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Abstract 

Bachelor essay in Pedagogy by Johan Lidén &Kristian Sagfors, 2011.  

”Genus i gymnasieskolan: En oengagerande fråga?”.  

Supervisor: Zeki Yalcin 

    Gender and gender equality in our school system has throughout the years become a well 

researched subject, however most of that research has focused on the lower levels of 

compulsory school. The upper secondary school has not gotten the same attention. 

   We have chosen to explore how social science teachers in upper secondary school treat the 

subject of gender and gender equality, what strategies they apply in the classroom and how 

their pupils respond to the subject. 

   We wanted to get access to their classrooms so we could do an ethnographical study to find 

the answers to how their lessons were planned and executed, if different teachers made 

different didactic choices depending on the orientation of the class. As our work progressed 

we ran in to an interesting problem which ultimately made us rethink the purpose of this 

paper. 

   In our pursuit of respondents we contacted many schools by e-mail and later visited the 

schools to find participants. This proved difficult as we were met with a wall of silence and 

lack of interest.  We decided that instead of an ethnographical study we would do interviews 

with teachers to get their view of gender with regards to themselves, the curriculum, 

organization and what attitudes they perceived their pupils had. We also added the silence and 

lack of interest we met as something to further investigate in our essay. 

   The results indicate that satisfactory gender education depend on the individual employer 

and employees’ interest and awareness of the subject. We found that that there is some 

resistance among the organization from individual teachers and other staff as well as among 

some of the pupils. 

   The curriculum states that gender equality is an important part of the overall values in our 

school system, however, the curriculum leaves a large room for interpretation and gives the 

teachers freedom what to include in their lessons. We feel that ties into the silence and overall 

lack of interest we met when approaching potential participants for our study. If a teacher is 

not interested in topics regarding gender or feel that they are not competent enough on the 

subject they are less inclined to incorporate gender in their lessons.  We would like to see 

further research being made with regards to the upper secondary school. 

Key Words: Genus, genusundervisning, gymnasium, läraruppfattningar, tystnad 
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1. Inledning 

   Genusfrågor rörande skolan är ett ständigt aktuellt ämne, men fokus har främst legat på 

förskolan eller skolan för yngre åldrar. Gymnasiet har inte i samma utsträckning varit i 

blickfånget, trots att även de ska arbeta med genusfrågor; både på ett övergripande plan och i 

enskilda kurser. 

   I Lpf 94 sägs att ingen ska bli diskriminerad på grund av kön eller sexuell läggning, att 

skolan ska sträva efter en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och att genom 

information motverka könsstereotypiska studieval. I Gy 11 utvecklar man 

diskrimineringsbegreppet för att öka medvetenheten kring könsöverskridande identiteter. 

   Genusfrågor borde därför belysas i verksamheten och dessa områden; kön, jämställdhet, 

sexuell läggning, könsöverskridande identiteter och de sociala normer vilka kvinnor och män 

förväntas följa, menar vi faller inom det vi kallar genus. När vi talar om genus menar vi därför 

inte nödvändigtvis den snäva betydelsen ”det socialt konstruerade könet”, (Hirdman 2001, 

s.11ff) då vi anser att det i begreppet döljer sig bredare uppfattningar; normer om såväl kön 

som sexualitet, makt som identitet. Allt detta faller inom ramen för det socialt konstruerade. 

   Utifrån läroplanerna borde, och ska, därför lärare arbeta med jämställdhet och synliggöra 

genusfrågor i undervisningen, framförallt i samhällskunskapen då detta ämne behandlar 

ideologier, demokrati och sociala faktorer som påverkar samhällsförhållanden. Vi tyckte det 

vore logiskt att operationalisera läroplanernas mål genom att knyta an dem till ämnes-

undervisningen. 

   Vi tänkte därför undersöka hur samhällskunskapslärarna gått tillväga då de undervisar om 

genus och hur eleverna tog emot innehållet, genom att göra en fältstudie i klassrummet. Vi 

tyckte det skulle varit intressant att se hur samspelet mellan lärare och elever såg ut och, 

framförallt, hur elevernas reagerade på genusundervisningen. Vi ville undersöka huruvida 

lärarna och eleverna agerade som man kunde förvänta sig utifrån befintlig forskning. 

 

   Vi sökte kontakt med lärare på gymnasieskolor där vi förklarade vad vi skulle undersöka 

och frågade om intresse fanns att delta. Trots upprepade försök lyckades vi inte få några lärare 

intresserade av att ställa upp och vi upplevde kontakten som sval, ibland rentav aggressiv. Vi 

möttes av ointresse, tystnad och motstånd och upplevde att ämnet var känsligt för lärarna.  
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  Vi stötte dock på fler problem utöver det faktum att vi inte blev insläppta i några klassrum. 

Vi kunde inte finna någon tidigare forskning som behandlade våra specifika undersöknings-

områden. En teoretisk jämförelse med befintlig forskning hade därför varit omöjlig likväl. 

  Till slut insåg vi att problematiken var för stor och vi tvingades därför revidera vår under-

sökning och formulera ett nytt syfte. Vi valde istället att fokusera på lärarna och deras 

uppfattningar; vi trodde att de skulle vara mer tillgängliga om vi bara intervjuade dem istället 

för att kliva in i deras klassrum. Men vi började också fundera. Varför är det ett så kompakt 

ointresse hos såväl lärare som forskare angående genus i gymnasiet? Vi fann frågan så pass 

intressant att vi beslöt oss för att komplettera undersökningen med denna fråga. 
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2. Syfte 

   Vårt syfte är tudelat. Dels ska vi undersöka gymnasielärares (i samhällskunskap) upp-

fattningar om genus i verksamheten och hur de uppfattar elevernas attityder gentemot genus-

frågor. Vidare ämnar vi undersöka det ointresse, motstånd; kort sagt den tystnad, vi stött på. 

   Detta görs utifrån både ett empiriskt och ett teoretiskt perspektiv.  

   I den empiriska delen kommer vi undersöka och presentera lärares uppfattningar angående 

genus i skolan; i verksamheten och i undervisningen och hur de uppfattar elevernas attityder 

gentemot genusundervisning. 

   Vi kommer även att belysa tystnaden vi upplevt. Det faktum att vi haft stora problem att få 

lärare att ställa upp och bristen på forskning om ämnet, menar vi är ett resultat i sig. Vidare 

studerar vi läro- och kursplaner för att se hur de behandlar jämställdhets- och genusfrågor.  

   I den teoretiska delen kommer vi problematisera lärarnas uppfattningar om ovan nämnda 

områden, både utifrån den tidigare forskning vi faktiskt funnit och en induktiv diskussion. 

   Samma sak gör vi med det uppfattade ointresset, tystnaden, kring genusfrågor; vi försöker 

förklara det utifrån såväl befintliga teorier som egna tankar.  
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3. Disposition 

   I nästa kapitel, 4, kommer vi presentera den tidigare forskning vi främst använt oss av för att 

analysera och vidareutveckla vår empiri. Kapitlet är indelat i tre delar; en för varje undersök-

ningsområde. En om lärares uppfattning kring genus i skolan, en om lärares uppfattning om 

elevernas attityder gentemot och en om hur man ska tolka (det upplevda) ointresset för genus-

frågor. 

   I kapitel 5 kommer vi presentera de teorier som vi använder oss av i den deduktiva analysen 

av vår empiri. Kapitlet är indelat på samma sätt som kapitel 4. 

   Vi kommer i kapitel 6 gå igenom vår metod och våra metodologiska val. Vi använder oss av 

flera ansatser och i detta kapitel förklarar vi varför och på vilket sätt vi gjort det. Vidare så 

motiverar vi även varför vi använt oss av just av intervju som metod för empiriinsamling. 

   I kapitel 7 är där vi presenterar vår empiri. I den första delen presenterar vi vad lärarna sagt 

under våra intervjuer. Den är i sin tur indelad i ytterligare sektioner där vi behandlar intervju-

områdena var för sig (även om de ofta går in i varandra).  

   Den andra delen av kapitlet består av vår empiri gällande ointresset och nedtystandet av 

genusfrågor. Detta bygger i princip på avsaknaden av empiri, det vill säga det faktum att det 

varit svårt att få tag på empiri om ämnet. Både lärare, styrdokument och forskning talar helst 

inte om genus, vilket vi ser som empiri i sig. 

   I kapitel 8 analyserar vi deduktivt vår empiri utifrån befintliga teorier, begrepp och forsk-

ning. Även detta kapitel är indelat i två delar; en där vi analyserar första delsyftet (lärarnas 

uppfattningar) och en där vi analyserar andra delsyftet (en tolkning av tystnaden). 

      Då tidigare forskning kring ämnet för vår uppsats i stor utsträckning saknas kommer vi 

själva försöka utveckla befintliga teorier, eller åtminstone problematisera dem. Detta sker i 

kapitel 9 och här återgår vi återigen till en induktiv ansats. 

   Vi avslutar uppsatsen i kapitel 10 med något så originellt som avslutande reflektioner där vi 

mer fritt avhandlar våra slutsatser och tankar kring dem.  
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4. Tidigare forskning  

   Den enda litteraturen vi hittat som berör vår specifika frågeställning om genusfrågor i 

samhällskunskapsundervisningen är en magisteruppsats skriven av Ruti Jaime; ingenting 

verkar finnas skrivet på forskarnivå. Jaimes slutsatser är att avsaknaden av krav på 

undervisning om genus i styrdokumenten är ett problem om samhället eftersträvar nu strävar 

efter en genusmedveten gymnasieskola. Om det inte nämns explicit i kursplaner riskerar 

genusfrågor att enbart behandlas som en värdeaspekt och inte en kunskapsaspekt. (Jaime 

2011, s. 34ff) Även hon har haft svårigheter att hitta relevant litteratur och uppsatsen är 

induktiv, men hon diskuterar det inte explicit.  

   För att på ett mer djuplodande sätt kunna teoretiskt förankra vår undersökning har vi därför 

varit tvungna att studera litteratur från närliggande områden.   

 4.1 Forskning kring lärares attityder till genusundervisning 

   Anna Sofia Lundgren skriver i Martinsson & Reimer (red) (2008) om hur lärarna uppfattas 

och uppfattar sig själva med hänseende på kön och sexualitet. De förväntas representera en 

neutral norm om hur en professionell lärare ska vara. Som professionell lärare förväntas man 

vara asexuell, men samtidigt heteronormativ. Förr i tiden fanns till och med en outtalad 

önskan om att läraren inte skulle gifta sig, vilket i modifierad form till viss del lever kvar idag. 

(Lundgren i Martinsson & Reimer (red), 2008, s. 64ff) Det finns en uppfattning om att 

HBTQ-lärare inte ska vara alltför öppna med sin sexualitet. Att var implicit öppen med sin 

sexuella läggning, det vill säga att kanske nämna det i förbigående i relevant kontext, ses 

generellt som något godtagbart. Men att vara explicit öppen och aktivt tala om och driva 

HBTQ-frågor ses som provocerande och energislukande av kollegor och elever. Att de är ”för 

mycket”, helt enkelt. Därför väljer många HBTQ-lärare att mörka sin sexualitet och inte driva 

dessa frågor. (Lundgren i Martinsson & Reimer (red), 2008, s. 82ff)    

   Victoria Carlsson-Wahlgren har i sin avhandling Den långa vägen till en jämställd 

gymnasieskola - Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete (2009) 

valt att fokusera på gymnasieskolan. Det bör dock nämnas att Wahlgren inte undersökt lärare, 

utan ett antal genuspedagoger (vilka förvisso är lärare i grunden) och deras uppfattning av 

lärarens arbete och allmänna attityder kring genus i skolmiljön. 

    Gemensamt för genuspedagogerna är att de inte tycker lärarna arbetar tillräckligt aktivt 

med genusfrågor. De anser att:  



10 

 

skolans lärare inte i tillräcklig utsträckning utmanar de traditionella könsmönster som 

styrdokumenten påpekar att de ska göra. Eleverna utmanas inte i sina könsroller och detta 

leder till att de blir kvar i gamla mönster om hur flickor och pojkar ska vara. (Wahlgren, 

2009, s. 141) 

   Antingen visar genuspedagogerna en brist på kunskap (då styrdokumenten för gymnasiet 

inte kräver detta av lärarna) eller så syftar de på lärarna för de yngre åldrarna. De menar att 

om lärarna lyckades utmana de traditionella könsrollerna hos eleverna skulle betygsproblemet 

för de manliga eleverna inte vara lika stort. En mer progressiv hållning skulle med andra ord 

ge en positiv effekt för killarna. (Wahlgren, 2009, s. 141) Vidare hävdar de att 

genusmedvetenheten inte kan starta på gymnasiet; lärarna måste utmana elevernas könsroller 

redan i tidig ålder. I gymnasiet har eleverna redan format sina genusidentiteter, även om de 

inte är helt cementerade och att många elever tar vara på möjligheten att utforska och ut-

vecklas vid nystarten som gymnasiet innebär. Därför poängterar genuspedagogerna vikten av 

att aktivt (fortsätta) arbeta med genus inom gymnasieskolan. (Wahlgren, 2009, s. 142) 

   Tillvägagångssättet för lärarna, menar en av genuspedagogerna, är inte att göra skillnad på 

killars och tjejers beteende. Det är viktigt att inte utgå från stereotypen att killar är stökiga och 

tjejer är ordningsamma. Det bör snarare handla om att synliggöra de orättvisor och ojämn-

ställdhet som finns i såväl samhället som privat och hur strukturer och normer reproduceras. 

