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Sammanfattning   
 

Denna konsumtionsuppsats belyser hur svensk utbildningsforskning behandlar genus och 

jämställdhet i det svenska skolväsendet i allmänhet, och i synnerhet genom styrdokument. 

För att kunna besvara vårt syfte så har vi valt följande frågeställningar: ”Hur behandlar 

svensk utbildningsforskning begreppen genus och jämställdhet?” Och ”hur behandlas 

begreppen i förhållande till styrdokument och den dolda läroplanen? Då tidigare empirisk 

forskning påvisat hur läroplaner och andra styrdokument brister i att förmedla tillräckliga 

direktiv och riktlinjer gällande genus och jämställdhet fann vi det intressant att göra en 

uppsats som belyser det valda problemområdet. Metoden som används för att genomföra vår 

studie är en kvalitativ litteraturstudie av allmän karaktär där sökningar efter litteratur och 

tidigare forskning gjorts efter de centrala begrepp som använts i uppsatsen; genus, 

jämställdhet, läroplaner och den dolda läroplanen. Enligt den tidigare forskning som 

analyserats påvisar det hur läroplaner försöker måla upp en ämnesmässig harmoni vilket inte 

existerar i verkligheten. Den slutsats vi kommit fram till enligt den tidigare forskningen är 

hur läroplan och andra styrdokument brister i att förmedla vikten av genus och jämställdhet i 

undervisningen. Nedan följer en förklaring på de begrepp som vi upplever behöver 

förtydligas för att undvika eventuell begreppsförvirring.  

 

Begreppslista  

Traditionella könsmönster: Medveten eller omedveten föreställning kring hur flickor 

respektive pojkar bör vara och uppträda.1 

Genus: Begreppet används i synnerhet för att betona skillnaderna mellan könsegenskaperna 

manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint.2 

Jämställdhet: Kvinnor och män ska ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 

alla samhällsområden.3 

Dolda läroplanen: En implicit läroplan med outtalade och oskrivna regler och normer.4 

  

                                                 
1 Nilsson, R. Traditionella könsmönster. Hur pedagoger kan motverka traditionella könsmönster i skolan. 2013. 

3 
2 NE.se sökord: genus. 
3 NE.se sökord: jämställdhet 
4 Donald, B. Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80. 116–117 
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1.Inledning 

 

... “Könsuppdelad skolgång påverkar elevers lärande och utveckling. Det kan också strida mot 

skolans värdegrund och leda till diskriminering av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. I 

enlighet med regeringens jämställdhetspolitiska mål har skolan ett ansvar att alla elever oavsett kön 

ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.”5  

 

Att skriva en uppsats om genus- och jämställdhet i svenska skolväsendet är vi inte ensamma 

om. Ämnet har länge debatterats och är ännu aktuellt. Dock har den äldre forskning som 

tagits fram påvisat hur jämställdhetsmålen i svensk skola långt ifrån nåtts. Nyare forskning 

menar Ingrid Karlson visserligen har lett till vissa förändringar gällande arbetet mot en 

jämställd skola, dock menar Karlson att skolorna lätt återgår till samma traditionella 

könsmönster då cirkuleringen i dom pågått så pass länge. Vidare betonar Karlson hur genus- 

och jämställdhetsforskningen kritiserats då huvudfokusen mestadels läggs på flickor som 

”offer”.6 Denna kritik menar Davies är legitim då traditionella könsmönster drabbar pojkar 

lika mycket som flickor.7 Tallberg Broman hävdar att fokus på genus och jämställdhet i 

skolan krockar med vad som står skrivet i styrdokumenten, vilket leder till en ambivalens 

mellan vad som står och vad som praktiskt görs. Även om en genus- och jämställdhetssträvan 

råder bland lärarna så menar Tallberg Broman att det kommer i konflikt med 

styrdokumenten, så länge inga tydliga riktlinjer finns gällande hur arbetet ska bedrivas 

framåt. Vidare förklarar Tallberg Broman att en svårighet med att bedriva ett aktivt genus- 

och jämställdhetsarbete i skolan är då frågorna kan skilja sig beroende på generation och 

kulturell bakgrund, vilket speglar hur det praktiseras i undervisningen, om det 

överhuvudtaget gör det.8   

 

