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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka genuspedagogers praktik och upplevelse av sitt 
arbete. Metoden som används är en kvalitativ enkätundersökning och 
undersökningsgruppen utgörs av utbildade genuspedagoger i förskola, grundskola 
och gymnasium. Studien skrivs ur ett socialkonstruktivistiskt intersektionellt 
feministiskt perspektiv. Resultatet visar att det finns lika många genuspedagogiska 
inriktningar som det finns genuspedagoger. Detta till trots kan vissa gemensamma 
mönster urskiljas. Genuspedagogerna i studien arbetar överlag främst med den 
sociala kategorin genus, men även med etnicitet, sexualitet och klass. Det 
genuspedagogiska arbetet är företrädesvis riktat mot andra pedagoger i form av 
utbildning i genusvetenskap, handledning och observation av pedagoger i 
interaktion med barn och elever. Genuspedagogerna ser förvisso många 
möjligheter i arbetet men svårigheterna överväger. En möjlighet är att den 
kommunala ledningen eller rektorn satsar på genuspedagogik. Samtidigt uppger 
många av genuspedagogerna att ledningen inte satsar på genuspedagogik, vilket 
försämrar genuspedagogernas möjligheter att bedriva ett genuspedagogiskt arbete. 
En annan svårighet som lyfts av genuspedagogerna är pedagogers personliga 
motstånd mot genusvetenskap. Dessa svårigheter ska ses i förhållande till de 
nationella läroplanerna och lagar som ger tydliga incitament för förskolan och 
skolan att arbeta med jämställdhet och likabehandling. 
Nyckelord: genuspedagogik, skola, förskola, jämställdhetsarbete, intersektionalitet 
 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the practice of gender pedagogues and 
their experience of their work. The method that is used is a qualitative poll with 
educated gender pedagogues in pre-school, middle school and high school. This 
study is written through a social constructive intersectional feminist perspective. 
The result give evidence that there are as many gender pedagogue directions as 
there are gender pedagogues. Gender pedagogues mostly work with the social 
category gender, but also with ethnicity, sexuality and class. The work of gender 
pedagogy mainly focuses on other pedagogues as education in gender studies, 
tutoring and observation of the pedagogue in the interaction with children and 
pupils. The gender pedagogues see many opportunities in their work but even 
more difficulties. One opportunity could be that the municipal board or the 
principal invest in gender pedagogy. At the same time there are many gender 
pedagogues that state that the lack of support from the board makes it hard to get 
time for the work of gender pedagogy. Another difficulty is the personal 
resistance against gender studies among pedagogues. These difficulties should be 
seen in relation to national curricula and laws that give evident incitement for the 
pre-school and the school to work with gender equality and equal treatment.    
Key words: gender pedagogy, school, pre-school, gender equality work, 
intersectionality 
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1 Inledning 

Min syster har precis fått sitt första barn och en av de första sakerna jag ville veta 
var vilket kön barnet hade. Barnets kön är även det första som alla som får reda på 
att jag precis har blivit moster vill veta. Egentligen borde väl folk visa ett större 
intresse för om min syster och barnet mådde bra och om förlossningen hade gått 
bra? Svaret på frågan om vilket kön det blev då barnet är nyfött är helt avgörande 
för hur denna människa kommer att behandlas livet ut (se Svaleryd 2003:23, SOU 
2004:115 s. 36), och det är därför som det är så viktigt för oss att ta reda på könet. 

Genuspedagogik är en metod för att arbeta med olika konstruktioner av kön 
och genus i förskola och skola. Syftet är att ge alla barn och unga samma 
förutsättningar i livet oavsett vilket kön de har. Eftersom genuskonstruktioner och 
den könsmaktsordning som gynnar män begränsar och diskriminerar alla 
människor på olika sätt, är det viktigt att förskolan och skolan arbetar aktivt med 
dessa frågor. Det finns även tydliga krav och incitament i skollagen, lagen om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
och i de nationella läroplanerna att förskolan och skolan aktivt ska främja 
jämlikhet och motarbeta diskriminering.1  

Under våren 2008 har en dokumentärserie kallad Klass 9a visats i SVT. Serien 
har handlat om hur några pedagoger, som räknas till de bästa i Sverige, arbetar för 
att stärka eleverna så att de både kan tillgodogöra sig undervisningen och höja 
sina betyg. Jag har med stort intresse följt denna serie och resultatet blev elever 
med bättre självförtroende och högre betyg. Serien visade på att andra 
pedagogiska metoder än gängse kan ge ett bättre undervisningsklimat även om 
denna pedagogik inte hade ett uttalat genusperspektiv.  

Själva begreppet genuspedagogik myntades av Hillevi Lenz-Taguchi då hon, i 
egenskap av redaktör på bokförlaget Liber, år 2003 publicerade boken 
Genuspedagogik skriven av genuspedagogen Kajsa Svaleryd. I och med att 
begreppet genuspedagogik etablerades började alltfler förskolor och skolor att 
arbeta med jämställdhetsfrågor (Ohrlander 2008). År 2002 satsade den 
Socialdemokratiska regeringen tolv miljoner kronor på att utbilda pedagoger i 
jämställdhet. Året därpå, 2003, tillsattes en jämställdhetsdelegation för förskolan 
för att utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan och begreppet genuspedagogik 
anammades av delegationen. Målet var att det skulle det finnas en genuspedagog 
per kommun. År 2006 hade hälften av alla kommuner en genuspedagog (SOU 
2004:115 s. 51f, SOU 2006:75 s. 222 ). Åren 2005-2006 pågick en offentlig 
debatt om genuspedagogik och olika nätverk bildades för genuspedagoger. 
Konsulter i genuspedagogik såg då också en ny marknad växa fram och populära 

                                                 
1 Se ytterligare diskussion om lagar och läroplaner för förskola och skola under avsnittet 2.1 
Skolans och förskolans ansvar för jämlikhet. 
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böcker om genuspedagogik gavs ut (Ohrlander 2008). År 2006 blev ordet 
genuspedagog utsett till aktuellt ord av Nationalencyklopedin 
(Nationalencyklopedins hemsida (NE), Genuspedagog). 

Fenomenet och begreppet genuspedagog har således inte funnits särskilt länge 
i Sverige och just detta är ett av skälen till att jag tycker att det är ett intressant 
område att utforska. Syftet med denna uppsats är att undersöka genuspedagogers 
praktik och deras upplevelse av sitt arbete. Eftersom det även finns diskriminering 
på andra grunder än genus vill jag ta reda på om genuspedagoger arbetar med 
några andra sociala kategorier än genus. För att undersöka detta kommer jag att 
genomföra en enkätundersökning med utbildade genuspedagoger. Jag vill 
innerligt tacka alla genuspedagoger som har varit så vänliga och deltagit i denna 
studie. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra uppsatsen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka genuspedagogers praktik i förskola och 
skola2 och deras upplevelse av sitt arbete. Detta kommer jag göra genom att ta 
reda på vilka mål som utbildade genuspedagoger har med sitt genuspedagogikiska 
arbete och vilka metoder de använder för att nå dessa mål. Jag ska även undersöka 
vad en genuspedagog är, hur deras uppdrag som genuspedagog ser ut och vilka 
möjligheter och svårigheter de ser i sitt arbete. Utöver detta ska jag även 
undersöka om, och i så fall hur, de försöker få in andra kategorier som kan verka 
diskriminerande utöver genus i sitt arbete.  

 
Min övergripande frågeställning är: 

• Hur ser genuspedagogers praktik ut och hur upplever de sitt eget 
arbete? 

 
Mina konkreta frågeställningar är: 

• Har genuspedagogerna ett formellt uppdrag, och hur ser det i så fall 
ut? 

• Hur definierar genuspedagogerna själva en genuspedagog? 

• Vilka mål har genuspedagoger med sitt arbete och vilka metoder 
använder de för att nå dit? 

• Vad är möjligheterna och svårigheterna i det genuspedagogiska 
arbetet? 

• Arbetar genuspedagoger med andra sociala kategorier än genus som 
kan verka diskriminerande? Om ja, vilka och hur ser arbetet ut? Om 
nej, varför inte? 

 
                                                 

2 Med skola menar jag förskoleklass (även kallad 6-årsverksamhet), grundskola och gymnasium. 
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1.2 Disposition 

I detta inledande kapitel har jag beskrivit mina initiala tankar till denna uppsats 
samt redogjort för mitt syfte och mina frågeställningar. I nästa kapitel Bakgrund 
ger jag en bakgrund till genuspedagogiken genom att diskutera olika aspekter av 
förskolan och skolan som organisation som är relevanta i förhållande till det 
genuspedagogiska arbetet. Jag kommer även att diskutera vad genuspedagogik är 
och vilka metoder som används inom genuspedagogiken. I nästkommande kapitel, 
Tidigare forskning, redogör jag för relevant forskning inom genus och 
förskola/skola samt för förändringsarbete och då specifikt jämställdhetsarbete 
inom skolväsendet. I kapitel fyra, Teoretiskt ramverk, diskuterar jag mina 
teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. I kapitel fem, Metod, redogör jag för 
mina metodologiska avgränsningar och tillvägagångssätt. I det kapitel som följer 
därpå, Analys, analyserar jag mitt empiriska material med utgångspunkt från 
bakgrunden, tidigare forskning och mitt teoretiska ramverk. Till sist diskuterar jag 
de relevanta resultat jag kommer fram till och förslag till vidare forskning i 
kapitlet Diskussion.   
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2  Bakgrund 

2.1 Skolans och förskolans ansvar för jämlikhet 

I detta avsnitt ger jag en bakgrund till det jag bedömer som relevant vad gäller 
skolans organisation och begreppet värdegrund i förhållande till genuspedagogers 
arbete. Jag gör även en sammanfattning av de lagar, konventioner och läroplaner 
som reglerar skolans och förskolans ansvar att arbeta med jämlikhet.  

2.1.1 Skolans och förskolans organisation 

Kommunerna är ytterst ansvariga för förskolan och skolan. På senare tid har dock 
stora delar av detta ansvar decentraliserats från den centrala kommunala nivån till 
rektorerna. Detta gör att det å ena sidan blir svårare för kommunens politiker och 
tjänstemän att initiera jämställdhets- och värdegrundsarbete eftersom rektorn har 
ett sådant stort inflytande över sin verksamhet. Å andra sidan kan det bli lättare 
för rektorer som vill arbeta med jämställdhet och värdegrund att initiera detta, 
även om en kommun visar sig motvillig att arbeta med dessa frågor. Delegationen 
för jämställdhet inom förskolan har konstaterat att kommunerna hanterar 
jämställdhetsfrågor i förskola och skola mycket olika. Vissa är väldigt engagerade 
medan andra ser det som ett nödvändigt ont (SOU 2004:115 s. 50f).  

2.1.2 Lagar som reglerar jämlikhet 

Förskolan och skolan lyder under Skollagen (1985:1100) som i 1 kap. 2 § anger 
att alla barn och ungdomar i det offentliga skolväsendet ”skall, oberoende av kön, 
geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 
utbildning”. Skolverksamheten ska ”utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar” och personer som verkar inom skolan 
ska ”främja jämställdhet mellan könen” samt ”aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (1 kap. 2 §). 
Dessa lydelser gäller inte för förskoleverksamhet och det är tämligen underligt om 
vi jämför med förskolans läroplan som tydligt understryker vikten av jämställdhet 
och mångfald. Detta återkommer jag till under avsnittet Läroplanerna. 

En annan lag som reglerar jämlikhet är lagen om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67), som i vardagligt 
tal kallas ”trygghetslagen” (SOU 2006:75 s. 171). Denna lag gäller för både det 
offentliga skolväsendet, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Lagen förbjuder 
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direkt diskriminering eller indirekt diskriminering som har samband med kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder av all personal som har med verksamheten att göra (9 § och 10 
§).3 Det finns även målinriktade åtgärder i trygghetslagen som ska främja lagens 
ändamål; lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder (1 §). Huvudmannen för 
varje verksamhet ansvarar för att det finns en likabehandlingsplan för varje 
enskild verksamhet (6 §). Här ser vi alltså att förskolan och skolan enligt lag har 
ett omfattande ansvar att främja jämlikhet och motarbeta all diskriminering och 
kränkning.  

I mars 2008 gavs en proposition till en ny diskrimineringslag som ska 
”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning”. Denna lag föreslås träda i kraft 1:a januari 2009 och 
ska ersätta jämställdhetslagen samt sex andra civilrättsliga lagar varav en av dem 
är lagen som jag tog upp ovan; lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever (2006:67) (Regeringens proposition 
2007/08:95 s. 1f). 

2.1.3 Värdegrunden 

I diskussioner angående innehållet i förskola och skola dyker ofta begreppet 
värdegrund upp, som för många är ett betydelsefullt men abstrakt begrepp. Detta 
begrepp myntades av läroplanskommittén i betänkandet Skola för bildning, SOU 
1992:94. Läroplanskommittén menade att begreppet värdegrund skulle fungera 
som ett samlingsbegrepp för de demokratiska värderingar som verksamheten i 
skolan ska genomsyras av. Delegationen för jämställdhet i förskolan framhåller att 
värdegrunden aldrig är helt given och därför blir den aldrig klar och kan inte 
heller förmedlas på ett enkelt sätt (SOU 2006:75 s. 139). Vad värdegrunden i 
skolan står för anges i läroplanerna för förskolan respektive skolan och det 
redogör jag för härnäst. 

2.1.4 Läroplanerna 

Förutom lagstiftning så finns det även nationella läroplaner för förskolan (Lpfö 
984), den obligatoriska skolan (Lpo 94) och de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
som bland annat reglerar jämlikhet för barn och elever. Alla tre läroplanerna 
understryker att förskolan och skolan vilar på demokratins grund och genomsyras 
av samma perspektiv vad det gäller frågor om jämlikhet och solidaritet. 

                                                 
3 Direkt diskriminering innebär att ett barn eller en elev behandlas sämre än någon annan på grund 
av de kategorierna som angavs ovan. Indirekt diskriminering innebär att en till synes neutral 
behandling missgynnar ett barn eller en elev på grund av de kategorierna som angavs ovan (SFS 
2006:67 9 § och 10 §). 
4 Lpfö 1998 gäller formellt sett endast kommunala förskolor och inte enskilt drivna förskolor även 
om de flesta förskolor med enskild förman följer läroplanen (SOU 2006:75 s. 169). 
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Exempelvis framhålls att förskolan och skolan ska förmedla grundläggande 
värden som vårt samhälle vilar på såsom alla människors lika värde, jämställdhet 
och solidaritet med svaga och utsatta.  

I alla tre läroplanerna understryks att ingen i förskolan eller skolan ska utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning (när det gäller förskolan: sexuell läggning hos 
någon anhörig), funktionshinder eller annan kränkande behandling. Vidare 
framhåller läroplanerna att Sverige är ett mångkulturellt land och att barnen och 
eleverna ska utveckla en förmåga att värdesätta detta. 

Läroplanerna understryker även att de vuxnas sätt att bemöta flickor och 
pojkar, och deras krav på dem, påverkar barnens och elevernas bild av manligt 
och kvinnligt. Förskolan och skolan ska motverka traditionella könsmönster och 
låta alla utveckla olika förmågor oberoende av kön.  

Av dessa läroplaner, skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever framgår således mycket tydligt att 
förskolan, grundskolan och gymnasiet är skyldiga att främja jämställdhet, 
jämlikhet och likabehandling samt motverka diskriminering och kränkande 
behandling. Detta är alltså inget frivilligt arbete. Jag ser i detta sammanhang 
genuspedagoger som en resurs för att nå målen i styrdokumenten och jag vill 
undersöka hur deras arbete fungerar i praktiken.  

2.2 Genuspedagogik 

2.2.1 Vad är genuspedagogik? 

En grundtanke som återfinns i flera olika pedagogiska modeller är att se 
barnet/eleven för den individ och person som hon eller han är. Därför är normen 
att behandla barn/elever könsneutralt och det tycker många pedagoger att de gör. 
Delegationen för jämställdhet inom förskolan menar att detta ofta snarare leder till 
en könsblind än en könsneutral pedagogik (SOU 2004:115 s. 14). Forskaren i 
pedagogik Ulla Forsberg (1998:13) menar att feministiska pedagoger och forskare 
under det senaste decenniet5 har arbetat för en pedagogik som kan förändra 
ojämlikhet inom utbildningssystemet. 

Delegationen för jämställdhet inom förskolan frågar sig om 
jämställdhetsarbete i förskola och skola är en egen pedagogisk inriktning eller om 
den istället ska integreras i de pedagogiska inriktningar som finns (SOU 
2004:115, s. 37) I denna uppsats utgår jag från att det kan finnas fördelar med att 
se genuspedagogik som en egen pedagogisk inriktning, eftersom genusvetenskap 
då kanske betraktas mer som ett eget kunskapsområde och därmed ökar i 
legitimitet. Då pedagogen lärt sig genuspedagogik kan denna integrera den i sin 
ordinarie pedagogiska inriktning.  

                                                 
5 Det senaste decenniet är alltså 1988-1998 men som jag diskuterat ovan är genuspedagogik även 
aktuellt idag. 
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När det gäller jämställdhetsarbete i förskola och skola så talas det både om 
jämställdhetspedagogik och om genuspedagogik. Delegationen för jämställdhet i 
förskolan framhåller att jämställdhetspedagogik generellt sett har en mer essentiell 
grundtanke, som innebär att man utgår ifrån att det finns grundläggande skillnader 
mellan flickor och pojkars medfödda egenskaper och att dessa behöver 
kompenseras. Därför är ett fokus inom jämställdhetspedagogiken att skapa 
aktiviteter som syftar till att bryta traditionella könsmönster. Genuspedagogiken 
arbetar generellt sett mer för att flickor och pojkar ska behandlas på ett likartat sätt 
i det vardagliga arbetet, för att motverka att könsrelaterade mönster återskapas 
eller förstärks. Inom genuspedagogiken ses genus som en social konstruktion som 
vuxenvärlden återskapar. Delegationen menar att genuspedagogiken som även har 
ett intersektionellt6 perspektiv har bättre förutsättningar för ett kvalitativt 
jämställdhetsarbete (SOU 2004:115 s. 37f, SOU 2006:75 s. 167).  

Enligt genuspedagogen Kajsa Svaleryd (2003:8f, 42) rymmer 
genuspedagogiskt arbete fyra element. Det första elementet, som är grunden till 
förändring, är att lärare blir medvetna om sina egna könsnormer och värderingar 
och hur dessa påverkar undervisningen. Hon menar att lärarrollen måste vara i 
fokus. Detta sker genom att lärarna får kunskap om genus, maktsystem och 
strukturer.  

Det andra elementet handlar om att ha tydliga mål för jämställdhetsarbetet och 
att bygga och enas om en gemensam värdegemenskap i förhållande till 
genuskonstruktioner för all personal på förskolan/skolan. Svaleryd understryker 
att de föreställningar som lärare har utvecklat under sin uppväxt inte alltid 
stämmer överrens med de jämställdhetsmål som finns i läroplanerna och därför är 
det viktigt att bygga denna värdegemenskap. Värdegemenskapen ska innehålla 
terminologi, en definition av det pedagogiska uppdraget och ett enande om vad 
som är bäst för barnen och eleverna (Svaleryd 2003:8f, 42).  

Det tredje elementet handlar om att synliggöra, utveckla och problematisera 
elevernas föreställningar om kön och ge dem ökad självinsikt. Både pojkar och 
flickor ska kunna välja sin framtid utifrån sina egna önskemål och intressen. Det 
fjärde elementet handlar om att hitta metoder för att flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter till utveckling inom den ordinarie undervisningen utan att 
hämmas av konstruktioner av genus (Svaleryd 2003:9). Härnäst följer en 
diskussion om det fjärde elementet, metoder inom genuspedagogiken.  

2.2.2 Metoder inom genuspedagogik 

Inom genuspedagogiken finns flera olika metoder. I detta avsnitt redogör jag för 
de vanligast förekommande. En av dem är pedagogisk dokumentation som 
Svaleryd (2003:47) menar är ett verktyg för att förändra. Dokumentation lyfter 
fram hur något görs och pedagogisk dokumentation arbetar vidare med denna och 
söker att förstå hur det görs. En metod inom pedagogisk dokumentation är att 

                                                 
6 Enligt delegationen innebär intersektionalitet mötet mellan olika maktordningar så som etnicitet, 
sexualitet, funktionshinder, ålder och social bakgrund/social position (SOU 2006:75 s. 167). Jag 
diskuterar begreppet intersektionalitet vidare i kapitel 4 Teoretiskt ramverk. 
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videofilma pedagogernas agerande. Detta kan till exempel användas för att belysa 
hur pedagoger omedvetet behandlar flickor och pojkar olika. Delegationen för 
jämställdhet inom förskolan understryker att alltfler pedagoger arbetar med 
pedagogisk dokumentation (SOU 2004:115 s. 71). Delegationen framhåller att 
dokumentation och observation har blivit självklara delar i förskolans 
jämställdhetsarbete och de poängterar att även analys och utvärdering är viktiga 
element i det genuspedagogiska arbetet (SOU 2006:75 s. 86).  

En annan metod inom genuspedagogik är könsuppdelade grupper som kan 
innebära att pedagogerna använder sig av en könskompensatorisk pedagogik. 
Målet med denna metod är att flickor respektive pojkar ska ges möjlighet att 
utveckla färdigheter som de enligt traditionella könsmönster inte brukar utveckla 
(SOU 2004:115 s. 72). Elfte steget7 är ett projekt som använder sig av en 
könskompensatorisk pedagogik och många av Sveriges förskolor använder sig av 
Elfte stegets grundtankar (SOU 2005:75 s. 81f). Svaleryd (2003:62f) menar att det 
finns risker med könsuppdelade grupper om det inte är väl genomtänkt. Om det 
vill sig riktigt illa kan de bli kontraproduktiva och understryka skillnaderna 
mellan könen istället för att ge utrymme för ett alternativt handlande och 
tänkande. Svaleryd understryker att arbetet med könsuppdelade grupper kräver ett 
tydligt mål, en klar struktur, positiva förväntningar och tillitsskapande övningar. 
Hon menar att de könsuppdelade grupperna inte får bli ett självändamål; den 
verkliga utmaningen finns i den könsblandade klassen.  

En annan metod är ”husmodellen” som är ett projekt som startades som en ny 
kartläggningsmetod för projektet Våga bryta mönster i Västra Götaland 2001-
2003. Denna modell bygger dels på historikern Yvonne Hirdmans teori om 
genussystem. Genussystemet innebär två principer; isärhållandet av könen och 
mannen som norm (Hirdman 2001). Dels bygger modellen på socialpsykologen 
och politikern Berit Ås fem härskartekniker som är strategier för att få kvinnor att 
känna sig underlägsna. De fem härskarteknikerna är: förlöjligande, 
osynliggörande, dubbel bestraffning, undanhållande av information och påförande 
av skam (NE:s hemsida, Berit Ås, SOU 2006:75 s. 79). Även Getrud Åströms 3R-
metod, som är ett verktyg för att synliggöra könsmönster i en organisation, ligger 
till grund för nämnda modell. De tre r:en står för resurser, representation och 
realia (SOU 2006:75 s. 79). Metoden innehåller en kartläggning över hur 
verksamheten ser ut i förhållande till jämställdhet, vilka mål verksamheten har för 
jämställdhetsarbetet och hur verksamheten ska nå dessa mål. Denna metod har 
liksom Elfte steget spridit sig till förskolor och skolor i landet (SOU 2006:75 s. 
78f). 

