenterna med 

fingerade namn eftersom det fanns en önskan om att vara anonyma.  

 

Göran är i grunden utbildad lärare i samhällsorienterade (SO) ämnen men arbetar idag som 

lärare i engelska, svenska och svenskengelska i åk 6-9. Han är relativt nyutexaminerad då han 

endast varit yrkesverksam i tre år. De två första åren arbetade han dessutom som obehörig 

lärare parallellt med sina studier. Jessica arbetar som lärare i samhällskunskap, religion och 

psykologi på gymnasiet och på den kommunala vuxenutbildningen (KomVux). Hon har varit 

yrkesverksam i fem år varav det första året på högstadiet. Den tredje respondenten, Birgitta, är 

idag specialpedagog i samtliga ämnen på högstadiet. Hon ansvarar för en så kallad 

samverkansgrupp vilket är en grupp elever med behov av särskilt stöd, men i botten är hon 

lärare i svenska och geografi för högstadiet. Hon har arbetat som lärare i över tjugo år, 

samtliga på högstadiet. Den sista respondenten, Bertil, är gymnasielärare i informationsteknik 

(IT) ämnen och har arbetat som lärare i fem år på en friskola.  

 

2.3 Bearbetning av empiri och analys 

Det empiriska materialet består av två delar, dels de fyra intervjuerna och dels en granskning 

av läroplanerna. Till intervjuerna utvecklade vi en intervjuguide9, vilken byggde på olika 

frågeställningar som skulle verka som stöd för samtalen. Intervjuprocessen varade i tre 

veckor. Varje intervju varade i ungefär en timme och dokumenterades med bandspelare då det 

blir lättare att fånga upp respondentens tolkning av jämställdhetsbegreppet i skolan. Varje 

intervju transkriberades direkt efter intervjutillfället. När det gäller transkribering har vi 

                                                 
9 Bilaga A 
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försökt att återge hela samtalet i den form som det fördes. Det transkriberade materialet har vi 

sedan bearbetat genom att koppla dem till vår frågeställning och teori. 

 

När det kommer till styrdokumenten har vi arbetat utifrån en deduktiv analys. Detta innebär 

att vi riktat in oss på läroplanernas jämställdhetskrav (idéer) samt vilken effekt dessa krav har 

i praktiken genom att lägga dessa idéer på vårt material genom att återknyta dem till våra 

intervjuer10.  

 

3. Forskningsläge och teoretisk bakgrund  
Detta avsnitt består av två delar. Den första delen utgörs av pedagogen Eva Ganneruds 

doktorsavhandling Genusperspektiv på lärargärning, om kvinnliga klasslärares liv och arbete 

från 1999, vilket kommer att ligga som grund för tidigare forskning i denna uppsats. 

Gannerud är en frontfigur inom genusforskningen med specialisering på genusperspektiv i 

pedagogik. Då hennes avhandling handlar om kvinnlig och manlig kodning av läraryrket 

ansåg vi att denna avhandling är av relevans för våra fortsatta studier eftersom vår uppsats 

handlar om hur lärare ser på genus och jämställdhet i skolverksamheten. I den andra delen 

kommer vi att redogöra för de teoretiska perspektiven på jämställdhet och genus.  

3.1 Tidigare forskning – Kvinnlig och manlig kodning i läraryrket 

Gannerud skriver i sin avhandling att läraryrket är kvinnodominerat och detta kan relateras till 

att denna yrkeskategori ofta definieras som kvinnlig.11 Många av de lärare som deltagit i 

Ganneruds undersökning påpekade också att de upplever detta som negativt, eftersom 

eleverna även behöver manliga förebilder men också för att yrkeskåren får sämre status 

eftersom det är ett ”kvinnligt” yrke.12 Som man anses du naturligt inneha en viss auktoritet 

och en viss makt, egenskaper som, enligt den rådande genusordningen, de flesta kvinnor 

saknar. Detta gör att manliga lärare lättare blir accepterade som ledare av elever och föräldrar 

men även av kollegor och skolledning.13 Kvinnliga lärare hjälper dock till att reproducera och 

förstärka denna genusordning eftersom denna norm är så allmänt vedertagen att de själva 

börjar tvivla på sin egen auktoritet.14  

 

                                                 
10 Bergström och Boréus, 2005, s. 156 
11 Gannerud, 1999, s. 216 
12 Ibid. s. 64  
13 Ibid. s. 187 
14 Ibid. s. 211 
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Många lärare beskriver att deras yrke egentligen består av två delar, undervisning och 

elevvård. På lärarhögskolan och även när dessa studenter kommit ut i arbetslivet får de 

utbildning främst i den första delen av arbetet, undervisning, men om elevvård, vilket kan ses 

som en ”kvinnligt” kodad kunskap, ges knappt någon fortbildning överhuvudtaget vilket ger 

en bild över den genusordning som gäller i samhället såväl som i skolvärlden.15 I det 

existerande samhället råder en liberal jämställdhet, där man utgår från kvinnor och män som 

individer som har samma rättigheter och skyldigheter. Den här typen av jämställdhet är 

emellertid inte alltid jämlik eftersom man då inte tar hänsyn till den status och det inflytande 

som det sociala och kulturellt förankrade maskulina tankemönstret samhället har. Denna 

genusordning gör att ”kvinnliga” värderingar och erfarenheter inte anses vara lika högt 

värderade som de ”manligt” kodade och för att förändra detta tankemönster krävs 

strukturomvandlingar i samhället och i skolan.16  För att kunna åstadkomma sådana 

förändringar krävs det att lärarnas socioemotionella arbete lyfts fram, en lärare kan inte välja 

bort de personliga och sociala förhållandena som denne har med elever, föräldrar och 

kollegor. Trots detta har just denna viktiga bit av yrket blivit nästan osynlig i 

lärarutbildningen såväl som i skolans organisation, vilket resulterar i att lärare får en 

arbetsbörda som riskerar att sluta i utbrändhet och uppgivenhet.17  

3.2 Teori 

3.2.1 Läroplanen 

Efter andra världskriget skedde en reformering av det svenska utbildningsväsendet. Då 

Sverige inte deltagit i kriget fanns det goda möjligheter att bygga upp ett välfärdssamhälle och 

bland dem som stöttade dessa förändringar fanns förhoppningar om att utbildningen skulle 

medföra en jämlik utveckling i samhället. Det jämlika samhället skulle bland annat nås genom 

att avskaffa parallellskolorna. En allmän skola introducerades och det gamla köns- och 

klassegregerade utbildningssystemet avvecklades. För att staten ska kunna garantera en 

likvärdig utbildning för alla blev läroplanerna, de dokument som underbygger skolväsendet, 

under denna tid central- och regelstyrda.18 

 

I slutet av 1970-talet och under 1990-talet började en ny skola växa fram till följd av en 

nyliberal politik. Under denna tidsperiod befann sig Sverige i en ekonomisk svacka med hög 

                                                 
15 Ibid. s.160 ff 
16 Ibid. s. 221 
17 Ibid. s. 223 
18 Weiner och Berge, 2001, s. 31 
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arbetslöshet. Även den offentliga sektorn som framförallt sysselsatt kvinnor minskade under 

denna tid.  Parallellt fordrade vårt nya medlemskap i EU att vi måste anpassa vår ekonomi till 

deras ekonomiska regelverk. Detta medförde att begrepp som ”avreglering”, ”privatisering” 

och ”decentralisering” blev nyckelord i den svenska politiken. Denna politik kom även att 

påverka skolan. Skolan gick från att vara central- och regelstyrd till att decentraliseras och bli 

målstyrd. Detta innebar att skolan fick ett större lokalt ansvar och att pedagogerna fick 

möjlighet att vara med och påverka utbildningens innehåll och utformning.19 

 

Läroplanerna utformas emellertid fortfarande på central nivå men har utvecklats från att vara 

faktiska regelverk till att bli dokument som istället anger riktlinjer för hur verksamheten ska 

bedrivas. Målen som anges i läroplanen ska emellertid fortfarande uppnås, däremot kan 

medlen för att uppnå målen variera.20 Det är följaktligen genom läroplanen som staten 

formulerar de krav som ställs på skolan. Enligt historikern och pedagogen Gunnar Richardson 

kan läroplanernas utformning och innehåll ses som ett resultat av det föränderliga samhället 

och att skolan genom sina läroplaner används som ett instrument för att legitimera samhällets 

rådande ordning. Historiskt sett har skolan enligt Richardson haft två syften: att lära och 

fostra. Tittar vi tillbaka, i slutet av 1800-talet när Sverige befann sig i begynnelsen av det 

industriella samhället användes skolan till att disciplinera eleverna till att skapa och passa in i 

industrisamhället. Vidare menar författaren att under 1900-talet när den politiska demokratin 

fått sitt genombrott skedde genomgripande förändringar av skolväsendet. Skolan skulle bli en 

institution med en ny ideell värdegrund vilken enligt Richardson fokuserade på solidaritet, 

jämlikhet och tolerans.21  

 

Enligt Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik fick jämställdhetsarbetet sitt 

genombrott med 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69). Det var först med denna läroplan 

som bestämmelsen om att skolan skulle omfatta jämställdhetsarbete slogs fast. Dessa 

bestämmelser går att finna under rubriken ”könsrollsfrågor” i Lgr 69. Bland annat sägs det att 

pojkar och flickor ska behandlas lika samt att skolan har till uppgift att motverka 

könsrollsattityder.22 En kortare kommentar gällande jämställdhet förekom även i 1970 års 

läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70). I denna står det att skolan bör arbeta för att skapa 

jämställdhet mellan kvinnor och män inom den privata sfären såväl som den offentliga sfären. 