I en budgetproposition från 2008 föreslog regeringen att skolans värdegrund ska bli mer 

omfattande i styrdokumenten som innefattar läroplan, kurs- och ämnesplaner, vilket ska bidra 

till att jämställdhetsarbetet gagnas. Regeringens främsta och huvudsakliga syfte är att flickor 

och pojkar får chansen till att verka fritt och utvecklas i skolan utan att hämmas av stereotypa 

könsmönster. Regeringen menar att för jämställdhetsarbetet verkligen ska ha nått sitt mål 

                                                 
5 Regeringskansliet. Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan. 2018 
6 Karlson, I. Könsgestaltningar i skolan – om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. 2003. 15 
7 Davies, B. Shards of glass. 1993. 16 
8 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 20 
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gällande lika rättigheter för kvinnor och män på alla plan i det svenska samhället är det av 

stor vikt att det sker ännu en utveckling gällande den könsuppdelning som råder i den 

svenska skolan.9  Jämställdhet är en grundpelare inom skolans värdegrund och demokratiska 

arbete som är baserad på allas lika värde och som slås fast i Regeringsformen och 

Europakonventionens artikel 14 gällande de mänskliga rättigheterna.10  

 

Tidigare genus- och jämställdhetsforskning inom det svenska skolväsendet har enligt 

regeringen främst varit riktad mot kvinnor och flickor vars syfte är att försöka bryta de 

stereotypa könsnormer som råder gällande att få fler flickor att välja mer tekniskt inriktade 

utbildningar. De elever som bryter de stereotypa könsnormerna gällande utbildningsval kan 

få både positiva effekter i form av stöd, men även negativa i form av motstånd. Detta har 

tyvärr resulterat i att ett flertal elever som bryter det traditionella könsmönstret istället väljer 

att inte fullfölja sin skolgång.11  Vidare har tidigare forskning enligt regeringen visat att de 

lärare och pedagoger med bristande kunskaper inom jämställdhet och genusområdet löper 

större risk för att reproducera traditionella könsmönster i skolan och i klassrummet.12 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna konsumtionsuppsats belyser hur svensk utbildningsforskning behandlar genus och 

jämställdhet i det svenska skolväsendet i allmänhet, och i synnerhet genom styrdokument. 

För att kunna besvara vårt syfte så har vi valt följande frågeställningar:  

- Hur behandlar svensk utbildningsforskning begreppen genus och jämställdhet? 

- Hur behandlas begreppen i förhållande till styrdokument och den dolda läroplanen? 

1.2 Disposition  

Kapitel 1 behandlar inledning, syfte och problemställning. I kapitel 2 tar vi upp metod och 

metoddiskussion. Kapitel 3 är den bakomliggande information som ligger till grund för 

uppsatsens forskningsområde. Sedan följer kapitel 4, vilket är teori. Kapitel 5 är 

resultatkapitlet där vi behandlar genus- och jämställdhetsforskningen i förhållande till 

styrdokument och den dolda läroplanen, följt av kapitel 6 som är diskussion och slutsats. 

Avslutningsvis följer kapitel 7 och 8 där vi gör en reflektion av resultatet över de 

                                                 
9
 Regeringen. Delegation för jämställdhet i skolan.  (Prop.2007/2008:1) 1–2 

10
 Ibid., 2 

11
 Regeringen. Delegation för jämställdhet i skolan.  (Prop.2007/2008:1) 3–4 

12
 SOU 2010:99, Regeringen. Flickor, pojkar, individer. Om betydelsen av jämställdhet för kunskap och 

utveckling i skolan. 2010. 24 
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forskningsresultat som tas upp i uppsatsen och även förslag på framtida forskningsområden i 

ämnet.  
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2. Metod och metoddiskussion   

Den metod som använts i uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie av allmän karaktär. Syftet 

med en allmän litteraturstudie är att kunna beskriva tidigare forskning inom ett specifikt 

område.13 En litteraturstudie präglad av kvalitativ ansats grundar sig i förståelse och tolkning 

av litteraturen som sätts i kontext till uppsatsens syfte.14 Detta innebär att vi har analyserat 

relevant forskning utifrån vårt syfte och även jämfört denna forskning för att se till dess 

kvalité och användbarhet. Uppsatsen avgränsas genom att vi enbart ser till skolforskning vad 

gäller genus och jämställdhet i förhållande till styrdokument, vilket som tidigare nämnt 

innefattar läroplan, kurs- och ämnesplaner.  Vi har även gjort en historisk avgränsning där vi 

förhåller oss till skolhistorisk forskning under 1900-talet.  