Svaleryd (2003:53) ser barnens och elevernas självkänsla som ett viktigt 
element för att de ska kunna använda hela sin kapacitet till lärande istället för att 
söka ständig bekräftelse. Genuspedagogik som arbetar aktivt med självkänsla kan 
göra både flickor och pojkar mer säkra i sig själva eftersom deras repertoar kan 
vidgas och tryggheten i dem själva öka. Svaleryd (2003:59) menar att det 

                                                 
7 Namnet bygger på historien om den tillfångatagna björnen. Hon kunde bara ta tio steg i sin bur 
och när hon kom ur sin bur tittade hon sig omkring och tog tio steg (SOU 2006:75 s. 82). Det elfte 
steget ska alltså symbolisera utveckling utanför det som vanligen görs. Elfte steget startades av två 
grundskolelärare, Charlotta John och Pamela von Sabljars. 
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pedagogiska projektet mer handlar om hur det görs än vad och varför. Ett 
aktionsforskningsprojekt i Norden och anglosaxiska länder i förskola till och med 
gymnasium har visat att jämställdhetspedagogik kan ge mindre mobbning, högre 
självsäkerhet bland flickor och mer lek över könsgränserna (Forsberg 1998:32). 

2.2.3 Genuspedagoger 

Som framgår i kapitel fem, Metod, är deltagarna i studiens enkätundersökning 
listade som genuspedagoger på Myndigheten för skolutvecklings (MFS) hemsida. 
De flesta genuspedagoger på listan är antingen utbildade i genuspedagogik vid 
Umeå universitet eller vid Göteborg universitet.8  

Enligt en undersökning som Umeå universitet har gjort återgår många 
pedagoger till sin ordinarie tjänst efter avslutad genuspedagogutbildning. I en 
enkät som Umeå universitet skickade till kommuner i juni 2005 angående 
genuspedagoger framkom att många kommuner planerade att ge 
genuspedagogerna delvis andra uppgifter och att genuspedagogerna skulle arbeta 
med jämställdhetsfrågor på flera skolor. Färre kommuner angav att 
genuspedagogerna skulle arbeta som vanligt eller att en ny tjänst skulle erhållas.9 
Delegationen för jämställdhet inom förskolan understryker vikten av att 
kommunerna tar tillvara på sina genuspedagoger för att ett verkligt 
förändringsarbete ska kunna komma till stånd. Delegationen menar att 
genuspedagogerna ska kunna lägga grunden för en ökad medvetenhet om genus 
hos övriga pedagoger i kommunen, men understryker samtidigt att detta är en 
långsiktig process. Det inte därför inte tillräckligt med en genuspedagog per 
kommun för alla skolformer, särskilt inte i de större kommunerna (SOU 2006:75 
s. 226ff). 

2.2.4 Genuspedagogiken inom förskolan 

Huvudfokus i detta avsnitt är förskolan. Skälet till detta är att SOU 2004:115 och 
SOU 2006:75 handlar om förskolan och jämställdhet och att något liknande inte 
finns skrivet om skolan och jämställdhet. Mycket av det som här följer går dock 
att applicera även på skolan.  

Både förskolan och skolan har svårt att leva upp till de jämställdhetsmål som 
finns i respektive läroplan. Forskning visar att förskolan i sin verksamhet, 
tvärtemot målet, ibland förstärker traditionella könsroller (SOU 2004:115 s. 7). 
Utredningen menar att en tänkbar förklaring är att den pedagogiska personalen 
och de ansvariga för verksamheten inte har tillräckliga kunskaper om 
jämställdhet, demokrati och värdegrund i förskolan. Detta menar utredningen är 

                                                 
8 Dessa kurser existerade på grund av en satsning gjord av regeringen. 
9 7,5 procent (tre st.) svarade att genuspedagogen skulle arbeta som vanligt på sin skola, 32,5 
procent (13 st.) svarade att genuspedagogen skulle få delvis andra uppgifter inom sin tjänst, 40 
procent (16 st.) svarade att genuspedagogen skulle arbeta med jämställdhetsfrågor på flera skolor, 
12,5 procent (5 st.) svarade att genuspedagogen skulle erhålla en annan slags tjänst i kommunen 
och 7,5 procent (3 st.) svarade inte. 
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en reell brist som behöver åtgärdas (SOU 2004:115 s. 8f). Utredningen framhåller 
också att det finns ett intresse för dessa frågor men att många pedagoger, 
lärarstudenter och rektorer säger sig sakna både de teoretiska och praktiska 
verktygen för att genomföra arbetet. Därför behövs enlig delegationen 
kunskapsförstärkning på alla nivåer. Hittills är det dock få kommuner som lagt tid 
och resurser på vidareutbildning inom området genus och jämställdhet (SOU 
2004:115 s. 8f).  

Tankar och funderingar kring jämställdhet finns numera i många pedagogers 
medvetande men har fortfarande inte trängt in i verksamheten och lämnat reellt 
avtryck utom i några enstaka fall (SOU 2004:115 s. 21f, 54). I sitt andra 
betänkande framhåller delegationen att den genusmedvetenhet som nu byggts 
inom förskolan, bidragit till att pedagogerna börjat se även andra 
värdegrundfrågor på ett nytt sätt (SOU 2006:75 s. 150). Delegationen betonar att 
det är viktigt att förskolan även är medveten om och arbetar med andra sociala 
kategorier som kan verka diskriminerande såsom etnicitet, socioekonomisk 
bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder et cetera (SOU 2004:115 s. 26). 

Förutom pedagogerna är även föräldrarna betydelsefulla för utgången av 
jämställdhetsarbetet. Det är betydelsefullt att de förstår och accepterar 
genuspedagogiken. Flera förskolor har berättat att föräldrarna har varit rädda för 
att genuspedagogiken ska transformera barnen till något helt annat. Flera pappor 
har uttalat en rädsla för att deras söner ska bli homosexuella när pojkarna har 
tränat på saker som är förknippade med det traditionellt kvinnliga, det omvända 
har delegationen för jämställdhet i förskolan dock inte stött på. Ibland kan det 
även vara tvärtom, att det är föräldrarna som är drivande medan personalen är 
motvillig att arbeta med dessa frågor (SOU 2004:115 s. 56f, SOU 2006:75 s. 161).  

Trots att begreppet genuspedagogik är något nytt så har det funnits ett 
jämställdhetsarbete i skolor och förskolor i Sverige sedan början av 1970-talet. 
Det mest omtalade projektet på senare år är projektet på förskolorna Tittmyran 
och Björntomten i Gävle 1996 och det var också här som Kajsa Svaleryd startade 
sitt genuspedagogiska arbete (SOU 2004:115 s. 36). Det jämställdhetsarbete som 
bedrevs i Gävle har fått stå som modell för många förskolors genuspedagogiska 
arbete i Sverige (SOU 2004:115 s. 47, 74).  

I den slutgiltiga SOU-utredningen som delegationen för jämställdhet i 
förskolan sammanställt framhåller de att de har sett ett kunskapslyft och ett ökat 
intresse för genuskunskap inom förskolan (SOU 2006:75 s. 84). Enligt 
delegationen har förskolan kommit längre än både förskoleklassen och skolan vad 
gäller det genuspedagogiska arbetet (SOU 2006:75 136). I utvärderingarna av 
dessa projekt visade det sig att framgångsfaktorerna för lyckade 
genuspedagogiska projekt var; att granska sig själv, kunskap, reflektionstid, att 
sätta in skolans arbete jämställdhetsarbete i ett större sammanhang, engagemang 
på alla nivåer, kontinuerlig dokumentation/observation, analys och utvärdering av 
arbetet samt tålamod (SOU 2006:75 126). 
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3 Tidigare forskning 

Majoriteten av den tidigare forskningen kring genus och förskola/skola handlar 
mer om hur genuskonstruktionerna ser ut i förskola och skola och mindre om hur 
det genuspedagogiska arbetet går till och vilka resultat det leder till (SOU 2006:75 
s. 136). Eftersom det saknas forskning om genuspedagogers arbete menar jag att 
denna uppsats om genuspedagogers arbete är relevant för detta fält.   

I Kajsa Svaleryds (2003) bok Genuspedagogik görs ingen åtskillnad mellan 
förskola och skola eftersom genuspedagogisk teori och praktik enligt Svaleryd 
kan tillämpas på alla åldersgrupper. Detta är ett synsätt som jag anammar i denna 
uppsats och i detta avsnitt även om jag ibland skiljer på förskolan och skolan.  I 
detta kapitel redovisar jag tidigare forskning om förskola och skola i förhållande 
till genus, klass, sexualitet och etnicitet och om förändringsprocesser, som jag 
bedömt som mest intressanta med utgångspunkt i de frågeställningar jag 
behandlar i denna studie. Jag har valt att fokusera på just etnicitet, sexualitet och 
klass eftersom det är de kategorier som genuspedagogerna till störst del tar upp i 
enkäterna.  

3.1 Skola och förskola 

3.1.1 Skolan och förskolan ur ett genusperspektiv 

Grundskollärare och förskollärare är yrken som är kvinnodominerade10 och de är 
därmed kvinnligt kodade i dagens samhälle. Generellt sett värderas manliga yrken 
högre än kvinnliga och könen hålls ofta isär i arbetslivet (Gonäs et al. 2001:9). 
Lektor i pedagogik Eva Gannerud menar att genusfrågor sällan problematiseras i 
skolan eftersom den uppfattas som en könsneutral institution. Detta är ett problem 
eftersom skolan är en utbredd institution som reproducerar och skapar 
föreställningar om kön bland såväl elever som bland personal (Gannerud 
1999:1ff). 

Svaleryd (2003:44) menar att de formella läroplanerna, som framhåller att 
flickor och pojkar ska ges lika möjligheter och motverka traditionella 
könsmönster, inte stämmer överrens med den informella läroplanen där flickor lär 
sig vissa saker och pojkar lär sig andra saker. Några av de problem som syns i 
skolan är att pojkar ofta dominerar i både klassrummen och att kurslitteraturen är 
skriven av mestadels män (Gannerud 1999 s. 1ff). Professor i pedagogik Elisabeth 

                                                 
10 80 procent av alla grundskollärare är kvinnor och över 90 procent av alla förskollärare är 
kvinnor (SCB 2006).  
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Öhrn (2002:80) framhåller emellertid att nyare studier visar att flickor numera tar 
mer plats i klassrummet och att detta ger en mer nyanserad bild av flickors och 
pojkars handlande och situation i klassrummet. 

Professor i pedagogik Lars Jalmert (2007:107,114) framhåller att flickor och 
kvinnor i Sverige numera når bättre studieresultat än pojkar och män på nästan 
alla nivåer och ämnen i utbildningssystemet, men att det tidigare har varit den 
motsatta situationen. Denna situation har gjort att skolprestationer numera ses som 
tillhörande den kvinnliga sfären. Därför anses det omanligt att lägga tid till 
skolarbete.  

I sociologen R.W Connells läsning av Barrie Thornes (1993) etnografiska 
studie av två skolor, Gender play, är den vikigaste lärdomen hur aktiva både 
flickor och pojkar är i utforskandet av genus. Även om barnen självfallet påverkas 
av vuxenvärldens normer och beteenden, så blir de inte passivt insocialiserade i 
könsroller. Istället bidrar de på ett aktivt sätt genom att ibland reproducera 
genusordningen och ibland överskrida gränserna för densamma (Connell 
2003:27). 

Lektor i pedagogik Annika Månsson (2000) undersöker i sin 
doktorsavhandling mötet mellan barn och pedagoger ur ett genusperspektiv. 
Månsson visar i sin studie att pojkar ges mer utrymme och får mer 
uppmärksamhet än flickor (se även SOU 2004:115 s. 7f, 54). Detta menar hon 
stärker pojkarnas självuppfattning och de fostras därmed till individualister medan 
flickorna istället fostras till vad hon kallar kollektivister. Månsson menar att det 
går att anta att vuxnas medverkan i formandet av barnens könsidentiteter är 
osynlig både för de vuxna och för barnen (Månsson 2000:197ff). Månsson 
(2000:211) tar endast hänsyn till kön i sin undersökning mot vilket det kan finnas 
invändningar. Samtidigt framhåller hon att det vore intressant för vidare forskning 
att även studera kön, etnicitet och social bakgrund tillsammans. Även pedagogers 
språkanvändning gentemot flickor och pojkar skiljer sig åt. Språket gentemot 
pojkar är ofta korthugget och språket med flickor liknar ofta mer än konversation 
(SOU 2004:115 s. 18). 

3.1.2 Etnicitetsperspektiv på utbildning 

Etikforskaren Anna T. Höglund (2007:89ff) menar att den osäkerhet som råder i 
världen just nu, händelserna efter 11:e september 2001 i New York och fler 
naturkatastrofer, leder till en ökad främlingsfientlighet och rasism. Höglund 
menar att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle. Mångkulturalism kan 
formuleras som ett etiskt ideal som innebär en uppmuntran av kulturell mångfald 
och ett fördömande av intolerans mot kulturell mångfald. Mångkulturalismens 
företrädare har kritiserats för att vara naiva och i sin strävan att vara toleranta 
tillåter ”allt”. En kritik ur ett genusperspektiv är att alla kulturer förtjänar kritik 
eftersom alla kulturer är mer eller mindre patriarkala i dagens samhälle. 
Sociologen Nihad Bunar kritiserar begreppet multikulturalism11 eftersom han 

                                                 
11 Multikulturalism kan ses som synonymt med mångkulturalism.  
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anser att det är för diffust och endast använts i samband med ”invandrare” och 
”invandrartäta områden och skolor”. Något som enligt honom leder till att 
invandrare stigmatiseras och marginaliseras. Han menar att multikulturalismen 
inte har gett de resultat som efterfrågas på den politiska nivån. För att 
multikuluralismen ska lyckas måste begreppet enligt Bunar omfatta hela samhället 
och förverkligas i spänningsfältet mellan det sociala och kulturella 
medborgarskapet (Bunar 2001:279ff). 

Bunar har i sin doktorsavhandling studerat förhållandet mellan skolan, det 
lokala samhället, segregation och integration i fyra ”invandrartäta” 
Stockholmsförorter Jordbro, Rinkeby, Tensta och Husby. En lösning på 
segregationens problem som förespråkats i hög grad i offentliga utredningar och 
officiella dokument på lokal och central nivå är skolans roll för integrationen. 
Tanken är att skolan med olika pedagogiska medel såsom en höjd 
undervisningskvalitet, likabehandling av elever samt en stärkning av elevernas 
självförtroende ska lösa delar av segregationens problem.  En av Bunars slutsatser 
är att skolan generellt sett misslyckats med detta uppdrag, och vissa skolor har 
inte ens har påbörjat detta arbete (Bunar 2001:279ff). Även om Bunars avhandling 
är väl genomförd kan den kritiseras för avsaknaden av ett genusperspektiv.  

3.1.3 Hbt-perspektiv på utbildning 

Teologen Lars Gårdfeldt (2007:71ff) menar att den svenska skolan behöver en 
ökad hbt12-kompetens och att lärare behöver införskaffa sig kunskap om hbt-
elevers villkor i skolan. Gårdfeldt menar att skolan kan vara en farlig plats för 
elever som faller utanför normen vilket hbt-personer i dagens samhälle gör, och 
både elever och lärare kan utföra mobbning av hbt-personer. Gårdfeldt själv 
minns en oavbruten rädsla att bli avslöjad som skolans bög vilket skulle innebära 
att han skulle bli den person som är värd allas förakt.  

Gårdfeldt (2007:80ff) ser en förbättring för hbt-elevers situation jämfört med 
20 år sedan men det som fortfarande skapar utrymme för homofobi och 
trakasserier menar han är heteronormativiteten13. Han har en drömskola som tar 
sitt demokratiska ansvar och inkluderar hbt-personer. Denna drömskola börjar i 
förskolan där barnen lär sig att familjer kan se olika ut och detta kan demonstreras 
genom att till exempel ha sagor om regnbågsfamiljer14. Då barnen börjar skolan 
tar varje lärare i drömskolan ett ansvar för att förmedla demokratiska ideal och då 
skapa en medvetenhet om samhällets minoriteter, till exempel hbt-personer, och 
deras situation. Detta kan göras genom att läraren blir medveten om 
heteronormativiteten i samhället, i sitt eget språkbruk och i sin egen livsförståelse. 
Det är också viktigt att läraren uttrycker sig positivt om hbt-personer och negativt 

                                                 
12 ”Hbt” är en förkortning för  homosexuella, bisexuella och transpersoner och har  sedan 1990-
talet varit ett etablerat samlingsbegrepp i samband med frågor om sexuell läggning och 
könsidentitet (NE:s hemsida, HBT). 
13 Detta begrepp innebär att normen i vårat samhälle är att vara heterosexuell, jag diskuterar detta 
ytterligare i avsnitt 4.2.2 Genusordningen och heteronormativitet. 
14 Begreppet ”regnbågsfamiljer” innebär att familjen har ett par eller två par föräldrar som lever i 
samkönade förhållanden.  
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om diskrimineringen av hbt-personer. I artikeln tar Gårdfeldt även upp etnicitet 
men han diskuterar inte hur situationen kan skilja sig mellan kvinnliga och 
manliga hbt-personer. Ett sätt för lärare att närma sig Gårdfeldts drömskola är att 
använda sig av metodmaterialet BRYT! som är sammanställt av RFSL ungdom 
och Forum för levande historia. Dessa metoder visar hur heteronormen kan 
kopplas till könsstrukturer och hur homofobi och rasism är sammanlänkande 
(RFSL Ungdoms hemsida, Bryt!). 

3.1.4 Klassperspektiv på utbildning 

Genusforskaren Harriet Bjerrum Nielsen15 understryker att undervisning från 
1950-talet och några decennier framåt såg elever som köns- och klasslösa. Barnets 
individuella anlag och förmågor skulle bestämma hur det gick för dem i 
utbildningssystemet. Några av dessa ”köns- och klasslösa” barn placerades i så 
kallade specialklasser eftersom de visade sig ha olika förutsättningar och 
förmågor i jämförelse med andra barn. På 1970-talet upptäcktes att 
specialklasserna endast befolkades av barn från arbetarfamiljer och barn till 
ensamstående mödrar. Istället för att behandla barnen som köns- och klasslösa 
reproducerade skolan alltså sociala klasskillnader. Socialdemokratins idé om att 
utbildning skulle radera sociala skillnader visade sig med andra ord inte särskilt 
framgångsrik. Klassrumsstudier under 1970-talet visade också att undervisningen 
var uppbyggd kring medelklassbarnens referensramar och att skolan ställde olika 
frågor till arbetar- respektive medelklassbarn. Medelklassbarnen, speciellt 
pojkarna, tog och fick även mest plats i klassrummet. Den klassanalys som först 
togs upp var dock i stort sett helt könsblind. Under 1980-talet växte omfattande 
forskning fram som visade att flickorna marginaliserades i klassrummet eftersom 
pojkarna fick så mycket mer uppmärksamhet (Bjerrum Nielsen 2000:276f).  Att 
klass spelar roll i skolan är även tydligt idag. Detta visar bland annat Bunars 
(2001) studie ovan där skolan misslyckats med sitt uppdrag att integrera, vilken 
kan förstärka klasskillnader. Även socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2003) 
studie nedan visar på klasskillnader i skolan idag. Det råder också stora skillnader 
i betyg beroende på om skolan ligger i ett välbärgat område eller ett mindre 
välbärgat område (Skolverkets hemsida, Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9, 2007, 
hela riket).  

3.1.5 Skolan ur ett intersektionellt perspektiv 

Ambjörnsson (2004:33f) har i sin studie, I en klass för sig – Genus, klass och 
sexualitet bland gymnasietjejer, undersökt gymnasieflickors vardag och villkor i 
två olika gymnasieklasser. Den ena klassen tillhör Barn- och Fritidsprogrammet 
(BF) där de flesta föräldrar till flickorna kan sägas ha en arbetarklassbakgrund. 

                                                 
15 Bjerrum Nielsens studie är skriven ur en dansk kontext men jag anser det vara applicerbart på 
Sverige eftersom våra länder är så pass lika i och med den socialdemokratiska välfärdsmodellen 
som fanns i båda länderna vi den tidpunkten.  



 

 15

Den andra klassen tillhörde Samhällsvetenskapsprogrammet (S) och här hade de 
flesta av föräldrar till flickorna yrken som kan ses som lägre till högre medelklass. 
I studien fann Ambjörnsson (2004:295) att flickorna levde i hierarkier som hade 
fler aspekter än bara genus, och hon har fokuserat på skärningspunkterna mellan 
genus, sexualitet, klass och etnicitet. Ambjörnsson har ”försökt anta den utmaning 
som feminismen som rörelse och teoribildning ställts inför under de senaste 
decennierna, nämligen att undersöka den ofta pliktskyldiga uppradningen av andra 
former av strukturell kategorisering – vad queerteoretikern Judith Butler (1990) 
kallar feminismens ’et cetera’” (Ambjörnsson 2004:295). Ambjörnsson menar 
dock att detta inte ger en mer sann bild av förtryck och underordning. Så fort vi 
bestämt vårt et cetera skapas ett nytt et cetera med andra kategorier som inte är 
med i analysen. Ambjörnsson (2004:296) framhåller dock att fokuseringen av fler 
kategorier än en gör vår förståelse av världen mer nyanserad och komplex vilket 
jag håller med om.16  

I sin analys visar Ambjörnsson (2004:296) hur genus är beroende klass, 
etnicitet och sexualitet. Det empatiska reflekterandet och de förnuftiga 
resonemangen bland flickorna på samhällsvetenskapsprogrammet menar 
Ambjörnsson visar på deras klasstillhörighet, de förväntas visa upp ett visst slags 
feminint genus. I undersökningen fann Ambjörnsson ett självständighets- och 
jämställdhetsideal bland flickorna som byggde på en föreställning om andra 
kulturer som kvinnoförnedrande och förtryckande. Just detta menar hon visar på 
hur genus är etnifierat. En kritik av Ambjörnsson studie är att hennes 
framställning av kvinnorna i Barn- och fritidsklassen reproducerar bilden av 
arbetarklasskvinnor som avvikande (Lernesjö 2005).  

3.2 Förändringsarbete 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera reformprocesser, vilket införandet av 
genuspedagogik i utbildningsväsendet är, läraryrket i förhållande till en 
förändrings- och kunskapsinhämtningsprocesser samt aspekter av 
jämställdhetsarbete. 