Att problematisera vad som anses vara manligt och kvinnligt, varför det är så och vilka kon-

sekvenser sådana generaliseringar kan ge. (Wahlgren, 2009, s. 158) 

 4.2 Forskning kring elever och genus 

   Om gymnasielärare och genus sällan omskrivs i forskningen så är elevernas attityder gent-

emot genusundervisningen än mindre utforskat. Däremot finns det en del skrivet om hur 

elever formar sin genusidentitet och vilka allmänna attityder de har gentemot skolan.  

   Etnologen Marie Nordbergs behandlar killars maskulinitetsskapande i antologin Manlighet i 

fokus. (Nordberg (red), 2005) Nordberg skriver om killars ”coolhet” och hon menar att det 

finns två typer av ”coolhet” och att de hör hemma i olika sociala klasser. Killarna med 

arbetarbakgrund anammar en tuff attityd och en likgiltighet inför skolan, medan killarna med 

medelklassbakgrund är mer prestationsinriktade. Hon menar dock att båda typer av ”coolhet” 

i grund och botten är typsikt maskulina och att det är problem för killar att de inte har fler 

möjligheter att skapa sin identitet.  
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   Rickard Jonsson skriver i samma antologi (i Nordberg (red), 2008) att det är lätt att se killar 

med arbetarklassbakgrund som stereotypa. Deras motstånd gentemot skolan och deras 

”grabbighet” menar han istället ska tolkas som försvarsmekanismer och ett sätt att 

kommunicera. De kan uppvisa typiskt feminina sidor, men att sättet de visar det på faller 

utanför den förhärskande normen och missförstås därför utav såväl lärare som de ”duktiga” 

eleverna.  

   Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har studerat tjejers genusroller och jämfört tjejer på 

Samhällsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet. Hon menar att det finns stora 

skillnader dem emellan och att tjejerna på Samhällsprogrammet intar en mer traditionell 

medelklassfemininitet än de på Barn- och Fritid. Hon ser klara skillnader utifrån social 

klasstillhörighet där attityder gentemot såväl skola som kamrater skiljer sig beroende på dessa 

faktorer.  

 4.3 Forskning om negligerandet av marginaliserade frågor  

   För att kunna förklara varför vi stött på sådant motstånd, ointresse och tystnad angående 

genusundervisningen har vi tvingats söka litteratur utanför pedagogiken. Inom organisations-

forskningen finns det beskrivit om varför vissa frågor negligeras inom verksamheter.  

   Organisationsforskarna Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag och Anna Wahl 

har i sin bok Det ordnar sig: Teorier och organisation och kön beskrivit hur genus tar sig 

uttryck i organisationer. De menar att genusfrågor ofta upplevs som ett olustfyllt område att 

diskutera, både för män och kvinnor. Många män känner sig anklagade, som om de per-

sonligen skulle vara skyldiga till förtryck och orsaken till kvinnors situation. Kvinnorna å sin 

sida känner sig stigmatiserade genom att kategoriseras som svaga offer. Ska man närma sig 

ämnet bör man därför ha ett individualistiskt perspektiv. ( Holgersson, Höök, Linghag, Wahl 

2001, s. 57f)  

   Män tenderar att få mer gehör för sina idéer och utvecklingsmöjligheter, oavsett hur köns-

fördelningen ser ut inom organisationen. Utöver detta tenderar kvinnor att assimileras i 

rådande ordning medan män ses som, och strävar efter att vara, unika och handlingskraftiga. 

(Holgersson, Höök, Linghag, Wahl 2001, s. 68ff) Därför kan det vara svårt att föra fram 

genusfrågor, framförallt för kvinnor, och när det väl görs är det lätt att de blir förbisedda.   
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5. Teori 

   I detta kapitel kommer vi diskutera de teorier vi senare använder oss av i den deduktiva 

analysen utav vår empiri. 

5.1 Teorier kring lärare och genusundervisning 

    Folke Vernersson (1999, s. 48) hävdar att samhällskunskap som ämne skiljer sig från natur-

vetenskapliga ämnen på ett grundläggande plan. Vernersson menar att man inte kan förhålla 

sig till samhället eller sociala fenomen (som genusfrågor) på samma sätt som till exempel 

företeelser i naturen. Samhället skapas och återskapas med mänskligt handlande. Det innebär 

att man inte kan se objektiva sanningar och förutsägbara kausaliteter, så som inom fysik eller 

kemi, när man analyserar samhället. Samhällsuppfattning är subjektiv då alla har sin egen 

unika förförståelse. 

   Detta innebär att lärarens didaktiska val inom ämnet samhällskunskap inte är objektiva utan 

påverkas av lärarens tidigare erfarenheter och ”har sin grund i deras samhälls-, människo- 

och kunskapssyn samt i relevanta skolkoder och i gällande yrkesetiska normer och 

värderingar.” (Vernesson 1999, s.35) Lärarens intressen och kunskaper styr därför innehållet 

i undervisningen, såväl medvetet som omedvetet.   

 Maria Hedlin (2004) menar att vi i Sverige tror att vi arbetar på ett jämställt sätt. Vi vill vara 

och tror att vi är jämställda. Trots att vi tror vi behandlar män och kvinnor likadant är det i 

nästan är omöjligt. Vi lurar oss själva, då vi är så formade av rådande sociala normer.  

Vi är så vana vid att förvänta oss olika saker av män och kvinnor och att tolka deras handlingar 

utifrån olika tolkningsramar att det går automatiskt. En bristande insikt om dessa mekanismer 

gör det ännu svårare att behandla kvinnor och män likadant. (Hedlin, 2004, s. 5)  

  Kvinnor och män har inte samma villkor och att försöka behandla dem likadant kan vara 

kontraproduktivt, då könen lever på olika premisser. Om man inte har detta i åtanke och för-

söker bortse helt från könstillhörighet kan detta vara uttryck för ett omedvetet och könsblint 

förhållningssätt som kan göra mer skada än nytta. (Hedlin, 2004, s.6) ’Könsblindhet’ är alltså 

inte ett positivt laddat begrepp, även om det kan verka så vid första anblick.  
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5.2 Teorier kring elever och genus 

   Jonsson (i Nordberg (red), 2008) menar att man lätt riskerar att se killar, och speciellt de 

från arbetarklassen, som en homogen grupp med stereotypiska maskulinitetsideal; att de faller 

ini en macho antiskolkultur. Han refererar till sociologen Paul Willis’ Learning to Labour 

från 1977 som hävdar att arbetarklassens killar gör uppror mot medelklassidealen genom att 

bilda sig en alternativ maskulinitetsuppfattning; en där fysisk styrka värderas högt, 

studieintresse som feminint och en nonchalant attityd gör dig ”cool.” (Jonsson i Nordberg 

2008, s. 152ff) 

    Jonsson är dock kritiskt till denna generalisering. Förutom att det är en romantiserande bild 

av arbetarkillarnas motstånd innebär det dessutom ett särartstänkande (tjejers skoltrötthet 

förklaras inte utifrån genus). Jonsson upptäcker i sin fältstudie att vissa killar visserligen 

passar in i den stereotypen, men att detta beteende kan ses ur olika perspektiv. Jonsson menar 

att det helt enkelt rör sig om en typ utan kommunikation som fyller vissa funktioner, men att 

killarna också har andra uttryckssätt utöver dessa. De talar även om relationer, visar omsorg 

och försöker argumentera för högre betyg. Trots att dessa uttryckssätt anses vara feminina och 

motsatsen till den stereotypa arbetarmaskuliniteten, så använder alltså killarna dem också. 

(Jonsson i Nordberg 2008, 162ff) 

   I samma antologi skriver Nordberg om maskulinitetskapande och vikten av att vara ”cool”. 

Hon menar att det finns en ambivalens mellan att vara cool och maskulin. Att vara cool 

innebär enligt eleverna Nordberg intervjuat att man sätter sig upp mot andra och bryter mot 

reglerna, men även att våga gå sin egen väg och bryta normer. Att sätta sig upp mot andra och 

bryta regler är traditionellt maskulina ideal, men att bryta mot normer skulle per definition 

innebära att man också vågade bryta mot dessa ideal. Detta till trots förknippas coolhet med 

manlighet. (Nordberg i Nordberg 2008, s. 93f) Hon menar att det finns två typer av coolhet; 

en problematisk och en ”schysst”. Med den problematiska menar hon den des-truktiva 

maskuliniteten där förakt för studier och förtryck av svagare hör hemma. Även de killar som 

inte vill hamna i detta fack själva tvingas lära sig koderna för att kunna undvika att bli offer 

för den. På så sätt reproduceras den traditionella manligheten även hos dem som ser den som 

något negativt och icke-eftersträvansvärt. Nordberg 2008, s. 97f, 103)  

   Den andra typen av coolhet ses som positiv. Det är killen som är intelligent, humoristisk, 

står upp för sina skolkamrater och utmanar utan att revoltera. Även dessa karaktärsdrag är 

dock traditionellt manliga (enligt medelklassidealet). Ska en kille vara cool måste han alltså 

vara manlig. (Nordberg 2008, s. 109ff) Tjejer har därför svårt att vara coola. I deras fall rör 
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det sig i så fall om främst om passiva karaktärsdrag; genom hur de är, inte genom vad de gör. 

Om de har rätt kläder, smink eller musiksmak kan en tjej vara cool, men inte genom sitt 

beteende. (Nordberg 2008, s. 103) Men detta ger även tjejer möjligheten att forma sin identitet 

på ett mer nyanserat sätt. En tjej behöver inte vara cool för att vara feminin; det finns flera 

roller hon kan anta utan att förlora sin kvinnlighet. En kille måste däremot vara cool för att 

vara maskulin och vice versa. Någon alternativ manlighet ges inte för killarna. (Nordberg 

2008, s. 113) 

   Ambjörnsson beskriver tjejernas situation i I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet 

bland gymnasietjejer (2003). Hon har gjort en etnografisk studie som undersöker tjejer från 

samhällsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet och hur deras genusidentitet ser ut.  

   Ambjörnsson hävdar att tjejerna på samhällprogrammet i hög grad levde upp till den norm 

som samhället har om femininitet. De föll in i den traditionellt kvinnliga rollen som den 

empatiska och omhändertagande. Studierna var viktiga och de var måna om sitt utseende, 

dock utan att vara sexuellt provocerande. ’Måttfullhet’ och ’kontrollerad’ var ledorden och de 

tog inte för mycket plats, åtminstone i det offentliga. Tjejerna var väl medvetna om vad som 

förväntades av dem på grund av sitt kön och såg till att hålla uppe skenet i könsblandade 

grupper, men kunde i ensamheten eller i tjejgängets trygghet strunta i vad som var passande. 

(Ambjörnsson 2003, s. 52) 

   Tjejerna från barn- och fritidsprogrammet bröt mer mot den feminina normen, hävdar 

Ambjörnsson. Deras klädstil var utmanande och deras jargong och rörelsemönster maskulina. 

De var inte studieinriktade och värdesatte inte heller egenskaper som empati eller tolerans. De 

visste vilka reaktioner deras beteende fick, men de ansåg sig själva vara äkta och ville inte 

ändra på sig. (Ambjörnsson 2003, s. 53f, 81f) 

   Misstänksamheten var stor tjejgrupperna emellan. Samhällstjejerna tyckte barn- och fritids-

tjejerna var slampiga och okontrollerade, medan barn- och fritidstjejerna tyckte samhälls-

tjejerna var förnäma och tråkiga. (Ambjörnsson, 2003, s. 54ff) Ambjörnsson lägger in ett 

tydligt (socialt) klassperspektiv. Tjejerna från samhällsprogrammet levde upp till ett feminint 

medelklassideal, medan barn- och fritidstjejerna gjorde uppror mot detta. De flesta kom från 

arbetarklassen och hade en ovilja att identifiera sig med medelklassidealen, då de ändå ansåg 

sig utestängda från den världen. (Ambjörnsson 2003, s. 83ff) 

   Ambjörnsson refererar även hon till Paul Willis’ Learning to Labour och hennes bild av 

barn- och fritidstjejerna påminner mycket om Willis’ arbetarkillar; deras rebelliska attityd är 
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ett medvetet försvar mot en samhällsnorm de inte passar in i. Genom att ta avstånd från den 

gängse normen skapar de en egen gemenskap.  