                                                 
19 Ibid. s. 32  
20 Gullstam, 1995, s. 259 ff 
21 Richardson, 2004, s. 11ff 
22 Tallberg-Broman, 1998, s. 9 
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Detta arbete skulle göras genom att tala om könsroller och ifrågasätta rådande ordning och på 

så vis skapa jämställdhet.23  

 

Kort efter att Lgr 69 introducerats, startade skolöverstyrelsen (SÖ) 1970 ett projekt vars syfte 

var att luckra upp könsroller. Här skulle eleverna få vara delaktiga och ifrågasätta det som 

betraktas vara ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Det handlade om att fokusera på likheter 

mellan könen mer än olikheter. Anledningen till att projektet blev aktuellt var att 

könsrollstänkandet kändes förlegat i det samhälle som rådde. Det hade uppmärksammats att 

skolan speglade en traditionell könsrollsuppfostran och därmed inte var könsneutral. Därför 

fanns det stor anledning till att lyfta upp jämställdhetsfrågor i skolan. Förhoppningarna var att 

detta jämställdhetsprogram skulle leda till att elevernas framtida livssituationer skulle 

förändra exempelvis familjerollen, yrkesvalen och medborgarrollen.24  

 

När 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) introducerades hade kraven på jämställdhet 

förflyttats till rubriken ”studie- och yrkesvalsfrågor”.  Varför kraven på jämställdhet samlats 

inom ett specifikt område beror enligt Tallberg-Broman på att jämställdhetsproblemet 

framförallt betraktades som en attityd- och informationsfråga. För att åstadkomma 

gynnsamma förändringar inom området satsades det på att få elever, i synnerhet flickor, att 

frångå traditionella, könsbundna utbildnings- och yrkesalternativ.25   

 

Inför arbetet med de nya läroplanerna, läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 

och läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), konstaterar Tallberg-Broman att 

ansvariga politiker framhåller jämställdhet som en angelägen fråga att driva i skolan. Detta 

intresse visar sig i rådande läroplaner, där jämställdhet lyfts fram som en del av skolans 

värdegrund. Till skillnad från Lgr 80 ska jämställdhet i 1994 års läroplaner genomsyra hela 

skolverksamheten och inte centreras till att gälla ett specifikt område.26 I Lpo 94 står följande:  

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor 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. 

      Lpo 9427  
 

                                                 
23 Skolöverstyrelsen, 1971, s. 24 
24 Skolöverstyrelsen, 1978 
25 Tallberg-Broman, 1998, s. 9 
26 Ibid. s. 9 
27 Kjellberg, 2004, s. 56 
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Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt.   

      Lpf 9428 
 
I regeringens proposition Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet, 

förtydligas vilka motiv som ligger bakom läroplanernas formuleringar om jämställdhet. Häri 

finns en insikt om att skolan existerar i ett samhälle där män i allmänhet har mer makt än 

kvinnor. Denna skeva maktfördelning, samhällets värderingar och normer återspeglas på 

skolan.  Då skolan formar framtidens medborgare menar makthavarna att skolan har unika 

möjligheter att förändra samhället. Propositionen knyter an till de diskussioner som fördes 

under 1970-talet med SÖ och nu handlar förslaget om att göra jämställdhetsfrågor till en 

pedagogisk fråga.29  

 

Varför jämställdhet blir en pedagogisk fråga beror dels på att makthavarna har förhoppningar 

om att jämställdhet ska bli en integrerad fråga, vilken inte ska gå att bortses ifrån utan ska 

istället betonas vid sidan av och i lika stor grad som demokrati. En annan orsak är att när 

jämställdhet bli en pedagogisk fråga måste läraren rannsaka sig själv och sin roll. Vilka 

värderingar bär läraren på och hur påverkar dessa bemötandet av elever och undervisningen? 

Det som har uppmärksammats här är att läraren är en del i befästandet av stereotypiska 

könsmönster.30  

 

I utbildningsdepartementets rapport Vi är alla olika ges jämställdhet en konkret betydelse: 
 
Jämställdhet i skolan innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och 
förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential som människa. Detta 
förutsätter kunskaper om skillnader likheter och olikheter mellan könen och 
könstillhörighetens betydelse i skolan.31  
                   

 
Den innebörd som jämställdhet ges syftar till att synliggöra likheter och skillnader mellan 

flickor och pojkar vilket handlar om att lyfta fram de kulturella, sociala och biologiska 

aspekterna av könen. Genom att lyfta fram dessa aspekter blir det en större tydlighet i de 

skillnader, förutsättningar och villkor som flickor och pojkar stöter på i undervisningen 

relaterat till deras kön. Genom att ta dessa faktorer i beaktning ifrågasätts även skolans 

könsneutrala förhållningssätt. Att elever ska behandlas könsneutralt när det gäller 

utbildningsmöjligheter har betonats i skollagen men när det gäller lika behandling är frågan 

                                                 
28 Ibid. s. 56 
29 Regeringens proposition 1994/95: 164, 1995, s. 7 ff 
30 Ibid. s. 15 
31 Utbildningsdepartementet 1994: 98, 1994, s. 20 
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efter vilken likhetsnorm som skolan går efter? Här finns det förslag att begreppet elev ska vid 

relevans i skolan bytas ut mot pojkar och flickor för att poängtera vikten av att utbildningen 

ska ses som jämställd. För att detta ska bli möjligt måste pojkar och flickor bemötas med 

kunskap om könsskillnader och jämställdhet. Återigen får lärarna och den övriga 

skolpersonalen ett ansvar att kunna hantera denna problematik och luckra upp de traditionella 

könsrollerna.32     

 

3.2.2 Feministiska inriktningar 

Den feministiska ideologin rymmer flera olika inriktningar. Gemensamt för dessa inriktningar 

är att alla vill förändra kvinnans position i samhället. Definitionen av vad jämställdhet är kan 

emellertid variera mellan de olika riktningarna. Dessutom skiljer sig de olika riktningarna åt i 

frågan om vilka medel som ska användas för att nå ett jämställt samhälle.33 Nedan följer 

huvuddragen i fyra av de inriktningar som dominerar feminismen.  

 

3.2.2.1 Liberalfeminism 

Den feministiska kvinnokampen brukar omnämnas i vågor, första respektive andra vågen. 

Den första inträffade ca 1850 fram till 1920 och utspelades under en tid då liberalismens idéer 

om individens grundläggande politiska fri- och rättigheter och demokrati fått sitt genombrott 

och anammats i flera västerländska samhällen. Den första feministiska vågen kom således att 

domineras av liberalfeministiska tankar och framgångar.34  

 

Inom den liberala ideologin värnar man om individens frihet och anhängare menar att varje 

individ är fri att göra egna val och därigenom styra sitt eget liv och öde. Enligt detta synsätt är 

samhället ett kontrakt mellan fria individer och detta kontrakt saknar makt. Människan är 

inom denna ideologi ett historiskt subjekt som själv format historien. Enligt liberalismen föds 

varje människa som en fri individ och med ett förnuft, därför har hon också naturliga och 

politiska fri- och rättigheter oavsett kön, tillgång till resurser, utbildning, åsikter med mera. 

Den frihet som liberalerna förespråkar är negativ frihet det vill säga frihet från saker. Som 

individ har du rättigheten och friheten att utifrån ditt eget förnuft forma ditt eget öde, så länge 

som du inte inskränker någon annan individs frihet.35  

                                                 
32 Ibid. s. 20 ff  
33 Josefsson, 2005, s. 92 
34 Gemzöe, 2002, s. 30 ff  
35 Larsson, 1997, s. 27 
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Liberalfeministerna under den första vågens tid vände sig emellertid mot att den politiska 

makten var helt förbehållen mannen. Därför handlar kampen under denna tid framförallt om 

att även kvinnor skulle erhålla samma formella politiska fri- och rättigheter som män redan 

hade samt att hon inte skulle ses till sitt kön utan som en egen individ. För att även kvinnan 

ska kunna bli fri och bli ett historiskt subjekt bör hon precis som mannen ha lika rättigheter i 

samhället, på så vis blir kvinnan och mannen jämställda.36  

Att kvinnor ska ha lika rättigheter och förutsättningar som män är än idag liberalfeminismens 

huvudsakliga mål. De liberalfeministiska medel som används för att nå jämställdhet förs inom 

det existerande samhället exempelvis genom kampanjer som syftar till att öka 

kvinnorepresentationen i olika politiska sammanhang eller genom att locka kvinnor till 

yrkesområden som traditionellt sett tillhört män.37 Liknande tillvägagångssätt kan urskiljas 

inom utbildningsområdet. En liberalfeministisk strategi i skolan handlar om att framhäva 

kvinnor och mäns likheter och att skapa lika förutsättningar i utbildningen för att på så vis nå 

jämställdhet. Anhängare av detta perspektiv förespråkar förändringar inom det befintliga 

skolsystemet exempelvis genom att förändra kursplaner och granska läromedel etc. ur ett 

könsperspektiv. Vidare uppmuntras flickor till att välja ”manliga” kunskapsområden ex. 

naturvetenskapliga ämnen eller gymnasielinjer för att nå jämställdhet.38   

 

Den kritik som riktas mot liberalfeminismen handlar om att liberalfeminismen endast inriktar 

sig på den offentliga sfären, även om den liberalfeministiska kampen resulterat i att ge 

kvinnor medborgerliga rättigheter så har inte kvinnans underordnade ställning jämte mannens 

rubbats. Det sker ett ensidigt fokus på de formella rättigheterna vilket gör liberalfeminister till 

icke-strukturella. Den liberalfeministiska kampen förs inom det existerande samhället och de 

ideal som finns i samhället. Med detta menar kritiker att kvinnan egentligen kämpar för att 

komma upp till mannens nivå, strävar efter mannens värde. Kritiker menar följaktligen att 

kvinnan aldrig kan bli jämställd med liberalfeministiska medel eftersom det hon gör är att 

acceptera den patriarkala strukturen utan att egentligen förändra den förtryckande 

samhällsstrukturen i grunden.39 

 

                                                 
36 Gemzöe, 2002, s. 37 
37 Ibid. s. 37 ff 
38 Forsberg, 1998, s. 13 
39 Gemzöe, 2002, s. 40 ff 
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Den liberala feminismen är den riktning som har kommit att bli den mest accepterade 

feminismen, anledningen till detta anses bero på att liberalerna handlar inom samhället, inom 

det som samhället kan acceptera, den lutar sig exempelvis mot demokratin etc.40 

 

3.2.2.2 Radikalfeminism 

Medan liberalfeminismen har en mångårig historia bakom sig framstår radikalfeminismen 

som relativt ung i jämförelse. Radikalfeminismen tog form under den andra feministiska 

vågen vilken uppstod under 1960-70-talet. Under denna tid växte ett nytt synsätt fram att se 

på kvinnan och mannen. Bland annat konstaterar radikalfeminister att även om kvinnan fått 

formella möjligheter till att beträda den offentliga arenan så hade inga strukturella skillnader 

skett. Därför menar de att kampen för jämställdhet inte enbart ligger i att åstadkomma 

förändringar i den offentliga sfären utan även om att synliggöra förtrycket av kvinnor i det 

som liberalfeministerna betraktat som en privat sfär. Här läggs nya kategorier in som tidigare 

varit osynliga exempelvis sexualitet.41   

 

De radikalfeministiska tankarna utgår till stor del ifrån Kate Milletts teorier om patriarkatet. 