3.2.1 Reformprocess 

En reform kan ses som ett medvetet försök från politiska aktörer att förändra 
strukturella och/eller kulturella egenskaper i en organisation och förändringar är 
det som de facto sker i reformprocessen (Christensen et al. 2005 s. 151ff). Att det 
idag finns utbildade genuspedagoger i många kommuner i Sverige är en del av en 
reformprocess som syftar till att göra utbildningsväsendet mer jämställt. Hur 
målen om likabehandling ska nås är inte lika tydligt, men i denna uppsats 

                                                 
16 I denna uppsats koncentrerar även jag mig på kategorierna genus, etnicitet, sexualitet och klass 
och detta gör ju att det bildas et cetera som jag inte tar upp. Jag anser dock att det är omöjligt att 
undersöka alla kategorier hela tiden och att det är en nödvändighet att begränsa analysen. 
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undersöker jag om genuspedagogerna även arbetar med andra sociala kategorier 
än genus.  

Sociologen Cynthia Cockburn pekar på vikten av att ha ett längre perspektiv 
vid genomförande av jämställdhetsreformer (Cockburn 1991:13). Delegationen 
för jämställdhet inom förskolan lyfter fram en proposition av regeringen 
(2004/05:11) som menar att det inom skolområdet kan ta 10-15 år innan en reform 
har implementerats i verksamheten. Delegationen framhåller också att 
genuspedagogiken inom förskolan kan ha stor betydelse för att vi ska kunna nå 
jämställdhet i samhället; därför måste detta arbete ha ett långsiktigt perspektiv 
(SOU 2004:115 s. 22,30).   

3.2.2 Lärare och förändring 

Merparten av genusforskningen om skolan har fokuserat på elevernas situation. 
Gannerud understryker att det är viktigt att även fokusera på lärarna eftersom de 
både påverkar och påverkas av skolans institutionella ramar och värderingar. Hon 
menar att det finns ett motstånd från lärarnas sida att se skolan som en producent 
av könsmaktsordningen (Gannerud 1999:1ff). Även Svaleryd (2003, se ovan) 
understryker att det första elementet i genuspedagogiskt arbete, vilket är grunden 
till förändring, är att lärarna blir medvetna om sina egna genuskonstruktioner och 
hur dessa påverkar undervisningen.  

Svaleryd (2003:41, 46) framhåller att det motstånd som förändringsarbete 
möter både kan vara öppet och dolt. Hon menar att motstånd mot förändring 
oftare grundar sig i en rädsla och osäkerhet för att göra dåligt ifrån sig än på 
konservatism. Hon understryker att ett lyckat förändringsarbete i förskola och 
skola innebär att pedagoger hittar sin egen personliga vilja till att förändra och att 
pedagogerna kan se sin egen roll i ett nytt perspektiv.  

Genusforskaren Fredrik Bondestam menar att motståndet till en könsmedveten 
pedagogik kan komma från olika håll; från eleverna, andra lärare, ämnet eller 
litteraturen. Han menar att processen att bli medveten om genusstrukturer i 
samhället kan vara plågsam för många. För kvinnor kan det vara svårt att ta in 
kunskap om diskriminering mot kvinnor och mäns våld mot kvinnor. För män kan 
denna kunskap ge en skuld som kan vara befogad eller inte befogad. Bondestam 
menar dock att kunskapen om genus även kan inspirera till en förändring mot en 
vision av en värld utan förtryck och underordning (Bondestam 2005:32f). 

Kajsa Tegnérs forskning inom pedagogik visar (2007:123-126) att lärare som 
inte konkurrerar med varandra är mer öppna för ett kritiskt tänkande i förhållande 
till den egna undervisningspraktiken. En del lärare i Tegnérs (2007:125) 
forskningsprojekt pratar om en jantekultur som skapar avundsjuka och en norm att 
inte sticka ut. Tegnér menar att detta leder till att en öppen osäkerhet inte är 
accepterad. Denna rädsla och detta förakt för svaghet, i kombination med 
uppmuntran av konkurrens och individualism, kan enligt Tegnér kopplas till den  
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hegemoniska maskuliniteten17 där dessa karaktärsdrag är mycket närvarande.  
Kunskap om genus är grunden till förändring av genuskonstruktioner i skolan 

(se till exempel Svaleryd 2003). För att lärare ska få kunskap krävs lärande lärare. 
En viktig förutsättning för detta lärande är enligt Tegnér (2007:126f) att lärare 
delar sina erfarenheter av osäkerhet och tvekan. Ett erkännande av okunskap kan 
ses som det första villkoret för lärande. Tegnér (2007:135) framhåller att lärare 
idag till viss del har ett mindre konkurrensbetonat sätt gentemot varandra. 

Tegnér (2007:129) tar upp Dahlberg (2003) som menar att det är viktigt att 
läraren förhåller sig till den individuella eleven och dess tankar i 
undervisningssituationen. Tegnér understryker dock att även om detta är en stor 
del av den pedagogiska verksamheten, så måste lärare även förhålla sig till en 
vidare kontext. I den pedagogiska verksamheten ingår läraren i en yrkeskontext 
och måste följa lagar, läroplaner samt förhålla sig till kollegor, ekonomi och 
omvärld. Tegnér menar, i likhet med Svaleryd (2003), att det är viktigt att lärare 
ständigt kommunicerar om vad som är målen, kärnan och värdegrunden i den 
pedagogiska verksamheten.  

3.2.3 Jämställdhetsarbete 

Jämställdhetsarbete är en könsexplicit organisationsförändring som kan vara 
kopplat till ett feministiskt mål men det behöver inte vara så. I feministiska 
analyser har det visat sig att jämställdhetsarbete både kan återskapa, ifrågasätta 
och förändra en organisations könsmaktsordning (Wahl et al. 2001:210). 
Genuspedagogiskt arbete kan ses som jämställdhetsarbete och därmed som en 
könsexplicit organisationsförändring. I jämställdhetsarbete kan både medverkare 
(förändringsförespråkare) och motståndare (förändringsmotståndare) igenkännas. 
Wahl et al. understryker att förändringsprocesser som ifrågasätter maktstrukturer, 
vilket jämställdhetsarbete kan komma att göra, kommer att möta motstånd. Det 
finns dels institutionella hinder i strukturer, procedurer samt regler, och dels 
kulturella hinder som tar sig uttryck i såväl diskurser som samspel mellan 
människor.  Motståndet återfinns i alla de tre faser som jämställdhetsarbetet kan 
delas upp i; agendasättande, beslutsfattande och implementering (Wahl et al. 
2001:181-190). 

En vanlig typ av motstånd är påståendet att organisationen ”inte har tid” att 
jobba med jämställdhet just nu. För att få jämställdhetsarbetet integrerat är det 
viktigt att ledningsgruppen involveras och tar ansvar. Jämställdhet betraktas ofta 
som ett område där det inte krävs några förkunskaper, vilket leder till att de som 
är ansvariga sällan har tillräckliga kunskaper. Roth menar att detta är 
problematiskt, då kunskap krävs för att arbetet ska bli strategiskt och konkret 
(Roth 2002:147-151). 

                                                 
17 Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp myntat av R. W. Connell som innebär att män är 
överordnade kvinnor och att det finns flera olika slags maskuliniteter som är hierarkiskt ordnande, 
är till exmepel den manliga homosexualiteten är en maskulinitet som inte värderas högt (Connell 
1999: 100). 
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Kvinnors handlingsmönster i organisationer kan ses som strategier de 
använder för att hantera och klara av mansdominerade strukturer. Dels kan de 
använda sig av en omvärldsstrategi där den rådande könsmaktsordningen 
synliggörs och kritiseras, denna strategi öppnar upp för förändring och dessa 
kvinnor är positivt inställda till jämställdhetsarbete. Dels kan kvinnor använda sig 
av en könsneutral strategi som medför ett förnekande av att kön spelar roll eller en 
positiv strategi som går ut på en könskomplementär syn. Dessa två innebär att 
könsmaktsordningen accepteras (Wahl et al. 2001:189-190). Jag menar att det 
även går att koppla män till dessa strategier då män också kan ha en 
omvärldsstrategi, en könsneutral eller en könskomplementär syn.  

Svaleryd (2003:37) framhåller att jämställdhetsarbete på många skolor 
begränsar sig till enstaka temadagar eller till att frågan endast tas upp på någon 
lektion inom i exempelvis samhällskunskap. Istället för att genusperspektivet blir 
något som tas upp vid sidan av, menar Svaleryd att genusperspektivet måste 
integreras i alla frågor, överallt och hela tiden (se även SOU 2006:75 s. 125).  

I Sverige får vi ofta höra att vi är världens mest jämställda land och såväl 1995 
som 2005 utnämndes Sverige till just detta av FN respektive World Economic 
Forum (WEF:s hemsida, Gender Gap Study). Svaleryd (2003:39) ser denna 
uppfattning om att Sverige är så jämställt som ett vanligt och svårt hinder för att 
nå en reell jämställdhet; varför ska vi förändra något om vi redan är jämställda? 
Ett annat hinder enligt Svaleryd (2003:40f) är att många bara ser den individuella 
nivån på jämställdhetsproblematiken; ”Men min man tvättar…”.  

Delegationen för jämställdhet inom förskolan understryker att 
jämställdhetsarbete ofta möter motstånd, men just i förskolan har de mött 
förvånansvärt lite motstånd. Istället har det mötts av entusiasm och intresse för 
genusfrågor från många av pedagogerna även om flera fortfarande saknar 
tillräcklig kunskap för att förvandla viljan till handling (SOU 2006:75 s. 189).  
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4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Epistemologiska utgångspunkter 

Sociologen Gayle Letherby (2003:5ff) menar att hur forskaren använder metod 
och epistemologi visar vilka teoretiska utgångspunkter forskaren har. Hon 
framhåller vidare att all forskning är ideologisk och att ingen kan avskilja sig från 
världen. Detta gäller självfallet även mig och min ambition är därför att vara så 
transparent som möjligt i denna studie genom att öppet försöka förhålla mig till att 
min levda erfarenhet som ung, vit, etniskt svensk, medelklasskvinna vid Lunds 
universitet påverkar utformningen och resultatet av denna studie.  

Denna uppsats utgår från en socialkonstruktivistisk kunskapssyn och en viktig 
aspekt av denna inriktning är en kritisk syn på ”färdig” kunskap. Den står i 
opposition till mer traditionell positivistisk kunskap, eftersom 
socialkonstruktivismen menar att vi bara har tillgång till vår värld genom våra 
kategorier. Kunskap ses således inte som spegelbild av verkligheten utan istället 
som en produkt av samhällets olika sätt att kategorisera och skapa mening av 
tillvaron. Därför ses även människan och verkligheten som oskiljaktigt förenade; 
socialkonstruktivismen motsäger sig en dualistisk verklighetssyn som menar att 
människan och verkligheten existerar oberoende av varandra. Kunskap är inte 
något entydigt utan det är något som förhandlas fram människor emellan (Tegnér 
2007:133). Tegnér (2007:134) menar att det väsentliga inom 
socialkonstruktivismen inte är att vi kan identifiera olika grupper eller kategorier, 
utan att socialkonstruktivismen ger oss redskap att förstå hur gruppindelningar 
och kategoriseringar görs.  

4.2 Struktur, praktik och genusordning 

4.2.1 Struktur och praktik 

R. W. Connell framhåller att begreppet struktur härstammar från forskare inom 
social teori som har sökt fånga både relationsmönstren och ofriheten i samhället. 
Strukturer ger betydelse till relationer mellan människor, grupper eller 
institutioner. Därför kan strukturer definieras som ”de varaktiga eller vidsträckta 
mönstren för sociala relationer” (Connell 2003:77). I den betydelsen menar 
Connell att genus måste ses som en struktur (Connell 2003:21). 
Könsmaktsordningen är en struktur som är aktiv i skapandet av genus. Den 
innebär att män och det män gör och säger är mer värt än kvinnor och det kvinnor 



 

 20

gör och säger, vilket innebär att kvinnor strukturellt sett är underordnade män i 
samhället. Lars Jalmert understryker att han hellre använder begreppet 
könsmaktsordning än genusordning,18 eftersom maktaspekten blir mer tydlig. 
Jalmert menar att det även finns andra maktstrukturer i samhället så som en 
klassmaktsordning vilken premierar medel- och överklass, en 
etnicitetsmaktsordning som i Sverige premierar det vita och det svenska samt en 
sexualitetsmaktsordning där heterosexualitet är normen och alla andra sexualiteter 
är avvikande19 (Jalmert 2007:110f).  

Trots att strukturer är av betydelse för vårt samhälle, hävdar Connell att en 
struktur inte per automatik leder till att en människa eller grupper av människor 
handlar på ett visst sätt. Istället menar hon att strukturer anger möjligheter och 
konsekvenser för människors handlande. Därför kan praktikerna sägas vara 
formade av de sociala strukturerna. Connell poängterar att detta inte betyder att 
strukturerna existerar oberoende av, eller orsakar, praktikerna. Istället är till 
exempel strukturerna för genusrelationer något som ständigt görs i samhället, och 
en struktur kan således inte bestå utan sociala handlingar som upprätthåller 
strukturen (Connell 2003:77f).  

Connell är inte ensam om att se genus på detta sätt utan det är många 
feministiska forskare som hellre ser genus som ett verb “görande”, gendering, än 
som ett substantiv eftersom detta fångar komplexiteten i processen (Acker 2006: 
5). Detta gäller även andra sociala kategorier och den ekonomiske historikern 
Paulina de los Reyes & sociologen Diana Mulinari (2004: 10f) menar att 
”könskonstruktionen således alltid är rasifierad och att rasifiering på samma sätt 
är bekönad”. De menar att maktrelationer görs i social interaktion mellan 
människor och att de därför inte är fasta strukturer som styr människors liv. de los 
Reyes och Mulinaris bok Intersektionalitet kan kritiseras för att nästan uteslutande 
handla om klass och etnicitet utan att behandla andra diskrimineringsgrunder som 
till exempel sexualitet. 

4.2.2 Genusordning och heteronormativitet 

Connell framhåller att det finns genusarrangemang såväl inom grupper av 
människor, som inom en organisation eller ett helt samhälle. I dessa 
genusarrangemang finns olika sociala strukturer. Det moderna samhällets 
genusarrangemang kallas genusordning och det innebär alla de könsmönster som 
gå att utläsa i dagens politik, populärkultur, våld, ekonomi, barndom, ungdom et 
cetera. Hon framhåller att det är lättare att se genusordningen än att förstå den. 
Idag finns det dock en omfattande genusvetenskaplig litteratur och fler och fler 
erfarenheter av genusreformer i praktiken som kan hjälpa oss att förstå 
genusordningen (Connell 2003:13,76f). Genusarrangemanget inom en 
organisation eller institution kallas genusregim och handlar om hur genus på olika 
sätt görs inom en organisation. Dessa genusregimer kan förändras men Connell 
understryker att förändringsprocesser som handlar om genus ofta möter motstånd 

                                                 
18 Se en definition och diskussion om genusordning nedan i avsnitt 4.2.2. 
19 Vilket också kan kallas heteronormativitet. 
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som tagits upp ovan i kapitel tre avsnitt Förändringsarbete. Genusregimer i olika 
organisationer ingår i genusordningen och sammanfaller oftast med dess mönster 
och strukturer, men det behöver inte vara så. Connell menar att detta har stor 
betydelse vid förändringar; vissa organisationer förändras snabbt medan andra 
släpar efter (Connell 2003:76f). I denna uppsats undersöker jag praktiken för 
genusreformer i form av genuspedagogik, som försöker förändra genusregimen i 
förskola och skola för att på sikt förändra genusordningen i samhället. 

Genusforskaren Tiina Rosenberg tar upp Butler vars troligtvis mest kända 
begrepp är den heterosexuella matrisen. Den innebär att kroppar förstås genom 
kulturen vilket betyder att det måste finnas två kön/genus som tydligt går att 
identifiera och att dessa är ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa 
två kön/genus konstrueras som varandras motsatser vilka begär varandra och 
genom en obligatorisk heterosexualitet är de hierarkiskt ordnade. Butler menar att 
varken könskategorierna eller heterosexualiteten är frivilliga utan att de socialt 
sett är obligatoriska. Detta gör att det bildas en heteronormativitet i samhället, 
vilket innebär att alla människor antas leva heterosexuellt och att det är det sättet 
att leva som är det naturliga. Den som inte inordnar sig i genusordningen blir 
diskriminerad, tillsagd eller förlöjligad, vilket gör att samhället upprätthåller den 
heteronormativa genusordningen. Det finns dock en öppning för förändring 
eftersom både kön/genus och sexualitet ständigt ”görs”. Genom att ifrågasätta den 
heterosexuella matrisen, och se dess inre motsättningar, anser Butler att vi kan få 
till stånd en förändring. (Rosenberg 2005:10-11, Lindholm 1993:9ff) 

I denna uppsats använder jag mig av begreppen könsmaktsordning, 
genusordning, genusregim och heteronormativitet. Jag anser inte att 
könsmaktsordning behöver utesluta genusordning, utan tycker att de är 
användbara vid olika tillfällen. Ibland är det viktigare att visa på maktaspekten. 
Samtidigt kan könsmaktsordning uppfattas som mer deterministiskt och ger 
mindre utrymme för förändring. Därför ser jag även genusordning och 
genusregim som användbara begrepp. Heteronormativitet är ett begrepp som gör 
det möjligt att analysera genus och sexualitet tillsammans. Detta kan beskrivas 
som intersektionalitet vilket är ett annat begrepp jag använder mig av i uppsatsen 
och som jag redogör för nedan.  

4.3 Intersektionalitet  

En grundidé inom feminismen är att kvinnor är underordnade män och att detta 
förhållande bör ändras (Gemzöe 2002). de los Reyes och Mulinari (2004:82) 
menar att det finns en hegemonisk feminism i Sverige som definierar vad som är 
”rätt, normalt och möjligt inom den feministiska diskursen”. Eftersom feminismen 
är en emancipatorisk politisk strategi, är feministers positioner mer problematiska 
än andra vetenskapliga interventioner. de los Reyes och Mulinari menar att den 
hegemoniska feminismen fokuserar på ett jämställdhetsprojekt som kan mätas och 
utvärderas, och att detta tar bort fokus från att det även finns ojämlikheter inom 
grupperna kvinnor och män (de los Reyes & Mulinari 2004:82ff). En annan kritik 
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mot jämställdhetsprojektet i Sverige är den konsensus som råder om jämställdhet, 
vilket kan göra att maktaspekten försvinner (Holmberg 1993:15f). Denna kritik är 
inte ny, redan på 1970-talet fick det vita systerskapet kritik från ”svarta” 
kvinnogrupper för att bara vara till för vita medelklasskvinnor (Hall 1992:18f).  

Även om denna diskussion startade för 30 år sedan, är begreppet 
intersektionalitet relativt nytt och sociologen Nira Yuval-Davis ser diskussionen 
om intersektionalitet i förhållande till andra sociala ojämlikheter som en additiv 
eller konstitutiv process som viktig. Idag ser de flesta forskare olika sociala 
kategorier som ömsesidigt konstituerande som bör studeras genom den leva 
erfarenheten och den historiska kontexten (Acker 2006:7). Förutom förståelsen för 
hur olika sociala kategorier konstituerar varandra är det även viktigt att urskilja 
olika analytiska nivåer för att förstå hur strukturer av förtryck är utformade och 
hur de stärker varandra. Förtrycket finns både på en individuell mikronivå, en 
institutionell nivå och på en strukturell makronivå (de los Reyes & Mulinari 2004: 
9).  

För att skapa ett jämlikt undervisningsväsen måste alltså genuspedagoger 
arbeta med olika sorters förtryck och även på olika analytiska nivåer. Förutom den 
övergripande könsmaktsordningen finns det andra maktordningar inom gruppen 
flickor och pojkar. Den/det enskilda eleven/barnet - den individuella analytiska 
nivån - kan både förtrycka och vara förtryckt av andra individer, av skolan - den 
institutionella analytiska nivån - och av samhället - den strukturella analytiska 
nivån. 

4.4 Pedagogik 

Forskaren i pedagogik Lars Jacob Muschinsky gör gällande att relativt stor 
oenighet råder om vad pedagogik innebär; vad den ska handla om, vilka 
utgångspunkter som är lämpliga, hur den ska undersökas och vad pedagogiken ska 
användas till. Han menar dock att pedagogik i allmänhet handlar om att ”förstå 
hur olika former av uppfostran, undervisning och utbildning fungerar i olika 
sammanhang, att upptäcka vad som är bra och mindre bra – och vad som måste 
till för att det ska kunna fungera bättre” (Muschinsky 2000:56). Han framhåller 
också att det särskilt under 1990-talet funnits växande förväntningar på att 
uppfostran och bildning ska medverka till att lösa sociala, ekonomiska och 
politiska problem som till exempel jämlikhet och demokrati (Muschinsky 
2000:59).  

Bondestam (2007:30) tar upp läraren med sin overheadprojektor i ett mörkt 
klassrum, som ett av den feministiska pedagogikens skräckexempel på hur 
”undervisning alltid redan är hotat att övergå i despotism, marginalisering av 
erfarenheter samt ett återskapande av skillnad och makt som normala företeelser”. 
Bondestam frågar sig om det överhuvudtaget går att undervisa utan att det sker på 
bekostnad av någon eller något? Han menar att lärare antingen är lyckligt 
omedvetna om detta eller så är de smärtsamt medvetna om denna omöjlighet. 
Bondestam saknar en diskussion om dessa aspekter och en kritisk blick på hur 
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undervisning fungerar och vilka konsekvenser den får, särskilt i förhållande till 
makt och skillnad, i det svenska utbildningslandskapet. Detta trots att det finns 
erfarenhet av denna problematik hos elever och lärare samt omfattande litteratur 
som tar sin utgångspunkt i att demokratisera utbildning.  

Bondestam (2007:31) belyser fyra pedagogiska fält; kritisk pedagogik, 
feministisk pedagogik, mångkulturell pedagogik och postmodern pedagogik. Jag 
kommer dock att begränsa diskussionen till kritisk och feministisk pedagogik.  

4.4.1 Kritisk pedagogik 

Begreppet kritisk pedagogik beskriver olika pedagogiska försök som syftar till att 
förändra och uppmärksamma orättvisor på något sätt. Det kan gälla undervisning 
som till sitt innehåll handlar om skillnad och makt, eller som arbetar med att 
förändra undervisningssituationen. Det kan även handla om undervisning som ger 
stöd till elever från marginaliserade grupper, eller som har som mål att utveckla 
olika perspektiv och strategier för att förändra sociala situationer. Vissa kritiska 
perspektiv tar i första hand avstamp från samhälleliga strukturer och orättvisor 
medan andra mer utgår från marginaliserade gruppers specifika erfarenheter 
såsom exempelvis svarta lesbiska kvinnor. Utgångspunkten i ett kritiskt 
perspektiv är att se sin egen del av kulturen vilket även Svaleryd (2003) tar upp 
(Bondestam 2007:31f). Lärare måste således börja med att granska sig själva för 
att kunna genomföra en kritisk pedagogik.   