 

Under vår arbetsgång har vi använt oss av olika databaser såsom Uniserch, Libris och 

Education Resources Information Center. Dessa databaser har vi tagit del av via Linköpings 

Universitets databasarkiv för artikelsök, men vi har även gjort manuella sökningar genom att 

läsa i referenslistor till relevanta artiklar och litteratur som tar upp ämnen i likhet med vårt 

syfte. I vårt fall har det i synnerhet handlat om hur styrdokument i skolan behandlar 

jämställdhet och genus. Vi har gjort ett urval av litteraturen som behandlar liknande 

forskningsområde ur olika perspektiv, för att se till att forskningsresultatet håller en röd tråd. 

Sökningar efter litteratur och tidigare forskning har gjorts efter de centrala begrepp som 

använts i uppsatsen; genus, jämställdhet, läroplaner och den dolda läroplanen.  

 

 

 

  

                                                 
13 Barajas, E.K. Forsberg, C. & Wengström, Y. Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap - 

Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 2013. 25 
14 Ibid., 43 
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3. Bakgrund   

Nedan följer den bakomliggande information som ligger till grund för det forskningsområde 

vi valt att ringa in. I avsnittet har en historisk tillbakablick gjorts vad gäller genus- och 

jämställdhetsutvecklingen i svenskt skolväsende samt svenska styrdokument. Att göra en 

historisk tillbakablick inom området är enligt vår uppfattning av stor vikt vid denna typ av 

undersökning, detta då det skett en utveckling vad gäller genus- och jämställdhet i skolan och 

styrdokument. 

 

En av de mest centrala delarna i ett välfärdssamhälle är skolan, vilket också leder till att just 

skolan blir en slags förmedlare när det kommer till att reproducera samhällets värderingar och 

olika attityder. Statens offentliga utredningar (SOU) från 2009 menar att det då faller 

naturligt att skolan inte är jämställd, eftersom samhället utanför inte är jämställt.15  Britt-

Marie Thurén är professor i genusvetenskap och menar att en vanlig och återkommande 

missuppfattning gällande genusforskning är föreställningen om att dilemmat kring 

könsnormer är förbi och att det råder jämställdhet mellan kvinnor och män på alla plan, vilket 

forskningen påvisar inte är fallet.16  

 

Ett av de grundläggande demokratiska värdena i skolan och i samhället är jämställdhet, vilket 

innebär att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.17 

Forskning visar att detta inte stämmer överens med vad som faktiskt händer i verkligheten, då 

flickor känner sig mer utsatta än pojkar i skolan när det kommer till de flesta olika former av 

kränkningar. Denna forskning påvisar att pojkar är mer aktiva i den formen av kränkningar än 

vad flickor är. När det kommer till klassrumssituationer visar det sig att pojkar för mest liv 

medan tjejer är mer tystlåtna och ordningsskapande. I det sociala livet är det viktigt att få 

komma till tals och ta plats, men att pojkar tar mer plats än flickor är någonting som än idag 

är ett mönster som visar sig i klassrummen.18 

 

Enligt Statens offentliga utredningar visar den tidigare forskningen inom området flera 

orsaker av genusorienterade karaktär kopplat till differenserna gällande flickor och pojkars 

skolresultat. Forskningen visar att goda studieresultat och en god skolgång inte stämmer 

                                                 
15 Statens offentliga utredningar. SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? 16 
16

 Ibid., 5 
17

 Ibid., 11  
18

 Ibid.,13 
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överens med den stereotypa maskuliniteten som byggts upp i skolklimatet. Flickors 

underordnade position i samhället avspeglar sig även i skolan, vilket utredarna menar kan 

vara en anledning till varför flickor anser sig vara i behov av att anstränga sig mer än 

pojkar.19  Historiskt sett förknippas brist på jämställdhet i skolan med kvinnor och flickors 

underordning som genomsyras i skolans värld trots läroplaner och värdegrunder som stärker 

vikten av jämställdhet i skolan.20 Det som till största del skiljer flickor och pojkar åt i skolan 

idag är skolresultaten. Forskning påvisar att flickor i 30 års tid haft bättre betyg än pojkar i 

skolan bortsett från ämnet idrott och hälsa. Forskning visar även att elevernas skolval efter 

grundskolan är mycket könsstyrda. Olika jämställdhetssatsningar har gjorts för att försöka få 

flickor att söka till mer tekniska och naturvetenskapliga program, dock är det svårare att få 

pojkar att söka till kvinnodominerade utbildningar.21   

 