Millett menade att relationerna mellan mannen och kvinnan alltid är baserade på makt. Det är 

männen som besitter makt och hans dominans är synlig inom alla samhälliga områden. 

Eftersom den manliga normen, enligt Millett, genomsyrat våra samhällen i alla tider har vi 

kommit att uppfatta det patriarkala samhället som något naturligt. Maktutövandet legitimeras 

och blir tydligt. I familjen och skolan i blir barn snabbt införstådda med vad som är kvinnligt 

och manligt och denna syn reproduceras sedan i generationer. Enligt Millett internaliseras den 

patriarkala ideologin av kvinnor såväl som män. Radikalfeminister menar även att förtrycket 

mot kvinnor har många ansikten, dels genom arbetsfördelningen och det ojämna politiska 

inflytandet men även våldtäkter, hedersmord, sexuella trakasserier med mera ses som en 

konsekvens av patriarkatet. En annan central del inom radikalfeminismen är att mäns förtryck 

av kvinnor skapar andra typer av förtryck av exempelvis etnisk härkomst, klass och sexuell 

karaktär.42  

 

Medan liberalfeminismen anser att kvinnor och män i grunden är lika har radikalfeminismen 

anammat en essentialistisk syn, vilket innebär att män och kvinnor anses vara olika och 

                                                 
40 Weiner och Berge, 2001, s. 51 
41 Ibid. s. 53 ff 
42 Gemzöe, 2002, s. 46 ff 
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radikalfeminister har många gånger velat upphöja kvinnas särart.43 Enligt forskaren Gaby 

Weiner innebär ett radikalfeministiskt åtgärdsprogram inom skolans verksamhet att göra 

skolan mer centrerad till kvinnan exempelvis genom att synliggöra kvinnors erfarenheter, 

intressen och historia. Vidare ska så kallade ”manliga” områden såsom teknik och 

naturvetenskaper anpassas för flickor för att på så vis skapa ett ämnesområde som är 

intressanta för båda könen. Genom att göra de ”manliga” ämnesområdena till ”bådas” kan vi 

uppnå jämställdhet, enligt radikalfeministiskt recept. Enligt Radikalfeministerna nås kvinnans 

frigörelse genom att lyfta fram hennes erfarenheter, i skolan handlar det om att flickors 

självförtroende ska stärkas. Hjärtefrågor för denna inriktning handlar till stor del om att ta itu 

med sexuella trakasserier och att bromsa upp vad som anses vara manliga karaktäristiska 

egenskaper såsom konkurrens och det individualistiska tänkandet genom att poängtera 

solidaritet.44  

 

3.2.2.3 Marxistisk/socialistisk feminism  

Den marxistiska och socialistiska feminismen utvecklades under 1970-talet och en central 

utgångspunkt inom dessa riktningar är att kvinnoförtrycket ses som en konsekvens av ett 

klassamhälle. Till skillnad ifrån radikalfeministerna som anser att det är patriarkatet som 

skapar olika typer av förtryck i samhället, anser marxistiska och socialistiska feminister att det 

ojämna maktförhållandet mellan kvinnor och män har skapats till följd av en ekonomisk 

underbyggnad. Det är det kapitalistiska ekonomiska systemet som är orsaken till kvinnornas 

förtryck. Förklaringen får vi i Friedrich Engels skrift, där han anser att det inte förekommer 

något specifikt kvinnoförtryck utan endast en aspekt av klassförtryck. De strukturella 

omständigheterna i samhället är programmerade och formade efter en skillnad mellan könen 

där det är männen som innehar makt. Det räcker därför inte med idealistisk förändring, om en 

förändring ska ske måste det kapitalistiska ekonomiska systemet raseras. När detta sker 

upphör klassystemet och ojämlikheten mellan könen försvinner helt.45  

 

Den idé som i vår tid har satts i fokus är Engels teori om att borgarmannen måste kontrollera 

kvinnans sexualitet för att kunna vara säker på att barnen i familjen är mannens arvingar. 

Engels gav denna teori ingen vidare utveckling utan har utvecklats av andra marxistiska och 

socialistiska feministiska anhängare. Det är det kapitalistiska samhället som gynnas av att 

                                                 
43 Ibid. s. 49 
44 Forsberg, 1998, s. 14 
45 Larsson, 1997, s. 139 
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utesluta kvinnor på arbetsplatser så att de befattar sig i rollen som hemmafru och utför obetalt 

hemarbete och reproducerar produktionsförhållandena. Engels hävdar att arbetarkvinnan är 

närmare friheten än borgarkvinnan eftersom hon tar del av arbetsmarknaden. Arbetarkvinnan 

bör därför kämpa för sin klass och inte känna empati med borgarkvinnan. Känner hon empati 

skapar det en negativ effekt för kvinnans frigörelse, dvs. klassfrihet.46  

 

3.2.2.4 Poststrukturalistisk feminism 

Den poststrukturalistiska teorin blev ett populärt, samhällskritiskt redskap under 1980-talet. 

Denna riktning bygger på skeptism mot (vetenskapliga) teorier som förlikar sig med att det 

finns universella sanningar. Istället argumenterar man för att dessa universella sanningar inte 

är mer än stora berättelser. För poststrukturalistiska feminister har vetenskapen historiskt sett 

utestängt kvinnor och nu när hon väl har inkluderats har vetenskapen skapat felaktigheter 

genom att kategorisera kvinnor i olika grupper. Istället vill poststrukturalistiska feminister 

lösa upp kategorin kvinna och förstå mer vad det är som reproducerar individer till att bli 

kvinnor, män, homosexuella etc.47  

 

Till skillnad från ovanstående feminismer anser anhängare av den poststrukturalistiska 

feminismen att det inte finns några generella lösningar på jämställdhetsproblematiken. Istället 

ska varje enskild situation lösas individuellt. Varför riktningen förespråkar en individuell 

analys och handlingsplan beror på att riktningen anser att det finns fler faktorer att ta hänsyn 

till som påverkar det ojämna förhållandet mellan män och kvinnor. Det som uppfattas som 

kvinnligt skiljer sig inom olika kulturer, klasser, generationer etc. På liknande vis skiftar 

uppfattningen om manligt då könsmönster skapas i relation till varandra. Då denna riktning 

betraktar sociala beteenden och relationer som produkter av olika bakgrunder anser 

poststrukturalistiska feminister att vi inte kan applicera ett universalistiskt synsätt eller dra 

generella slutsatser eller metoder för att nå jämställdhet. I enlighet med detta anser 

poststrukturalistiska feminister att kvinnor inte heller kan betraktas som en homogen, 

förtryckt grupp. De maktrelationer som uppstår inom grupper eller områden anses vara 

situationsbestämda och föränderliga beroende av kontexten. Den ojämna maktfördelningen 

kan således uppstå i grupper som består av män och kvinnor men även inom grupper som 

består av enbart män respektive kvinnor.48  

                                                 
46 Gemzöe, 2002, s. 60 
47 Weiner och Berge, 2001, s.60 
48 Forsberg, 1998, s. 14 
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Enligt den poststrukturalistiska feminismen anses utbildning vara ett av de främsta verktygen 

för att synliggöra dolda maktstrukturer. I läroplanerna framhålls skolans strävan efter att varje 

elev ska kunna kritiskt granska sin omvärld. När eleven väl kan förhålla sig kritiskt får 

han/hon större möjligheter till att förändra sin situation.49  

3.2.3 Genusordning  

För att arbeta med jämställdhetsfrågor finns det en styrka i att förstå hur vi konstruerar flickor 

och pojkar och vilken betydelse konstruktionen får för individen. Det handlar alltså om att 

förstå hur vi konstruerar genus. Historiken Yvonne Hirdman menar att genus inte är något 

som bara ska kopplas till våra biologiska kroppar, utan genus är något som speglas i allt 

omkring oss, till exempel platser, politik och arbete. Det handlar om att vårt samhälle formas 

utifrån tankar kring manligt och kvinnligt, vilket medför att i samhället bildas en 

genusordning.50    

 

Sociologen Robert W Connell, går i samma fotspår som Hirdman och menar att genus har 

blivit ett begrepp som bara tas förgivet utan att problematiseras. När ett barn föds får hon 

direkt en könstillhörighet, som upprepas så fort individen kommer i kontakt med andra 

individer. Vidare menar Connell att när vi pratar om genus så utgår vi ofta ifrån de biologiska 

skillnaderna och sedan kopplar på de kulturella skillnaderna som en avspegling av de 

biologiska. Alltså att vi utgår ifrån att det finns naturliga skillnader som gör en kvinna 

respektive en man, men att det sedan finns vissa kulturella skillnader som stärker dessa 

olikheter. Problemet med detta enligt Connell är att vi ibland inte ser hur de kulturella 

skillnaderna komplicerar individen och kopplas till de biologiska funktionerna.51 Connell 

menar vidare att det i samhället existerar en genusordning som bevarar och reproducerar det 

”normala”, dock menar Connell att detta kan förändras. Anledningen till detta är att i 

samhället som har en genusordning skapas massa olika genusrelationer. Dessa genusrelationer 

tar plats i olika institutioner och formar sina egna värderingar och logik. Exempelvis kan 

skolan ses som en institution som formar en viss typ av genusrelation. Connell hävdar att 

förändringen uppstår när individerna rör sig mellan de olika institutionerna. Det som händer 

då är att en konflikt kan uppstå som medför att genuslogiken kan te sig annorlunda beroende 

på institution. När motsättningarna visas finns det utrymme för förändring i samhället och i 