4.4.2 Feministisk pedagogik 

En kritisk pedagogik är feministisk pedagogik och Bondestam (2007:33) menar 
att det finns lika många feministiska pedagogiska inriktningar som feministiska 
pedagoger, eftersom varje lärares erfarenheter är ledstjärnor för 
undervisningsstrategier och förhållningssätt. Därför är det svårt att beskriva 
området men Bondestam gör ett försök och har valt att diskutera de feministiska 
pedagoger som utgår ifrån undervisningens frigörande potential. Dessa pedagoger 
frågar sig inte om kön påverkar undervisningen utan hur kön påverkar 
undervisningen.  

Bondestam (2007:34f) har i avstamp från både Paulo Freires20 pedagogiska 
perspektiv och feministisk pedagogik, formulerat fyra teser om kön och 
undervisning som pedagoger borde tänka på inför, under och efter varje 
pedagogisk situation. Den första tesen är att lärare misslyckas i olika avseenden 
varje gång undervisning sker. Den andra tesen innebär att lärare riskerar att 
återskapa negativa föreställningar om kvinnor och män varje gång de undervisar 
utan att reflektera över kön. Den tredje tesen är att varje gång den andra tesen 
besannas kan även ”nya” negativa föreställningar om kvinnor och män skapas. 

                                                 
20 Freires är en av förgrundsgestalterna för kritisk pedagogik (Bondestam 2007:31). 



 

 24

Den fjärde tesen är att negativa föreställningar om kvinnor och män riskerar att 
(åter)skapas varje gång en lärare undervisar ”könsmedvetet”.  

Detta misslyckande beror enligt Bondestam på att undervisning inte fullt ut 
kan reflektera över sin egen praktik. Varken lärare eller elever kan vara helt 
medvetna, helt kontrollera ”eller påvisa, varje aspekt av undervisningen som 
tystar ner, förlöjligar, utesluter, ignorerar, föraktar, förskjuter, förminskar eller 
exploaterar någon eller något” (Bondestam 2007:35). Detta hänger i sin tur ihop 
med att varje pedagogiskt tillfälle är genomsyrat av erfarenheter, kroppar, 
sexualiteter och fördomar, som på något sätt är knutet till kön. Dessa är både 
uttalade och outtalade, men Bondestam menar att de oftast passerar obemärkt. 
Därför måste undervisningen aktivt granska varje del av undervisningen i 
förhållande till kön för att inte falla i denna fälla, men det förfarandet kan också 
(åter)skapa föreställningar om kvinnor och män som två särskilda kategorier 
(Bondestam 2007:35).  

Här kommer hela feminismens paradox in som enligt Joan Scott (1996) är; för 
att bekämpa diskriminering av kvinnor (och män) och de traditionella 
föreställningar som finns om kön måste vi belysa dessa och då riskerar vi att 
befästa och (åter)skapa både traditionella och nya föreställningar om kvinnor och 
män. Detta är dock inte den enda utmaningen som feministisk pedagogik har att 
arbeta med utan den har också kritiserats liksom den hegemoniska feminismen för 
att exkludera andra än vita, västerländska, heterosexuella, medelklass, och ålders- 
och funktionsnormala personer.  

Bondestam framhåller att läraren nu hamnat i ett hav av paradoxer. Därför 
försöker han skapa en meningsfullhet i skärningspunkterna som verkar kretsa runt 
en omöjlighet. Ett grundläggande problem som Bondestam ser hos pedagogiken i 
allmänhet är att klyftan mellan teori och praktik, mellan akademisk retorik och 
den krassa undervisningsverkligheten är alltför stor (Bondestam 2007:40). I 
föreliggande uppsats om genuspedagogers arbete kommer jag att närma mig 
denna problematik när jag undersöker genuspedagogernas mål med sitt arbete och 
hur arbetet fungerar i praktiken.  

I och med att Bondestam visar på det omöjliga inom undervisning menar han 
att han använder en självmotsägande strategi, som eftersträvar en radikal öppenhet 
inför kunskap och erfarenhet. Begreppet radikal öppenhet lånar han av den 
feministiska pedagogikens marginal och kan formuleras som ett försök att pröva 
olika icke-diskriminerande praktiker och samtidigt analysera varje försök som 
görs. En radikal öppenhet strävar efter kunskap utan att den på förhand redan är 
fastställd (Bondestam 2007:41f). 
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5 Metod 

5.1 Kvalitativ enkätundersökning 

5.1.1 Enkäten 

För att få svar på mina frågeställningar om genuspedagogers arbete har jag använt 
mig av kvalitativ metod i form av en enkät21 med fyra slutna frågor och sju öppna 
frågor. De slutna frågorna är så kallade bakgrundsfrågor som bland annat handlar 
om genuspedagogens kön, ålder och verksamhetsområde för att få en uppfattning 
av deltagarna och hur detta kan påverka svaren. De öppna frågorna behandlar 
bland annat genuspedagogens uppdrag, yrkesroll, mål och metoder som används i 
arbetet. De öppna frågorna har använts eftersom jag vill att genuspedagogerna i så 
hög grad som möjligt själva ska få definiera vad som är relevant att ta upp när det 
gäller deras arbete. I utformningen av enkäten och följebrevet22 har jag tagit fasta 
på de synpunkter som diskuteras i metodböckerna Enkätboken skriven av 
sociologen Jan Trost (2007) och Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik 
skriven av folkhälsovetaren Göran Ejlertsson (2005). 

Trost (2007:75f) påpekar en del risker med öppna frågor. En uppenbar risk är 
att vissa inte skriver något alls medan somliga skriver långt och utförligt, och en 
del kanske bara skriver stickord som kan vara svåra att tolka. Detta menar jag 
dock är något oundvikligt i en kvalitativ studie och en del av resultatet. Vidare 
kan en del dra sig för att avsätta tid för enkäten om frågeställningarna inte 
intresserar dem (Trost 2007:75f). Några av de här angivna svårigheterna med 
enkäter har jag eliminerat eftersom jag använt mig av en så kallad elektronisk 
enkät som exempelvis gör det möjligt för deltagarna att använda sig av 
stavningskontroll i ordbehandlingsprogram. Ejlertsson (2005:35) menar att 
frågeformuläret måste testas i två pilotstudier, en för vänner och bekanta och en 
för den verkliga populationen. På grund av tidsmässiga begränsningar har jag bara 
genomfört den första pilotstudien. 

5.1.2 Fördelar och nackdelar med enkät 

Ett av flera skäl till att jag valde att genomföra en enkätundersökning istället för 
exempelvis intervjuer, är att jag bedömer att enkäter med öppna svarsalternativ 
ger deltagarna i studien större möjligheter till eftertanke (Ejlertsson 2005:11-13). I 

                                                 
21 Se bilaga 9.1 Enkät. 
22 Se bilaga 9.2 Följebrev. 
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föreliggande studie kallar jag personerna som svarat på enkäten för deltagare för 
att visa att de har en aktiv roll i forskningsprocessen. För att variera språket i 
analysen används genuspedagog synonymt med deltagare.  

Ett annat argument för att använda enkätformen är att deltagarna inte påverkas 
av mig som forskare i sina svar eftersom jag inte är närvarande; något som annars 
kan vara ett problem vid till exempel intervjuer. Deltagarnas svar påverkas dock 
självfallet av innehållet och utformningen av frågorna. Ytterligare aspekter som 
talar för enkätformen är tidsmässiga och praktiska fördelar. Eftersom enkäter är 
lätta att nå ut med via e-post kan urvalet bli större än vid exempelvis intervjuer. 
Som forskare blir jag inte heller lika geografiskt begränsad när jag använder mig 
av enkäter (Ejlertsson 2005:11-13). 

Till enkätens nackdelar hör risken för bortfall. Bortfallet är ofta extra stort när 
just e-postenkäter används eftersom det är lättare att gömma bort ett e-
postmeddelande jämfört med ett brev som levereras hem i brevlådan (Trost 
2007:135, Ejlertsson 2005:11-13). Se vidare avsnittet Bortfall nedan. 

Ytterligare en nackdel med enkäter är att deltagaren i studien inte har 
möjlighet att ställa frågor direkt till mig som forskare om det uppstår några 
oklarheter. Detta problem har jag försökt motverka genom att vara så tydlig som 
möjligt i den information som jag bifogade tillsammans med enkäten (Ejlertsson 
2005:11-13). Deltagarna har också haft möjlighet att ställa frågor till mig om 
enkätfrågorna via e-post.  

Särskilt en fråga i enkäten, nummer sex, föranledde flera av deltagarna att 
ställa frågor till mig. Uppenbarligen var frågeställningen som löd ”Arbetar du med 
andra sociala kategorier än genus inom ramen för ditt genuspedagogiska arbete? 
Om ja, vilka och hur då? Om nej, hur kommer det sig att du inte gör det?” oklar 
för flera. Trost (2007:82ff) understryker vikten av att bara ha en fråga per fråga, 
att använda ett så kallat ”vanligt språk”, att frågorna är lätta att förstå och att inga 
krångliga ord används. Trots mina ansträngningar lyckades jag av allt att döma 
inte i detta avseende med just fråga sex. En anledning är sannolikt att frågan 
rymmer mer än en fråga. En annan kan vara att alla inte var förtrogna med 
begreppet ”social kategori”. 

5.1.3 Urval 

Eftersom undersökningen är av kvalitativ karaktär har jag gjort ett så kallat 
bekvämlighetsurval (Trost 2007:31). Deltagarna i enkätundersökning är listade 
som genuspedagoger på Myndigheten för skolutvecklings (MFS) hemsida.23 
Genuspedagogerna på nämnda lista är utbildade i genuspedagogik antingen vid 
Umeå universitet eller vid Göteborg universitet men arbetar i olika kommuner i 
Sverige.24 MFS är ansvariga för dessa kurser i genuspedagogik som initierades 
genom en satsning av regeringen våren 2003. Kurserna avslutades 2006 och 

                                                 
23 En av deltagarna hade ersatt en genuspedagog som arbetade där tidigare och som fanns på listan, 
den nya genuspedagogen fick därför svara på enkäten istället. Denna genuspedagog var utbildad i 
Göteborg som många av de andra genuspedagogerna på listan. 
24 Utbildningsorten finns dock inte listad för sex stycken av genuspedagogerna. 
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ungefär 19025 genuspedagoger har genomfört någon av kurserna i Umeå eller 
Göteborg och blivit godkända (SOU 2006:75 s. 222f). Av alla godkända 
genuspedagoger på kurserna finns 126 registrerade på den lista över 
genuspedagoger som jag har använt mig av för att få deltagare till enkäten. 

Kurserna i genuspedagogik är till för lärare i förskolan, grund- eller 
gymnasieskolan. Kursen vid Göteborgs universitet heter Värdegrund, jämställdhet 
och genusvetenskap och utgör 15 högskolepoäng, syftet är att öka kompetensen i 
jämställdhetsarbetet och ge pedagogerna verktyg att kunna arbeta med 
jämställdhets- och värdegrundsarbete i den egna praktiken (SOU 2004:115 s. 38).  

5.1.4 Bortfall 

Några av de enkäter som skickades ut nådde aldrig sina e-postmottagare eftersom 
det visade sig att alla e-postadresser inte stämde. Just detta är ett välkänt problem 
när det gäller elektroniska enkäter (Trost 2007:135). För att minska bortfallet 
försökte jag ta reda på de rätta adresserna och kontaktade berörda kommuner samt 
sökte på sökmotorn www.google.se efter korrekt kontaktinformation. Mina 
efterforskningar visade att vissa genuspedagoger helt enkelt hade lämnat sina 
uppdrag medan andra hade bytt namn. Totalt rör det sig om sju genuspedagoger i 
min studie som jag med säkerhet vet inte har fått mina e-postmeddelanden.26  

Fem personer, cirka fyra procent, har svarat att de inte arbetar som 
genuspedagoger och därför inte vill/kan svara på enkäten. Jag har svarat de 
sistnämnda personerna att de gärna får svara även om de inte formellt har uppdrag 
som genuspedagoger, men de har ändå valt att inte svara. Det kan hända att de 
som svarat på enkäterna är mer intresserade av genuspedagogik, har arbetat mer 
och/eller har formellt uppdrag som genuspedagoger, vilket kan påverka svaren. 
Det finns dock de som svarat utan att ha arbetat som genuspedagog. 

För att minimera bortfallet skickades först ett informationsbrev med en 
förfrågan om genuspedagogerna ville delta i studien. Detta brev fick inget stort 
gensvar. En tid efter att detta informationsbrev nått de tilltänkta deltagarna, 
skickades själva enkäten med följebrev ut. Detta utskick resulterade i ett 20-tal 
svar. Två veckor efter att enkäten skickats ut fick deltagarna en påminnelse vilken 
resulterade i ytterligare cirka 20 svar.  

Av de genuspedagoger som med största sannolikhet har fått enkäten har 34 
procent (41 personer) svarat på den, alltså är bortfallet 66 procent. Således är det 
22 procent av alla de genuspedagoger som har gått utbildningarna i Umeå och 
Göteborg som finns representerade i mitt urval, vilket kan ses som ett gott utfall. 

Trost (2007:76) understryker att det interna bortfallet på öppna frågor ofta blir 
mycket stort. I denna undersökning var det interna bortfallet för de öppna frågorna 
totalt 13 procent, till störst de skedde bortfallet på fråga sju som gav deltagarna 
möjlighet att tillägga något om de ville. För de slutna frågorna var bortfallet 
nästintill noll procent. Detta kan ses som en mycket gott utfall. 

                                                 
25 Examinering sker löpande så att det kan vara fler som är godkända nu. 
26 Därför minskar jag min urvalslista till 119 personer och procentsatserna nedan angående bortfall 
bygger på det. 
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6 Analys 

Analysen är strukturerad efter de öppna frågorna i enkäten. Varje avsnitt är 
således uppbyggt efter en fråga. Fråga sju har dock inget eget avsnitt eftersom det 
inte var så många som svarade på den, dessa svar väver jag istället in i de andra 
frågorna. Inledningsvis ger jag en övergripande bild av genuspedagogernas svar. 
För att kunna göra detta är det nödvändigt att kategorisera svaren vilket blir 
detsamma som min tolkning av genuspedagogernas svar. För att också kunna visa 
på variationen och komplexiteten i genuspedagogernas svar gör jag även en 
fördjupad redovisning och analys av genuspedagogernas svar27. 

6.1 Genuspedagogernas bakgrund 

Alla deltagare i studien är kvinnor förutom två män vilket motsvarar fem procent 
av deltagarna. I jämförelse med andelen män på MSF:s hemsida, vilket är sju 
procent, kan detta ses som representativt för hur stor andel som är män bland 
genuspedagoger. Att det är så få män i denna studie och bland genuspedagoger 
generellt kan bero på att förskola till och med grundskola är arbetsplatser där 
kvinnor är i majoritet. Det kan också bero på att genusordningen till större del 
diskriminerar kvinnor än män, och att kvinnor därför känner sig mer benägna att 
arbeta för jämställdhet. Eftersom det är så få män har jag inte valt att analysera 
skillnaderna mellan kvinnornas och männens svar.  

Som diagrammet nedan visar är de flesta deltagarna mellan 50-59 år, därefter 
kommer åldersspannet 40-49 är och efter det 30-39 år. Inga deltagare är mellan 
20-29 år och endast ett fåtal 60-69 år gamla. Detta betyder att de flesta utbildade 
genuspedagoger antagligen28 har arbetat inom yrket ett antal år och att de flesta i 
denna undersökning har en yrkeserfarenhet på 20- 30 år. Det är möjligt att en 
gedigen pedagogisk erfarenhet gör det lättare att arbeta som genuspedagogik. Jag 
vill dock poängtera att detta bara gäller åldersspannet på för de genuspedagoger 
som ingår i min undersökning; det är således osäkert hur åldersspannet ser ut 
bland alla genuspedagoger i Sverige. Eftersom mitt urval är relativt representativt 
kan detta dock ge en indikation.  

 

                                                 
27 I de deltagares svar som jag citerar i analysen har jag rättat enklare stav- och språkfel och ibland 
tagit bort punkter och siffror när de radar upp saker. 
28 Min upplevelse är att de flesta börjar arbeta när de är mellan 20-30 år gamla. 
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Figur 6.1 Deltagarnas åldersfördelning 
 
I den tredje slutna frågan angav deltagarna i vilken verksamhet de arbetar. Vissa 
verkar ha svarat i den verksamhet som de ursprungligen hör hemma medan andra 
har uppgivit var de arbetar som genuspedagoger. Därför har jag valt att visa var 
deras uppdrag är riktade genom att tolka den tredje slutna frågan och svaren på de 
öppna frågorna. Denna redovisning och analys finns i avsnitt 6.2.2 Form och 
riktning på uppdragen.   

Det råder en variation mellan deltagarna hur länge de har arbetat som 
genuspedagoger. Denna fråga var ställd i tron om att genuspedagoger arbetade 
genuspedagogiskt i sin verksamhet gentemot barnen/eleverna vare sig de hade ett 
uppdrag att göra det eller inte. Det verkar dock som om många av deltagarna ser 
det genuspedagogiska arbetet som något som de bör ha som formellt uppdrag för 
att de ska genomföra det. Vissa svarade att de inte arbetar som genuspedagoger 
men att de är utbildade sedan en tid tillbaka. I dessa fall kategoriserade jag svaret 
som hur länge de varit utbildade. I materialet råder därför en viss förvirrning om 
deltagarna på denna fråga svarat hur länge de varit utbildade eller hur länge de 
haft uppdrag som genuspedagog. Oavsett detta befinner sig de flesta deltagarna i 
spannet 2-3 år och 4-5 år. Som tidigare påtalats har begreppet genuspedagogik 
funnits sedan 2003 vilket är samma år som kurserna i genuspedagogik i Göteborg 
och Umeå initierades. Det är alltså fem år sedan och det är bara en person som har 
arbetat som genuspedagog i över 5 år. De flesta har alltså inte arbetat så länge som 
genuspedagoger, vilket kan påverka hur de arbetar idag.  
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Figur 6.2 Längden av genuspedagogernas arbete 

6.2 Genuspedagogernas uppdrag 

6.2.1 Formellt uppdrag? 

Diagrammet nedan visar på hur många av deltagarna som har respektive inte har 
ett formellt uppdrag som genuspedagog. Som diagrammet visar har 59 procent av 
deltagarna ett formellt uppdrag som genuspedagog av något slag, medan 41 
procent inte har det. Drygt hälften av deltagarna har således något slags formellt 
uppdrag, vilket jag definierar som att genuspedagogen har någon form av 
nedsättning i tjänsten (eller vid behov kan få det), alternativt att genuspedagogen 
har fått en helt ny tjänst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 6.3 Om genuspedagogerna har något formellt uppdrag 
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Det kan hända att deltagarna i denna studie representerar en högre andel 
genuspedagoger som har ett formellt genuspedagogiskt uppdrag, eftersom enkäten 
handlade just om genuspedagogers arbete. I den undersökning av Umeå 
universitet som jag tidigare refererade till fick kommunerna uppge vad de skulle 
använda sina genuspedagoger till när de var färdigutbildade.  7,5 procent av 
kommunerna svarade att genuspedagogerna skulle arbeta som vanligt (SOU 
2006:75 s. 226ff). Siffran av dem som inte har något uppdrag alls i min studie, 41 
procent, är således mycket högre än de uppgifter som redovisas i ovannämnda 
undersökning vid Umeå universitet. 85 procent av kommunerna i Umeå-
undersökningen svarade att de skulle ta tillvara på genuspedagogens kompetens 
på något sätt; en siffra som alltså är högre än den jag får fram i min studie; endast 
59 procent uppgav att de har något slags formellt uppdrag.  Nedan kan Umeås 
resultat utläsas från diagrammet och bör jämföras med figur 6.3 ovan. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4 Kommunernas svar om hur de ska använda genuspedagogerna. 

6.2.2 Form och riktning på uppdragen 

Studien visar att genuspedagoger runt om i landet har väldigt olika förutsättningar 
för sitt arbete. En av genuspedagogerna har en heltidstjänst för att arbeta med all 
pedagogisk verksamhet i sin kommun. Två genuspedagoger har 75 procent av sin 
tjänst avsatt var att arbeta genuspedagogiskt i sin kommun. Några ska ges uppdrag 
”vid behov”. Ytterligare några har en timme/vecka till att arbeta 
genuspedagogiskt. Men många har som tidigare nämnts inget uppdrag.  
Diagrammet nedan visar på variationen på uppdragen. SOU 2006:75 (s. 226ff) 
understryker att den inte är tillräckligt med en genuspedagog per kommun för alla 
skolformer. Av genuspedagogerna i denna studie är det alltså några få som har en 
stor andel av sin tjänst avsatt för genuspedagogik. Det är osäkert hur många 
genuspedagoger det finns i deltagarnas kommuner, men det verkar inte som om 
genuspedagogerna får tillräckligt med resurser för att kunna genomföra sitt arbete. 
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Figur 6.5 Vilket slags uppdrag som genuspedagogerna har 
 
Vid en jämförelse med enkätstudien gjord av Umeå universitet, angav 32,5 
procent av kommunerna att genuspedagogen skulle få delvis andra uppgifter inom 
sin tjänst. Motsvarande siffra för denna studie29 är 54 procent vilket är en klart 
högre siffra. 12,5 procent av kommunerna angav att genuspedagogerna skulle få 
en ny tjänst i kommunen. Dessvärre är det svårt att jämföra denna siffra med mina 
resultat eftersom jag inte vet om en ny tjänst innebär en 100 procentig tjänst eller 
något annat. Om jag räknar att en ny tjänst omfattar minst 20 procent nedsättning 
från ordinarie tjänst blir motsvarande siffra för min undersökning 44 procent. 
Dessa uppgifter är emellertid mycket osäkra varför det inte går att dra några 
långtgående slutsatser på grundval av dessa beräkningar.  

Som diagrammet30 nedan visar riktar sig de flesta genuspedagoger till alla 
stadier, förskola, grundskola och gymnasiet. Detta visar att principerna för 
genuspedagogik i flertalet fall ses som lika oavsett ålder på barnen/eleverna, vilket 
är ett synsätt som även Svaleryd (2003) delar. Värt att notera i sammanhanget är 
dock, vilket framgår av diagrammet nedan, att arbetet inte är jämnt fördelat 
mellan förskola, grundskola och gymnasium. Istället anger många 
genuspedagoger att de arbetar med förskola och grundskola men inte med 
gymnasiet. Som påtalats ovan anger också SOU 2006:75 (s. 136) att 
jämställdhetsarbetet i förskolan har kommit längre än i skolan. Det kan vara så att 
det finns en bakomliggande grunduppfattning om att barn är mest formbara när de 
är små och att det därför är viktigt att rikta det genuspedagogiska till de yngre 
barnen. 40 procent av kommunerna i den enkätstudie Umeå universitet 
genomförde angav att genuspedagogerna även skulle arbeta vid andra skolor. 
Motsvarande siffra för genuspedagogerna i min undersökning är 63 procent. 
Genuspedagogernas resonemang kring sina uppdrag analyserar jag nedan.  