5.3 Teorier om negligerandet av marginaliserade frågor 

   Det motstånd och ointresse för genusfrågor vi stött på är av strukturell karaktär och kan med 

fördel problematiseras utifrån genus- och maktteorier.  

   Yvonne Hirdman talar om uppdelningen av kvinnor och män i sin bok Genus – om det 

stabilas föränderliga former (2001). Hon hävdar att det västerländska samhället har sett (och 

fortfarande ser) män och kvinnor som två skilda varelser; man definierar dem genom att de är 

varandras motsatser. Att vara man är att inte vara kvinna. Män och kvinnor har olika egen-

skaper och de manliga egenskaperna är högre värderade. (Hirdman 2001, s. 48) Mannen är 

normen, den ”riktiga” människan, och kvinnan ses antingen som väsenskild eller en blek 

kopia av mannen. Samhället präglas av detta synsätt och kvinnors situation och egenskaper 

förringas. (Hirdman 2001, s. 58ff) 

   Hirdman talar om isärhållandets princip där män förväntas vara på ett visst sätt och utföra 

vissa uppgifter, och kvinnor förväntas vara och utföra motsatsen. Mannen arbetar, intelle-

ktuellt eller kroppsligt, medan kvinnan ska föda barn och ta hand om familjen. Mannen tar 

han om kvinnan som i sin tur tar han om barnen. Detta kallar Hirdman för genuskontraktet. 

Både män och kvinnor har såväl fördelar som nackdelar i och med detta, men det ter sig så 

naturligt för oss att vi lätt blir blinda för det. (Hirdman 2001, s. 65f, 84ff)  

   Feministen Kate Millet beskriver patriarkatet i sin klassiska Sexualpolitiken; (den hetero-

sexuella) mannens kontroll över politiken, ekonomin, familjen, kort sagt hela samhället. 

Männen som grupp (men inte nödvändigtvis som individer) står för förtryck av kvinnor och 

försöker hålla dem underlägsna. Patriarkatet är alltid närvarande och i och med det uppfattas 

ordningen som naturlig, vilket också gör den nästan osynlig. (Millet 1971, s.32ff) Likheter 

finns med Hirdmans nämnda genuskontrakt. 

   Maktteoretikern Steven Lukes beskriver i sin klassiska Maktens Ansikten tre typer av makt; 

de tre maktdimensionerna. 

   Den första dimensionen av makt är tämligen rättfram och kallas ibland tvångsmakt. Om 

person A kan få person B att göra något som den egentligen inte vill, så innehar person A 

makt. Denna typ av makt kommer till uttryck vid konflikter och visas genom personernas 

beteende, till exempel vid beslutsfattande. (Lukes 2008, s. 25ff)  
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   Denna definition av makt är dock för snäv enligt Lukes som därför talar om den andra och 

tredje dimensionen av makt, vilka är mer subtila. Den andra dimensionen kallas ibland makt 

över dagordningen och är svårare att påvisa då den ofta berör ickebeslut. Genom att begränsa 

marginaliserade gruppers möjlighet att lyfta fram sina intressen kan eliten behålla status quo. 

De existerande beslutsprocesserna är partiska, menar Lukes, och genom sin utformning och 

de förhärskande värderingarna inom dem, ges litet utrymme för att driva igenom mer radikala 

förändringar. Konfliktperspektivet finns även här, men det syns inte lika tydligt (även om de 

går att synliggöra), då konflikterna inte kommer upp till ytan; de styrande försöker att tysta 

ned obekväma frågor så de inte dyker upp på dagordningen. (Lukes 2008, s. 29ff) 

   Den tredje dimensionen kallar Lukes makt över tanken, vilken går ytterligare ett steg längre 

och är den Lukes själv utvecklat. Han menar att beslut- och konfliktperspektivet inte är 

tillräckligt; även utanför konflikter pågår maktutövning. Om eliten lyckas influera och 

övertyga de övriga att de har gemensamma intressen, då uppstår inte något missnöje och inte 

heller några konflikter. Detta behöver inte nödvändigtvis ske medvetet, utan Lukes ger mer 

kollektivistiska förklaringar. Genom sociala och kulturella faktorer, media och rådande 

normer så framstår elitens ideal som eftersträvans-värda och såväl eliten själva som övriga 

befolkningen kan lätt förblindas och acceptera status quo. Icke-eliten ifrågasätter inte de 

styrande(s) värderingar och vet därför inte vad deras egna, egentliga intressen är. (Lukes 

2008, s. 34ff)  
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6. Metodologi och metod 

   Vår uppsats är eklektisk, både vad gäller metodologisk ansats och teorianvändning. I arbetet 

har vi använt olika perspektiv beroende på vilken del av processen vi varit i. 

 6.1 Fenomenologi kontra hermeneutik  

   Vår metod för att samla in empiri är djupintervjuer med lärare. Dessa har transkriberats för 

att sedan analyserats och kopplats till redan befintliga teorier inom pedagogik och genus-

forskning. Teorierna har använts för att ge en djupare förståelse för lärarnas uppfattningar och 

agerande och utifrån detta har vi försökt komma fram till nya förklaringsmodeller, då det 

finns ont om sådana inom området vi undersökt. 

   Vi har haft både ett fenomenologiskt och hermeneutiskt angreppssätt. Det fenomenologiska 

angreppssättet har dikterat hur vi lagt upp empiriinsamling, medan det hermeneutiska använts 

för analys av empirin. 

   Fenomenologin används för att undersöka ett studieobjekts uppfattning, förståelse eller 

tankar kring ett fenomen, snarare än fenomenet i själv. (Szklarski i Fejes & Thornberg (red) 

2009, s. 109f) I vårt första delsyfte för undersökning är det alltså lärarnas tankar kring genus-

undervisning som kommer stå i centrum, inte att nå ökad objektiv, kunskap om genus-

undervisning i sig. I delsyfte två, angående ointresset för genusundervisning, försöker vi dock 

ge en mer objektiv syn på fenomenet, utan att enbart fokusera på de intervjuade lärarnas upp-

fattningar.  

   Att arbeta fenomenologiskt är att arbeta induktivt; med andra ord utgår man från empirin 

snarare än teorier. Vanligtvis är syftet med fenomenologisk metod att generera teorier, inte att 

testa redan befintliga. Vidare antas den som arbetar fenomenologiskt att bortse från eventuell 

förförståelse för att kunna se på fenomenet utan förutfattade meningar. (Szklarski i Fejes & 

Thornberg (red) 2009, s. 108ff) 

   Våra intervjuer är därför enbart löst kopplade till tidigare forskning. Vi har försökt att gå in 

med öppet sinne vid vår datainsamling och har inte velat vinkla våra frågor för att på så sätt 

påverka respondenternas svar. 

   Fenomenologiska undersökningars analys syftar till att nå ”essensen” i upplevelsen av 

fenomenet. Att hitta kärnan i en uppfattning som är lika för alla studerade objekt. (Szklarski i 

Fejes & Thornberg (red) 2009, s. 107)  



18 

 

   I vår analys lämnar vi dock den fenomenologiska metoden bakom oss. I en sann fenomen-

ologisk studie söks det efter likheter och tidigare kunskap ska bortses från, inte bara i mater-

ialinsamlandet utan även i analysen.  Detta innebär ”att inga, i förhållande till upplevelsen, 

externa referensramar får användas i analysprocessen.” (Szklarski i Fejes & Thornberg 

2009, s. 107f).  

   Vi kommer vare sig försöka hitta enstaka gemensamma nämnare mellan respondenternas 

upplevelser (vilket en fenomenolog är ute efter) eller arbeta rent induktivt i analysprocessen. 

Uppfattningar som inte är gemensamma för samtliga respondenter kommer även de dok-

umenteras och analyseras. Dock ligger inte heller fokus på just skillnader heller; samtliga 

uppfattningar beaktas och det är därför inte heller en fenomenografisk analys vi genomför.  

      I analysen kommer vi att försöka förklara respondenternas uppfattningar och agerande och 

vi har använt oss av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt med utgång i befintlig teori inom 

pedagogik, genusvetenskap och maktteori. Hermeneutiska tolkningar sker oftast av texter 

vilket är fallet även för oss; relevanta styrdokument och utskrifter av våra lärarintervjuer. 

Viktigt att tänka på är att alla texter har kommit till i en kontext. För att kunna göra en god 

tolkning av texten behövs även kontexten problematiseras. (Westlund i Fejes & Thorberg 

(red) 2009, s. 66) Vad har respondenterna för bakgrund? Kanske var de stressade vid intervju-

tillfället eller kanske ville de försöka framstå i så god dager som möjligt. För att kunna ge en 

nyanserad bild måste man problematisera både vad som sägs, hur det sägs och vad som inte 

sägs. Vi har i vissa fall tvingats läsa mellan raderna, då respondenterna med gester eller ton-

fall antytt vad som menats istället för att säga det explicit. 

   Just det faktum att många lärare vi kontaktat inte velat säga någonting alls ser vi som en 

grund för en hermeneutisk analys; vi vill tolka tystnaden. Varför finns denna tystnad och är 

denna ett symptom på ett ointresse i skolan för att bedriva undervisning om genus?     

   Att arbeta i par med hermeneutisk metod har visat sig positivt, då vi tillsammans kunnat 

bruka oss av den ’hermeneutiska spiralen’. Vi har löpande diskuterat frågorna, empirin och 

våra slutsatser. Tillsammans nått en djupare förståelse för fenomenen vi undersökt, alltmedan 

vi arbetat med dem. (Vernerssson 1999, s. 33) 

 6.2 Induktiv ansats kontra deduktiv ansats 

   Frågan vi ställt oss angående deduktiv/induktiv teoribildning är om det går att använda sig 

av båda metoderna eller om vi skulle fokusera på en av dessa. Vi fann att det bästa tillväga-
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gångssättet var att nyttja båda ansatserna; att använda en induktiv vid empiriundersökningen, 

men en deduktiv för att analysera den. Magdalene Thomassen (2007, s. 49) definierar 

deduktion:  

Teorier uppbyggda som axiomatisk-deduktiva system utgår från vissa grundläggande 

påståenden, axiom, som antas vara sanna. Det kan till exempel röra sig om etablerade 

teorier, naturlagar eller allmänna principer. Från dessa grundläggande premisser härleds 

– deduceras – alla andra påståenden i teorin. 

   Det är lätt att anta saker i förväg och det kan färga uppsatsen, något som vi inte vill, men det 

kan vara svårt att komma undan vissa förutfattade meningar när det gäller genus, trots att vi 

kan konstatera att det finns begränsad forskning om genusundervisning för elever i gymnasie-

skolan.  

   Vi har valt att undersöka lärare som undervisat på såväl traditionellt ”manliga” program, 

traditionellt ”kvinnliga” och blandade klasser. Även här finns ett mått av förutfattade 

meningar. Vi utgår ifrån att det går fler killar än tjejer på byggprogrammet och vice versa på 

barn- och fritidsprogrammet. Detta är den bild vi fått utifrån egna erfarenheter och den 

generella genusforskningen som faktiskt finns om gymnasiet.  

   I motsats till den deduktiva ansatsen utgår det induktiva tillvägagångssättet inte från 

befintliga teorier eller hypoteser. Induktion definieras av Thomassen (2007, s. 50): 

 De teorier som är uppbyggda som induktiva system har ett kunskapsideal som skulle 

kunna formuleras så här: Som sant godtar vi endast det som våra sinnen kan säga oss är 

sant; vi utgår ifrån observationer av det vi kan se och registrera i verkligheten omkring oss 

och formulerar en teori grundad på en rad sådana observationer. 

   Vi vill i denna uppsats tillåta oss att forma induktiva teorier utifrån vår empiri och ställa 

dessa mot de deduktiva, för att på så sätt få en bredare bild av resultatet. Genom att se på 

fenomenen med induktiva ögon, hoppas vi kunna ge mer utvecklade förklaringar. Vi menar 

att det finns en risk att en deduktiv ansats medför att de använda teorierna blir självupp-

fyllande.   