                                                 
49 Weiner och Berge, 2001, s. 73 
50 Hirdman, 2001 
51 Connell, 2003 s. 13 ff 
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olika institutioner. Det handlar om att se dessa motsättningar och synliggöra aktörerna som 

har makten.52 Makt är en central del av genusstrukturen. Makt menar Connell utövas via olika 

institutioner och det består av en grupps undertryckande av en annan grupp.53 Ett exempel 

som Connell tar upp gällande denna konflikt som kan uppstå är att i en demokratisk stat 

definieras kvinnor och män som medborgare, det vill säga att de ska behandlas lika. Men de 

rådande sexuella koderna, där vi definieras som män och kvinnor som motsatser gör att det 

kan bli en paradox.54 

3.2.4 Jämställdhet som en pedagogisk fråga 

I propositionen, Jämställdhet mellan Kvinnor och Män inom utbildningsområdet, konstaterar 

regeringen att utvecklingen mot jämställdhet hittills har gått alldeles för långsamt inom 

utbildningsområdet. För att påskynda utvecklingen tydliggör regeringen i propositionen, att 

jämställdhet bör ses som en pedagogisk fråga och att det yttersta ansvaret för att nå dit vilar 

på de professionella i skolan.55  

 

I utbildningsdepartementets rapport som föranledde regeringens beslut ges en tydligare 

förklaring till vad som avses med jämställdhet som pedagogisk fråga. Det innebär att 

pedagogerna måste bli medvetna och erhålla kunskaper om könstillhörigheten och vilken 

betydelse den ges i skolan. Jämställdhetsarbetet skall genomsyra hela skolan på alla nivåer, 

samt ses som ett tvärvetenskapligt och sammanhängande kunskapsområde. Detta innebär att 

jämställdhetsfrågor inte enbart blir en attityd- och värderingsfråga som läggs på individnivå, 

utan ska ses på en strukturell nivå. Det konkreta pedagogiska arbetet handlar om att integrera 

jämställdhetsfrågor i undervisningen, samt att reflektera kring de pedagogiska metoderna och 

läromedlen som används i undervisningen. Dessa ska granskas, planeras och anpassas efter de 

olika förutsättningarna som eleven har, kopplat till kön, mognads- och kunskapsmässiga 

olikheter. Första steget för skolan, bör vara att erkänna att det finns könsskillnader, likheter 

och olikheter mellan könen. Därefter kan skolan möta flickor och pojkars olika och lika behov 

och på så vis utveckla jämställdheten i skolan och i ett längre perspektiv i hela samhället.56  

 

Att omvandla dessa förhållningssätt till konkret praktiskt handling har emellertid visat sig 

vara problematisk. Enligt Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik, har frågor 

                                                 
52 Ibid. s. 75 ff 
53 Ibid. s. 81 ff 
54 Ibid. s. 78 
55 Regeringens proposition 1994/95:164, 1995, s. 11 
56 Utbildningsdepartementet 1994: 98, s. 19 
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rörande jämställdhet och kön fått en mer framträdande roll i Sverige under de senaste tjugo 

åren. Det märks inte minst på skolverkets rapportering om könstillhörighetens betydelse i 

skolverksamheten. Även genusinriktningen i pedagogiken har under senare år stärkts och 

utvecklats och detta arbete har enligt Tallberg-Broman erhållit stöd från staten. Trots det har 

skolans och lärarnas intresse för dessa frågor varit litet och detta tros bland annat bero på att 

pedagogiken och skolan i sig uppfattas som könsneutrala.57  

 

Varför pedagogiken och skolverksamheten framstår som könsneutrala och att de i synnerhet 

betraktas som sådana av lärare själva kan bero på den ”likabehandlingsprincip” som 

genomsyrat äldre läroplaner och som i viss utsträckning även präglar dagens skola. 

Likabehandlingsprincipen innebär att eleven ska ses som en individ framför kön, genom att 

ersätta ”flickor” och ”pojkar” med det könsneutrala begreppet ”elever” utgår lärarna ifrån att 

skolan tillgodoser jämställdhetskraven utan att för den skull problematisera flickor och 

pojkars skilda vilkor. En annan problematik som senare har riktats mot denna strategi är att 

flickor regelbundet jämförts med pojkar, där pojkarna utgör normen och flickorna omedvetet 

rättas efter denna.58 I rådande läroplaner försöker regeringen överge likabehandlingsprincipen 

genom att på valda ställen, ersätta ”elever” med ”flickor” och ”pojkar” vilket ska markera att 

det handlar om att arbeta med individer av olika kön.59  

 

Denna strategi bjuder emellertid in till andra problem som kan försvåra jämställdhetsarbetet. 

Enligt pedagogen Kajsa Svaleryd, tenderar diskussioner som har för avsikt att behandla 

jämställdhet och kön till att övergå i samtal om pojkars och flickors olikheter och likheter, 

vilket ofta syftar till biologiska förutsättningar. Att fokusera på skillnader kan bromsa upp 

jämställdhetsarbetet. Det handlar istället om att fokusera på vad våra värderingar kring 

kvinnligt och manligt ger för dolda konsekvenser kring individen. Det som Svaleryd 

poängterar är att pedagogerna måste förstå sin egen dolda föreställning kring manligt och 

kvinnligt och synliggöra dessa samt att upplysa eleverna hur dessa dolda förutsättningar 

formar dem.60   

 

                                                 
57 Tallberg-Broman, 1998, s. 12 
58 Ibid. s. 12 ff  
59 Forsberg, 1998, s. 13 
60 Svaleryd, 2002, s. 29 ff  
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3.2.5 Lärarens roll i dagens samhälle 

 Vi lever idag i ett globaliserat kunskapssamhälle som drivs och utvecklas genom motivation 

och driftighet. Enligt Andy Hargreaves, professor i pedagogik, är detta faktorer som gör att 

dagens lärare får en allt tyngre arbetsbörda, då det är denna yrkeskategori som förväntas 

producera fram innovativa och rörliga individer som kan driva det ekonomiskt välbärgade 

samhället framåt. Samtidigt förväntas denna yrkeskår att motverka de problem som uppstår i 

detta individualistiska samhälle som exempelvis överdriven konsumtion som kan leda till 

exklusion av vissa samhällsgrupper och öka klyftan mellan fattiga och rika. Dessutom är det 

denna yrkeskategori som står bland de översta på listan när det är dags för nedskärningar i den 

offentliga sektorn. Detta medför att samtidigt som det nya samhället ställer allt högre krav på 

dagens lärare urholkar sig systemet av sig självt och allt färre söker sig till läraryrket på grund 

av dess höga arbetsbelastning, dåliga status och låga löner.61 Vidare menar Hargreaves att 

dessa motsägelser inom yrket gör att dagens lärarkår dels blir katalysatorer för 

kunskapssamhället, då det är lärarna som fostrar och utbildar nya samhällsmedborgare. De 

blir också motvikter till kunskapssamhället då det är lärarens uppgift att motverka de negativa 

effekter som kommer av kunskapssamhället. Slutligen blir denna yrkeskår offer för 

kunskapssamhället då de stigande kraven på lärarna besvaras med nedskärningar.62 För övrigt 

har dessutom lärarna tiden som en ständig fiende. Kraven på produktivitet, resultat och 

kontroll gör att de centrala dokument som ligger till grund för skolans verksamhet syftar till 

att kontrollera lärarnas arbetstid.  Lärarnas tid bryts ner till små komponenter där varje del har 

ett tydligt mål, till exempel planeringstid och förberedelsetid. Detta sätt att kontrollera 

lärarnas tid kommer egentligen från en generellt manligt definierad värld som syftar till att 

öka produktiviteten och förhindra slöseri av tid.63 Med detta menar Hargreaves att de så 

kallade omsorgsfrågorna och den samhällsuppfostran som har lagts till i den pedagogiska 

frågan, ändå har kommit att bli osynlig då skolan blir mer resultatinriktad. Tiden för etiska 

och sociala frågor är minimalistisk i skolan eftersom de kan kosta dyrbar tid.  Det som har 

hänt är att omsorgsfrågorna har reducerats till ökade skuldkänslor för lärarna. Hargreaves 

menar att dessa frågor måste få större plats och skolan bör satsa på att utvidga tiden till att 

även omfatta etiska och sociala dimensioner, samt att omsorgsmålen kommer upp på samma 

nivå som övriga pedagogiska mål.64   

                                                 
61 Hargreaves, 2004, s. 27 
62 Ibid. s. 28 ff 
63 Hargreaves, 1994, s. 128 
64 Ibid. s. 169 
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4. Analys av de värderingar kring jämställdhet som ligger 
till grund för genustänkande i skolverksamheten 
 
För att kunna genomföra en analys av intervjuerna kommer vi i detta kapitel att knyta 

intervjuerna till teoridelen. Detta görs för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. 

4.1 Läroplanens position och användning 

Insikten, visionen och medlet för att nå jämställdheten har således förändrats under tiden som 

gått sedan det första inlägget i Lgr 69. Enligt Richardson är läroplanernas innehåll inget 

slumpartat hopplock utan bör snarare ses som en konsekvens av ett föränderligt samhälle och 

är ett redskap som används för att legitimera samhällsförändringar.65 Utifrån Richardsons 

resonemang tolkar vi det som att skolan kan ses som ett instrument för makthavarna att alstra 

makt och för att kunna närma sig sina ideologiska ideal. När det gäller jämställdhet kan 

förändringarna i läroplanerna kopplas till olika feministiska inriktningar. Om vi tittar på 

läroplanernas utveckling sedan Lgr 69 till idag kan vi se att den har gått ifrån ett 

könsrollstänkande till ett genustänkande. Från att ha betraktat jämställdhet som en värderings- 

och attitydfråga till att bli en pedagogisk fråga.  

 
I Lgr 69 finns det till exempel en insikt om att flickor och pojkar inordnas i olika 

könsrollsstereotyper vilka får negativa konsekvenser för jämställdheten.66 Även i 1970 års 

läroplan för gymnasiet poängteras att jämställdhet måste skapas på alla nivåer, inom den 

privata sfären såväl som den offentliga.67 Formuleringarna i Lgy 70 kan härledas till den 

radikalfeministiska inriktningen vilken för övrigt hade en stark position i den feministiska 

debatten för denna tid.68 Den kritik som kan föras mot den här tidens läroplaner var att skolan 

och de professionella i skolan betraktades som könsneutrala, det vill säga att det fanns en tro 

på att de levererade objektiv kunskap och att de inte hade en aktiv roll i skapandet och 

bevarandet av en genusordning. Enligt Connells resonemang om genusordningen är även 

lärarna en produkt av denna. Utifrån teorin om genusordningen tolkar vi författare det som att 

lärare omedvetet, genom sina handlingar och bemötande, upprätthåller denna ordning.  