 

                                                 
29 Här räknar jag alla genuspedagoger som inte arbetar 100 procent med genuspedagogik men som 
har nedsättning i tjänsten så det är lite osäkert hur kommunerna definierade det. 
30 Detta är de som har angett att de har ett uppdrag, och de som angett att de ändå arbetar 
genuspedagogiskt.  
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Figur 6.6  Riktningen på genuspedagogernas uppdrag 

6.2.3 Genuspedagogernas upplevelse av sitt uppdrag 

De genuspedagoger som har ett formellt uppdrag beskriver på denna fråga hur 
deras tjänst ser ut. Såsom jag visat ovan kan genuspedagogernas uppdrag se 
väldigt olika ut. Majoriteten av genuspedagogerna i min studie som har uppdrag 
har nedsättning med 20-25 procent av ordinarie tjänst för att arbeta med 
genuspedagogik. En genuspedagog som anger att hon har starkt stöd från sin 
kommunledning, säger så här: 

 
Jag har en tjänst på 40 %, riktat till förskolorna i kommunen. (…) Jag har haft fria 
händer att från grunden utforma den verksamhet som finns i kommunen idag. Sedan 
ett år tillbaka har jag tre kollegor som också är genuspedagoger anställda på 10 % 
vardera. 

 
Denna genuspedagog verkar ha resurser för att genomföra sitt arbete och har även 
kollegor att samarbeta med. Här är också ett exempel på att det är förskolan som 
är fokus för genuspedagogiken, vilket kan indikera att förskolan kommit längre 
med jämställdhetsarbetet än skolan (SOU 2006:75 s. 36).  

De genuspedagoger i undersökningen som har mest kommentarer kring 
uppdraget, är de som inte har ett formellt uppdrag eller de som är missnöjda med 
hur uppdraget ser ut. En genuspedagog som har varit utbildad i 4-5 år uttrycker 
sig så här:  

 
Har inget specificerat uppdrag – trots påstötningar. Det blir hela tiden bortprioriterat 
– trots att jag själv sitter med och planerar kompetensutvecklingen för 
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förvaltningen!!! Vad är det som hindrar?? Så mycket annat som MÅSTE göras, 
lagar, förordningar mm. Och det är inte bara pengabrist, det är lika mycket tidsbrist! 

 
Denna genuspedagog ger uttryck för en stor frustration kring sin arbetssituation 
och att hon inte får möjligheter att utföra sitt uppdrag. Detta bekräftar det Roth 
(2002:147ff) framhåller, nämligen att det är viktigt att ledningsgruppen involveras 
i och tar ansvar för att få jämställdhetsarbetet integrerat. Detta får tjäna som ett 
exempel på en kommun som inte brukar sin kompetens. En genuspedagog säger 
så här på fråga sju där deltagarna fick tillägga något om de ville:  
 

Jag tycker att det är sorgligt att kommunen jag arbetar i inte anser sig ha råd med ett 
aktivt jämställdhetsarbete. Bland medarbetarna finns ett stort intresse men ledningen 
skyller enbart på ekonomi.  

 
Denna genuspedagog uttrycker en uppgivenhet över ledningens ointresse och 
enligt Roth (2002:147ff) är en vanlig typ av motstånd just påståendet att 
organisationen ”inte har tid” att jobba med jämställdhet just nu. 
Ekonomiargumentet kan ses som ett liknande argument. Hon framhåller också att 
det finns ett stort intresse bland medarbetarna vilket jag återkommer till under 
avsnitt 6.7 Möjligheter och svårigheter i det genuspedagogiska arbetet. En annan 
genuspedagog uttrycker det så här: 

 
Det kommunala uppdraget finns inte längre efter att ha arbetat 4 år som kommunal 
genuspedagog för förskola, grundskola och gymnasieskolan på 20 procent, anser 
man att man har gjort sitt. Ingen central tjänst, däremot köper nu de enskilda 
skolorna mina tjänster av min firma. Vilket gör att bara på de skolorna där det finns 
en ledning som vill satsa kommer jag in och arbeta som genuspedagog. 

 
Citatet ovan belyser både hur viktigt det är att skolans ledning är intresserad av att 
driva genuspedagogiska projekt och att den decentralisering till skolledningen 
från kommunen som skett på senare år både kan vara positiv och negativ (SOU 
2004:115 s. 50f). Den citerade genuspedagogen framhåller att kommunen tycker 
sig ha gjort tillräckligt efter fyra år med en genuspedagog på 20 procent. Detta 
visar på en okunskap från kommunens sida om hur lång tid det i praktiken tar att 
genomföra jämställdhetsreformer (Cockburn 1991:13). Frågan är hur mycket tid 
varje förskola och skola i kommunen har fått om genuspedagogen endast haft en 
tjänst på 20 procent. Denna genuspedagog är alltså en av dem som blivit konsult i 
genuspedagogik, en ”profession” som enligt Ohrlander (2008) började växa fram 
under 2005-2006. I denna studie är det 10 procent av genuspedagogerna som 
anger att de är konsulter, antingen i kombination med annan tjänstgöring eller 
enbart som egen företagare. En annan genuspedagog uttrycker sig på följande sätt: 
 

(…) I Sundsvalls kommun31 har vi ingen genuspedagog anställd trots att vi är 6 
utbildade med lång erfarenhet av skolans värld. Man har helt enkelt inte förstått 

                                                 
31 Alla städer och kommuner är utbytta för att anonymiteten ska bevaras. 
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betydelsen av genuspedagoger trots att man utbildat. (…) Det jag kan tycka är att 
man i det läge skolan befinner sig i att det borde vara ännu aktuellare och se vinsten. 
Det råder okunskap vilket leder till förvirring. 

 
Återigen ett exempel på den frustration många genuspedagoger ger uttryck för i 
undersökningen över att kommunerna inte använder sina genuspedagoger. Här får 
vi ännu ett belägg för hur viktig ledningen är för ett lyckat jämställdhetsarbete. 
Denna genuspedagog framhåller att det råder okunskap och att det leder till 
förvirring i kommunen, vilket stärker delegationen för jämställdhet i förskolans 
påstående om att det behövs en kunskapsförstärkning på alla nivåer, alltså även 
hos ledningen i skolan och kommunen (SOU 2004:115 s. 8f). Att 
genuspedagogerna inte tas tillvara som resurs kan bero på det som Roth 
(2002:147ff) påpekar, nämligen att jämställdhet ofta inte ses som ett område där 
det krävs kunskap. Dessa genuspedagoger har utbildats men det saknas 
uppenbarligen kunskap, insikt och en medvetenhet om vikten av genuspedagogik 
inom kommunerna för att ta till vara på genuspedagogernas kunskap och 
kompetens. En genuspedagog säger så här: 
 

För det första vill jag bara berätta att uppdraget är inget formellt uppdrag, utan det 
har kommit till genom att jag varit drivande. Det finns ingen tid avsatt till detta utan 
jag får pussla med min arbetstid och delvis arbeta ideellt, av eget intresse. (…) 

 
Denna genuspedagog får alltså delvis arbeta gratis för få till stånd ett 
genuspedagogiskt arbete; med ledningens ekonomiska stöd skulle arbetet 
förenklas och få nödvändig legitimitet. Här är en annan genuspedagog som 
berättar: 

 
Jag har fått 20 % i mitt ”högstadiespår” till att jobba med genus- och 
jämställdhetsfrågor med personal, elevgrupper, föräldramöten och elevråd. Fast det 
är inte speciellt stor efterfrågan när det gäller de vuxna; mer när det gäller 
elevgrupper. Vilken annan rektor som helst i kommunen kan ”köpa loss” mig från 
min klasslärartid, sägs det, men görs inte! 

 
Det är flera genuspedagoger som uppger att det ska gå att köpa loss dem så att en 
vikarie sätts in för deras klass, men det verkar inte fungera i praktiken. Denna 
genuspedagog verkar tydligen i sin egen skola, vilket kan ses som positivt. Men 
om inte personalen får utbildning och är med på uppdraget genuspedagogik, blir 
det svårare att få till stånd en förändring. Pedagogernas kunskapslyft i genusfrågor 
är Svaleryds (2003:8f) första element i genuspedagogik och grunden till 
förändring. En annan genuspedagog uttrycker sig så här:  

 
Min utbildning och det uppdrag som det skulle medföra beslutades av min förra chef. 
När mina studier var klara hade han slutat sin tjänst och efterträdaren och 
utbildningschefen på min arbetsplats ansåg inte att man behöver arbeta med detta 
här!!! 

 



 

 36

Återigen visar det sig här hur viktig ledningens kunskap och inställning är i 
sammanhanget. Att denna chef inte anser att man behöver arbeta med 
genuspedagogik får betraktas som anmärkningsvärt med tanke på de tydliga 
incitamenten som finns i lagen och i läroplanerna. En annan genuspedagog säger 
så här: 
 

I vår kommun finns det inget klart uttalat vad jag ska göra. När jag var klar med 
kursen var jag med på en chefsdag som hade genusperspektiv som tema. Jag 
berättade vad jag läst och att jag ville ha arbetsuppgifter. Vissa chefer visade sitt 
intresse och några har hört av sej. Har varit på ett fåtal förskolor och pratat 
övergripande om genusteorier och hur man kan lägga upp ett jämställdhetsarbete. Jag 
har en ( ! ) timme/ vecka avsatt. Känns mest som en symbolisk tid. 

 
Trots tydligheten i lag och läroplan är alltså det genuspedagogiska arbetet tydligen 
beroende av enskilda chefers intresse. Och att denna genuspedagog har en timme 
avsatt tyder återigen på en okunskap om hur mycket arbete som krävs för att få till 
stånd en förändringsprocess. 

De citat jag har lyft fram visar att många genuspedagoger är besvikna på att de 
antingen inte får några uppdrag alls, vilket är 41 procent av deltagarna, eller att de 
får för lite tid för sitt arbete. Ledningen prioriterar inte området och av 
enkätsvaren framgår det tydligt att genuspedagogerna får svårt att genomföra sitt 
arbete om inte ledningen visar intresse och ger sitt stöd. De genuspedagoger som 
är nöjda med ledningen har lyft fram det under fråga fem som handlar om 
möjligheter och svårigheter i arbetet, och det går därför att läsa om i avsnitt 6.7. 

6.3 Vad är en genuspedagog, enligt dem själva? 

I detta avsnitt redogör jag för och analyserar genuspedagogernas syn på vad en 
genuspedagog egentligen är. Svaren varierar i hög grad och detta kan kopplas till 
Fredrik Bondestam (2007:33) som menar att det finns lika många feministiska 
pedagogiska inriktningar som det finns feministiska pedagoger. Vissa mönster kan 
dock urskiljas i svaren. I diagrammet nedan har jag sammanställt de aspekter som 
flest deltagare angav på frågan vad en genuspedagog är. Flertalet genuspedagoger 
i undersökningen lyfte fram flera olika aspekter. Detta innebär att en deltagare kan 
finnas representerad på flera av aspekterna i x-axeln i diagrammet. Nedan 
analyserar jag dessa aspekter närmare och ger exempel på hur deltagarna uttrycker 
sig kring detta.  
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Figur 6.7 Vad deltagarna menar att en genuspedagog är 
 
Nästan hälften av deltagarna, 46 procent, uppgav att en genuspedagog är en 
utbildare som ska ge kunskap om genus till andra. De flesta framhöll att denna 
kunskap ska förmedlas till andra pedagoger. Det fanns dock deltagare som angav 
att de skulle föra över kunskap om genus till andra personer. För att kunna 
förmedla kunskap om genus till andra är det nödvändigt att genuspedagogen har 
kunskap om genus; 34 procent av deltagarna uppgav att en genuspedagog ska vara 
en kunskapsbank i genusrelaterade frågor i skola och samhället. Detta kan kopplas 
till Muschinsky (2000:59) som menar att det finns en förväntan att bildning ska 
medverka till lösa sociala, ekonomiska och politiska problem som till exempel 
jämlikhet och demokrati. Här ska alltså kunskap leda till att andra pedagoger blir 
medvetna om genusordningen och därmed kunna föra in en genuspedagogik i sin 
egen verksamhet. En genuspedagog uttrycker sig så här: 

 
En person som skall höja medvetandegraden hos pedagoger och skolledare för att 
läroplanens intentioner skall kunna genomföras. En person som med brett kunnande 
skall kunna leda, lära och inspirera i frågor som har med skola och kön att göra. 

 
I detta citat lyfts flera aspekter av det genuspedagogiska arbetet fram; 
genuspedagogens kunskap och dennas förmåga att driva genusfrågor, att lära 
andra och göra dem medvetna om genusstrukturer samt inspirera andra pedagoger 
att arbeta med dessa frågor. Detta sammanfaller delvis med Kajsa Svaleryds 
(2003:8f) första element i genuspedagogik; alla lärare blir medvetna om 
genusstrukturer och sina egna värderingar och hur de påverkar undervisningen. 
Detta menar Svaleryd är grunden till förändring. En annan genuspedagog 
uttrycker det så här: 
 

En pedagog med specialisering av genus. Att kunna se och kartlägga orättvisor 
utifrån kön. Kunna utbilda pedagoger att se dessa mönster och att se sina egna 
föreställningar om kön och hur vi alla är med och bidrar till att könsroller består. Att 
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vara genuspedagog är också att jobba i motvind många gånger, att bli ifrågasatt hela 
tiden. 

 
Denna deltagare anger också att en genuspedagogs uppgift är att ha kunskap och 
föra den vidare. Hon är än mer tydlig med att genuspedagogers uppgift handlar 
om att få pedagoger att se sina egna föreställningar om kön. Hon framhåller också 
det motstånd som finns mot detta arbete och, som Wahl et al. (2001:181ff) 
understryker, kan förändringsprocesser som ifrågasätter maktstrukturer, vilket 
jämställdhetsarbete kan komma att göra, möta motstånd.  

En annan aspekt som hänger ihop med kunskap och kunskapsöverföring är att 
genuspedagoger enligt dem själva ska stötta och fungera som en handledare för 
andra pedagoger i det genuspedagogiska arbetet. 44 procent av deltagarna angav 
denna aspekt på denna fråga. En genuspedagog skriver så här: 
 

Jag är en stödfunktion i Umeå kommun och Umeå kommuns skolförvaltning. Mitt 
uppdrag är att vara sakkunnig i utbildningsfrågor som rör jämställdhet och 
genusmedvetenhet. En genuspedagog för mig är en person med särskild utbildning 
och kompetens att fullfölja skollagen och läroplanens uppdrag. 

 
Här lyfts förutom stödfunktionen också kunskapsaspekten fram igen. 
Genuspedagogen lyfter även fram att det krävs en viss utbildning och att 
kompetensen till sist ska användas för att följa skollagen och läroplanen. Det är 20 
procent av deltagarna som lyfter fram skollag och/eller läroplansaspekten. 
Eftersom det finns så tydliga incitament i lag och läroplan är det inte frivilligt att 
arbeta med dessa frågor, därför är det intressant hur genuspedagogen ovan 
uttrycker att hennes upplevelse av att vara genuspedagog är att vara ifrågasatt hela 
tiden. En annan genuspedagog säger så här: 
 

(…) Jag har många funderingar ex finns det något samband mellan engagerad rektor 
och aktiv genuspedagogik i verksamheten? Eftersom jämställdhet är en del av 
värdegrunden borde den vara högre prioriterad med tanke på läroplanens intentioner. 
Tyvärr är det så att de flesta som genomgått genuspedagog utbildningen återgått till 
sin vanliga tjänst. Ska arbetet lyckas ute i verksamheten måste det finnas kompetens 
som kan stödja personalen och där genuspedagogerna spelar en viktig roll. (…) Att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska ha samma 
möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. Det är ett uppdrag som vi inte kan frånsäga oss. 

 
Denna genuspedagog lyfter fram flera av aspekterna och även något som 
diskuterades ovan under avsnitt 6.2 Genuspedagogers uppdrag. Hennes 
upplevelse är att de flesta genuspedagoger återgår till sin vanliga tjänst, vilket 
motsäger resultatet i föreliggande studie som visar att de flesta genuspedagogerna 
har ett uppdrag. Det kan antigen tyda på att urvalet i denna studie är snedfördelat, 
att det är fler som har uppdrag som har svarat som jag angett ovan, eller att den 
ovan citerade genuspedagogen bara är uttryck för en upplevelse. Genuspedagogen 
frågar sig om det finns ett samband mellan en engagerad rektor och en aktiv 
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genuspedagogik. I förhållande till svaren i avsnitt 6.2 som visar att ledningens 
stöd är vikigt för genuspedagogers förutsättningar att genomföra sitt arbete och att 
en engagerad ledning är viktigt för jämställdhetsarbetet, verkar det som om en 
engagerad rektor och aktiv genuspedagogik hänger ihop. Denna genuspedagog 
lyfter också fram ännu en aspekt att genuspedagoger (och pedagoger) ska arbeta 
för att ge pojkar och flickor samma möjligheter men det är endast 15 procent av 
genuspedagogerna som lyfter fram den aspekten. Den aspekten är en del av 
Svaleryds (2003:8f, 42) fjärde element i genuspedagogik. En annan deltagare 
menar att en genuspedagog är: 
 

Någon som borde finnas i varje förskoleenhet, någon som har kunskapen och som 
vill driva jämställdhetsarbetet. (…) Det optimala vore om man på central nivå 
förstod nyttan av att anställa, avsätta timmar till en genuspedagog. Risken som jag 
ser det är att den person som på mer eller mindre på egen hand och initiativ driver 
frågan ska tröttna. 

 
Här framhålls vikten av att det finns många genuspedagoger och att ledningen ger 
genuspedagoger formella uppdrag. Det understryks också att genuspedagogen ska 
vilja driva jämställdhetsarbetet.  22 procent av deltagarna angav att en 
genuspedagog ska driva och arbeta med genusfrågor. Denna genuspedagog lyfter 
också fram att det är farligt att det är en eldsjäl som driver dessa frågor eftersom 
det då finns risk att personen i fråga tröttnar. Jag återkommer till detta nedan i 
avsnitt 6.6 Möjligheter och svårigheter i det genuspedagogiska arbetet 

Andra aspekter som lyfts fram av ett mindre antal av deltagarna är att en 
genuspedagog ska knyta ihop genusteori med yrkespraktik och finna metoder för 
detta. Genuspedagogen ska också inspirera andra pedagoger att arbeta med detta. 
En deltagare uttrycker dig så här: 

 
En som entusiasmerar och inspirerar, irriterar och oroar, som får människor att 
fundera över sig själva och över mönster/strukturer i samhället. En vägledare som 
kan guida både teoretiskt och praktiskt. 

 
Deltagaren lyfter här även fram att genuspedagoger ska irritera och oroa, vilket 
visar på en medvetenhet om det motstånd som finns mot förändringsprocesser 
som handlar om maktprocesser (Wahl et al. 2001:181ff). Det kan också kopplas 
till Kajsa Tegnér (2007:123ff) och Svaleryd (2003:41ff) som menar att en 
förändring som innebär att lärare måste lära sig nya saker, kan leda till en 
osäkerhet som kan tolkas som konservatism. Då kan det tänkas att 
genuspedagogen kan ses som oroande och irriterande.  

Ytterligare två aspekter tas upp av några deltagare i undersökningen, nämligen 
att en genuspedagog ska ha med sig genusperspektivet i sin dagliga gärning vilket 
nämndes av tre deltagare, och att de ska medvetandegöra barn och elever om 
genus vilket framhölls av fyra av deltagarna. Den sistnämnda aspekten är det 
tredje elementet i Svaleryds (2003:8f, 42) genuspedagogik.  

Tolv procent av deltagarna öppnar för att genuspedagogik inte bara handlar om 
förskola och skola. De flesta verkar dock vara av uppfattningen att det handlar om 
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pedagogiska verksamheter. En frågeställning i studien är om genuspedagoger 
arbetar med några andra sociala kategorier än genus; det tar jag upp under avsnitt 
6.7 Intersektionalitet i det genuspedagogiska arbetet. Jag tycker dock att det var 
intressant att se hur många som tog upp aspekterna demokrati, värdegrund, 
jämlikhet mångfald i denna fråga, som ju handlar om vad en genuspedagog är. 
Totalt var det 17 procent som nämnde just detta i sina svar. Detta kommer jag 
jämföra nedan med resultatet på fråga sex som finns i avsnitt 6.7.  

Genuspedagogerna verkar främst rikta sin verksamhet mot andra pedagoger, 
och då utbilda och handleda dem så att det de kan få en egen genuspedagogik i sin 
dagliga gärning. Det är tydligt att det finns en synsätt som säger att bildning kan 
leda till jämställdhet (Muschinsky 2000:59). De flesta angav att kunskapen 
handlade om genus, men 17 procent av deltagarna var som sagt öppna för att det 
även kunde handla om demokrati, värdegrund, jämlikhet och mångfald. Jag tycker 
det är slående att det är så förvånansvärt få som lyfter fram att genuspedagogen 
ska arbeta gentemot barnen och eleverna.  

6.4 Genuspedagogernas mål  

De mål som deltagarna anger i enkäten tangerar deras svar i föregående avsnitt 
om vad en genuspedagog är. Ett fåtal angav att deltagarnas mål var synonymt med 
vad en genuspedagog är. Några av deltagarna som inte hade ett formellt uppdrag, 
uppgav att de inte hade några mål. Innan jag började skriva denna uppsats tänkte 
jag att genuspedagogerna oavsett uppdrag har genuspedagogiska mål i den egna 
undervisningen. Det kan hända att dessa genuspedagoger har det men att frågan 
var utformad så att de bara tänkte på den utåtriktade genuspedagogiska 
verksamheten och inte den gentemot eleverna.  I diagrammet nedan har jag 
sammanställt de mål som förekommer oftast i genuspedagogernas svar.  
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Figur 6.8 Vad deltagarna anger är deras mål i den genuspedagogiska verksamheten. 
 
Det vanligaste målet är detsamma som den vanligaste aspekten för vad en 
genuspedagog är, nämligen att ge kunskap om genus till andra; 54 procent angav 
detta mål. Detta sammanfaller som nämnts med Svaleryds (2003) första element i 
genuspedagogiken. En genuspedagog säger att hennes mål är: 
 

Att sprida kunskaper till personal och elever om genus, jämställdhet, maktfrågor och 
lika värde. För att förstå genus behövs kunskaper i ämnet. Många förenklar och 
förminskar ämnet tyvärr. 

 
Denna genuspedagog anger att målet även är att sprida kunskaper om genus till 
elever, men sammantaget är det bara tolv procent av genuspedagogerna som anger 
detta som ett mål. Citatet ovan ligger i linje med Roth (2002:147ff) som menar att 
jämställdhet ofta betraktas som ett område där det inte krävs kunskaper, medan 
det enligt Roth i själva verket förhåller sig precis tvärtom. Kunskap behövs för att 
arbetet ska bli konkret och strategiskt. Detta är för övrigt en uppfattning som 
många av deltagarna delar med Roth. En annan genuspedagog skriver så här: 

 
Att tillföra kunskap om genus till andra. Att arbeta utifrån genusperspektiv. Att få på 
de så kallade genusglasögonen till alla andra så att vi gemensamt kan arbeta för ett 
jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska få samma möjligheter, ha samma 
rättigheter och skyldigheter. 