När det kommer till gymnasieintagen på nationella program visar det sig att enbart tre av 

sjutton program har en könsfördelning som är jämn. Detta antas bero på samhällets 

förväntningar på vad flickor bör arbeta med i framtiden respektive vad killar är mer lämpade 

för att arbeta med i framtiden. När det kommer till kostnader och betyg visar forskning att 

pojkar kostar 6% mer än flickor på gymnasiet, men att flickor i genomsnitt har 10% högre 

betyg än pojkar.22 

 

Den första genusforskningen som gjordes i Sverige år 1977 påvisade att lärare har olika 

uppfattningar av eleverna beroende på om det är pojkar eller flickor. Undersökningen visade 

även att pojkar fick mer tid av sina lärare. Dock visade det sig att detta inte gjorde att pojkar 

fick högre och bättre resultat än vad flickorna fick. Orsaken till att pojkar fick mer hjälp av 

lärarna i skolan berodde på att pojkar ansågs vara mer stökiga och slarviga än vad flickor var 

och därför behövde extra mycket tid. När det gäller prestationer var det större skillnad mellan 

låg- och högpresterande pojkar än vad glappet mellan låg- och högpresterande flickor. 

Forskningen visar även att det i senare skolår är vanligare att flickor ses som en grupp medan 

pojkar vanligtvis ses som individer.23 

                                                 
19 Statens offentliga utredningar. SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? 15 
20 SOU 2010:99. Regeringen. Pojkar, flickor, individer - Om betydelsen för jämställdhet och utveckling i skolan. 

2010. 43 
21 Prop.2007/2008:1. Regeringen, Kommittédirektiv - Delegation för jämställdhet i skolan. 2008. 4–5 
22 Ibid.,14  
23 Wahlgren, Carlsson, V. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola. Genuspedagogers förståelse av 

gymnasieskolans jämställdhetsarbete. 2009. 24–25.  
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Enligt en granskning av skolverket råder det tydliga brister gällande läromedel i skolan där 

det är av stor vikt att detta utvecklas och förbättras. I läromedlen råder det fortfarande vid 

förklarande av text och bild traditionella könsmönster och könsstereotyper, vilket skolverket 

menar inte ska finnas i jämställda läromedel. Bettina Berg är en samhällsvetare med 

inriktning mot genusfrågor och menar att läromedel räknas som jämställda när de är mer 

omfattande och fria utan att endast sträcka sig till det som uppfattas som typiskt. Jämställda 

läromedel ska präglas av öppenhet utan att kategorisera in könen i stereotypa fack.24 

3.1 Genus- och jämställdhetsutvecklingen under 1900-talets skolhistoria  

Som ovanstående citat i inledningen strider en icke-jämställd agenda mot skolans värdegrund, 

och av just den anledningen har vi valt att skriva om genus och jämställdhet i skolan. Vi 

finner det intressant att göra en tillbakablick när det kommer till läroplanens utveckling, detta 

eftersom alla läroplaner är påverkade av den tid som de har skapats och bör därför betraktas 

ur ett historiskt perspektiv.25   

 

Till en början var den statliga skolan utformad för pojkar med syfte att fostra män in i olika 

positioner i samhället. Det var inte förrän den allmänna folkskolan som skolan blev till för 

både pojkar och flickor. Industrialiseringen i Sverige bidrog till att kvinnor började utbilda 

sig och orsaken till det var främst av ekonomiska skäl. Detta på grund av att det var för dyrt 

att försörja alla ogifta borgar- och överklasskvinnor i samhället. 1904 fick folkskolepojkar 

möjlighet att utbilda sig vidare på högskola, men det kom att dröja ända till 1927 innan 

flickorna kunde utbilda sig med samma villkor som pojkarna. Skolan var uppdelad kring 

läroverk och flickskolor, och innehållet av lärande i de olika skolformerna såg annorlunda 

ut.26  

 