   Efter att använt ett fenomenologiskt induktivt tillvägagångssätt vid insamlandet och 

beskrivandet av empirin kommer vi i analysen gå över till ett hermeneutiskt och deduktivt 

arbetssätt. Vi börjar med andra ord induktivt för att sedan deduktivt applicera teorier på 

empirin i analysen. Detta kallar Andrezej Szklarski (i Fejes & Thornberg (red) 2009, s. 110) 

för ett abduktivt arbetssätt. Efter att ha beskrivit motståndet vi stött på och lärarnas upp-
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fattningar kommer vi i analysen applicera pedagogik- och genusteorier för att försöka 

hermeneutiskt förklara fenomenen utifrån ett bredare perspektiv. 

   Efter den hermeneutiska deduktiva analysen följer en induktiv diskussion del där vi försöker 

bredda befintliga teorier för att förklara de fenomen vi stött på. Det finns inte mycket genus-

forskning knutet till gymnasieskolan i stort. Än mindre forskning finns som belyser under-

visningen om genus. Till exempel huruvida det tas upp alls, vilka didaktiska val i så fall 

lärarna gör och hur de uppfattar att eleverna tar emot undervisningen. Med detta som bak-

grund tyckte vi det var på plats att induktivt problematisera tidigare forskning.  

   Tillvägagångssättet är uppdelat i tre steg och dispositionen följer detta. I det första steget har 

vi utifrån det fenomenologiska perspektivet samlat in och beskrivit empirin. I det andra steget 

har vi analyserat empirin på ett hermeneutiskt sätt utifrån befintliga teorier. I det tredje har vi 

försökt utveckla teorierna, då dessa inte är heltäckande när det gäller vårt undersöknings-

område.  

   Se figur 1. 

 

 

Fig. 1: Vårt metodologiska tillvägagångssätt 

 6.3 Empiriinsamling   

   Som tidigare nämnts har vi använt oss av intervjuer för att samla in empiri. Vi har strävat 

efter att dessa skulle ske öga mot öga, då vi tror dessa ger det bästa resultatet för det vi 

undersöker. På grund av det milda intresset och tidsbrist blev vi dock tvungna att genomföra 

en intervju via telefon.  

   Genom att sitta ned tillsammans med intervjupersonen får vi de mest ”sanningsenliga” 

svaren. Vi valde bort korrenspondens via e-post av den anledningen att personen vi intervjuar 

då får tid på sig att reflektera och framställa svar som de tror att vi vill ha, men som inte 

speglar vad personen i fråga egentligen tycker. Vi ville ha spontana svar där vi kan se 

personen i fråga vilket vi anser är överlägset för att generera den empiri vi söker, och vidare 

ger ett bättre material för analys. Jämfört med postenkäter eller korrespondens via e-post är 

det enklare att se kontexten och känna av om informationen som ges är riktig eller oriktig. 
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(Denscombe 1998, s. 29) Vidare menar Martyn Denscombe att svarsfrekvensen är betydligt 

högre vid personliga intervjuer i jämförelse med surveyundersökningar.  

   Vår empiri är baserad på tre lärarintervjuer. Vi hade önskat utföra fler intervjuer för att få ett 

bredare empiriskt underlag, men som redan nämnts visade sig mycket svårt att hitta resp-

ondenter. Vi tvingades ta till personliga kontakter för att få till stånd intervjuer, men vi har 

varit noga med att inte känna respondenterna personligen. Respondenterna som medverkar är 

uteslutet samhällslärare inom gymnasieskolan. 

   Vi misstänker att våra respondenter inte är riktigt representativa för lärarkåren överlag, då 

de faktiskt var villiga att ställa upp i undersökningen. Deras intresse och progressiva hållning 

inför genusfrågor kan därför antas vara större än medellärarens, men så länge man tar detta i 

beaktning menar vi att intervjuerna ändå är en god källa för analys. 

   I vårt arbete har vi använt oss av så kallade explorativa intervjuer (i motsats till hypotes-

prövande intervjuer). (Kvale 1997, s. 119) Dessa är mer öppna och av det induktiva slaget, 

medan de hypotesprövande är deduktiva till sin karaktär. Då vi (främst) har en fenomen-

ologisk ingång var detta det naturliga valet. I motsats till den hårt strukturerade intervjun, där 

ett antal standardfrågor ska besvaras konkret, har vi använt oss en mindre strukturerad 

intervju; den halvstrukturerade. Respondenten tillåts tala fritt, men intervjuaren kan ställa 

frågor för att få respondenten att hålla sig till ämnet eller för att få fram uppfattningar om 

särskilda aspekter. (Kvale 1997, s. 119) Då vi ville få en djupare förståelse för respondent-

ernas uppfattningar skulle en hårt strukturerad intervju ge alltför snäva svar, medan en helt 

öppen intervju riskerade att inte ge svar om vad vi ville undersöka. 

   Att tänka på vid intervjutillfället är att man är förberedd och har en åtminstone grund-

läggande kunskap om ämnet för att kunna säkerställa kvalitén på frågorna så de leder fram till 

”nytt” material. (Kvale 1997, s. 119) Vi hade en baskunskap om genus i skolan innan vi 

träffade respondenterna, men vi ville samtidigt inte vara så pålästa att vi hade förutfattade 

meningar och presenterade färdiga hypoteser för respondenterna. Se 5.1 och 5.2 angående 

våra resonemang om förkunskap och förutfattade meningar. 

   Att på tre intervjuer kunna göra generaliseringar är naturligtvis omöjligt (speciellt med 

tanke på att vi inte tror våra respondenter är representativa för lärarkåren), men det är inte 

heller syftet med undersökningen. Det handlar snarare om att belysa några fenomen lärare kan 

stöta på och att beskriva hur just dessa lärare upplever dem, och varför.   
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7. Empiri   

 7.1 Lärarintervjuerna 

   Nedan kommer vi redovisa vår empiri för vårt första delsyfte; hur lärarna uppfattar genus i 

verksamheten och undervisningen och elevernas attityder gentemot den. 

 7.1.1 Presentation av respondenterna  

 Respondent 1 

    Respondent 1 är en medelålders man som har arbetat som lärare i 21 år. Han arbetar på en 

gymnasieskola i en medelstor svensk stad och har ämnena samhällskunskap och religion, men 

har även undervisat i historia vid vissa tillfällen. Han säger sig arbetat på de flesta gymnasie-

programmen genom åren, såväl yrkesförberedande som studieförberedande.  I år har han El, 

Fordon och Teknik. 

 Respondent 2 

   Respondent 2 är en ung man under 30 år. Han är relativt nyutexaminerad och har arbetat i 

ett och ett halvt år. För tillfället arbetar han med Samhällsprogrammet på en gymnasial fri-

skola med ett medvetet pedagogiskt arbetssätt, men har tidigare arbetat i kommunal skola på 

Omvårdnadsprogrammet. Även han är verksam i en medelstor svensk stad. Hans ämnes-

inriktning är samhällskunskap och historia.  

 Respondent 3 

   Respondent 3 är en kvinna i övre 30-årsåldern som varit verksam lärare i 11 år. Hon arbetar 

i en svensk storstad på två gymnasieskolor. Hennes ämnen är samhällskunskap, historia och 

journalistik. Hon har arbetat på ett flertal olika gymnasieprogram. 

 7.1.2 Respondenternas syn på skolan som organisation med avseende på genus 

 Respondent 1 

   Respondent 1 uppfattar inte att det finns något stort intresse från ledning och kollegor att 

driva genusfrågor, vare sig från kvinnorna eller männen.  Han tycker sig inte se några 

intresseskillnader och säger att han själv inte bryr sig om huruvida en kollega är kvinna eller 

man. Han och tycker inte heller att han har några fördelar själv som man (i rollen som 

gymnasielärare). Han är dock lite ambivalent då han i rollen som fackombud uppfattar att 
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vissa kvinnliga kollegor kan ha problem med att rektorn är en kvinna. Att det finns en typ av 

rivalitet mellan chefen och de kvinnliga lärarna, även om det inte råder öppna konflikter.  

    På grund av ointresset menar att de inte heller arbetar särskilt mycket med jämställdhets-

plan eller likabehandlingsplan. De finns där, men det arbetas inte aktivt med dem. Det är inte 

någon som kommer och säger att man måste göra si eller så enligt jämställdhetsplanen. 

   Han är positivt inställd till de läro- och kursplaner; både de gamla och de nya. Han tycker att 

kursplanerna ger stora friheter att arbeta med det läraren och eleverna vill. Är eleverna intres-

serade av genus kan man ägna sig åt det på många lektioner, istället för att avbryta mitt uppe 

momentet. De ger en stor grad av flexibilitet, menar han. 

 Respondent 2 

   Respondent 2 säger inget explicit om huruvida lärarna får stöd från ledningen om genus, 

men det uttrycks implicit då han säger att själva tanken som skolans pedagogik bygger på är 

respekt, jämställdhet och medbestämmande. Han problematiserar inte sina kollegors eller led-

ningens könstillhörighet, men antyder att genusmedvetenhet genomsyrar verksamheten. 

   Skolan arbetar därför aktivt och fortlöpande med likabehandlingsplanen. Skolan delar ut 

enkäter till eleverna varje termin och de får svara på hur de uppfattar sin situation. Sedan 

arbetar lärarna/ledningen med likabehandlingsplanen för att förbättra det eleverna var miss-

nöjda med. För tillfället arbetar de med att motverka nedsättande jargonger. De diskuterar 

med elever om hur jargonger kan påverka omgivningen och inte enbart mottagaren. Hur ord 

förstärker normer och kan vara stötande, även om intentionen är att skämta (t ex ”bög” eller 

”fjolla”).  

   Han säger inte mycket om innehållet i läro- och kursplaner. Han följer innehållet i kurs-

planerna men gör inte nödvändigtvis särskilda moment om varje område. 

 Respondent 3 

   Respondent 3 har en delad bild av kollegor och ledning. Hon tycker att vissa är progressiva 

och vissa är konservativa och ovilliga att ta tag i genusfrågor; att de är ointresserade och trötta 

på det. De tycker att sex och sexualitet är för privat för öppet diskuteras i klassrummet. Hon är 

rädd att deras genusundervisning är kontraproduktiv och förringar genusfrågorna. Hon menar 

dock att andra kollegor är mer medvetna. Det beror på arbetslag. 

   Hon upplever inte att de får officiellt stöd från ledningen för att arbeta med genus, men får 

uppskattning när de faktiskt gör det. Vissa lyssnar på de bakåtsträvande krafter, andra på de 

progressiva. Själv känner hon sig lite bakbunden då resurserna fördelas på andra områden. 
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   Denna splittrade bild av kollegor och ledning intresse gör att hon upplever att arbetet med 

de lokala jämställdhets- och likabehandlingsplanerna skiljer sig beroende på skola och arbets-

lag.  

   Hon tycker dock att de nya kursplanerna är mycket bättre (med avseende på genus) än de 

gamla. De gamla är sedan 1994 och då var väl inte feminism så stort, resonerar hon. Hon 

menar att i de nya tas jämställdhet och HBTQ-frågor upp (fast där har hon faktiskt fel; 

HBTQ-frågor nämns inte explicit). Det finns en ökad medvetenhet i de nya kursplanerna; i de 

gamla kunde man ignorera genus om man ville. 

 7.1.3 Respondenternas syn på genus och genusundervisning  

 Respondent 1 

   Respondent 1 anser att det finns manliga strukturer i vårt samhälle, men de håller dock på 

att krackelera. Kvinnor kommer in på högre poster och han tror att förändringarna kan gå 

snabbt om de väl får mer inflytande. För honom betyder dock jämställdhet främst att man ska 

kunna få utvecklas till den man vill. Inte att kvinnan ska agera som en man eller tvärtom, men 

att oavsett vilka val du gör och om de bryter mot normerna, så ska det vara ok. 

   Han är, som tidigare nämnts, något ambivalent när det gäller att se kön. Samtidigt som han 

säger att han inte tänker på kön när det gäller kollegor, så uppfattar han en rivalitet mellan de 

kvinnliga lärarna och den kvinnliga rektorn. Vad gäller eleverna är han mer problem-

atiserande och intar ett mer individualistiskt perspektiv. Han menar att han kan se deras köns-

tillhörighet som en del av deras identitet, men tycker att eleverna vågar gå sina egna vägar i 

större utsträckning än förr (och menar att detta speglar samhällets ökande individualisering). 

De generaliseringar han gör tycks i större grad grunda sig på social klass (d.v.s. de gymnasiala 

programmen) än på kön i sig. 