 
Denna deltagare lyfter även fram kunskapsaspekten och att andra ska få 
”genusglasögonen” vilket är ett begrepp som några deltagare nämner. Att målet är 
ett jämställt samhälle är det bara två genuspedagoger som nämner, även om jag 
utgår från att många genuspedagoger har det som slutgiltigt mål. En 
genuspedagog anger att målet är: 

 
Som jag tangerat i svaret ovan, hjälpa människor till självhjälp när det gäller att 
upptäcka ojämställdhet på alla möjliga nivåer. Det är oändligt viktigt att alla 
pedagoger blir medvetna om de genuskontrakt och den maktobalans som finns 
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mellan män/kvinnor, pojkar/flickor för att de i sin tur ska kunna arbeta aktivt för att 
motverka de traditionella könsmönstren. 

 
Deltagaren lyfter här fram som mål att hon ska hjälpa människor att själva arbeta 
med dessa frågor, så att de ska kunna motverka könsmönster. Hon lyfter även 
fram maktaspekten vilket kan visa på feministiska utgångspunkter (Gemzöe 
2002). De genuspedagoger som framhåller att målet är att motverka traditionella 
könsmönster och nå ett jämställt samhälle, utgår möjligen från de feministiska 
pedagoger som Bondestam (2007:33) diskuterar, som pekar på undervisningens 
frigörande potential. En annan genuspedagog säger så här: 
 

Att jag som lärare är medveten om och har kunskap om genusfrågor och iakttar mig 
själv när jag undervisar, när jag lägger upp kurserna, väljer litteratur. Jag är vinn om 
variationen, tvärgrupper, basgrupper ibland par om par. Reflekterar över min 
undervisning kontinuerligt och tänker på genusfrågor. 

 
Just detta svar hade jag förväntat mig att möta betydligt oftare i undersökningen, 
men till min förvåning var det var bara ett fåtal deltagare som framhöll elev- och 
undervisningsaspekten som svar på frågan. Denna fråga sammanfaller element ett 
och element fyra i Svaleryds (2003:8f) genuspedagogik. Det första elementet 
innebär bland annat att lärarna ska bli medvetna om hur genus påverkar 
undervisningen, och det fjärde elementet handlar om att hitta metoder för att nå en 
likvärdig undervisning för flickor och pojkar. Denna pedagog undrar inte om 
undervisningen påverkas av kön utan hur, precis som feministiska pedagoger gör 
enligt Bondestam (2007:33). Den sista meningen i citatet ovan kan kopplas till 
Bondestam (2007:34f) som, med utgångspunkt i feministisk pedagogik, menar att 
pedagoger borde tänka på vissa aspekter om kön och undervisningen inför, under 
och efter varje pedagogisk situation. En genuspedagog menar att hennes mål är: 

 
Att få en ny medvetenhet för att kunna förändra. Det man inte ser kan man heller 
inte ändra på. Jag vill att så många som möjligt börjar se hur begränsande våra 
traditionella könsmönster är för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Jag vill 
att man ska få möjlighet att utvecklas till den människa man är ämnad att bli, utan 
begränsningar på grund av kön. Att man i skolan kan välja att vara duktig, vare sig 
man är kille eller tjej. Att man kan välja det yrket som intresserar en utan 
könsrollstänkande. Att vi får jämställdhet både inom den privata sfären som i det 
offentliga livet. Jag vill att synen på våld och homofobi förändras med tiden. Och 
mycket mycket mer. 

 
Denna deltagare framhåller vikten av kunskap om genus, att flickor och pojkar 
ska få samma möjligheter och att alla ska få vara duktiga i skolan oberoende av 
kön. Det sistnämnda kan kopplas till pojkarnas lägre betyg, och att ambition i 
skolan numera ses som något feminint (Jalmert 2007:107ff). Som vi kan se 
framhåller hon att det slutgiltiga målet är jämställdhet i hela samhället, också i den 
privata sfären. Många feminister har under historiens gång påpekat att det 
personliga också är politiskt. Barnen och eleverna har även ett liv hemma, utanför 
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skolan, därför kan det ses som positivt att även det privata lyfts fram här. Denna 
deltagare lyfter också fram problematiken med homofobi; i denna fråga var det 
två genuspedagoger som framhöll en vidare syn på genus. En genuspedagog utan 
ett formellt uppdrag, uttrycker sitt mål så här: 
 

Målet är att få beslutsfattare att inse att detta är en resurs som borde utnyttjas mer. 
 
Denna deltagares mål är att överhuvudtaget få reella möjligheter att arbeta som 
genuspedagog. Genuspedagogernas mål kan läsas utifrån hur långt de kommit i 
det genuspedagogiska arbetet. Vissa har inte ens kunnat starta sitt arbete och har 
därför som mål att få möjligheter att göra det. Andra genuspedagoger som arbetat 
en del har som primära mål att påverka pedagoger ur genussynpunkt för att de 
sedan själva ska kunna påverka eleverna och undervisningen, för att slutligen 
kunna nå målet; ett jämställt samhälle. En genuspedagog säger så här: 
 

Få alla inom mitt verksamhetsområde att inse att jämställdhetsarbete får störst effekt 
om vi kan påverka barn och föräldrar redan under förskoletiden. 

 
Denna deltagare har alltså som mål att ”övertyga” sina kollegor om att 
jämställdhetsarbetet får störst effekt om det påbörjas redan i förskolan. Det kanske 
är ett sådant bakomliggande synsätt som gör att det genuspedagogiska arbetet är 
mest utvecklat på förskolan (SOU 2006:75 136) och att delegationen för 
jämställdhet i förskolan från början tillsattes. Samma genuspedagog framhåller 
också att förskolan kan påverka föräldrar; han är för övrigt den enda som lyfter 
fram föräldraaspekten i denna fråga.  

I avsnittet framkommer, i likhet med föregående avsnitt, att 
genuspedagogernas roll som utbildare och handledare är det främsta målet för 
deltagarna. Ett fåtal nämnde de mål som verksamheten kan antas ha; likvärdig 
skola för flickor och pojkar och i förlängningen ett jämställt samhälle, även om de 
genuspedagoger som angav styrdokumenten som mål implicit nämnde dessa mål. 
Vissa deltagare angav att de inte fått utrymme att arbeta med genuspedagogik och 
att deras mål därför är att försöka påverka ledningen på skolan och/eller 
kommunen så att de får ett uppdrag. 

6.5 Genuspedagogernas metoder 

På samma sätt som genuspedagogernas uppdrag, syn på genuspedagoger och 
deras egna mål skiljer sig åt, använder sig deltagarna av en rad olika metoder. 
Vissa mönster och aspekter som återkommer i flera svar kan dock urskiljas. De 
vanligast förekommande metoderna redovisas i diagrammet nedan. Även i denna 
sammanställning kan en genuspedagog vara representerad i flera av aspekterna. 
Vissa genuspedagoger som angett att de inte har något uppdrag, menade att de 
inte hade några metoder. I vissa svar som jag kategoriserat som ”Föreläsningar”, 
har deltagarna inte explicit skrivit föreläsningar som metod, men i de fall där 



 

 44

deltagarna uppgivit att de delger information och kunskap till andra har jag ändå 
valt att kategorisera svaret som ”Föreläsningar”.  

 

Figur 6.9 De metoder som deltagarna använder i sin genuspedagogiska verksamhet. 
 
Den vanligaste metoden som genuspedagogerna anger är föreläsningar och att 
fortbilda andra pedagoger; inte mindre än 66 procent av genuspedagogerna angav 
detta. Den näst vanligaste metoden hänger ihop med föreläsningar och det är 
diskussionsgrupper och värderingsövningar som 54 procent av genuspedagogerna 
uppgav. Dessa två metoder kan kopplas samman med de vanligaste aspekterna av 
vad en genuspedagog är; nämligen att ha kunskap och ge kunskap om genus. De 
kan också kopplas samman med det vanligaste målet; att ge kunskap om genus 
och öka medvetenheten hos de vuxna. Detta sammanfaller, som redan påtalats, 
med Svaleryds första element inom genuspedagogik; att göra pedagoger medvetna 
om genuskonstruktioner. En genuspedagog säger att hennes metoder är: 

 
• Utbildning i olika former: föreläsning, seminarier, handledning.  
• Handledningsdelen innefattar tre steg: 
1. Kartläggning i form av observationer av olika slag, t ex med stöd av papper och 
penna eller videofilmning. 
2. Analys av insamlat material med stöd av genusteori (finns det traditionella 
könsmönster?) 
3. Prövande och utvärdering av åtgärder för att motverka könsmönster 
• Stöd i sammanfattning och dokumentation av avslutat arbete 
• Utvärdering av likabehandlingsarbete (dock inte av arbete som jag själv har 
medverkat i): 

 
Som vi kan se nämner genuspedagogen här utbildning i form av föreläsningar och 
seminarium32 som det första steget. Den här deltagaren nämner handledning av 
pedagoger som en metod. Totalt 22 procent av deltagarna har lyft fram just detta 
som en metod. Samma svar återfinns också på andra ställen i 

                                                 
32 Detta tolkar jag som diskussionsgrupp. 
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enkätundersökningen; på frågorna vad en genuspedagog är och vilka mål de har 
som genuspedagoger, lyfte 44 respektive 29 procent fram denna aspekt. Just 
denna deltagare nämner också observation, kartläggning och analys som metoder. 
Jag har här valt att kategorisera dessa aspekter som både observation och 
pedagogisk dokumentation. Av alla genuspedagoger i föreliggande studie, är det 
37 procent som anger att de använder sig av observation och kartläggning och 27 
procent som på olika sätt uttrycker att de använder sig av pedagogisk 
dokumentation. Svaleryd (2003:47) understryker att pedagogisk dokumentation är 
ett verktyg för att förändra; pedagogen arbetar vidare med dokumentationen för 
att förstå hur något görs och inte bara vad som görs. Att filma är en av metoderna 
som kan användas inom pedagogisk dokumentation (Svaleryd 2003:47); 15 
procent av genuspedagogerna i  min undersökning uppger att de använder sig av  
denna metod. I SOU 2004:115 (s. 115) poängteras att pedagogisk dokumentation 
blir allt vanligare och i SOU 2006:75 (s. 86) framhålls att dokumentation och 
observation är självklara element i förskolans jämställdhetsarbete. Eftersom 
deltagarna i mitt undersökningsmaterial består av pedagoger från förskola till 
gymnasiet är det svårt att direkt koppla mitt resultat till dessa SOU, men enligt 
föreliggande studie inom genuspedagogik i förskola till gymnasium är pedagogisk 
dokumentation och observation samt kartläggning den tredje mest vanliga 
metoden. Genuspedagogen ovan lyfter även fram utvärdering av 
likabehandlingsarbete. 

En annan kategori som jag lyft fram är de genuspedagoger som nämnt 
handlingsplan och utvärdering; sammanlagt 20 procent av deltagarna nämnde 
detta i sina svar. SOU 2006:75 (s. 86) framhåller att även analys och utvärdering 
är viktiga inslag i det genuspedagogiska arbetet. En annan metod som 32 procent 
av genuspedagogerna lyfter fram är litteraturstudier, som hänger ihop med 
föreläsningar och diskussion; kunskapsinhämtning. När det gäller litteraturstudier 
anger deltagarna att de både använder detta för att själva inhämta kunskap och 
som metod inom för att lära ut. En genuspedagog uppger att hon använder sig av 
följande metoder: 
 

Böcker, värderingsövningar, film, texter/artiklar, media och reklam, bildspel, 
föreläser för pedagoger och föräldrar. Ute i barngrupper och observerar. Planering 
med pedagoger. Genuskompensatoriskt tänkande och arbetssätt. 

 
Att planera tillsammans med pedagoger har jag kategoriserat som att handleda 
pedagoger; detta anger 22 procent av genuspedagogerna som en metod. Detta kan 
jämföras med att 44 procent av deltagarna angav handledning som en aspekt av 
vad en genuspedagog är. Några metoder som lyfts fram, och som inte är lika 
vanligt förekommande i mitt material, är att se på film som 17 procent av 
genuspedagogerna anger. Den ovan citerade genuspedagogen nämner som vi kan 
se föräldrar. Detta är dock ganska ovanligt och nämns bara av två genuspedagoger 
i hela mitt material. Detta kan förefalla anmärkningsvärt eftersom föräldrar kan 
spela en stor roll för utgången av det genuspedagogiska arbetet. Föräldrar kan ju 
både agera som förespråkare för det genuspedagogiska arbetet och motverka 
arbetet (SOU 2004:115 s. 56f, SOU 2006:75 s. 161). Denna genuspedagog är en 
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av två som nämner genuskompensatorisk pedagogik, som innebär att de 
egenskaper som en flicka respektive pojke normalt sett inte övar på, på grund av 
traditionella könsmönster, ska förstärkas. Elfte steget är en metod som använder 
sig av just genuskompensatoriskt tänkande, vilket ytterligare två genuspedagoger 
nämner i undersökningen. Detta kan ses i kontrast till att delegationen för 
jämställdhet framhåller att denna metod har fått spridning bland förskolor och 
skolor i Sverige (SOU 2005:75 s. 81f). Antingen kan detta tyda på att 
könskompensatorisk pedagogik inte är så vanligt eller att de genuspedagoger som 
ingår i min undersökning ännu inte har kommit så långt i sitt arbete, eftersom 
flertalet nämner utbildning av pedagoger och inte elev- och barnaspekten. Av 
genuspedagogerna i materialet är det 17 procent som anger övningar med eleverna 
och 10 procent som nämner undervisningssituationen med barnen/eleverna som 
metoder. En genuspedagog uttrycker sig så här:  

 
Förhållningssätt (pip-metoden tillsammans med kollegor + filma och analysera)  
Diskussioner  
Spela fotboll jämställt  
Tänka på t ex klassrumsplacering, gruppindelningar (buffertar och liknande)  
3 R-metoden ibland (t ex vid de inköp som jag kan påverka)  
Stopphanden med eleverna  

 
Denna deltagare verkar fokusera mer på eleverna genom att, förutom diskussion, 
observation och analys, även nämner att spela jämställd fotboll, ”stopphanden” 
och ”pip-metoden”.33 Samma genuspedagog anger som vi kan se också 
undervisningssituationen. Hon är för övrigt den enda genuspedagogen i materialet 
som nämner 3R-metoden, som är ett verktyg för att synliggöra könsmönster i en 
organisation34 (SOU 2006:75 s. 79), stopphanden och pip-metoden. Ytterligare en 
genuspedagog skriver att hennes metoder är:  

 
• Litteraturstudier + reflektion och diskussion i arbetslag/på enheter  
• Observationer i olika former i verksamheten (papper+penna, videofilmning, 
husmodellen, digitalfoto)  
• Värderingsövningar  
• Självbild- och självförtroendeövningar  
• Kontakt-/Samarbets-/Trygghetsövningar 
• Jämställdhetspedagogisk handlingsplan (Mål-Åtgärd-Ansvarig-Utvärdering) 

 
Denna genuspedagog lyfter fram många olika metoder; litteraturstudier, 
diskussion, observation och handlingsplan. Hon lyfter även fram självbilds- och 
självförtroendeövningar, som enligt Svaleryd (2003:53) är mycket viktiga för att 
flickor och pojkar ska bli trygga i sig själva och kunna vidga sina repertoarer. 

                                                 
33 Efter personlig kontakt med deltagaren (2008-05-16) fick jag reda på att pip-metoden innebär att 
pedagogerna gör ett ”pip-ljud” om någon annan pedagog handlar ”fel” ur genussynpunkt. 
Stopphanden innebär att pedagogen sätter upp handen som en markör för att vänta om ett barn stör 
då pedagogen är upptagen med ett annat barn (Jämställd förskola och skolas hemsida, Minska 
negativ uppmärksamhet). 
34 De tre r:en står för resurser, representation och realia. 
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Denna genuspedagog är den enda som nämner husmodellen, vilket kan ses som 
anmärkningsvärt eftersom delegationen för jämställdhet i förskolan menar att det 
är en utbredd metod i förskolor och skolor i Sverige (SOU 2005:75 s. 78f).  

Andra metoder som nämns i materialet, men inte i så hög grad, är att bedriva 
lobbyverksamhet gentemot ledningen (en deltagare), samarbeta med andra 
genuspedagoger (två deltagare), Internet (tre deltagare), humor och dramatisering 
(tre deltagare) och statistik (två deltagare).  

Sammanfattningsvis handlar flertalet av de metoder som lyfts fram i materialet 
om att utbilda, göra pedagoger medvetna om genuskonstruktioner och handleda 
pedagoger. Den metod som används mest frekvent i klassrummen är observation, 
kartläggning och pedagogisk observation. Detta i syfte att både kunna visa på och 
analysera hur situationen ser ut i verksamheten ur ett genusperspektiv, och hur 
pedagoger behandlar flickor respektive pojkar. De flesta metoder som framträder i 
undersökningen är därför, liksom målen för genuspedagogerna, fokuserade på 
pedagogernas roll gentemot barnen och eleverna. Även om det inte klart 
framkommer i min undersökning, utgår jag, i likhet med vad Svaleryd (2003) 
framhåller i sina fyra element av genuspedagogik, ifrån att det givna steget efter 
pedagogisk dokumentation är att arbeta aktivt gentemot eleverna.  

6.6 Möjligheter och svårigheter i det 
genuspedagogiska arbetet 

Den fråga som avhandlas i detta avsnitt består egentligen av två frågor i en, 
nämligen möjligheter och svårigheter i det genusvetenskapliga arbetet. Problemet 
med att ha två frågor i en är enligt Trost (2007) att det inte är säkert att deltagaren 
i enkäten svarar på båda frågeställningarna. I föreliggande undersökning svarade 
de allra flesta deltagare dock på båda frågorna, men fem nämnde enbart 
svårigheter. Vissa som inte har ett formellt uppdrag svarade inte alls. Överlag 
angav deltagarna betydligt fler (dubbelt så många) svårigheter än möjligheter. 
Detta kan, tänker jag, antingen bero på att deltagarna är inriktade på att försöka 
lösa de problem de stöter på och därför har ”svårigheterna” i blickpunkten, eller 
på att genuspedagogerna arbetar i motvind. Det senare är förmodligen inte helt 
osannolikt, eftersom jämställdhetsreformer och förändringsprocesser vad gäller 
genusregimer ofta möter motstånd (Wahl et al. 2001:181ff, Connell 2003:76f). 
Även om svaren på denna fråga skiljer sig åt mellan deltagarna, kan vissa mönster 
ändå urskiljas. I diagrammen nedan jag sammanställt de möjligheter och 
svårigheter som genuspedagogerna oftast anger att de ser i sitt genuspedagogiska 
arbete. Precis som tidigare kan en genuspedagog även i denna fråga finnas 
representerad på flera av möjligheterna.  
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Figur 6.10 De möjligheter som deltagarna ser i sitt genuspedagogiska arbete. 
 
Den möjlighet som de flesta, 32 procent, anger är att de har en ledning som 
prioriterar området vilket kan visa på ledningens betydelse för ett lyckat 
jämställdhetsarbete (Roth 2002:147ff). Detta kan jämföras med att 59 procent av 
genuspedagogerna har angett att de har ett formellt uppdrag. Det är således bara 
hälften av dessa som framhåller stödet från ledningen. De citat som jag lyfter fram 
i avsnittet är de som är längst och som jag menar ger den mest nyanserade bilden 
av genuspedagogers arbete. Denna fråga var också den fråga som överlag 
genererade längst svar. Det är de genuspedagoger som har haft tid att arbeta med 
frågorna som skriver dessa. En genuspedagog som uppenbarligen ser många 
möjligheter uttrycker sig så här: 
 

Möjligheterna är enorma och jag har ett stort stöd både hos min egen chef och mina 
arbetskamrater men också av övriga chefer i området och områdeschef (…) Även 
politiker i kommunen har börjat se att vi gör ett viktigt arbete och har visat intresse. 
Sist men inte minst har vi ett enormt stöd av varandra och även genom kontakterna i 
det nätverk vi har bildat i länet. Personligen finner jag nu inga större svårigheter 
organisatoriskt – det kan ibland vara svårt att få vissa att förstå att vi inte alltid 
behandlar flickor och pojkar olika, också att komma runt när man enbart vill 
privatisera pratet – men det ser jag som spännande utmaningar. 

 
Denna genuspedagog menar, liksom 20 procent av deltagarna, att det finns 
enorma möjligheter med det genuspedagogiska arbetet. Hon menar också att hon 
har ett stort stöd från både ledningen och sina kollegor. Det sistnämnda är det 
endast tio procent av genuspedagogerna i undersökningen uppgav. Att andra 
pedagoger stödjer projektet kan visa på att de har hittat sin personliga vilja till 
förändring vilket enligt Svaleryd (2003:41ff) menar är tecken på ett lyckat 
förändringsarbete.  En annan aspekt som hon nämner är stödet från nätverk, vilket 
sju procent av genuspedagogerna nämnde. Som Bondestam (2005:32f) framhåller 
kan kunskap om genusmönster inspirera till en förändring mot en vision av en 
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värld utan förtryck och underordning, och det verkar det göra för denna 
genuspedagog och hennes kollegor.  

Bondestam (2005:32f) understryker också att en könsmedveten pedagogik, 
som ju genuspedagogik är, även kan möta motstånd från olika håll, till exempel 
från andra lärare. En svårighet som genuspedagogen ovan nämner är motstånd 
från andra pedagoger att förstå genusproblematiken. Just detta är den svårighet 
som flest deltagare nämner, närmare bestämt 41 procent. Bondestam (2005:32f) 
menar att processen att bli medveten om genusstrukturer i samhället kan vara 
plågsam för många. För kvinnor kan det vara svårt att ta in kunskap om 
diskriminering mot kvinnor och mäns våld mot kvinnor. För män kan denna 
kunskap ge en skuldkänsla som både kan vara befogad och obefogad. Detta 
motstånd bland pedagogerna kan visa på en avsaknad av kritiska perspektiv och 
en omedvetenhet om problematiken i undervisningssituationen inom 
utbildningsväsendet (Bondestam 2007:30). Om vi tolkar genuspedagogik som ett 
kritiskt pedagogiskt perspektiv, kan dessa genuspedagoger sägas föra in det 
kritiska perspektivet inom skolväsendet. Att lärarna visar motstånd kan kopplas 
till att förändring kan leda till osäkerhet och stress. Det kan då vara lättare att 
undvika förändringsarbetet (2003:41, 46). Tegnér (2007:123ff) menar att det inom 
lärarkåren råder en norm av hegemonisk maskulinitet som innebär konkurrens och 
individualism där det inte är acceptabelt att visa osäkerhet. Att pedagogerna visar 
ett så pass stort motstånd kan te sig problematiskt, eftersom förändringen börjar 
hos lärarna, vilket är Svaleryds (2003) första element i genuspedagogiken.  