 
Formuleringarna kring jämställdhet i Lgr 80 handlar om att uppmuntra elever, framförallt 

flickor, till att söka sig till utbildningar och yrken som inte är könsbundna. Detta kopplar vi 

till den liberala feminismen där anhängarna anser att jämställdhet bland annat kan uppnås 
                                                 
65 Richardson, 2004, s. 11 ff  
66 Skolöverstyrelsen, 1969, s. 49 ff 
67 Skolöverstyrelsen, 1971, s. 24 
68 Weiner och Berge, 2001, s. 53 
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genom att kvinnor tar sig in på områden som av tradition domineras av män.69 Enligt 

liberalfeminismen skapas ett jämställt samhälle genom blandad könsfördelning i yrkeslivet. 

Den kritik som anförs till denna taktik handlar om att detta tillvägagångssätt inte leder till 

jämställdhet utan att det snarare förstärker, legitimerar och upprätthåller den patriarkala 

strukturen. Kritikerna menar att kvinnans strävan efter att ta sig in på manliga domäner inte 

betyder att det automatiskt blir jämställt eftersom det finns en manlig norm som genomsyrar 

verksamheterna. Bara för att vi har samma tillträde till och lika rättigheter inom arbetet 

betyder det inte att den manliga normen bryts. Det finns underliggande normer, värderingar 

och attityder som försvårar förutsättningarna för kvinnan. Detta kan kopplas till Ganneruds 

forskning, där hon påpekar att de ”manliga” erfarenheterna, värderingarna och de egenskaper 

som vi kopplar till mannen är mer statusfyllda än de faktorer som kopplas samman med 

kvinnan.70 Det är när kvinnan strävar efter mannens värden som den patriarkala strukturen 

förstärks, enligt kritikerna.71 Dessutom bortser liberalfeminister ifrån aspekter som ryms i den 

privata sfären, dessa finns inte heller representerade i Lgr 80.  

 
Nuvarande läroplaner Lpo 94 och Lpf 94, skiljer sig markant ifrån tidigare läroplaner. Den 

största skillnaden består i att dokumenten har gått ifrån att vara statligt regelstyrda till att bli 

målstyrda.72 Tvära kast har det även inneburit för jämställdheten som i de nya läroplanerna 

har blivit inskrivna som en del av skolans värdegrund. Varför jämställdhet upptogs i skolans 

värdegrund ser vi eventuellt kan bero på att makthavarna vill implementera demokratin och de 

dimensioner som den rymmer såsom jämställdhet.  

 
Det finns även anledningar till att tro att feministiska opinioner och forskning har påverkat 

nuvarande formuleringar inom området, det märks inte minst när det gäller kravet om att 

jämställdhet ska betraktas som en pedagogisk fråga. Motivet bakom detta tillägg finns 

tydligare beskrivet i olika utredningar som föranlett läroplanernas formuleringar. I 

utredningen Vi är alla olika finner vi tendenser i texterna som kan kopplas till den 

radikalfeministiska inriktningen. Bland annat förefaller det som om det finns en insikt om att 

skolan har en central roll i upprätthållandet av en genusordning. För att bryta detta mönster 

uppmanas läraren att själv reflektera över sin egen roll samt de undervisningsmetoder och 

läromedel denne använder för att kunna luckra upp ojämställdheten i skolan. I utredningen 

poängteras även att vi bör se till elevernas olika behov kopplat till om eleven är pojke eller 

                                                 
69 Gemzöe, 2002, s. 37 
70 Gannerud, 1999, s. 223 
71 Gemzöe, 2002, s. 42 
72 Gullstam, 1995, s. 259 
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flicka samt till deras mognads- och kunskapsmässiga olikheter. Häri byggs den 

radikalfeministiska essentialistiska synen in. Genom att i läroplanens jämställdhetsmål tydligt 

formulera flickor och pojkar istället för det könsneutrala begreppet elever vill man synliggöra 

att eleverna både är olika och lika vilket ska vägleda lärarens arbete med jämställdhet.  

 
När det gäller den marxistiska/socialistiska feminismen och den poststrukturalistiska 

feminismen finns det få tecken i läroplanerna som tyder på att dessa perspektiv har fått något 

större inflytande. Visserligen finns det mål som anger att eleven ska kunna utveckla ett 

kritiskt tänkande, vilket utgör grunden för att eleven ska kunna se vilka sammanhang hon/han 

ingår i och på så vis få större frihet att kunna påverka sin situation. För att kunna erhålla ett 

kritisk tänkande fordras emellertid lärare som kan gå bortom sina egna värderingar och 

attityder. Frågan är om det är möjligt?  

 
En av de större förändringarna i och med Lpo 94 och Lpf 94 var att lärarna fick en större 

frihet inom skolverksamheten, därmed knöts även ett större ansvar till lärarna om att uppfylla 

läroplanernas mål och riktlinjer. Detta ställer stora krav på att lärarna måste känna till vad 

som står i dessa direktiv för att kunna uppfylla målen. 

 
Bertil: Ärligt talat… nej så har jag ingen aning om vad det står. Jag tror inte att det har stått något om 
jämställdhet i kursplanerna. Sen tror jag att det… eller jag är nästan säker på att det står något om det i 
läroplanen men jag har inte läst det, men det borde ju finnas med.  

 
Birgitta: Där är jag väldigt luddig. Jag har varit lärare så länge och haft olika läroplaner och direktiv 
därför måste jag erkänna att jag inte är så påläst här. 

 
Göran: I Lpo vet jag inte så på rak arm vad som står men jag vet att det står om jämställdhet och jag 
skulle kunna plocka fram det rätt snabbt. Jag använder den som en slags handbok och plockar faktiskt 
fram den relativt ofta. Jag trodde inte att man skulle göra det men den är faktiskt väldigt bra den lilla 
boken… Inför utvecklingssamtalen framförallt. Och skulle det under dessa framkomma att någon känner 
sig illa behandlade på grund av kön så plockar jag fram den och söker vad det är som krävs av mig, var 
har jag brustit någonstans för att förändra det. Jag knyter emellertid an jämställdheten till den lilla 
meningen som står i Lpo att man ska bedöma varje enskild elev utifrån dennes förutsättningar utan att se 
till kön, nationalitet, etnicitet etcetera. Den meningen inbegriper så mycket och det är en bra mening. 

 
Jessica: I de centrala styrdokumenten står det väl att man ska behandla alla lika, ja det står säkert mer. 

 
Av respondenternas svar framkommer det att ingen av dem har en klar bild över vilka direktiv 

som finns ifråga om jämställdhet. Av vissa svar kan man tyda att respondenterna inte vet vad 

det står i läroplanerna men att de tror sig veta att något som kan kopplas till jämställdhet står 

med eller att det borde finnas med. När vi sedan frågade respondenterna om hur de använder 

sig av läroplanerna i sin verksamhet svarade tre av dem att de var dåligt insatta och därför inte 

använde sig av dem. Göran däremot berättade att han använde läroplanen som en slags 

handbok och stöd för hur han får lov att handla i särskilda situationer.  
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Det förefaller sig som om det finns en svag koppling mellan läroplanerna och respondenternas 

praktiska utförande i skolverksamheten. Samtliga av respondenterna ansåg sig ha dålig 

kunskap om vad läroplanerna säger. Dock verkar de ha en klar bild för sig att jämställdhet är 

ett område som skolan ska främja. Detta kopplar de till skolans uppdrag att forma 

demokratiska, ansvarstagande medborgare. Då ingen utav dem använder sig av dessa 

dokument kan vi heller inte vara säkra på att de har en uppfattning om läroplanernas avsikter 

beträffande jämställdhet.  

4.2 Jämställdhet i den pedagogiska verksamheten  

I regeringens proposition Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 

framkom det att skolans jämställdhetsarbete gått alldeles för långsamt. Därför menar man att 

jämställdheten ska ses som en pedagogisk fråga och ansvaret skjuts över på de professionella i 

skolan, det vill säga lärare, specialpedagoger och skolledare. Jämställdhetsarbetet skall 

genomsyra hela skolverksamheten och frågor rörande jämställdhet ska integreras i samtliga 

ämnen, läroböcker skall granskas ur ett genusperspektiv och de pedagogiska metoder som 

används i undervisningen skall analyseras och reflekteras över. Detta för att anpassa 

undervisningen efter varje elevs specifika behov beroende på kön, mognads- och 

kunskapsbehov. Som tidigare nämnts ska skolan enligt propositionen gå från att vara 

könsneutral till att möta flickor och pojkars lika såväl som olika behov för att på så sätt bli en 

jämställd institution.73  

 

Problematiken med ovanstående arbetssätt med jämställdhetsfrågor blir emellertid att man 

enbart fokuserar på de biologiska skillnaderna mellan könen. Svaleryd menar att lärare först 

måste fokusera på sin egen roll och sina egna värderingar kring ”kvinnligt” respektive 

”manligt” i undervisningen för att sedan gå vidare i arbetet med att upplysa eleverna om hur 

de dolda strukturerna i samhället formar dem.74 Här har skolan en viktig uppgift att förmedla 

jämställdhetsbegreppet för att på längre sikt även uppnå jämställdhet i övriga samhället. 

 

För att kunna förmedla jämställdhetsbegreppet utifrån Svaleryds resonemang fordras det att 

de professionella ges möjlighet att erhålla kunskaper inom området. Därför frågade vi våra 

respondenter om de har blivit erbjudna någon form av fortbildning i frågor som kan relateras 

                                                 
73 Regeringens proposition 1994/95: 164, 1995, s. 11 
74 Svaleryd, 2002, s. 29 ff   



 28

till jämställdhet och genus. Även här var respondenterna eniga om att det finns en avsaknad 

av sådan fortbildning. 
 
Birgitta: Nej, dessvärre är skolan dålig på att erbjuda fortbildning överhuvudtaget. 
 