   Han försöker att anpassa sin genusundervisning efter elevgrupp. Han försöker provocera 

fram lite reaktioner, men håller själv en neutral ställning till frågorna . Säger inte att det är på 

ett visst sätt, men försöker få eleverna att tänka till. Han vill få till diskussioner och få elev-

erna att själva reflektera. Han säger sig ha ett enskilt undervisningsmoment om genus, där de 

ser på film, läser artiklar och diskuterar. Omfattningen varierar beroende på elevintresse, men 

han säger sig ha minst fem-sex klocktimmar av en kurs på nittio klocktimmar. Han och hans 

kollegor planerar ej momenten ihop, men har ett visst utbyte av varandra om vad som 

fungerar och vad som inte gör det.  
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 Respondent 2    

   Respondent 2 anser att jämställdhet innebär, utöver lika juridiska rättigheter (rösträtt, lika 

lön för lika arbete, etc), att man oavsett kön ska våga stå på sig, våga ta utrymme och ändå 

känna sig trygg. Han talar om generaliseringar och fördomar gentemot och är själv medveten 

om att han kan ha en del. Han är inte dock förtjust i generaliseringar och försöker att se ind-

ividen bakom kategorin.  

   Detta till trots verkar han dock göra vissa generaliseringar, framförallt gentemot killarna. 

Han anser att de lätt kan bli ”grabbiga” och stökiga (även om han menar att vissa tjejer kan 

bete sig likadant), speciellt i enkönade miljöer. Han menar att både killarna och tjejerna tonar 

ned sina genusstereotypa beteenden i könslandade miljöer. Det blir mindre tjafs. 

   Han menar vidare att språket är viktigt; vad vi säger är ofta kopplat till fördomar och gamla 

normer och genom talet reproducerar vi dem.  

   Vad gäller undervisningen har han inget enskilt moment riktat mot genusfrågor. Istället tar 

han upp det löpande i undervisningen; diskuterar de ideologier tar han upp feminismen som 

en av dem, diskuterar de ekonomi problematiserar han kvinnors löner och chefspositioner, etc. 

Han anser inte att genus är ett avgränsat område, utan något som genomsyrar många samhälls-

fenomen. Därför tycker han det är lämpligare att applicera ett genusperspektiv på den ”ord-

inarie” undervisningen, kanske genom att diskutera någon artikel eller dylikt.  

   Han samarbetar visserligen med övriga samhällslärare vad gäller planering, men då de inte 

har ett specifikt genusmoment så behandlar han de frågorna mer självständigt. Han förklarar 

att de löpande har ämnesöverskridande temaarbeten på skolan där han för nuvarande arbetar 

och att genus ofta är ett av dem, men då han är ny där har han ännu inte arbetat med något där 

just genus är temat. 

   Han berättar att på skolan har de tre kortare lektionspass per vecka avsatt åt att diskutera 

livsfrågor där eleverna (i mindre grupper) ska få komma till tals och stå i centrum. Att få öva 

upp självkänslan och självkännedomen, bland annat genom värderingsövningar och diskus-

sioner. Han säger att genus och identitet är ett återkommande diskussionsämne på dessa 

lektioner.  

Respondent 3 

   Respondent 3 menar att man ska se individer som individer, inte som representanter för sitt 

kön. Hon menar att vi borde frigöra oss från könets betydelse och att även om könen finns ska 

alla ha lika möjligheter och rättigheter att bejaka sig själv.  
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   Samtidigt menar hon att det är tryggt att gå in i traditionella könsroller. Man vet vad som 

förväntas av en och kan använda könet som ursäkt ens agerande. Är man dålig på något eller 

helt enkelt inte känner för att göra det, då är ens könstillhörighet en enkel undanflykt. Detta 

menar hon dock kan verka hämmade för individen. 

   Hon försöker eftersträva ett sådant individualistiskt synsätt, men intersektionella general-

iseringar lyser igenom (i den mån man kan tala om generaliseringar vid intersektionalitet). 

Klass, kön, etnicitet. Hon tar som exempel att det är mer accepterat för överklasskillen från 

Östermalms att bejaka sin feminina sida; att dricka vin och diskutera känslor, än det är för 

invandrarkillen från förorten. Detta visar dock snarare på medvetenhet än fördomsfullhet, från 

hennes sida. 

   I ämnena hon undervisar i har hon inte särskilda moment som behandlar genus, utan det 

fungerar istället som en röd tråd i hennes ämnen. Hon menar att det inte blir en så stor grej av 

det då; eleverna skyggar inte undan på samma sätt som hon tror de kan göra om man skriver 

dem på näsan. 

   I ämnesöverskridande projekt med svensk- eller engelskalärare har de ofta genus som tema. 

Hon har dock inte lyckats få till samarbete med matematik- eller naturvetenskapslärare. Hon 

letar efter likasinnade lärare för att kunna få till sådana projekt och försöker få eleverna att bli 

intresserade för frågorna för att de på så sätt ska bli ambassadörer för frågan i de andra 

ämnena. 

 7.1.4 Respondenternas syn på elevernas attityder kring genus 

 Respondent 1  

   Respondent 1 tror inte att lärarens kön spelar roll när man ska undervisa eleverna om genus. 

Han menar att han i sin yrkesroll är neutral och inte yttrar sin personliga åsikt; eleverna ser 

honom som lärare och inte som man. Däremot kan han provocera eleverna och tvinga dem att 

motivera sina åsikter.  

   Hur undervisningen överlag, och om genus speciellt, tas emot av eleverna tror han beror 

mer på hur säker läraren är i sin yrkesroll. Han känner sig mer bekväm i den nu än när han var 

yngre och vågar ta upp sex och samlevnad på ett annat sätt. Han har ett mer professionellt 

förhållningssätt och detta märker eleverna, menar han. 

   Elevernas attityder skiljer gentemot genusfrågor skiljer sig mycket från program till prog-

ram, hävdar han. På de traditionellt kvinnliga programmen, främst Barn och fritid, är eng-

agemanget stort. De har andra ämnen där genus diskuteras och de brinner för frågorna. En 

öppensinnig konsensus skapas, där homofobi och patriarkala åsikter inte får förekomma. Här 
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vågar HBTQ-elever vara öppna med sin sexualitet och accepteras av klassen. Han tror dock 

att det kan finnas elever som har avvikande åsikter (i detta fall mindre toleranta), men inte 

vågar komma till tals på grund av den dominerande uppfattningen.  

   På de traditionellt manliga yrkesförberedande programmen, till exempel Fordons-

programmet, är det annorlunda, menar han. Här är genusfrågor mer provocerande och stereo-

typa könsnormer råder överlag, även om de på kan acceptera olikheter på ett individuellt plan. 

   På de studieförberedande programmen, Natur och Teknik, upplever han att medvetenheten 

är stor, men engagemanget mindre. Han vill inte kalla programmen manligt dominerade, men 

majoriteten är ändå killar. Tjejerna vågar ta för sig på ett sätt som de inte vågade för 10-15 år 

sedan och det blir en mer livlig debatt jämfört med de andra programmen. Genusfrågan är 

dock inte i fokus för eleverna menar han och tror elevernas sociala bakgrund kan spela in; de 

är öppna för frågan på ett akademiskt plan men kan inte se sig själva som en del av 

könsmönstren. Detta gäller särskilt för killarna.  

  Det gäller inte bara för de studieförberedande programmen, tycker han. Överlag har eleverna 

svårt att se sig själva i könsstrukturerna. Killarna på de traditionellt manliga programmen kan 

ha välja att ignorera problematiken och eleverna på de studieförberedande programmen har ett 

självförtroende som gör att de anser sig stå över detta. Tjejerna ser sig som kapabla nog för att 

inte vara offer och killarna som medvetna nog för att inte vara förövare. 

 Respondent 2 

   Respondent 2 upplever att det är en fördel att vara en ung man när han ska undervisa 

eleverna om genus. Som kvinna kan man säkert uppfattas som mer radikal och att man 

bedriver en personlig agenda. Att vara ung tror han också spelar roll; det är lättare för 

eleverna att relatera till vad han talar om. 

   Han upplever att det finns ett stort intresse hos eleverna och att de var öppna för jämställd-

het. HBTQ-frågor provocerande kan dock vara provocerande, framförallt hos killarna på 

Omvårdnadsprogrammet och framförallt vad gäller T:et och Q:et. Han är dock rädd för att 

göra alltför grova generaliseringar då han ännu inte haft så många olika klasser.  

   Han är imponerad över hur insatta eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet är. Trots att 

de bara är tonåringar är de medvetna om problematiken och kan diskutera ämnet ur olika 

infallsvinklar Han tror att den sociala klassen kan spela in; att man på ett studieförberedande 

program är mer öppna. 
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    Han tillägger dock att man på skolan där han undervisar samhällseleverna har särskilda 

lektioner där eleverna diskutera livsfrågor. (Se 8.1.3) Då genus är ett vanligt förekommande 

diskussionsämne är det inte omöjligt att detta bidrar till elevernas stora medvetenhet.  

   Han säger inget om huruvida attityden skiljer gentemot genusfrågor mellan tjejer och killar. 

Däremot uppfattar han killarna som mer stökiga och ointresserade av skolan överlag, speciellt 

på Omvårdnadsprogrammet. Där upplevde han att vissa killar tog mycket plats (på ett negativt 

sätt), och de andra eleverna hade svårt att komma till tals vilket begränsade både de högljudda 

och övriga klassen.  

   Om han tycker situationen ser likadan ut på samhällsprogrammet nämner han inte, men på 

lektionerna där de diskuterar livsfrågor säger han att där får alla komma till tals och möts med 

respekt, oavsett vem det är och vad de har för åsikt.  

 Respondent 3 

   Respondent 3 tror att eleverna kan uppfatta det som tröttsamt att det ska komma ytterligare 

en kvinna och prata genusfrågor. Hon försöker därför att inte framställa kvinnan som offer, 

speciellt inte med tanke på att även män drabbas av traditionella könsmönster. Av den orsaken 

tycker hon det är intressant att genus ses som ett kvinnofråga och inte en samhällsfråga.  

   Hon menar att det finns en viss inflation i begreppen ’genus och ’jämställdhet’ och tror att 

många elever har blivit trötta på dem. De diskuterar frågorna i många ämnen och hon kan rel-

atera till att blir uttråkade, då de får det upprepat gång på gång.  

   Hon säger dock att det inte gäller alla elever. Det finns en stor spridning i elevernas intresse; 

vissa elever är upplysta och kan referera till feministiska ideologer medan det i samma klas-

srum kan finnas elever som aldrig stött på ordet ’genus’ tidigare. Detta gäller såväl tjejer som 

killar. 

   Hon menar att det inte finns några homogena (skol)klasser längre; elever från olika 

bakgrund samsas i samma klassrum och hon vill inte generalisera utifrån program. Däremot 

upplever hon en skillnad hos individerna beroende på social bakgrund; kommer de från en 

högre samhällsklass är de vanligtvis mer progressiva än de från lägre. Detta menar hon 

speglar de varierande graderna av intresse för genusfrågor hos eleverna. 

   Elevens kön är inte det som i första hand avgör medvetenheten, menar hon. Vissa elever ser 

problematiken medan andra blir upprörda av ämnet. Hon upplever dock att många elever, 

såväl tjejer som killar, är väldigt måna om att behålla sina fördelar de får genom sina kön; att 

tjejerna ska bli bjudna på bio och att killarna ska slippa ta hand om hushållsarbetet. Paradoxalt 

nog så upplever ändå många av eleverna att könsnormerna inte stämmer in på dem. De menar 
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att då de (som tjejer) vågar ta sig hem själva på kvällen eller då det är deras pappa som diskar, 

så lever de inte med traditionella normer. Det är bekvämt för eleverna att blunda för sam-

hällets strukturer, menar hon. 

   Utifrån vad hon upplevt ser hon inte att det skapas någon dominerande attityd; eleverna är 

trygga och vågar debatt för sina övertygelser. I större utsträckning är det tjejerna som lyfter 

fram just genusfrågorna för diskussion. Det är vanligare bland tjejerna än killarna med en 

radikalfeministisk hållning och de vill utmana och provocera. Här finns en viss diskrepans i 

hennes utsaga; hon hävdar ju samtidigt att intresset för genusfrågor inte var könsbundet utan 

snarare kopplat till social bakgrund. 

 7.2 Tystnaden som empiri 

   Nedan kommer vi redovisa vår empiri för vårt andra delsyfte; bristen på och 

osynliggörandet av genusundervisning i gymnasieskolan.  

    7.2.1 Lärarintervjuerna   

   Respondent 1 hävdar att det intresset för genusfrågor är svalt från såväl ledning som kol-

legor. Detta oberoende av kollegornas kön då han inte reflekterar över deras kön utan ser dem 

som yrkesutövare; inte som man eller kvinna, och ser därför inte heller att han har några för-

delar själv i egenskap av man. Han uppvisar en slags naiv optimism inför framtiden, en ”det 

ordnar sig med tiden-attityd”, och menar att det förvisso finns manliga maktstrukturer i 

samhället, men att de verkar luckras upp. 