En annan vanlig svårighet är att den kommunala ledningen inte prioriterar 
frågan eller saknar kunskap inom detta område. Ibland är det svårt att utröna av 
svaren vilken ledning som deltagarna åsyftar, den kommunala eller skolledningen. 
Jag har i dessa fall försökt tolka svaren efter bästa förmåga. Enligt Wahl et al. 
(2001:181ff) kan motstånd till jämställdhetsarbete hittas i de tre faser som 
jämställdhetsarbetet kan delas upp i; agendasättandet, beslutsfattandet och 
implementeringen. Svårigheter med ledningen kan ses som motstånd i 
agendasättandet och beslutsfattandet. Som redan påtalats förefaller många 
genuspedagoger jobba med det motståndet. Den vanligaste svårigheten är som 
sagt motstånd från andra pedagoger, och den kan ses som motstånd i 
implementeringen av jämställdhetsarbetet. Wahl et al. understryker också att 
förändringsprocesser som ifrågasätter maktstrukturer, vilket jämställdhetsarbete 
kan komma att göra, kommer att möta motstånd, vilket vi också ser prov på här. 
Wahl et al. menar att det dels finns institutionella hinder som finns i strukturer, 
procedurer och regler, dels kulturella hinder som tar sig uttryck i diskurser och i 
samspelet mellan människor. Att förskola och skola enligt lag och läroplan är 
förpliktade att arbeta med jämställdhet och likabehandling, och att regeringen har 
gjort en stor satsning på att utbilda genuspedagoger, kan förstås som om vissa 
institutionella hinder är borta. Men eftersom kommunerna och rektorn som 
ansvarar för förskola och skola inte prioriterar genuspedagogik tillräckligt 
kvarstår vissa institutionella hinder. Pedagogernas motstånd kan ses som en del av 
kulturella hinder och även ledningarnas motstånd grundas i kulturella hinder. 
Diagrammet nedan ger en bild av de svårigheter som genuspedagogerna nämner.  
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Figur 6.11 De svårigheter som deltagarna ser i sitt genuspedagogiska arbete. 
 
En genuspedagog säger så här: 

 
Som du ser så har vi goda möjligheter i Arvika kommun. Svårigheterna ligger på 
individplanet. Då menar jag hos varje enskild personal som går utbildningen. Under 
tre terminer ska man omförhandla sina föreställningar och fördomar om kön, 
etnicitet, sexualitet, genus och jämställdhet. Det blir en resa som ser olika ut för olika 
individer. Några har redan påbörjat sin resa och fortsätter sitt resande med en positiv 
upplevelse. Andra har inte påbörjat resan förrän nu, när utbildningen startar och får 
många aha-upplevelser (ibland smärtsamma) under resan, men är fortfarande 
intresserade av att lära mer. En tredje grupp kommer inte, av olika anledningar så 
långt på sin resa. Den tredje gruppen är i minoritet efter (…) utbildningen.  Den 
andra gruppen är störst.  Den första gruppen är de som ibland får fungera som 
eldsjälar på arbetsplatser där jämställdhetsfrågor inte finns på agendan. Efter (…) 
utbildningen finns genus och jämställdhet på agendan och förutsättningar finns för 
diskussion och förståelse av vad jämställdhet kan tänkas innebära. 
 

Denna genuspedagog framhåller de goda möjligheterna de har i sin kommun; två 
anställda genuspedagoger på 75 procent vilket enligt min studie är ovanligt 
mycket. Att utbildningen pågår under tre terminer visar på en medvetenhet om att 
jämställdhetsreformer tar tid (Cockburn 1991:13, SOU 2004:115 s. 22ff). Den 
svårighet som denna genuspedagog lyfter fram handlar om pedagogernas 
motstånd. Hon beskriver hur deltagarna i utbildningen kan gå igenom 
smärtsamma ”aha-upplevelser” vilket kan kopplas till Bondestam (2005:32f) som 
menar att det ofta är plågsamt att ta in kunskap om genus.  

De tre grupper som deltagaren i citatet ovan beskriver, kan kopplas till Wahl et 
al. (2001:189f) diskussion om jämställdhetsarbete. Den första gruppen kan ses 
som förändringsförespråkare och har samma strategi som genuspedagoger; en 

Svårigheter inom genuspedagogik

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Den komm.
Ledningen

prioriterar ej
frågan

Skolledare och
chefer prioriterar

ej frågan

Brist på tid och
pengar

Motstånd från
andra pedagoger

A
nt

al
 s

va
r



 

 51

omvärldsstrategi som synliggör och kritiserar den rådande könsmaktsordningen. 
Dessa benämns i citatet ovan som ”eldsjälar”. Den andra gruppen kan innan 
utbildningen börjar, antas använda den könsneutrala strategin som innebär att kön 
inte tillskrivs någon betydelse. Under utbildningen närmar de sig 
omvärldsstrategin. Den tredje gruppen kan anses tillhöra förändringsmotståndare 
och möjligtvis har de en könskomplementär syn. Wahl et al. menar att 
jämställdhetsarbete som ifrågasätter maktstrukturer ofta möter motstånd. Enligt 
denna genuspedagog är motståndarna i minoritet i utbildningen. Är det så att 
utbildningen inte ifrågasätter maktstrukturer eller har pedagoger en mer tillåtande 
attityd gentemot jämställdhet? Denna tanke rimmar samtidigt illa med att 
motståndet hos pedagogerna just är den svårighet som flest genuspedagoger i min 
studie tar upp. En genuspedagog uttrycker sig så här:  

 
(…) De negativa rösterna har en tendens att få höras mest.  Man är från lednings håll 
fokuserad på prestationer och resultat att man inte ser kopplingen. (…) En del har 
tendens att sätta armarna i kors och tycka att det är feminist svammel, rödstrumpor, 
eller börjar prata om feministiskt initiativ och Gudrun Schyman och kan därför inte 
tillåta sig att lyssna riktigt. Det är tillåtet att skämta (venuspedagoger, 
penispedagoger) och man gör det till något personligt mot mig, att det är något som 
är påhittat av mig, att jag står ansvarig. (…) 

 
Att de negativa rösterna hörs mest kan kopplas till det motstånd som 
jämställdhetsreformer kan komma att möta (Wahl et al 2001:181ff). Jag tolkar det 
som att genuspedagogen menar att ledningen vill ha resultat och prestationer. Med 
genuspedagogik kan det vara svårare att se den direkta kopplingen mellan arbete 
och resultat eftersom den är en långsiktig process (Cockburn 1991:13). 
Genuspedagogen framhåller att en del pedagoger har en negativ bild av feminism, 
vilket jag som feminist kan bekräfta att många har. De andra pedagogerna kan 
sägas använda sig av Berit Ås härskarteknik förlöjligande när de skämtar om 
genuspedagoger och gör det till något personligt. En annan genuspedagog 
framhåller att möjligheterna i hennes arbete är: 

 
Möjligheter: Kan stödja alla enheter då jag är centralt placerad i organisationen. En 
heltidstjänst inom förvaltningen (vi är två som delar på den) innebär att vi har tid för 
vårt arbete och kan verkligen åstadkomma något. Stort behov av och sug efter 
kunskap bland pedagoger. Man vet sitt uppdrag, men inte hur man ska klara av det 
och vill därför ha kunskap. Genom utbildning kan jag bidra till att pedagoger får 
genusgrus i ögonen. Och har de en gång fått det går det inte att gnugga bort.  (…) 
 

Denna genuspedagog framhåller som vi kan se de organisatoriska möjligheterna, 
vilket innebär att ledningen prioriterar frågan och att de institutionella hindren i 
detta fall inte är så stora. Hon framhåller att pedagogerna både behöver och vill ha 
kunskap om genus, vilket kan ses som en bekräftelse på att det finns ett intresse 
hos pedagoger för dessa frågor, men att många anser sig sakna tillräckliga 
kunskaper (SOU 2004:115 s. 8f). Denna genuspedagog avvänder sig av begreppet 
”genusgrus” istället för ”genusglasögon” vilket visar att kunskap om genus 
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handlar om att skapa en medvetenhet som består (Svaleryd 2003:8f). En annan 
genuspedagog tar upp svårigheterna: 

 
(…) Tyvärr prioriteras då värdegrundsfrågor ofta bort. De enheter som kommit 
längst i sitt jämställdhetsarbete är de som har en skolledare som är aktiv i arbetet 
tillsammans med sin personal. Pedagogernas tid och ork räcker inte alltid till. De 
som då inte är riktigt ”frälsta” lägger bort sitt jämställdhetsarbete. Då är det svårt för 
mig att peppa och motivera dem. Pedagoger är ibland rädda för att granska/observera 
sig själva och sin verksamhet. När de observerat kan de också välja att inte tro på 
observationerna. Det är för obekvämt att ta till sig det man sett i observationen. Man 
fortsätter då vara omedveten om sin omedvetenhet och tror att ”vi gör ingen skillnad 
på flickor och pojkar”.  

 
Deltagaren framhåller att de enheter som kommit längst i arbetet är de som haft en 
skolledare som prioriterat området, vilket återigen tyder på att ledningens 
engagemang i sammanhanget är viktig. Vissa lägger ner arbetet på grund av brist 
och ork vilket kan tyda på det att lärarna har (alltför) många saker att förhålla sig 
till; den individuella eleven och dess tankar i undervisningssituationen, 
yrkeskontexten med lagar, läroplaner, kollegor, budget och omvärld (Tegnér 
2007:129). Denna genuspedagog lyfter fram den aspekt som jag diskuterade ovan 
att jämställdhetsarbete som ju är en förändringsprocess kan skapa en rädsla och 
osäkerhet hos pedagogerna. Genuspedagogen lyfter också fram att det kan vara 
obekvämt att ta till sig observationer och att pedagoger istället fortsätter inom den 
könsneutrala strategin. En genuspedagog lyfter fram dessa möjligheter: 

 
Möjligheterna är oändliga. Det är en form av utvecklingsarbete som kan ge ett bättre 
arbetsklimat i förskola och skola, bättre betyg till pojkarna, jämlika villkor för 
barnen, barn som inte gör könstraditionella val, en diskrimineringsfri skola med 
mera, med mera. Arbetet kan ge många positiva effekter. Det kanske är lite 
långsiktigt tänk, men visionen är ett jämställt samhälle och skolan/förskolan är en del 
av det.   

 
Deltagaren lyfter fram att det finns oändliga möjligheter inom genuspedagogiken 
och lyfter fram visionen om ett jämställt samhälle där förskolan och skolan är en 
del. Hon är den enda som lyfter fram jämställdhet som en vision som ryms i 
möjligheterna. Detta kan jämföras med genuspedagogernas mål där det är två 
deltagare som lyfte fram samma aspekt. Denna genuspedagog lyfter också fram 
svårigheter: 

 
Svårigheterna är också många, (…) Det finns ett motstånd att arbeta med dessa 
frågor. Ingen vill betrakta sig själv som en ojämställd eller en diskriminerande 
pedagog. Jämställdhet är idag ett positivt begrepp, som alla är för. Det finns också en 
vanlig uppfattning att Sverige är redan är jämställt, i det mesta. En förklaring till 
sådant motstånd är dels okunskap om hur ojämställdhet och diskriminering gestaltar 
sig i den egna verksamheten och dels okunskap om skolforskningens resultat om 
genus och diskriminerande strukturer i förskola och skola. (…) Att ha för lite 
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tålamod, för lite tid och ingen respekt för att detta är ett processarbete som tar tid. 
Idag ska det mesta gå snabbt i skolan. (…) Man måste komma nära verksamheten 
och bli påtagligt konkret för att lyckas. (…) För att lyckas med ett utvecklingsarbete, 
måste lärarlaget arbeta tillsammans i ett team. Det gör inte många lärare i dagens 
skola. De arbetar ensamma fortfarande. (…) Förskolan är bättre på det och därför 
lyckas de också bättre. Ointresserad skolledning. Om inte skolledningen följer och 
stödjer arbetet, kommer ett jämställdhetsarbete eller vilket utvecklingsarbete som 
helst, aldrig att lyckas. 
 

I citatet ovan återfinns en svårighet som även Svaleryd (2003:39) tar upp; varför 
ska vi förändra något om Sverige redan är jämställt? Genuspedagogen ovan menar 
att detta beror på en okunskap om genusstrukturer och om all forskning som finns 
om genus och förskola/skola vilken jag tog upp under kapitel tre Tidigare 
forskning. Genuspedagogen framhåller att det råder en brist på tålamod vilket är 
en framgångsfaktor för lyckade genuspedagogiska projekt (SOU 2006:75 126). 
Hon tar också upp att det inom skolan råder individualism och konkurrens och att 
pedagogerna inte samarbetar, något man måste göra för att lyckas enligt henne. 
Vidare anför hon att förskolan är bättre på att samarbeta och därmed i högre grad 
lyckas med det genuspedagogiska arbetet. Detta ligger i linje med vad som 
framkommer i SOU 2006:75 (s. 136) där utredningen framhåller att förskolan har 
kommit längre än skolan inom genuspedagogik Denna deltagare framhåller också 
vikten av ledningens stöd för att arbetet ska lyckas. En annan genuspedagog 
uttrycker saken så här: 
 

Stödet från kommunen är starkt. (…) Rektorerna är intresserade, men många bockar 
av att de arbetat med genus när jag haft min föreläsning hos dem. (…) Det personliga 
motståndet hos pedagoger är ett problem. (…) Rektorer som inte bryr sig om att 
stötta. Nästa instans i barnens värld, skolan, är inte del av genusverksamheten. Det 
kommer inte ta lång stund förrän eleverna är inmotad i de traditionella rollerna igen, 
även om de fått annat med sig från förskolan. 

 
Deltagaren ser en skillnad i stödet från den kommunala ledningen och 
skolledningen vilket kan tyda på att det finns problem med att ansvaret för 
förskola och skola i kommunerna decentraliseras till skolledningen. Denna 
genuspedagog tar också upp en svårighet som Svaleryd (2003:37) framhåller, 
nämligen att jämställdhetsarbete ofta bara blir en temadag eller att frågan tas upp 
på någon enstaka lektion inom till exempel samhällskunskap. Istället för att 
genusperspektivet blir något som tas upp vid sidan av den ordinarie 
undervisningen, menar Svaleryd att detta är något som måste integreras i alla 
frågor, överallt och hela tiden (se även SOU 2006:75 s. 125). Det är tolv procent 
av genuspedagogerna som lyfter fram en avsaknad av ett långsiktigt perspektiv 
som en svårighet. Den här aktuella genuspedagogen lyfter även fram att skolan 
inte är en del av genusverksamheten, vilket åter stärker att förskolan är bättre och 
arbetar mer med genuspedagogik. Hon påtalar även det personliga motståndet hos 
pedagogerna vilket även denna genuspedagog tar upp i fråga sju: 
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Man känner sig faktiskt lite utsatt och ensam i genusarbetet ibland. Det finns dagar 
då man tvivlar på att fortsätta som genuspedagog, inte för att man tvivlar på det 
viktiga arbetet utan mer på möjligheterna att nå ut med det. Det skrämmer mig ibland 
hur ointresserad och okunniga en del pedagoger är, och än mer att de tillåts fortsätta 
visa ett sådant negativt förhållningssätt mot dessa frågor när det så tydligt står i våra 
styrdokument att vi skall arbeta med dem. 

 
Denna genuspedagog menar att en del pedagoger till och med skrämmer henne 
med sin okunskap och sitt ointresse, och hon lyfter fram att det faktiskt inte är 
frivilligt att arbeta med dessa frågor. Eftersom så pass många visar ett aktivt och 
öppet motstånd35, kanske det är så att det saknas en kunskap om lagen och 
läroplanerna och incitament så att de verkligen följs. En annan genuspedagog 
skriver så här i fråga sju: 

 
Som genuspedagog är man väldigt ensam om att uppfinna hjulet på nytt och nytt. 
Runt om i Sverige finns massor med duktiga pedagoger som utformat bra 
verksamhet men det finns ingen mötesplats för dem. Sommaren – 04 i Gävle och – 
05 i Uppsala genomfördes genuspedagogträffar som gav otroligt mycket. 
Kontakterna och påfyllningen var av väldigt stort värde. 
 

Båda dessa genuspedagoger framhåller att de är ensamma i arbetet och just denna 
genuspedagog lyfter fram vikten av nätverksträffar, vilket de som framhåller det 
nämner som något mycket positivt. 

Sammanfattningsvis lyfter genuspedagogerna fram dubbelt så många 
svårigheter som möjligheter vilket kan tyda på att de möter mycket motstånd i sitt 
arbete. Av de möjligheterna de trots allt anger, återfinns ledningens stöd, 
samtidigt är ledningens brist på stöd en svårighet som många nämner. När väl 
arbetet startar är det många som möter motstånd från andra pedagoger som inte 
vill se genusstrukturerna, se sig själva som ojämställda, att de behandlar flickor 
och pojkar olika eller inte vill prioritera området. Det är inte några deltagare som 
lyfter fram motstånd från barn och elever, eller svårigheter att implementera 
genuspedagogiken i praktiken. Den sistnämnda är en svårighet som Bondestam 
(2007:34f) lyfter fram som mycket problematisk eftersom det är lätt att återskapa 
föreställningar om kön vid försök till att ha en könsmedveten pedagogik. Detta 
leder oss till feminismens paradox, för att bekämpa diskriminering måste vi prata 
om den och därmed riskerar vi att reproducera den (Scott 1996). Att motståndet 
hos eleverna inte nämns kan dels bero på att det finns mindre motstånd där, 
möjligtvis för att de är yngre, eller att för att arbetet till störst delen är riktat mot 
andra pedagoger.  

 
 
 

                                                 
35 Motstånd kan som vi tidigare har sett även vara dolt (Svaleryd, 2003:41ff). 
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6.7 Intersektionalitet i det genuspedagogiska arbetet 

Som diagrammet nedan visar är det 59 procent av genuspedagogerna som anger 
att de arbetar med andra kategorier än genus. Detta kan jämföras med 17 procent 
av deltagarna som nämner värdegrund, mångfald, demokrati och jämlikhet i 
frågan som handlade om vad en genuspedagog är, se avsnitt 6.3. Eftersom 
genuspedagogiken främst föregicks av jämställdhetsarbete inom förskolan och 
skolan, kan det ses som positivt att så många genuspedagoger även arbetar med 
andra sociala kategorier än genus. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att 
förskola och skola enligt gällande läroplaner och lagar även är skyldiga att arbeta 
med likabehandling, så sett ur det perspektivet borde antalet kanske vara högre. 
Delegationen för jämställdhet inom förskolan menar att det är viktigt att förskolan 
även arbetar med andra sociala kategorier än genus och att en genuspedagogik 
med ett intersektionellt perspektiv har bättre förutsättningar för ett lyckat 
kvalitativt jämställdhetsarbete (SOU 2004:115 s. 37f, SOU 2006:75 s. 167). Mitt 
resultat visar att genuspedagogiken till viss del är intersektionell. Det skulle ju 
kunna vara så att det är andra personer än genuspedagoger som arbetar med andra 
likabehandlingsfrågor än genus, men resultaten i min studie visar att mer än 
hälften av genuspedagogerna även arbetar med andra sociala kategorier än genus 
så det är tveksamt om så är fallet. Enligt mitt synsätt bör även genuspedagogerna 
arbeta med andra kategorier, eftersom genus aldrig kan isoleras från andra sociala 
kategorier såsom klass, etnicitet och sexualitet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.12 Genuspedagogernas arbete med andra kategorier än genus 
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Sociala kategorier som genuspedagogerna nämner
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Nedan visar diagrammet på vilka kategorier som genuspedagogerna anger att de 
arbetar med eller som de nämner. Enligt trygghetslagen36 ska skolan arbeta med 
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, och ålder.  

 

 
Figur 6.13 De sociala kategorier förutom genus som genuspedagogerna anger att de arbetar med. 

 
Etnicitet och rasism, sexualitet och hbt-frågor samt klass och social bakgrund är 
de kategorier som flest deltagare nämner i materialet. Religion och 
trosuppfattning, funktionshinder och ålder nämns också men i mindre grad. 
Därmed har de kategorier som skolan ska arbeta med nämnts. Många skriver 
”med mera”, ”et cetera” eller ”och så vidare” när de nämnt två kategorier vilket 
kan kopplas till Butlers et cetera, så fort det tas upp några kategorier glöms andra 
bort (Ambjörnsson 2004:295).  

Den kategori som flest deltagare, 63 procent, anger att de arbetar med eller 
nämnt är etnicitet och rasism. Detta kan bero på att skolan förespråkats som 
lösning på integrationens problem. Bunar visade i sin studie att skolan till stor del 
misslyckats med detta uppdrag och i vissa fall inte ens börjat (Bunar 2001:279ff). 
Att etnicitet och rasism är den vanligaste kategorin visar på att vissa skolor arbetar 
med frågan men det behöver inte betyda att de har lyckats med sitt arbete. Den 
kategori som nämns mest efter etnicitet och rasism är sexualitet och hbt-frågor. 
Att genuspedagoger arbetar med dessa frågor kan tyda på att situationen för hbt-
personer är bättre idag än för 20 år sedan. Detta är också en start på den 
drömskola som Gårdfeldt diskuterar där lärare är medvetna om heteronormativitet 
och fördömer homofobi (Gårdfeldt2007:80ff). En genuspedagog skriver så här: 

 
Nja, ibland, men inte just nu så mycket eftersom jag arbetar i en förskoleklass 
(nästan inga hbt-frågor pga ålder) som är väldigt homogen – vit övre medelklass. 

                                                 
36 Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever. 
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Begrepp kopplade till fler sociala kategorier än bara genus
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Nästa år kommer jag att jobba mer med det. Då är jag också klassföreståndare igen 
och kan styra min egen verksamhet mer. 

 
Genuspedagogen verkar vilja arbeta mer med även andra kategorier än genus än 
vad hon har möjlighet att för stunden göra. Hon menar att hon inte kan arbeta 
mycket med andra kategorier än genus, eftersom klassen tillhör en vit övre 
medelklass. Detta kan kopplas till Bunars (2001:279ff) kritik av multikulturalism 
som han menar bör omfatta hela samhället, alltså även vit övre medelklass. Denna 
genuspedagog framhåller också att det nästan inte blir några hbt-frågor på grund 
av barnens ålder, och i läroplanen framhålls att sexuell läggning i förskolan ska 
tas upp i förhållande till anhörig. Detta ger en bild av att sexualitet inte är 
närvarande hos små barn, samtidigt är det vanligt att en flicka och pojke som är 
nära vänner får frågan om de är kära i varandra (Henkel 2008). Att 
heterosexualiteten är närvarande men att hbt-frågor inte anses höra dit kan bero på 
heteronormativiten där heterosexualitet är norm och andra sexualiteter blir 
avvikande (Rosenberg 2005:10f). Därför kan sexualitet sägas vara närvarande 
redan hos små barn och som Gårdfeldt (2007:80ff) tar upp kan förskolan arbeta 
med hbt-frågor genom att till exempel visa på att familjer kan se olika ut genom 
regnbågsfamiljer i sagor.  