Göran: Nej, jag har varken sett eller hört någon fortbildningskurs i ämnet under de tre år som jag arbetat. 
Skulle gärna bli erbjuden dem men tyvärr anses de nog inte så viktiga… tyvärr. Skulle kanske kunna få in 
jämställdhetsperspektivet i en kurs som heter Lions Quest men då var det inte arbetsgivaren som erbjöd 
den utan föreningen Lions. Det var en utbildning där man lärde sig olika samarbetsövningar och där var 
vissa övningar som man kunde relatera till jämställdhetsbegreppet. Men annars är det ingenting… Tyvärr!  
 

 
Vi har i våra samtal med respondenterna fått uppfattningen om att de är intresserade av sådana 

här kurser men att det snarare är så att skolledningen på de olika skolorna inte erbjuder sin 

personal fortbildning. Frågan här är om jämställdhet och genusfrågor är ett prioriterat område 

ifrån ledningens sida? Vi lät därför respondenterna resonera kring frågan om jämställdhet och 

genus prioriteras på deras arbetsplatser. Göran och Birgitta som båda är yrkesverksamma på 

grundskolans högstadium anser att frågan prioriteras på deras skolor medan Bertil och Jessica 

som är verksamma på gymnasiet anser att den inte prioriteras. 

 
Bertil: Nej, jag tycker inte att det prioriteras i skolan ifrån ledningens sida eller så där allmänt. Men det 
behövs eftersom det saknas kunskap om detta både hos lärarna och eleverna. Men jag tycker att det finns 
viktigare frågor att tala om… typ existentiella frågor, mobbing och rasism… det är viktigare för mig i alla 
fall, just nu. Och sen skulle jag hellre vilja att vi diskuterade demokrati framför jämställdhet, det blir för 
ensidigt annars, för fokuserat på kön… demokrati är en förutsättning för att jämställdhet ska fungera.  

 

Göran: Det kan jag nog säga att underförstått så genomsyrar den all undervisning. Det är väldigt mycket 
uppe för diskussion både i arbetslagskonferenser och storkonferenser. Och det är bra. De behöver 
prioriteras för att uppmärksamma att det fortfarande följer med gamla slentriankunskaper som kan ge 
eleverna en skev könsbild. Därför är det viktigt att ta upp sådana saker för diskussion så att man kan 
ändra på det. Det är viktigt att fokusera på allas lika rätt. 
 

Utifrån våra intervjuer kan vi tolka svaren som att denna uppdelning mellan grundskola och 

gymnasium beror på Lpo 94 är mer omfattande i sina formuleringar om jämställdhet än Lpf 

94. Även om våra respondenter inte är så väl bevandrade i läroplanerna utgår vi ifrån att 

ledningen arbetar utifrån dessa när verksamheten byggs upp. Bertils svar framhåller en annan 

inställning till frågan. Han tycker det är viktigt men samtidigt anser han att det finns så 

mycket mer som behöver tas upp för diskussion och lärande. Han anser inte heller att 

jämställdhet ska diskuteras som ett enskilt område, utan hellre om demokrati vari han menar 

att jämställdhet ingår. Detta resonemang medför dock att genusaspekten hamnar i skymundan 

och jämställdheten bortprioriteras.  

 

På frågan om hur jämställdheten och ett genusperspektiv kan genomsyra läroämnena hade 

inte alla våra respondenter några konkreta svar. I tre av intervjuerna framkommer det att 
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respondenterna anser att jämställdheten kommer naturligt eftersom de utgår ifrån elevernas 

enskilda behov.  

 
Birgitta: Jag har jämställdhetsbegreppet i tankarna när jag planerar och jag tror att eleverna tycker att det 
är ganska jämställt i mitt klassrum. Då jag är specialpedagog och arbetar med de elever som jag gör måste 
jag utgå från varje enskild elevs behov och därför blir det ganska naturligt jämställt i min grupp. 

 

Bertil uttalar dessutom att han inte behöver integrera jämställdhet i lika stor utsträckning i 

sin undervisning och syftar till att han har elevgrupper som består av mestadels pojkar.  
 
Bertil: Jag tänker föra in det mer, men det är svårt i en klass med så många killar… det är ju 18 killar och 
tre tjejer. Egentligen tycker jag inte att jag behöver ändra så mycket eftersom det funkar så bra. Men man 
kanske bör tänka på att mer konsekvent ge alla lika stort utrymme, samtidigt är inte tjejerna så benägna att 
ta detta utrymme och det funkar ju bra så… man hinner liksom inte med att tänka på allt.  

 
Vi tolkar Bertils svar som att så länge som eleverna inte klagar finns det ingen anledning 

till att ta värdefull tid ifrån undervisningen till att bryta strukturerna. Detta kan återknytas 

till Hargreaves resonemang kring skolans kontroll av lärarnas tid vilken syftar till att öka 

produktiviteten och förhindra slöseri av tid. Kravet på att få eleverna godkända i respektive 

ämne gör att tiden för etiska och sociala frågor blir minimalistisk.75  

 

Görans svar skiljer sig emellertid ifrån de andra respondenterna.  
 
Göran: Jag inkluderar jämställdheten ganska indirekt i min planering. Jag är noga med att försöka få in 
både ett kvinnligt och manligt perspektiv. Och till exempel i den grekiska mytologin som verkligen var 
mansdominerade försöker jag få in moment där vi fokuserar på kvinnan. Var fanns dem och varför var det 
så? Finns där kvinnor som utmärker sig och hur togs detta emot av männen? Likadant gör jag i den 
engelska historien… 

 

I Görans svar kan vi finna strategier som kan kopplas ihop med den radikalfeministiska 

inriktningen. Detta då han försöker synliggöra kvinnor och så kallade kvinnliga erfarenheter i 

undervisningen. Görans inlägg om att försöka integrera ”kvinnliga” respektive ”manliga” 

perspektiv i undervisningen förstärker ytterligare det radikalfeministiska perspektivet i hans 

svar.76 Frågan är dock om kvinnan blir jämställd genom att vi integrerar kvinnors erfarenheter 

i undervisningen? 

 

                                                 
75 Hargreaves, 1994, s. 169 
76 Forsberg, 1998, s. 14 
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4.3 Lärarens roll för bevarandet av genusordning  

När vi vid intervjutillfällena frågade respondenterna vad deras uppfattningar kring vad 

jämställdhet är fick vi fyra snarlika svar vilka poängterade alla människors lika värden och 

rättigheter.  

 
Bertil: Ja… för mig betyder det jämlikhet… att alla ska behandlas lika. Det är vad det innebär för mig, 
lika rättigheter.  

 
Jessica: Samma rättigheter mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Man ska bli behandlad på samma 
sätt oavsett kön. 

 
Dessa uttalanden kan kopplas till den liberala feminismen där respondenterna hänvisar till 

människans grundläggande fri- och rättigheter.77 Vi tolkar det som att respondenterna anser 

att jämställdhet är när alla människor har lika rättigheter i samhället. Om vi kopplar 

respondenternas svar till Forsbergs resonemang kring könsneutralitet finner vi i likhet med 

Forsberg att jämställdhet här uppfattas vara när vi utgår ifrån likabehandlingsprincipen, det 

vill säga när vi utgår ifrån elever som individer istället för att utgå ifrån pojkar respektive 

flickor.78 Den kritik som framförs gentemot detta synsätt på jämställdhet handlar om att 

flickor ofta tenderar till att jämföras med pojkar detta då pojkarna utgör normen.79 Enligt 

marxistisk kritik uppnås jämställdhet då enbart inom det existerande rummet och inte i 

strukturen.  

 
Under intervjuerna resonerade respondenterna om huruvida jämställdhet är ett viktigt område 

att integrera i skolverksamheten.  

 
Birgitta: Det är absolut viktigt eftersom det är här som barnen formas att bli samhällsindivider. 

 
Göran: Jämställdhet är oerhört viktig i skolan. Dels ska eleverna bedömas på lika grunder. Man ska inte 
ta för givet att till exempel pojkar ska kunna det här bara för att de är pojkar så de behöver knappt någon 
förklaring samtidigt som man bryter ner och förklarar det i detalj för tjejerna. Men det är ju kanske lika 
självklart för en del tjejer och där kanske finns pojkar som behöver grundligare förklaring… 

 
Samtliga respondenter var eniga om att jämställdhet är en viktig fråga och vi kan se att de 

kopplar jämställdheten till demokratin. Det handlar om att fostra demokratiska 

samhällsindivider. I Birgittas resonemang tolkar vi det som att det finns en implicit tankegång 

om att jämställdhet är en del av demokratin.  

 

                                                 
77 Gemzöe, 2002, s. 37 
78 Forsberg, 1998, s. 12 
79 Gemzöe, 2002, s. 44 
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På frågan om skolan har ett större ansvar att betona jämställdhet än övriga samhället var alla 

respondenter eniga om att skolan hade ett stort ansvar när det gäller jämställdhet. Däremot 

påpekade de att skolan inte har ett större ansvar än andra institutioner.  

 
Birgitta: Både och… Skolan har ett enormt ansvar vad gäller att föra ut ett jämställdhetsperspektiv men 
jag anser att även övriga samhällsinstitutioner har det. Men visst har skolan ett ansvar, det har den. 

 
Bertil: Nej något större ansvar än andra i samhället tycker jag inte att skolan har. Men det är klart att den 
har en stor roll eftersom jag anser att samhället i sig ligger efter med värderingar om vad jämställdhet är 
och hur vi ska nå dit… så skolan får ju automatiskt en större roll i fostrandet av eleven i jämställdhet. 

 
Göran: Ja... på sätt och vis. Det har den. Det är ju tyvärr som så att många föräldrar ser på skolan som en 
uppfostringsanstalt. Därför blir det ju så att det som vi förespråkar där blir ju det som gäller. Under den 
här resans gång är det ju viktigt att jämställdheten följer med som en röd tråd genom hela skoltiden. Det 
är trots allt minst tolv-tretton år som man tillbringar här. Har man då dessa värderingar med sig ut i 
samhället så blir det ju ett annat tänkande och ett annat resonemang kring den här frågan. De ifrågasätter 
ojämlikheter på ett annat sätt då. Jag hoppas verkligen att den kommande generationen som är på väg ut i 
samhället ställer den här frågan i fokus på ett annat sätt. Jag anser att hela samhället har en viktig uppgift i 
att belysa jämställdhetsfrågan men skolan ska absolut trycka på den än mer. Det är ju ändå vi i skolan 
som hjälper till i samråd med föräldrar med flera. Att forma dem och få det här sunda tänkandet kring 
jämställdhet. 