   Hans uppfattning är att lärarnas eget engagemang för genusfrågor är vad som avgör hur 

mycket de undervisar om ämnet. För hans egen del menar han att elevernas intresse för 

undervisningsmomentet styr omfattningen av det. Tycker de att t ex genus är intressant 

avsätter han fler lektionstimmar, än om de är oengagerade. Elevernas intresse varierar från 

program till program och därför är undervisningen olika omfattande. 

   Respondent 2 är öppen för och medveten om genusfrågor, men samtidigt inte explicit 

problematiserande. Han menar att skolan är bra på att aktualisera genusfrågor, men driver 

dem inte själv. Han utgår från kursplanerna i undervisningen och har inget enskilt genus-

moment, dock försöker han lägga in ett genusperspektiv på området han undervisar om.  

 Respondent 3 menar att många av hennes kollegor är konservativa och helst ignorerar genus-

perspektivet eller har ett kontraproduktivt tillvägagångssätt i undervisningen. Hon upplever 

inte heller något officiellt stöd för genusfrågor från ledningen, men får positiv respons från 
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delar av ledningen när de arbetar med frågorna. Andra delar av ledningen är mer inne på de 

konservativa lärarnas spår.  

   Hon tror att det är lätt att falla in i traditionella könsroller då det är bekvämt att slippa ref-

lektera och utmana; detta gäller inte minst eleverna. Deras engagemang och intresse för 

genusfrågor varierar, men hon hävdar att det är fler tjejer än killar som är drivande i frågorna. 

Dock tycker hon det är konstigt att det är en kvinnofråga, då även män berörs.  

  7.2.2 Tystnaden på skolorna 

   Vi sökte kontakt via e-post med elva gymnasieskolor för att höra om intresse fanns att ställa 

upp i vår undersökning. Då vi inte fick någon respons gick vi personligen runt till flera av 

skolorna för att söka direktkontakt och även lämna information om vår undersökning. Många 

av lärarna vi träffade hade tagit del av e-postmeddelandet, men hade inte varit intresserade av 

att ställa upp. Inte så heller när vi träffade dem personligen; de skyllde på tidsbrist och brist-

ande kompetens i ämnet. Bemötandena varierade från hövligt ointresse till direkt aggressivt. 

Vi fick uppfattningen av att de var rädda för att vi skulle komma och kritisera dem i deras 

yrkesroll.  

   Tydligen var ämnet mycket känsligt och lärarna verkade sakna såväl intresse som själv-

förtroende inför genusfrågor. 

  7.2.3 Styrdokument  

   I de gamla kursplanerna för gymnasieskolans samhällskunskap nämns inte genus eller 

jämställdhet explicit, däremot går det att uppfatta det implicit i formuleringar som ” känna till 

hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 

ställningstaganden formas” (Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A, Skolverket) eller 

”omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och 

ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället” (Ämnesbeskrivning för Samhällskunskap, 

Skolverket).  

   I den nya ämnesbeskrivningen för samhällskunskap står det däremot explicit att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla kunskap om bland annat jämställdhet. I en av kursplanerna 

utvecklas det ytterligare där jämställdhet (bland andra fenomen) är något som ska ses i rel-

ation till individens handlingsfrihet i förhållande till strukturella villkor. (Kursplan för 

samhällskunskap 2, Skolverket) I förhållande till de gamla kursplanerna är de nya mer genus-
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medvetna, men att jämställdhet bara nämns på två ställen och genus inte alls, visar ändå på att 

området inte är prioriterat.  

   I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94 saknas formuleringen ”Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster”(Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, Skolverket, s. 4) vilken finns i någon 

form i de andra läroplanerna från 1990-talet. Detta kan ge uppfattningen av att genus-

problematisering inte är (eller varit) viktigt i gymnasieskolan.  

   I nya läroplanen, i beskrivningen av samhällsvetenskapsprogrammet, står det att utbild-

ningen ska behandla genus. (Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie- 

gemensamma ämnen, Skolverket, s. 49) Men det står inget om att gymnasieskolan generellt 

ska behandla genus i undervisningen. Intrycket blir därför att en viss progression har skett, 

men att begreppet ’genus’ bara behandlas för samhällsvetenskapsprogrammet antyder att 

ämnet inte ses som särskilt viktigt.  

 7.2.4 Avsaknad av tidigare forskning  

   Som tidigare nämnts finns mycket lite skrivet om genusundervisning i gymnasiet. Vad det 

beror på är svårt att säga. Kanske kan läro- och kursplanernas negligering av området vara en 

orsak; det uppfattas inte som viktigt och även om forskaren gör kanske inte de aktiva lärarna 

gör det och därmed finns det ingen lättillgänglig empiri. 

   Oavsett vad orsaken må vara kvarstår det faktum att området är i det närmaste outforskat, 

vilket bara stärker vår upplevelse av att det osynliggörs. 
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8. Analys  

   Vår analys är deduktiv där vi operationaliserar teorier och begrepp löpande i texten. 

Analysen presenteras i två delar.   

   I den första tolkar vi lärarintervjuerna för att ge skapa en djupare förståelse för hur lärare 

kan uppfatta genus i skolan. Varför har lärarna de uppfattningar de har om verksamheten och 

eleverna?  

   I den andra tolkar vi tystnaden kring genus i undervisningen. Kan man utifrån befintliga 

teorier förklara orsakerna till varför just genusundervisning är så förbisett? 

 8.1 Lärarintervjuerna  

   Nedan följer en analys av lärarintervjuerna, vilken i sin tur är uppdelad i två. En del där vi 

diskuterar lärarnas syn på genus i verksamheten överlag och en del där vi diskuterar lärarnas 

syn på genus i undervisningen och elevernas attityd gentemot den. 

 8.1.1 Synen på genus i verksamheten  

   Respondenternas syn på genusmedvetenheten i skolan som organisation varierar. 

Respondent 1 uppfattar intresset hos kollegor och ledning som begränsat, men menar att det 

finns få problem mellan de anställda. Respondent 3 håller till viss del håller med om detta; 

hon menar att det finns många kollegor som inte visar engagemang för genusfrågor, men ser 

det som ett problem då hon är rädd att dessa lärare för över detta till eleverna. Respondent 2 

talar inte mycket om kollegor explicit, men förklarar att en medvetenhet genomsyrar 

organisationen i sig. 

   Utifrån Hedlins definition av könsblidnet menar vi att Respondent 1 uppvisar vissa 

tendenser åt det hållet i sin relation till kollegorna. Detta tolkar vi som ett medvetet val gjort 

med goda intentioner. I praktiken be-höver dock inte detta förhållningssätt leda till den 

önskade effekten, att öka jämställdheten genom att utjämna könskillnaderna, utan sopar 

istället problemen under mattan. Bristen på aktivt jämställdhetsarbete på hans skola kan vara 

ett tecken på detta förhållningssätt genom-syrar hela organisationen. 

   Holgersson, Höök, Linghag & Wahl (2001) menar att genus är ett impopulärt område att 

diskutera och svårt att få upp på agendan, speciellt om det är kvinnor som är drivande. Detta 

kan vara bidragande orsaker till situationerna som Respondent 1(det allmänna oengage-

manget) och Respondent 3 (det aktiva motståndet från vissa i verksamheten) ger uttryck för. 
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Att Respondent 3 själv menar att genusfrågor blivit en kvinnofråga stärker bara vår tro på vår 

tolkning då kvinnors röst inte väger lika tungt.  

   Anna Sofia Lundgren menar att lärare förväntas vara asexuella och könsneutrala. Om lärare 

driver frågor som går mot den dominerande normen uppfattas de som jobbiga. (Lundgren i 

Martinsson & Reimer (red), 2008, s. 82ff) Det som vi uppfattar som Respondent 1:s 

könsblindhet (att han inte gjorde skillnad på kön hos kollegorna och inte ser eventuella för-

delar med att vara manlig lärare) kan ses i ljuset av den asexuella, könsneutrala läraren; att 

vara sådan är hans mål och han ser det som professionalitet. Respondent 3:s utsagor om att 

hon tror sig uppfattas som tjatig, av såväl kollegor som elever, tolkar vi som ett uttryck för 

Lundgrens tankar om normbrytande; det är provocerande och obekvämt.  

   Vi tolkar Respondent 2:s utsagor som att de arbetar mycket med genusfrågor och att de har 

stöd för det i och med verksamhetens grundläggande värderingar. Det finns alltså en policy på 

hans skola gällande jämställdhet och respekt. Denna skola verkar därför bryta mot det 

mönster som Holgersson, Höök, Linghag & Wahl (2001) menar är rådande.  

  8.1.2 Synen på genusundervisning och elevernas attityder gentemot den  

   Det arbetas olika mycket med genusfrågor från skola till skola, men vår uppfattning är att 

det även skiljer sig från lärare till lärare. Respondent 1 säger uttryckligen att han tror det beror 

på lärarens intresse och hur säker man är i lärarrollen, då det finns utrymme för egen tolkning 

i kursplanerna. Respondent 3 befarar att många lärare inte bryr sig om genusfrågor och kan på 

sina lektioner förmedla en negativ bild till sina elever, även om de kanske inte medvetet för-

söker göra det. 

   Denna bild stämmer väl överens med den Folke Vernersson lägger fram där han menar att 

samhällskunskap i mycket större del präglas av lärarnas uppfattningar än de naturvetenskap-

liga ämnena, då de inte är lika objektiva. Om läraren uppfattar ett visst ämne som viktigt kan 

hon eller han lägga mer fokus på detta och dessutom vinkla innehållet, medvetet eller omed-

vetet. (Vernersson 1999, s. 34f) Utifrån detta är vår tolkning av de lärarintervjuer som blev av, 

såväl av de som inte blev av, är att lärarna själva behöver vara intresserade av genusfrågor för 

att faktiskt ta upp dem i undervisningen. 

   På fundamentalt plan är alla tre respondenter överens om att jämställdhet och genusfrågor är 

viktigt. Dock skiljer sig detaljer både vad gäller uppfattningen av vad jämställdhet är och hur 

man lägger upp sin undervisning. De har alla en önskan om att deras elever ska våga/kunna 
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stå på sig och utvecklas till egna individer utan att begränsas av normer. Dock uppvisar Resp-

ondent 3 en mer utvecklad problematisering som på ett explicit sätt tar upp svårigheterna med 

att bryta sig fri från de traditionella normerna för könen, medan Respondent 1 tycker att 

eleverna redan är långt komna i detta och Respondent 2 helst inte generaliserar kring kön alls. 

   Respondent 3:s resonemang om hur lätt det är falla in i traditionella könsroller ligger nära 

det Hirdman menar om genuskontrakt och hur svårt det kan vara att se mönstren i samhället. 

(Hirdman 2001, s. 84ff) Vi finner det rimligt att det är därför hon framstår som mest kritisk 

gentemot såväl kollegors som elevers genusmedvetenhet. 

   Alla tre respondenter, främst Respondent 1 och 3, menar att det finns skillnader i intresse, 

medvetenhet och kunskap mellan elever beroende på social klasstillhörighet. Respondent 1 

ser dessa skillnader beroende på program; eleverna på de studieförberedande programmen är 

mer öppna för genusfrågor än killarna på de yrkesförberedande programmen. De har en mer 

traditionell syn på manlighet och kvinnlighet. Tjejerna i de traditionellt kvinnliga yrkesför-

beredande ser han dock som de mest engagerade. När det gäller dessa tjejer använder han 

alltså inte social klass som förklaringsmodell.  

   Respondent 2 är inne på samma spår; han ser eleverna på det studieförberedande prog-

rammet han nu undervisar i som mer medvetna än de på det yrkesförberedande programmet 

han haft tidigare. Killarna på det yrkesförberedande programmet upplevde han som mer 

stökiga och ointresserade än killarna på det studieförberedande programmet. Däremot är han 

försiktig med att kategorisera, då han bara undervisat i knappt två år och inte tyckte det 

stämde in på alla.  

   Respondent 3 menar att hennes skolklasser är allt för socialt heterogena för att vara 

generaliserbara men hon upplever skillnader på det individuella planet; killar från de högre 

samhällsklasserna har en mer öppen syn på manlighet än killarna från de lägre samhälls-

klasserna.  

   Nordberg (2008) beskriver två manlighetsideal; ett ”arbetarideal” (styrka och revolt 

värderas högre än intellektualitet) och ett ”medelklassideal” (där resultat och social kom-

petens värderas högt). Den stökige killen kan få en viss status genom att göra uppror mot 

skolan och hävda sin manlighet på det viset.  En högre, mer ”äkta”, status når dock killar som 

lever efter nämnda medelklassideal, menar Nordberg. Jonsson skriver i samma antologi (i 

Nordberg (red) 2008, s. 155ff) att de stökiga killarna mycket riktigt inte innehar samma status 

som de skolpresterande, något de också är medvetna om. Jonsson menar dock att de stökiga 

killarna inte nödvändigtvis försöker skaffa sig status genom sitt destruktiva sätt, utan de 
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använder det som en försvarsmekanism då de inte lyckas prestera (vilket han menar att de 

egentligen vill.) 