Diagrammet nedan visar på de begrepp som deltagarna använder i sina svar. 
Värdegrund är det begrepp som tas upp mest, vilket kan styrka det delegationen 
för jämställdhet inom förskolan framhåller, nämligen att detta begrepp ofta dyker 
upp i diskussioner om skolans innehåll. SOU 2006:75 (s. 139) framhåller att det är 
ett betydelsefullt begrepp för många men samtidigt abstrakt.  

 

Figur 6.14 De begrepp kopplade till fler sociala kategorier än genus som genuspedagogerna 
nämner 
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En genuspedagog säger så här: 
 
Jo, jag har ju jobbat med killgrupp i 8:an där vi tagit upp sexualitet (heteronormen, 
homo- och bisexualitet). (…) Jag har väl också pratat om dessa andra 
"diskrimineringskategorier" i samband med värdegrundsdiskussioner. Då är det ju 
mest kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet som vi diskuterat. Klass är svårare 
att förklara. Ålder har jag nog nämnt i SO:N om arbetslivet....(…) 

 
Denna deltagare lyfter fram att hon arbetat med sexualitet i en pojkgrupp och det 
skulle vara intressant att veta om någon har pratat med flickorna eller om det bara 
är pojkarna som får ta del av en sexualitetsdiskussion. Hon lyfter också upp att 
hon ”väl” arbetat med andra diskrimineringskategorier i 
”värdegrundsdiskussioner”. Begreppet värdegrund verkar relativt abstrakt och det 
förefaller inte som deltagaren arbetat så mycket med andra frågor än genus. Hon 
tar dock upp att arbetet sker gentemot eleverna vilket inte är så vanligt bland 
deltagarna i denna studie. Hon framhåller att klass är svårare att förklara. Som jag 
nämnde i avsnitt 3.1.4 Klassperspektiv på utbildning är det tydligt att klass 
påverkar studiesituationen för många elever och därför är det något som lärare bör 
ha i åtanke. En genuspedagog säger så här: 
 

Självklart kan man inte bortse från klasstillhörigheter osv. när man arbetar med dessa 
frågor. Vi har ju ett utbildningssystem där inte bara flickor generellt lyckas bättre 
utan också där elever från ”studerandehem” lyckas bättre i skolan. Kulturella, 
politiska och religiösa perspektiv är också viktiga att ta in. 

 
Denna genuspedagog lyfter fram att klassaspekten med andra frågor är självklara i 
detta arbete. Han lyfter fram det som Jalmert (2007:107ff) tar upp om att flickor 
lyckas bättre i skolan liksom medel- och överklassbarn (Skolverkets hemsida, 
Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9, 2007, hela riket). Även denna deltagare tar 
upp kulturella, politiska och religiösa perspektiv, vilket jag kategoriserar som 
etnicitet och religion. En genuspedagog skriver så här: 

 
Ledningen här på min arbetsplats anser inte att det behövs arbetas med 
genuskategorin här men jag arbetar en dag/vecka med värdegrunden i skolan riktat 
mot eleverna. Där ingår så klart även genus men även allt annat som ingår i 
värdegrundsarbetet som t ex mobbning, attityder och rasism. 

 
Det är intressant att ledningen på skolan inte anser att denna genuspedagog ska 
arbeta med genus. Istället ska hon arbeta med värdegrunden och definitionen på 
detta blir lite tydligare i detta citat. Jag undrar om värdegrundsdiskussionen skulle 
kunna utvidgas med hjälp av intersektionalitetsbegreppet? I materialet är det 
endast två genuspedagoger som nämner begreppet intersektionalitet. En 
genuspedagog beskriver värdegrunden så här: 
 

Värdegrunden är fundamentet och förutsättningen för att kunna bygga vidare med  
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t.ex. genusperspektiv, etnicitet osv. Har man byggt en stabil värdegrund i t.ex. ett 
arbetslag försvinner många ”konstiga värderingar” av sig själv. Det handlar om ett 
envist kontinuerligt arbete. 

 
Genuspedagogen verkar se olika sociala kategorier som sammanlänkade med 
genus och detta sammanfattas i värdegrunden. Hur de är sammanlänkade eller om 
hon har ett intersektionellt perspektiv är svårt att säga. Denna genuspedagog lyfter 
fram att arbetslaget bör ha en stabil värdegrund och det sammanfaller med 
Svaleryds (2003:8f) andra element i genuspedagogik, där personalen på 
förskolan/skolan ska enas om en gemensam värdegemenskap vilket även Tegnér 
(2007:129) tar upp. Detta är viktigt eftersom flera lärare har värderingar som inte 
stämmer överens med läroplanens mål (Svaleryd 2003) och det är möjligt att det 
är det som denna deltagare menar med ”konstiga värderingar”. Denna 
genuspedagog lyfter även fram att det är ett envist kontinuerligt arbete vilket kan 
kopplas till att det behövs ett längre perspektiv vid jämställdhetsreformer 
(Cockburn 1991:13) och regeringen som framhåller att det kan ta 10-15 år innan 
en reform har implementerats inom skolområdet(SOU 2004:115 s. 22ff).   

Andra begrepp som nämns är likabehandling och mångfald, med tanke på att 
både dessa begrepp är närvarande i läroplanen och trygghetslagen är det relativt få 
som nämnt dessa. En genuspedagog säger så här: 
 

Ja. Mångfalden är en viktig del av arbetet. Vi har en stor grupp invandrare i staden 
och många av de förskolor som är del av utbildningen är i våra mångkulturella 
områden. Jag samarbetar med en kollega via Pedagogiskt centrum som genomför en 
stor utbildningssatsning på det mångkulturella området, många pedagoger berörs 
både av hans och mitt arbete. 

 
Här visar det sig återigen att mångkulturalism ses som något bara för invandrare 
och inte något som alla inkluderas i vilket Bunar (2001:279ff) menar att de bör 
göra. Här visar det sig att genuspedagogen har hjälp av en annan kollega i 
jämlikhetsarbetet vilket inte verkar vara helt vanligt. En genuspedagog skriver så 
här:  
 

Eftersom man vill nå mångfald så berörs ju alla diskrimineringsgrunderna mer eller 
mindre, bland annat genom likabehandlingsplanen. Men vi arbetar och diskuterar 
mest kring genus när vi är ute på skolor och förskolor. Har gått utbildningar inom 
HBT frågor, mångfald och dialog. 

 
Deltagaren framhåller som vi kan se att alla diskrimineringsgrunder berörs och 
nämner här likabehandlingsplanen som varje enhet måste ha enligt trygghetslagen. 
Hon har även gått en utbildning i hbt-frågor och mångfald men ändå anger hon att 
det genuspedagogiska arbetet på förskolor och skolor mest berör genus. Kan det 
bero på tidsbrist, att genuspedagogerna saknar kunskap i dessa frågor eller 
prioritering? En genuspedagog framhåller att:  
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Jag har endast berört det de andra kränkningsgrunderna. Jag har berättat vad som står 
i lagen och i våra styrdokument. Jag anser att jag kan för lite om det. 

 
Denna genuspedagog lyfter fram att hon saknar kunskap men det är bara tre 
deltagare som lyfter fram den aspekten. En genuspedagog skriver så här:  

 
Mitt huvudfokus är genus/jämställdhet, men givetvis kommer etnicitet, sexuell 
läggning, klass mm in i mitt arbete. Mitt arbete handlar om demokrati och mänskliga 
rättigheter – med strålkastarljuset satt på genus/jämställdhet mellan kvinnor och 
män! 

 
Enligt denna genuspedagog är det en självklarhet att arbeta med andra kategorier 
än genus. Att ”strålkastarljuset” ligger på genus kan tolkas som att det antingen 
ses som viktigare än andra sociala kategorier eller att genuspedagoger ser det som 
sin främsta uppgift att arbeta med genus eller dessa i kombination. En 
genuspedagog uttrycker explicit att: 
 

Helt klart har klass och etnicitet också stor betydelse även om kön är den första 
sorteringsgrunden.   

 
Detta är dock den enda deltagaren som uttrycker det så tydligt, därför är det svårt 
att veta vad deltagarna anser. Men jag uppfattar det som att de flesta arbetar mer 
med genus än med andra kategorier.  

Drygt hälften av deltagarna anger alltså att de även arbetar med andra 
kategorier än genus, även om det verkar som om de flesta fokuserar mest på 
genus. De kategorier som flest tar upp är etnicitet, sexualitet och klass i nämnd 
ordning, vilket kan visa på att det är de kategorier som genuspedagogerna har 
mest kunskap om och som kanske då också är de som är politiskt prioriterade. 
Begrepp kopplade till detta som deltagarna tar upp i följande ordning är 
värdegrund, likabehandling, mångfald, mobbning och intersektionalitet. 
Värdegrund är alltså det begrepp som flest tar upp och som tas upp mer eller 
mindre på varje enkätfråga. Därför verkar värdegrunden vara ett begrepp som är 
viktigt i skolan. Det framgår dock inte av svaren vad det verkligen innebär, vilket 
kan bero på att deltagarna svarade på frågor om genus och inte om värdegrunden 
eller att begreppet är abstrakt som SOU 2006:75 (s. 139) framhåller. 
Genuspedagogernas syn på hur olika kategorier hör ihop, intersektionalitet, eller 
en kritik av den hegemoniska feminismen och jämställdhetsprojektet i Sverige 
saknas i svaren.  
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7 Diskussion 

Det initiala syftet med denna studie var att undersöka genuspedagogers praktik 
och deras egen upplevelse av sitt arbete. Studien visar att det finns lika många 
genuspedagogiska perspektiv som det finns genuspedagoger, även om vissa 
mönster kan urskiljas i de svar som deltagarna ger i enkätundersökningen. Det 
genuspedagogiska arbetet är främst riktat gentemot andra pedagoger och inte så 
mycket gentemot barnen och eleverna. Detta är något som förvånade mig under 
studiens gång eftersom jag trodde att arbetet mest handlade om barnen och 
eleverna. Att jag trodde det kan dels bero på ordet genuspedagog, pedagoger i 
förskola och skola riktar sig mot barn och elever, och då är det lätt att tro att även 
genuspedagoger gör det. Att arbetet främst handlar om pedagogerna skulle kunna 
bero på den fas som arbetet befinner sig i. Genuspedagogerna måste först utbilda 
och kartlägga för att de sedan, tillsammans med andra pedagoger, ska kunna 
arbeta mer riktat mot eleverna, vilket också är Svaleryds (2003) två sista element i 
genuspedagogik. Att genuspedagogerna befinner sig i denna fas kan bero på att de 
flesta genuspedagoger i mitt material bara har arbetat i 2-5 år. Lite mer än hälften 
av genuspedagogerna i studien har ett formellt uppdrag. Många av dessa är dock 
missnöjda med sina uppdrag eftersom det är så få timmar avsatta. De 
genuspedagoger som inte har något uppdrag uttrycker en stor frustration och 
missnöje över det eftersom det gör att de inte får möjlighet att utföra sitt arbete.  

Vikten av kunskap om genus hos pedagoger och kommun- och skolledning är 
något som lyfts fram i hög grad av genuspedagogerna. Detta kan kopplas till 
synen på bildning som lösning på sociala problem så som jämlikhet (Muschinsky 
2000). Enligt deltagarna i studien är en genuspedagog främst en kunskapsbank i 
genusfrågor som utbildar och handleder andra pedagoger i genuspedagogik. Det 
framhålls också, om än i mindre grad, att genuspedagoger ska driva genusfrågor, 
få skolan att nå målen i styrdokumenten samt ge en likvärdig skola för flickor och 
pojkar. Målen som genuspedagogerna anger är därför att utbilda, handleda, följa 
styrdokumenten och förändra könsmönster i skolan. De metoder som 
genuspedagogerna använder är kopplade till dessa mål. Till störst del handlar det 
om kunskapsöverföring, som till exempel föreläsningar, diskussionsgrupper och 
handledning. För att se hur pedagogerna behandlar flickor respektive pojkar och 
för att kartlägga verksamheten ur ett genusperspektiv används kartläggning, 
observation och pedagogisk dokumentation. Metoder som aktivt riktar sig 
gentemot elever nämns inte i alls lika hög grad som metoder riktade mot andra 
pedagoger. 

Dessa utbildade genuspedagoger arbetar för att förändra genusregimen i 
förskolan och skolan med sikte på att förändra genusordningen i samhället. Dessa 
förändringsprocesser möter dock ofta motstånd (Connell 2003, Wahl 2001) som 
även denna studie visar. Att förändra genusordningen är det få deltagare som 
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lyfter fram som mål, även om jag utgår från att jämställdhet är deras mål. I det 
genuspedagogiska arbetet synliggörs både möjligheter och svårigheter. De 
institutionella hindren är till stor del undanröjda eftersom det finns utbildade 
genuspedagoger och tydliga incitament i lag och läroplaner. Ett problem är dock 
att vissa kommuner inte har utbildade genuspedagoger, att det finns för få 
genuspedagoger i stora kommuner och att genuspedagogerna inte får tillräckligt 
med tid för att arbeta med genuspedagogik. Dessa problem kan kopplas till en 
oengagerad ledning, med bristande kunskap om genus och som inte prioriterar 
frågan trots att det är tydligt att förskolan och skolan ska arbeta med jämställdhet 
och likabehandling. Bristen på engagemang och kunskap kan finnas hos antingen 
den kommunala ledningen eller skolledningen eller hos båda. Därför kan 
decentraliseringen från kommun till rektor både ses som positiv och negativ. 
Motståndet hos ledningen och bristen på prioritering av det genuspedagogikiska 
projektet kan ses som svårigheter i agendasättandet och beslutsfattandet av 
genuspedagogik. Ibland verkar det som om det är lättare att få gehör för detta 
arbete om det etiketteras som värdegrundsarbete istället för genuspedagogiskt 
arbete. Kan det vara för att värdegrunden är ett mer abstrakt begrepp som saknar 
ett tydligt maktperspektiv? Vidare forskning om förhållandet mellan 
värdegrunden och genus i förskola och skola vore intressant.  

Det finns även kulturella hinder i implementeringen av genuspedagogiken när 
arbetet väl tagit fart, vilket exempelvis visar sig i ett visst motstånd från 
pedagogerna. Många pedagoger verkar inte förstå att de är skyldiga att arbeta med 
dessa frågor enligt läroplaner och lagar, utan min studie visar på att det finns ett 
aktivt motstånd. Detta kan kopplas till en rädsla för nya saker som kan orsaka 
stress. Delegationen för jämställdhet inom förskolan (SOU 2006:175) framhåller 
att förskolan har kommit längre i sitt genuspedagogiska arbete än skolan och min 
undersökning bekräftar delvis detta. Det kan antingen bero på att det anses 
viktigare med genuspedagogik i förskolan eftersom barnen är yngre och kanske 
betraktas som mer ”formbara”. Det kan också bero på att det finns bättre 
förutsättningar i förskolan som organisation att arbeta med dessa frågor. En 
genuspedagog i undersökningen nämner exempelvis att förskollärare samarbetar 
mer och har ett mindre individualistiskt och konkurrensbetonat arbetssätt. Som 
Tegnér (2007) understryker finns det en norm av hegemonisk maskulinitet i 
skolan som premierar individualitet och konkurrens vilket kan leda till sämre 
samarbete i skolan än i förskolan. Min studie kan dock inte ge några säkra svar på 
hur arbetet skiljer sig i förskolan och skolan och därför kunde det vara intressant 
med vidare forskning som jämför förskolans och skolans genuspedagogiska 
arbete.  

Barnen och eleverna tillbringar självfallet inte all sin tid i förskolan/skolan 
utan lever stora delar av sitt liv hemma med sina föräldrar. Detta faktum är det 
dock väldigt få av genuspedagogerna som nämner. Som delegationen för 
jämställdhet framhåller är föräldrarna betydelsefulla för utgången av 
genuspedagogiken, och de kan både vara pådrivare och motståndare (SOU 
2004:115, SOU 2006:75) Därför är frågan om projektet kan lyckas utan 
föräldrarna? Jag vill bara tillägga att även om genuspedagogerna inte nämner 
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föräldrarna kan det ju vara så att de arbetar med föräldrarna. Därför skulle även 
detta vara intressant att utforska mer. 

Av genuspedagogerna i denna studie är det lite mer än hälften som anger att 
de även arbetar med andra sociala kategorier än genus, främst etnicitet, sexualitet 
och klass. Detta kan ses som positivt jämfört med att den hegemoniska 
feminismen och det svenska hegemoniska jämställdhetsprojektet generellt inte är 
särskilt inkluderande för annat än genus och jämställdhet. Det är däremot svårt att 
veta hur genuspedagogerna arbetar med dessa kategorier eller hur mycket de gör 
det. Det verkar dock som om detta arbete till störst delen sker ”på marginalen”. 
Detta vore intressant att undersökare vidare för framtida forskning.  

Resultatet i studien visar således att genuspedagogik idag främst handlar om 
att utbilda och handleda pedagoger för att de ska bli medvetna om genusfrågor i 
sin dagliga gärning. Ett stort problem i det genuspedagogiska projektet är på 
organisatorisk nivå; nämligen att ledningen på kommunal och/eller skolnivå inte 
prioriterar det genuspedagogiska arbetet. Detta kan bero på att de saknar kunskap 
om genus och/eller en vilja att förändra ur ett genusperspektiv.  Eftersom det finns 
så tydliga incitament i läroplaner och lagar att arbeta med genus tycker jag att det 
är märkligt att genuspedagogik inte prioriteras i högre grad. Å andra sidan är det 
vanligt med motstånd i förändringsprocesser som handlar om genus, och därför 
kanske detta motstånd kräver tydliga strategier från statligt håll så att 
genuspedagogerna kan utföra sitt arbete. De genuspedagoger som har fått 
tillräckligt med stöd från ledningen för att kunna arbeta med genuspedagogik 
möter istället motstånd från enskilda pedagoger vilket också kan ses i kontrast till 
tydligheten i läroplaner och lagar att förskola och skola ska arbeta med 
jämställdhet och likabehandling. Det verkar dock tyvärr som att motstånd är en 
naturlig del av genuspedagogernas arbete. För att klara av detta motstånd tror jag 
att det kan vara bra om det finns flera genuspedagoger i kommunen som 
samarbetar, och att det finns nätverk där genuspedagogerna kan delge varandra 
sina erfarenheter.  

Eftersom jag har använt mig av kvalitativa enkäter har jag lyckats få relativt 
många svar och kunnat urskilja vissa mönster hos genuspedagoger som jag 
diskuterat ovan. För vidare forskning tycker jag att det vore intressant att 
genomföra djupintervjuer med genuspedagoger för att ytterligare nyansera de 
resultat jag funnit i studien. Ett annat förslag till vidare forskning är hur den nya 
sammansatta diskrimineringslagen kommer att påverka förskolans och skolans 
arbete med jämställdhet och likabehandling om riksdagen godkänner den och 
lagen träder i kraft i januari 2009. 
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9 Bilagor  

9.1 Enkät 

Enkätundersökning om genuspedagogers arbete 
 
 
 
Slutna frågor 
 
1) Kön (kryssa för det alternativ som stämmer för dig) 
 
Kvinna   
Man  
 
2) Ålder (kryssa för det alternativ som stämmer för dig) 
 
20-29 år  
30-39 år  
40-49 år  
50-59 år  
60-69 år  
 
3) Inom vilket verksamhet arbetar du? (kryssa för det alternativ som stämmer 
för dig ) 
 
Förskola  
Grundskola    
Gymnasium  
Annat (ange vad): 
 
 
4) Hur länge har du arbetat som genuspedagog? (kryssa för det alternativ som 
stämmer för dig) 
 
0-1 år 
1-2 år 
2-3 år 
3-4 år 
4-5 år 
Mer än 5 år 
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Öppna frågor37 
 
1) Hur ser ditt uppdrag som genuspedagog ut? 
 
2) Vad är en genuspedagog enligt dig? 
 
3) Vilka mål har du med din genuspedagogiska verksamhet? 
 
4) Vilka metoder använder du i ditt genuspedagogiska arbete? 
 
5) Vilka möjligheter och svårigheter ser du i ditt arbete som genuspedagog? 
 
6) Arbetar du med andra sociala kategorier än genus inom ramen för ditt 
genuspedagogiska arbete? Om ja, vilka och hur då? Om nej, hur kommer det 
sig att du inte gör det? 
 
7) Är det något du vill tillägga som du känner att du inte fått utrymme att 
uttrycka i enkäten så skriv gärna det här.  

 

9.2 Följebrev 

Hej! 
 
I ett tidigare e-postmeddelande har jag frågat dig om du är intresserad av att delta i 
en undersökning om genuspedagogers arbete. Eftersom en del e-postmeddelanden 
aldrig når fram till sina mottagare, väljer jag att för säkerhets skull presentera mig en 
gång till. Jag heter Katarina Linnarsson och ska under april-maj skriva min D-uppsats 
i Genusvetenskap vid Lunds universitet. Syftet med uppsatsen är undersöka 
genuspedagogers arbete och jag är därför mycket intresserad av att ta del av dina 
tankar i egenskap av genuspedagog. 
 
Skälet till att just du har valts ut att delta i denna undersökning är att du finns listad 
som genuspedagog på Myndigheten för Skolutvecklings (MSU) hemsida och urvalet 
till den aktuella studien görs utifrån MSU:s lista över genuspedagoger. Självklart är 
det helt frivilligt att delta i enkätundersökningen men eftersom ditt svar är mycket 
betydelsefullt för mig skulle jag uppskatta om du ville delta. Dina svar kommer 
givetvis att behandlas konfidentiellt. Du får även tillgång till uppsatsen när den är 
klar.  
 
Jag bifogar enkäten i detta e-brev och förutsatt att du är villig att delta i 
undersökningen, så är det enklaste om du sparar enkäten i din dator och sedan fyller i 
den elektroniskt direkt i Word-dokumentet. Enkäten inleds med ett antal slutna 
frågor för att få en del bakgrundsinformation om dig. Därefter följer ett antal öppna 
frågor om ditt arbete som genuspedagog och det är dessa svar som kommer att ligga 

                                                 
37 Då enkäten skickades ut var utrymmet mellan frågorna större för att uppmuntra deltagarna att 
skriva längre svar. 
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till grund för själva undersökningen. Det står dig helt fritt att skriva hur mycket eller 
lite du vill på varje fråga. Om du behöver ytterligare utrymme kan du bara flytta ner 
nästkommande fråga genom att göra mellanslag.  
 
Jag behöver dina svar inom en vecka, alltså senast den 15:e april. Om du har några 
frågor, tveka inte att kontakta mig! Min e-postadress är XX och mitt telefonnummer 
är XX. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Lund, den 4 april 2008 
 
Med vänliga hälsningar  
Katarina Linnarsson 

 