 

Respondenter anser således att skolan har en viktig roll vad det gäller uppdraget att fostra 

eleverna till att bli ansvarsfulla, demokratiska samhällsmedborgare. Frågan är då om de 

lyckas uppfylla detta uppdrag i praktiken? Enligt Hargreaves har just denna omsorgsfråga 

kommit i skymundan då skolan blivit alltmer resultatinriktad. Han menar att lärarna har ett 

motsägelsefullt uppdrag. Dels ska de producera fram medborgare som kan driva vårt 

kapitalistiska samhälle framåt samtidigt som lärarna ska motverka de problem som uppstår i 

detsamma.80 

 

Vi frågade även respondenterna om de ansåg att de som lärare var viktiga i skolans 

jämställdhetsarbete. Alla fyra respondenterna var eniga om att så var fallet och kopplade till 

att de var viktiga ur förebildssynpunkt.  

 
Bertil: Ja, det tycker jag… för att statuera ett exempel. Nej men du vet jag kan ju inte gå omkring och 
låtsas som ingenting. De ska ha samma rättigheter så är det ju bara, det är klart att man är viktig… jag har 
ju betydelse för dem.  
 
Birgitta: Ja det är jag. Det är jag som ger eleverna många av dess värderingar därför är jag självklart 
viktig för deras syn på jämställdhet. 

 
De menar att genom att vara goda förebilder tror de att eleverna tar intryck och för med sig 

dessa värderingar i deras framtida liv. Frågan är dock vilka värderingar och attityder 

gällande jämställdhet och genus som de medvetet och/eller omedvetet förmedlar. Enligt 

                                                 
80 Hargreaves, 1994, s. 128 



 32

Hirdman måste vi bli medvetna om våra tankar kring manligt och kvinnligt.81 Utan att vara 

medveten om dessa tankar och vad vi därmed avser med jämställdhet och genus riskerar vi 

istället att stärka genusordningen. 

 

Materialet påvisar även att jämställdhet ses som ett sidoämne i skolans verksamhet. Utifrån 

respondenterna framkom det att det var svårt att integrera det i verksamheten och i olika 

ämnen. Undantaget var samhällskunskapen där jämställdhet och genusfrågor anses ingå 

naturligt. Kopplar vi detta resonemang till Hargreaves finns det anledningar till att tro att 

lärarnas uppdrag har blivit så omfattande att arbetsbördan blivit tyngre. Exempelvis fokuseras 

det idag mycket på att höja elevers ämneskunskaper. Kravet på att eleverna ska nå upp till 

ämnenas kunskapsmål gör därför att jämställdhets- och genusfrågorna kommer i skymundan.  

 

Detta framkom tydligare när vi bad respondenterna berätta hur de arbetar med jämställdhet 

och genusfrågor i skolverksamheten. Då fann vi att övergången mellan tanke och praktik var 

svår. En del av våra respondenter upplevde att de såg problem i sin verksamhet men att det 

var svårt att praktiskt göra något som skulle kunna minska problematiken. Vid 

intervjutillfällena bad vi respondenterna att resonera kring jämställdhet. Detta resonemang 

kan kopplas till den genusproblematik som Connell beskriver. I vissa intervjuer framkom det 

att respondenterna såg genusskillnader men att det var svårt att konkret ändra dem. 

 
Jessica: Jag försöker tänka på det i min undervisning och att ställa lika mycket frågor till pojkar och 
flickor men det är inte alltid helt lätt… Det känns ibland som flickorna är mer blyga och man vill liksom 
inte hoppa på dem så de känner sig utpekade och så. Ofta tar pojkarna mer plats helt enkelt. Jag menar 
undervisningen ska ju kännas naturlig och eleverna ska känna att det är bra och så… och då kan det vara 
ett problem. 

 
Göran: Framförallt försöker jag blanda grupper så att de består av både flickor och pojkar. Tyvärr är det 
dock ofta lätt att man plockar in ”snälla” flickor ihop med ”bråkiga” pojkar. Jag försöker att tänka på det 
men samtidigt är det lätt att det blir så för att man vill skapa en lugn arbetsmiljö för eleverna och bryter 
man då in dessa flickor hos pojkarna blir det ofta mindre bråkigt i klassrummet. 

 

Deras metoder tolkar vi utifrån Connell att de omedvetet upprätthåller en genusordning vilket 

Jessica motiverar med att hon inte vill peka ut någon och Göran vill behålla lugnet i 

klassrummet. Samtidigt verkar de förstå problematiken i sitt agerande. I Görans fall blir det 

för oss tydligt att hans agerande sker på bekostnad av flickorna. Det verkar inte som att han 

funderar kring huruvida flickornas arbetssituation påverkas av att ”bråkiga” pojkar placeras i 

deras grupp.  

 

                                                 
81 Hirdman, 2001 
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Även om Bertil ansåg att jämställdhet är en viktig fråga menade han att han inte behövde 

reflektera över sitt arbetssätt eftersom hans elevgrupper till stor del består av pojkar. 

 
Bertil: Jag jobbar mest med jämlikhet och inte så mycket med jämställdhet. Jag har nästan bara killar i 
mina ämnen. Jag tror att jag hade varit annorlunda om det varit fler tjejer i elevgrupperna. Det tenderar att 
bli mer grabbigt i en klass med bara killar än med en klass som är blandad eftersom deras inbördes roller 
förändras. Men nje… jag jobbar inte så mycket med jämställdhet eftersom det funkar bra i mina klasser. 
Tjejerna är som en i gänget, men det är klart att de är också mycket lättare att ha och göra med eftersom 
att de är lugnare och faktiskt gör vad de ska från början. Men om jag märker att det inte är jämställt skulle 
jag förstås ta upp det. Men jag utgår liksom från individen mer och utgår från dennes behov.  

 
Connell hävdar att barnet könsstämplas redan när denne föds, könstillhörigheten och de 

egenskaper som kopplas till det biologiska könet upprepas sedan hela livet i kontakt med 

andra individer.82 Bertils svar bekräftar denna tanke då han menar att eftersom det nästan 

enbart är pojkar i hans elevgrupper blir det också mer ”grabbigt” där, varför det där med 

jämställdhet inte blir lika viktigt. Vi anser däremot, kopplat till Connell, att pojkarnas roller i 

en sådan homogen grupp förstärks. Detta medför att de konstruerade skillnaderna mellan 

flickor och pojkar cementeras ytterligare. I Bertils fall jämställer han flickorna med pojkarna 

och i likhet med liberalfeminismen utgår han från att alla individer är lika i grunden. Det ryms 

en paradox i det här. I och med att man ser alla elever som en homogen grupp osynliggörs 

könen vilket medför att man fortsätter bevara en könsblindhet. Å andra sidan när vi då 

fokuserar på könen så bevaras och upprätthålls begreppet kön och därmed säger vi att det 

finns skillnader. 

 

5. Diskussion  
Uppsatsen har syftat till att behandla de värderingar som ligger till grund för styrdokumenten 

och hur det praktiska utförandet kan te sig i dagens skola. För att uppfylla vårt syfte har vi 

utgått ifrån följande frågor:  

℘ Vilka är läroplanernas grundläggande värderingar vad gäller jämställdhet och genus? 

℘ Hur omsätts jämställdheten och genusmedvetandet i praktiken? 

℘ Hur ser relationen ut mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i 

skolan? 

 

I Lpo 94 och Lpf 94 har jämställdhet kommit att bli en del av skolans värdegrund. Den 

utveckling som innehållet i läroplanerna har vad gäller jämställdhet och genus finner vi 

positiv. Detta är positivt då vi tolkar att essensen i läroplanerna gällande jämställdhet och 

                                                 
82 Connell, 2003 s. 13 ff 
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genus är att det har blivit en pedagogisk fråga som ska genomsyra all verksamhet i skolan, 

detta inbegriper även lärarrollen.  

 

När det gäller jämställdheten och genusmedvetandet i praktiken märker vi att det är den 

liberala synen på jämställdhet som dominerar. Varför denna dominerar tror vi beror på att 

samhället i sig har anammat den liberala ideologin. Vi instämmer i den kritik som förs 

gentemot den liberalfeministiska inriktningen. Eftersom den liberalfeministiska taktiken 

handlar inom det existerande samhället och ensidigt fokuserar på den offentliga sfären 

osynliggörs den privata sfären där flera av de föreställningarna om mannen och kvinnan 

skapas. Vi vänder oss emot att enbart handla inom det existerande samhället eftersom detta 

upprätthåller och förstärker den patriarkala strukturen samtidigt som den döljer de strukturer 

som skapar skillnader mellan individer beroende på kön. Istället måste vi gå bortom det 

samhället vi ser och lever i. Vi måste rannsaka oss själva och reflektera över vilka orsaker 

som skapar dessa strukturer.  

 

En av våra respondenter använde sig av vissa radikalfeministiska metoder för att framhäva 

kvinnors delaktighet i historien. Den fråga som vi bör ställa oss här är om vi skapar 

jämställdhet då vi inkluderar kvinnors erfarenheter och intressen i undervisningen? Vi tror 

inte att enbart denna metod kan skapa jämställdhet och en genusmedvetenhet, samtidigt visar 

det en ansats till att luckra upp den kunskapssyn som speglar en manlig norm. Återigen 

handlar det om att förstå vilka orsaker som ligger bakom behovet av att få in kvinnliga 

erfarenheter. Vi menar att bara för att vi plockar in kvinnliga författare i svenska så blir skolan 

inte mer jämställd, det krävs mer.  