   Oavsett vilken förklaringen är så upplever alla våra respondenter att det finns skillnader 

mellan killarna beroende på social tillhörighet eller på yrkes- och studieförberedande 

program. Deras utsagor ger samma bild som Nordberg; killarna från lägre social klass är 

stökigare och anammar en mer traditionell maskulinitet (”arbetarmanligheten”), medan de 

från högre social klass är mer flitiga och progressiva i sin manlighet. Respondent 1 menar att i 

killarna på till exempel Fordonsprogrammet är ”grabbiga” och kan bli lite provocerade av 

genusundervisning. Respondent 2 menar att killarna i högre grad hade fördomar och störde 

ordningen genom att ta (för mycket) utrymme på det yrkesförberedande programmet. 

Respondent 3 menar att det är otänkbart för ”förortskillarna” kan anamma den mer feminina, 

akademiska maskuliniteten. 

   Jonsson (i Nordberg (red) 2008, s. 154f, 164) menar att det finns en risk över att genera-

lisera killarnas beteende och förklara det utifrån social bakgrund. Han menar att killarnas 

agerande inte behöver vara ett uttryck för ett aktivt anti-skolbeteende utan är helt enkelt ett 

sätt för dem att kommunicera, vilket inte alltid uppfattas utav lärare och forskare då de inte 

själva använder den typen av kommunikation. De bryr sig visst om skolan, hävdar han, och i 

deras ”grabbighet” är det inte deras tuffhet som skapar gemenskap utan en viss typ av omsorg 

för varandra. Även Wahlgren menar att det är farligt att kategorisera elever, då det stigma-

tiserar eleverna och reproducerar normer . Om man till exempel säger att killar är stökiga ger 

man dem frihet att vara det. (Wahlgren, 2009, s. 158) 

   Lärarna vi intervjuat gör mycket riktigt generaliseringar av (vissa grupper av) killarna, trots 

att de hävdar att de har ett individuellt perspektiv på eleverna. Såväl klass som kön, och i 

Respondent 3:s fall även etnicitet, används för att beskriva killarnas agerande. Deras general-

iseringar utgår från synen på ”arbetargrabben” och ”medelklasskillen” som forskningen 

presenterar. 

   Då vi saknar empiriskt material baserat på eleverna själva ska vi inte försöka säga huruvida 

lärarnas uppfattning om killarna är korrekt. Vi kan inte heller förklara varför killarna agerar 

som de gör. Om de ringaktar skolan i stort, och genusfrågor i synnerhet, för att befästa sin 

maskulinitet, för att få gruppsammanhållning eller som försvar när deras prestationer inte 

lever upp till förväntningarna; det kan vi inte säga någonting om. Klart är dock att lärarna i 

stor grad beskriver killarna beroende på grupptillhörighet och uppfattar dem på ett sätt som 

stämmer överens med tidigare forskning.  
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   När det gäller tjejerna överensstämmer inte respondenternas bild lika tydligt med litte-

raturen vi läst. Tjejerna Ambjörnsson (2003) undersökt uppvisar starka stereotypa drag utifrån 

sin klasstillhörighet. Tjejerna på Samhällsvetenskapsprogrammet lever upp till typiska 

kvinnlighets- och medelklassideal. Ambjörnsson menar att de är omsorgsfulla och toleranta. 

De är engagerade utan att låta känslorna ta överhanden, de är resultatinriktade utan att ta för 

mycket uppmärksamhet i klassrummet. Tjejerna på Barn- och Fritidsprogrammet upplevde 

Ambjörnsson dock inte som traditionellt feminina och de följde inte heller medelklassnormen. 

Deras språkbruk var grovt, de tog mycket utrymme och att vara tolerant eller empatisk sågs 

inte som något eftersträvansvärt. Ambjörnsson tolkar detta som ett uppror mot den norm de 

ändå inte tror sig kunna platsa i.  

   Särskilt när det gäller tjejerna från de yrkesförberedande programmen går Ambjörnssons 

uppfattning isär med våra respondenters. Respondent 1 menar att det var på Barn- och 

Fritidsprogrammet som han fann de mest medvetna och toleranta (gentemot marginaliserade 

grupper) tjejerna. Det var främst här som det var accepterat att vara öppet homo- eller 

bisexuell, hävdar han. Han menar att det i dessa klasser fanns en konsensus just kring öppen-

het och genusmedvetenhet.  

   Respondent 2 ger inte uttryck för att tjejerna skulle vara lika högljudda som killarna på det 

yrkesförberedande programmet. Inte heller upplever han dem som intoleranta, vilket 

Ambjörnsson hävdar. I hans fall rör det sig dock inte om Barn- och Fritid, utan Omvårdnad, 

men då båda är kvinnligt dominerade yrkesförberedande program borde de vara jämförbara. 

   Även när det gäller tjejerna på de studieförberedande programmen går Ambjörnssons 

upplevelser till viss del isär med våra respondenters. Respondent 1 upplever att tjejerna visst 

vågar stå på sig och kräva uppmärksamhet. Han menar dock att detta har kommit med åren 

och då Ambjörnssons undersökning är sen 2003 är det inte omöjligt att tidsaspekten spelar in. 

Även Respondent 2 hävdar också att tjejerna vågar ta utrymme och vara drivande, i alla fall 

när det gäller just genusfrågor. 

   När det kommer till tjejerna är det därför svårare att skaffa sig en lika enhetlig bild som för 

killarna; respondenternas utsagor överensstämmer inte med den tidigare forskningen. Resp-

ondent 1 tror att tjejerna på de typiskt kvinnliga programmen får läsa så mycket om ”mjuka” 

värden, även utanför samhällskunskapen, att de därför skolas in i en tolerant attityd. Varför 

Ambjörnssons motsvarande tjejer gör revolt mot en sådan attityd, medan våra respondenter 

inte upplever något sådant, är svårt att förklara. Vi återkommer med en kort problematisering 

av frågan i nästa, induktiva, kapitel.  
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   Klart är dock att man inte kan generalisera tjejerna utifrån Ambjörnssons modell (med 

social klass som förklaring), då våra respondenter inte upplever att vare sig tjejernas intresse 

eller beteende stämmer in. 

   Respondent 1 och Respondent 3 menar att många elever har svårt att se sig själva i mönstren 

som finns, oavsett om det är killar eller tjejer. Respondent 1 menar att killarna på de yrkes-

förberedande programmen kan uppfatta genusfrågor som provocerande och eleverna på de 

studieförberedande programmen tycker sig stå över traditionella normer. Respondent 3 hävdar 

att det är lätt att falla in i traditionella könsroller, men att eleverna inte ser det då de på en-

staka punkter bryter mot dem. 

   Hedlin menar att studenter på högskola/universitet reagerar på just detta sätt; de tycker sig 

vara jämställda och att problemen tillhör äldre generationer eller andra kulturer. Undervisning 

om genusfrågor provocerar dem och väcker ilska på ett sätt som inte andra frågor gör. (Hedlin 

2004, s. 19) Vi menar att Hedlins uppfattning går, utifrån Respondent 1:s och Respondent 3:s 

utsagor, att applicera även på gymnasieelever. Samtliga respondenter menar visserligen att det 

finns elever som är intresserade av genusfrågor men, som tidigare nämnts, är intresset väldigt 

varierande. Somliga tar till sig undervisningen, andra ignorerar eller förvränger den. 

   Då styrdokumenten är vaga när det gäller undervisningen om genus gäller det att lärare eller 

elever har ett intresse för ämnet om frågorna ska tas upp. Då intresset verkar variera stort både 

hos lärare och elever är det därför inte säkert att genusfrågor kommer upp till ytan i klass-

rummet. 

  8.2 Analys av tystnaden   

   Oavsett vad vi väljer att kalla fenomenet med icke-empiri vi stött på; tystnad, motstånd eller 

ointresse, så är vår övertygelse att det ändå finns där. Hade det varit en fråga som majoriteten 

kände sig pålästa om och var engagerade i hade vi med största sannolikhet haft det lättare att 

finna såväl empiri som forskning att utgå från. 

   Två av våra respondenter ger uttryck för att det inte arbetas särskilt mycket med genusfrågor 

i skolan; det är upp till drivande lärare eller, i viss mån, engagerade elever. Hur kommer det 

sig då att intresset saknas? Vad beror tystnaden kring genusfrågor i gymnasiet på? 

    Enligt Lukes teori om makt kan man tolka tystnaden som andra och/eller tredje graden av 

maktdimension(er); makt över dagordningen respektive makt över tanken. Frågorna kommer 
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inte upp på dagordningen då ”eliten” inte vill det (Lukes 2008, s.29ff) eller så har vi inletts i 

tron att frågan inte är av intresse för oss och därför kan lämnas därhän. (Lukes 2008, s.34ff)  

   Vilka är då ”eliten” i detta fall? Det skulle kunna vara rektorer, kommunpolitiker eller 

riksdagspolitiker. Alla har i viss mån makt över skolan. En mer radikalfeministisk tolkning av 

vad ”eliten” är (eller förklaring till varför den ignorerar frågan) är patriarkatet.  

   Om man väljer att tro på Millet och hennes patriarkat kan man tolka det som att det alltså är 

männen som grupp, och de med makt i synnerhet, som ser till att hålla genusfrågor borta från 

gymnasieskolan. Genom att inte föra fram frågorna i ljuset, eller enbart i små doser som i 

styrdokumenten för gymnasieskolan, hindrar de genusfrågorna från att komma upp på 

agendan i undervisningen (Lukes’ andra makt-dimension). Samtidigt som de flesta inte 

reflekterar över ordningen som råder; både Millet (1971) och Hirdman (2001) hävdar att vi är 

så vana vid sakernas tillstånd att vi är blinda för dem (Lukes’ tredje maktdimension). 

   Respondent 1 uppvisar till viss del sådana drag då han är könsblind inför sina kollegor och 

de eventuella fördelar han har som man, även om de nödvändigtvis inte yttrar sig i klassr-

ummet. Som fackombud borde han ha viss möjlighet att påverka situationen på sin 

arbetsplats, men han hävdar att de arbetar mycket lite med jämställdhetsplaner eftersom det 

ändå fungerar bra överlag. Vilket det är mycket möjligt att det också gör, men då vi får 

intrycket av att han uppvisar ett visst mått av könsblindhet kan det också vara så att det inte 

fungerar felfritt. Genom att inte se (eventuella) problem faller han alltså in i Lukes’ tredje 

maktdimension och eftersom han då inte heller för upp dessa problem på agendan faller han 

även in i Lukes’ andra maktdimension. Om än ofrivilligt.  

   Respondent 3 upplever att det finns motstånd mot att bedriva undervisning om genus, främst 

från kollegor men även från ledning. Hon upplever att de, liksom eleverna, kan tycka att hon 

är tjatig. Enligt Holgersson, Höök, Linghag & Wahl (2001) är det vanligt att man inte ser med 

blida ögon på de som lyfter fram genusfrågor. Att försöka ändra status quo känns olustigt och 

otryggt. Hedlin (2004) menar att det är svårt att ta till sig undervisning om genus då man har 

svårt att se, eller acceptera, sig själv i bilden som förmedlas. Återigen kan man tolka denna 

oförmåga att se rådande förhållande som ett uttryck för Millets patriarkat, Hirdmans genus-

kontrakt eller Lukes’ tredje maktdimension. Många anser dessutom att det inte är gymnasie-

skolans uppgift att lyfta fram dessa frågor; det är försent att börja i gymnasiet (Wahlgren 

2009, s. 141). Överlag finns en ovilja att ta tag i ämnet; arbetsgivarna menar att arbetet med 

jämställdhet ska börja i skolan, skolan menar att familjen har det yttersta ansvaret, familjen 
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skyller på bilden media matar oss med. (Hedlin 2004, s.19f) Denna ovilja gör att även en 

lärare som är engagerad i genusfrågor, likt Respondent 3, har svårt att undervisa om ämnet. 

Även om man inte uppfattas som jobbig och rabiat, är risken stor att man åtminstone stöter på 

ointresse och uppgivenhet från såväl kollegor som elever.  

   Med allt detta i åtanke är det kanske inte så konstigt att vi stötte på svårigheter då vi för-

sökte samla in empiri, varför det är sådan tystnad kring genusundervisning.  
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9. Induktiv diskussion 

   Vi hävdar att befintliga teorier inte är tillräckligt utvecklade för att kunna förklara våra emp-

iriska resultat och därför följer en induktiv diskussion. Då vår empiri är begränsad är det inte 

möjligt att generalisera till den mån att vi utvecklar egna (valida) teorier från den, men vi 

känner ändå att problematisering och förslag på hypoteser är nödvändig.  

 9.1 Diskussion kring lärarnas uppfattningar   

   Vad gäller lärarnas uppfattning om genus i verksamheten stämmer den tidigare forskningen 

ganska bra in; det är inte något högprioriterad område då det verkar vara svårt för de verk-

samma att se de förhärskande förhållandena. Respondent 2 skiljer sig dock då han menar att 

ett aktivt och omfattande jämställdhetsarbete genomsyrar verksamheten och genusfrågor tas 

kontinuerligt upp i klassrummet. Mer om honom och hans skola senare. 

   Våra respondenters uppfattningar om eleverna överensstämmer dock inte lika bra med litte-

raturen. Det saknas forskning om hur killar tar emot genusundervisning och därför går det inte 

att säga huruvida våra respondenters uppfattningar är unika eller vanligt förekommande. 

Respondenterna verkar ha en ganska generaliserande bild av just killarna; deras exempel 

tenderar att falla in i stereotyperna ”arbetargrabben” eller ”medelklasskillen” vad gäller 

attityden till skolan i stort. Vi passar oss dock för att sätta likhetstecken mellan ”arbetar-

grabben” och ”grabbig, destruktiv manlighet”. Även om detta förhållande tycks finnas 

representerat ger respondenterna en något mer nyanserad bild. Killarna på de yrkes-

förberedande programmen verkar inte vara så intoleranta som man kan tro vid första an-

blicken. Respondent 1 menar att de förvisso kunde ha svårt acceptera genusforskningens 

världsbild, men på det individuella planet var de trots allt toleranta. Respondent 3menar att 

killarna på hans yrkesförberedande program kunde ha svårt med queer- och transpersoner, 

men i övrigt var öppensinniga.  

   Killarna på de studieförberedande programmen behövde inte nödvändigtvis vara engagerade 

jämställdhetskämpar. Respondent 3 menar att killarna ur de högre sociala klasserna lättare 

kunde ta till sig en mer ”feminin” akademisk manlighet, men det betydde inte nödvändigtvis 

att genusfrågor engagerade dem. Det var fortfarande mest tjejer som drev dessa frågor, hävdar 

hon. Respondent 1 menar också att killarna på de studieförberedande programmen inte nöd-

vändigtvis var känslomässigt engagerade, även om de på ett intellektuellt plan förstod vad 

genusfrågorna handlade om. 
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   På vilket sätt killar faktiskt förhåller sig till genusundervisning är inget vi kan uttala oss om 

eftersom vi inte har några direkta empiriska observationer av dem. Men utifrån respondent-

ernas utsagor kan vi säga att man bör akta sig för att generalisera för mycket. Trots att de 

faktiskt gör generaliseringar så ger de själva exempel på undantag. Att helt bortse från social 

bakgrund är naivt, men det går inte heller att hävda att alla killar från lägre sociala klasser är 

mer manschauvinistiska än de från högre. Vi föreslår därför ett mer individualistiskt synsätt 

där eleven inte primärt kategoriseras som naturare eller byggare, eller för den delen som man. 

De ska ges möjlighet att uttrycka sig innan man klassificerar dem; att intersektionella 

premisser snarare används som förklaring till beteenden och inte som förutsägelse av dem.  

   Vad gäller tjejerna stämmer inte våra respondenters upplevelser särskilt väl in med tidigare 

forskning, och framförallt inte när det gäller de som studerar vid yrkesförberedande program. 

Tjejerna Ambjörnsson beskriver framstår som intoleranta och stökiga, medan vi inte får den 

bilden av våra respondenter. Varför det är så är svårt att förklara. Respondent 1 menar att han 

märker av individualiseringen av samhället på eleverna och då Ambjörnssons bok har några år 

bakom sig kan tiden och en ökad individualisering vara en förklaring. Dock borde en ökad 

individualisering medfört att tjejerna blev än mer rebelliska mot samhällets normer, inte falla 

in i medelklassens femininitetsideal. Ambjörnsson har ett ganska starkt kollektivistiskt synsätt 

där klass fungerar som förklaringsmodell men även våra respondenter har sådana tendenser, 

trots sina individualistiska ambitioner. De nya läro- och kursplanerna har knappt hunnit tas i 

bruk vid våra intervjuer och bör inte heller de kunna användas för att förklara skillnaderna. 

   Kort sagt kan vi inte komma med några hypoteser som vi kan belägga empiriskt (speciellt 

inte med tanke på att vi inte träffat vare sig Ambjörnssons eller respondenternas elever). 

Istället väljer vi att återigen påpeka vikten av att se eleverna som individer och inte som 

representanter för kön, klass eller etnicitet. I än större grad än för killarna verkar tjejerna bryta 

mot gängse uppfattningar. 

 9.2 Diskussion om tystnaden  

   Huruvida vårt resonemang om tystnaden i föregående kapitel kring Lukes’, Hirdmans eller 

Millets teorier är korrekt är svårt att säga. Övergripande strukturalistiska teorier tenderar att 

vara självuppfyllande då man lätt finner verifiering vart man än tittar. Vår undersökning är 

alldeles för småskalig för att kunna ge ett klart svar, men vi finner att vår empiri (och icke-

empiri) ändå styrker befintliga teorier. Tystnaden på skolorna är utbredd och våra resp-

ondenter bekräftar våra upplevelser om detta i sina utsagor. Med ett undantag: Respondent 2. 
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   Respondent 2 hävdar att de arbetar mycket med jämställdhetsfrågor i den övergripande 

verksamheten och att lärarna undervisar om genus fortlöpande. Vad beror detta på? Varför 

skiljer sig hans upplevelser? 

   Kanske är han inte tillräcklig kunnig i genusfrågor för att vara medveten om alla dolda 

strukturer? Han framstår inte som lika insatt och engagerad som Respondent 3, men enligt oss 

uppvisar han ändå en tydlig medvetenhet. Spelar hans ålder in; har han kanske en naiv och 

förskönande uppfattning? Inte heller detta finner vi troligt då han ger explicita exempel på hur 

de arbetar.  

   Orsaken vi finner troligast är att de på Respondent 2:s skola har klara direktiv från ovan om 

att arbeta med dessa frågor och inte bara vaga formuleringar från läroplanerna. Riktlinjerna 

har man lyckats implementerats till den grad att de verksamma på skolan själva reproducerar 

de önskade värderingarna om jämställdhet, respekt och sociala spelregler.  

   Vår hypotes är därför att det behövs direktiv ovanifrån om man finner en fråga särskilt 

angelägen. Arbetet underifrån är visserligen viktigt, men som vi visat så skiljer sig engage-

manget stort både hos lärare och elever. Det går inte att räkna med att de personligen ska vara 

drivande. 

   Häri ligger kärnan av problemet; lärare förväntas vara professionella och ges därför stor 

frihet att utforma sin undervisning. Om till exempel genusfrågor anses som viktiga så behöver 

de omskrivas explicit i läro- och kursplaner, annars väljer lärare att tolka styrdokumenten efter 

eget intresse. De nya kursplanerna är förvisso mer detaljerade, men genusfrågor eller jäm-

ställdhet överlag är fortfarande inte i fokus. 

   Jaime är inne på samma spår i sin magisteruppsats om samhällskunskap och genusfrågor, 

men hon upplever inte samma brist i läroplanen. Istället riktar hon uppmärksamheten mot 

kursplanerna där hon menar att det brister. Ur ett kunskapsperspektiv uttrycks inte genus 

tillräckligt mycket i (de gamla) kursplanerna, menar hon. Eleverna får inte i tillräckligt goda 

kunskaper om jämställdhet, då lärarna inte undervisar om ämnet. 

   Som situationen ser ut idag uppfattar vi det som att även många lärare är osäkra på sina kun-

skaper om genus och därför väljer att inte undervisa om det. Om nu samhället anser att jäms-

tälldhets- och genusfrågor är viktigt (vilket visserligen är diskutabelt utifrån vår analys), så 

behöver det tydliggöras. Inte minst i kursplanerna som lärarna arbetar mer direkt mot. Dess-

utom behöver lärarna få redskapen för att kunna undervisa om ämnet. Genusfrågor är inte 

lätta att hantera. Gör man ingen skillnad mellan killar och tjejer eller män och kvinnor, då är 
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man könsblind. Gör man skillnad riskerar man istället att vara diskriminerande. En mer 

explicit hållning i styrdokumenten riskerar därför att bli uddlös om inte lärarna själva blir mer 

genusmedvetna. Mer genusvetenskap i lärarutbildningen vore i så fall önskvärt, då det idag 

inte finns något obligatoriskt moment. För de lärare som redan är verksamma vore kanske 

kurser i genusvetenskap ett alternativ för att ge dem verktygen som behövs för att kunna 

problematisera genusfrågor på ett konstruktivt sätt i sin undervisning.  
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10.  Avslutande reflektioner 

   Eftersom vårt empiriska underlag inte är så brett som vi önskat är det inte fruktfullt att göra 

några generaliseringar utifrån detta material, vi kan dock utröna vissa tendenser som vi 

presenterat. Avsaknaden av tidigare forskning knutet till gymnasieskolan är en stark indikator 

att det behövs mer forskning och nya teorier.  

   Utifrån vår empiri har en splittrad bild av genusfrågorna växt fram. Respondenterna i vår 

undersökning är alla intresserade av genusämnet och jobbar med frågorna på olika sätt. 

Tydligt blir det dock att det finns krafter inom skolans organisation som motarbetar genus-

frågorna genom ointresse och icke kompatibla åsikter. Respondenternas uppfattning av deras 

elevers attityd visar att det är vanskligt att generalisera utifrån social bakgrund eller kön, även 

om respondenterna själva gjorde detta när de gav oss exempel. Den tidigare forskning vi läst 

stämmer till vis del överens med lärarnas uppfattningar men på vissa punkter saknas förklar-

ingsmodeller. 

   Vi skulle önska att styrdokumenten utvecklade en tydligare formulering om vad genus och 

jämställdhet i skolan ska handla om. Ska vi öka genusmedvetenheten till fördel för jäm-

ställdhet måste mer progressiva idéer presenteras, utöver det krävs mer fortbildning för alla 

lärare. I dagens läge är det upp till de enskilda lärarna att lägga fokus på genusämnet i sin 

undervisning. Finns det inte tid, energi eller vilja att jobba med detta kommer genus att för-

svinna in i tystnaden. 

  



45 

 

11.  Referenser  

Ambjörnsson, Fanny (2003): I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer. Ordfront förlag: Stockholm 

Denscombe, Martyn (1998): Forskningshandboken. Studentlitteratur: Lund. 

Fejes, Anders & Thornberg, Rober (red.) (2009): Handbok i kvalitativ analys. Liber: 

Stockholm. 

Gy 11, Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie- gemensamma 

ämnen, Stockholm: Skolverket. 

Hedlin, Maria (2004): Lilla genushäftet – Om genus och skolans jämställdhetsmål. 

Humanvetenskapliga Institutionen på Högskolan i Kalmar: Kalmar.  

Hirdman, Yvonne (2001): Genus – om det stabilas föränderliga former. Liber AB: Malmö. 

Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, Linghang, Sophie ,Wahl, Anna(2001): Det ordnar sig: 

Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur: Lund. 

Kursplan för samhällskunskap 2. Skolverket. 

Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A. Skolverket. 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund.  

Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Lukes, Steven (2008): Maktens Ansikten. Bokförlaget Daidalos AB: Göteborg. 

Magdalene, Thomassen (2007): Vetenskap, kunskap och praxis. Gleerups utbildning AB: 

Malmö.   

Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red) (2008): Skola i normer.  Gleerups: Malmö. 

Millett, Kate (1971): Sexualpolitiken, Rabén & Sjögren: Stockholm. 



46 

 

Nordberg, Marie (red) (2005): Manlighet i fokus. Liber: Stockholm 

Jaime, Ruti (2011): Genus som en del av Samhällskunskapsundervisningen: Lärares och 

elevers föreställningar om genus i undervisningen. Karlstads Universitet, Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper [Magisteruppsats i samhällskunskap] 

Vernersson, Folke (1999): Undervisa om samhället – Didaktiska modeller och 

läraruppfattningar. Studentlitteratur: Lund. 

Wahlgren, Victoria Carlsson (2009): Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola 

Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Jönköping Universitet: 

Jönköping. 

Ämnesbeskrivning för Samhällskunskap. Skolverket. 

 