 

Det liberala tänkande blir även tydligt när det gäller respondenternas syn på begreppet 

jämställdhet och hur detta omsätts i praktiken. De flesta poängterade att de såg eleverna som 

individer och inte som flickor och pojkar. Risken med detta synsätt är att lärarna riskerar att 

bortse ifrån genus vilket innebär att man fortsätter att reproducera en könsblindhet och den 

manliga normen upprätthålls. Å andra sidan när vi då fokuserar på könen så bevarar vi 

begreppet kön och därmed säger vi att det finns skillnader mellan flickor och pojkar. Vi anser 

att samtidigt som du ser individen, måste du även se hur starkt genusordningen är och inse att 

det behövs en strategi för att se detta.  
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När det gäller hur relationen mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i 

skolan ser ut finner vi att läroplanernas användning i den praktiska verksamheten är svag. Då 

vi samtalade med våra respondenter framkom det att de har mycket liten kunskap om 

läroplanernas innehåll. Trots detta anser vi att de utgår ifrån den värdegrund som läroplanerna 

föreskrivit, det vill säga de översiktliga kraven på jämställdhet och demokrati. Emellertid 

anser vi att de har missat kravet på att se jämställdhet som en pedagogisk fråga utan de 

behandlar området som ett enskilt ämne. Vi anser i likhet med Hargreaves att uppdraget som 

dagens lärare är av ett stort omfång och ska rymma många aspekter. Detta gör att många 

lärare känner en stress att få med alla dessa aspekter varför många lärare hoppas att eleverna 

ska få med sig jämställdhet och genusmedvetenheten genom att vara goda förebilder. Återigen 

anser vi att läraren måste se till sig själv och de värderingar denne har. 

  

Vi anser även att skolledning och politiker behöver vara tydligare i sina direktiv och inte 

förlita sig på att lärarna ska kunna hantera denna problematik själva. Vi upplever att 

diskussionen kring jämställdhet och genus utifrån läroplanerna ibland tenderar till att handla 

om att vara politiskt korrekta. Då det inte finns några konkreta handlingsplaner eller 

obligatoriska kurser inom området kan vi inte heller förvänta oss att förändringar ska ske. Om 

jämställdheten och genusmedvetenheten är viktig inom skolverksamheten som det förefaller 

vara i läroplanerna bör således fortbildning finnas och kraven i styrdokumenten vara 

tydligare.  

 

5.1 Relevans och förslag till fortsatt forskning 

Studiens relevans riktar sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet men även till 

politiker, skolledningar och andra makthavare som har ett ansvar att se till att läroplanernas 

direktiv efterföljs. Genom att ta del av denna studie kan man tydligt se att där finns en brist i 

relationen mellan läroplanernas direktiv kring genus och jämställdhet och det praktiska 

genomförandet i skolverksamheten varför det krävs en förändring.  

 

Vidare forskning kring ämnet krävs då det inte bara är lärare som kommer i kontakt med 

eleverna utan även andra yrkesgrupper verksamma inom skolverksamheten bör ha kännedom 

kring de direktiv som gäller för dessa frågor varför det är relevant att ta reda på om samma 

brist finns inom dessa yrkesgrupper. Framtida forskning krävs också för att klargöra om det 

ser likadant ut över ett större geografiskt område då vi varit väldigt begränsade i vår 

geografiska avgränsning. 
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5.2 Metoddiskussion 

Om vi idag gjort om vår undersökning hade vi försökt att göra fler intervjuer och även 

inkluderat fler yrkesverksamma grupper inom skolverksamheten. Så som skolan är uppbyggd 

idag är det inte enbart lärarna som har den fostrande rollen utan även skolsköterskor, 

skolkuratorer och skolledning träffar eleverna varför det är viktigt att även ta hänsyn till deras 

synpunkter rörande genus och jämställdhet. Det hade även varit intressant att få veta hur 

skolledningens resonemang kring det näst intill obefintliga utbudet av fortbildning förs. Vi 

hade också lagt ner mer tid på intervjuguiden då vi i efterhand kommit på fler intressanta 

infallsvinklar att diskutera med respondenterna.  

 

6. Sammanfattning 
 
Diskussionerna kring jämställdhet är en ständigt återkommande samhällsfråga. I takt med att 

den västerländska demokratins position har stärkts i Sverige har även jämställdhetsfrågan fått 

en skjuts upp på den politiska agendan. Även inom skolan, vilken har till uppgift att lära och 

fostra demokratiska medborgare anses jämställdhet vara en av huvudnycklarna till att nå ett 

demokratiskt samhälle. Trots det pekar studier som gjorts inom området på att det inte har 

skett någon märkbar utveckling i fråga om jämställdhet i skolverksamheten, detta samtidigt 

som de verksamma lärarna uppfattade skolverksamheten som redan jämställd.  

 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv synliggöra de värderingar om 

jämställdhet som ligger till grund för skolans styrdokument och analysera dess relation till den 

praktiska verksamheten i skolan. Det är i styrdokumenten som vi finner statens avsikter med 

utbildningsväsendet och det är i skolans verksamhet, hos de praktiska utövarna, som vi ser hur 

styrdokumentens krav på jämställdhet omvandlas i praktik. Utifrån syftet har följande frågor 

formulerats: 

⋅ Vad är läroplanens grundläggande värderingar vad gäller jämställdhet och genus? 

⋅ Hur omsätts jämställdheten och genusmedvetandet i praktiken? 

⋅ Hur ser relationen ut mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i 

skolan? 

 

Teorin som har använts för att söka svar på studiens frågor och syfte består bland annat av 

sociologen R W Connells teori om vilken betydelse könstillhörigheten får i kontakt med andra 

individer, en så kallad genusordning och genusrelationer skapas i samhället och dess 
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institutioner vilka får konsekvenser för jämställdheten. Även den svenska forskaren Eva 

Ganneruds undersökning kring så kallad kvinnlig och manlig kodning i läraryrket tas upp i 

studien. I sin undersökning utgår Gannerud ifrån genusordningen och menar att de egenskaper 

som vi kopplar till kvinnan respektive mannen värderas olika och där mannens egenskaper 

uppfattas vara det eftersträvansvärda. Andy Hargreaves teorier om lärarens roll i ett 

föränderligt samhälle tas upp i studien då han ger en bild av den dubbla arbetsbörda som 

förväntas genomföras av dagens lärare och om detta kan påverka varför progressionen inom 

genus och jämställdhet är långsam eller uteblir.  

 

Vi har även valt att presentera fyra feministiska inriktningar och deras olika strategier för att 

nå jämställdhet. Dessa fyra, liberalfeminism, radikalfeminism, marxistisk/socialistisk 

feminism samt poststrukturalistisk feminism, kopplar vi senare samman med studiens 

empiriska del.  

 

Den empiriska delen av uppsatsen är en kvalitativ studie och den består av en granskning av 

de gällande läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan samt av fyra riktade öppna 

intervjuer med yrkesverksamma lärare. Dessa intervjuer syftar till att få ett underlag för att 

kunna problematisera begreppen genus och jämställdhet i skolverksamheten. Vi har med hjälp 

av en deduktiv idéanalys kopplat läroplanernas jämställdhetskrav till dessa intervjuer för att 

på så sätt få en uppfattning om hur genus och jämställdhet integreras i skolverksamheten.  

 

Vi anser att vi med hjälp av vår studie uppfyllt vårt syfte och att vi kunnat besvara vår 

frågeställning. Jämställdhet har idag fått en framträdande roll i läroplanerna då den blivit en 

del av den värdegrund som styrdokumenten vilar på. Enligt läroplanerna skall genus och 

jämställdhet numera ses som en pedagogisk fråga vilken skall genomsyra all verksamhet inom 

skolan. Emellertid tycker vi oss kunna ana att det är den liberala ideologins synsätt på genus 

och jämställdhet som dominerar i läroplanerna såväl som i det praktiska utförandet. Enligt 

detta synsätt är det i det offentliga rummet som jämställdhet skall uppnås och den privata 

sfären kommer i skymundan. Detta ger sig i uttryck genom att kvinnor skall ta sig in på 

typiskt manliga områden för att på så sätt uppnå jämställdhet Man skall utgå från individen 

och inte från könen. Detta synsätt medför dock en risk att den patriarkala strukturen 

upprätthålls eftersom man då bortser från genusbegreppet. Vi anser att man absolut bör utgå 

från individen men samtidigt måste man inse hur stark den rådande genusordningen är och det 

behövs en strategi för att se och förändra denna.  
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Vad gäller det praktiska utförandet av genus och jämställdhetsproblematiken fann vi att våra 

respondenter tyckte det var svårt att få in i den dagliga verksamheten. Ofta handlade det 

enbart om att försöka ge flickor och pojkar lika mycket taltid, göra gruppindelningar som 

bestod av lika många pojkar som flickor osv. Men även detta tyckte man var svårt då man 

hade uppfattningen att pojkarna ofta tog mer plats. Åter kan vi dock tydligt se kopplingen till 

den liberalfeministiska ideologin. Det blir jämställt på det offentliga planet eftersom det ges 

lika mycket utrymme till respektive kön men det sker ingen förändring i strukturen. 

 

Relationen mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i skolan finner vi 

mycket svag. I läroplanerna står många vackra ord formulerade och det förefaller som om 

genus och jämställdhet är viktiga frågor inom skolverksamheten men där står inget om hur 

detta ska omsättas i praktiken. Dessutom har ingen av våra respondenter blivit erbjuden någon 

form av fortbildning inom området Vi anser att politiker, skolledning och direktiven måste bli 

mer tydliga i sina avsikter gällande genus och jämställdhet och det krävs att lärarna erbjuds 

fortbildning inom området. 
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Bilaga  
Intervjuguide 

 
1. Berätta kort om er själv och er utbildnings-/yrkesbakgrund 

 
2. Vad innebär jämställdhet för dig?  

 
3. Är jämställdhet viktigt i skolan, på vilket sätt? 

 
4. Anser ni att skolan har ett större ansvar i att betona jämställdhet än övriga samhället, 

varför eller varför inte?  
 

5. Vilka direktiv finns i frågan om jämställdhet? Känner ni till vad det står i läroplanen 
om jämställdhet? 

 
6. Är direktiven hjälpfulla? (Finns det brister, används direktiven? etc.) 

 
7. Hur jobbar du med jämställdhet och genus? Finns det några problem i arbetssättet?  

 
8. Anser du att jämställdhet- och genusfrågor prioriteras i skolan? 

 
9.  Finns det frågor som är viktigare att ta tag i? 

 
10. I ditt läroämne/ämnen – Hur kan jämställdhet och genus genomsyra ämnet? 

 
11. Är du som lärare viktig i skolans jämställdhetsarbete? 

 
12. Erbjuds ni fortbildning i frågor som kan relateras till jämställdhet och genus? 

 