Fokus i flickskolan var framförallt på moraliska frågor, äktenskapet, barnafödande och frågor 

om moderskapet och hushållet. 1946 föreslogs det från politisk håll att i skolan skulle flickor 

få samma möjligheter som pojkar till vidareutbildning. Dock bidrog inte detta till avlastning i 

hemmet utan kvinnorna blev dubbelt belastade med utbildning och primärt ansvar för barn 

och hushåll. Samundervisning är det som gäller idag, men eftersom pojkar och flickor på 

grund av samhällets olika förväntningar väljer olika program på gymnasiet, blir det i 

                                                 
24 Berg, B. Genuspraktika för lärare. (Andra upplagan 2006) 28 
25 Bengtson, A & Holt, S. Att tolka läroplanen. 2013. 7 
26 Berg, B. Genuspraktika för lärare. (Andra upplagan 2006). 15 
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praktiken särundervisning på vissa program ändå. På fordonsprogrammet är övervägande del 

killar, medan övervägande del är tjejer på omvårdnadsprogrammet.27 

 

När det kommer till genusperspektiv inom den svenska skolan har det skett en historisk 

utveckling. Tallberg Broman sammanfattar utvecklingen med att skolan inom detta område 

tidigare var mer inriktad som en verksamhet och organisation vars huvudsakliga uppgift var 

att kritiskt granska skolverksamheten, medan ett genusperspektiv idag är en integrerande del 

av lärarens och den svenska skolans pedagogiska arbete. Genus- och 

jämställdhetsperspektivet menar Tallberg Broman därav gått ifrån att vara en ideologisk fråga 

till en pedagogisk. Denna förändring slås även fast i skolans styrdokument som obligatoriska 

förhållningssätt, vilket innebär att pedagogerna är länken mellan att dessa krav tas i beaktning 

genomgående i undervisningen.28 Dock menar Tallberg Broman att det inte bara är att ändra 

till vackra formuleringar i styrdokument gällande genus och jämställdhet utan att arbetet sätts 

i praktik. För att arbetet ska bedrivas framåt så behövs mer kunskap kring vad det innebär att 

som lärare och pedagog bedriva en jämställd undervisning, som tillgodoser både flickor och 

pojkar.29 Ingrid Karlson menar i likhet med Tallberg Broman hur avgörande det är gällande 

lärarnas kunskaper om rådande könsskillnader i skolan. Först då kan kunskaperna sedan 

bearbetas till en medveten pedagogik som ska speglas i undervisningen.30 

 

Tallberg Broman menar att den svenska skolan har utvecklats från att ha varit en skola där 

uppdelning gjorts efter både kön och klass till en mer sammanhållen skola oavsett kön eller 

klasstillhörighet. Denna utveckling tog fart när begreppet en skola för alla introducerades 

under 1960-talet. Ur ett könsperspektiv var de tidigare skolformerna inte jämställda då det 

framställdes hur flickor och pojkar beroende på hemmiljö var olika och skulle därav också 

utbildas olika eftersom de hade olika förutsättningar. Huvudtanken med en skola för alla var 

att varken kön eller klass skulle vara av betydelse när det kommer till utbildning, då alla har 

rätt till en likvärdig och jämställd utbildning.31 Alla läroplaner från 1960-talet beskriver 

                                                 
27 Ibid.,16 
28 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 12–16 
29 Ibid., 11 
30 Karlson, I. Könsgestaltningar i skolan – om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. 2003. 19 
31 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 16–17  
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skolans ansvar att främja jämställdhet och värna kring frågor om jämställdhet och alla 

människors lika värde.32 

3.2 Historisk genus- och jämställdhetsutveckling i svenska styrdokument 

I följande avsnitt kommer ett historiskt perspektiv gällande genus och jämställdhet i svenska 

styrdokument att presenteras. Genus och jämställdhet är något som har utvecklats genom 

historien och framförallt i samhället. Denna utveckling är något som inte undgått 

styrdokumenten. Därför har vi valt att göra en historisk tillbakablick vad gäller svenska 

styrdokuments genus- och jämställdhetsinnehåll för att på bästa sätt kunna besvara vår 

frågeställning.  

 

I dagens styrdokument utgör jämställdhet en av de värdegrunder som det svenska 

skolväsendet byggs på, vilket inte alltid sett ut så. I samband med visionen en skola för alla 

på 1960-talet började skolan ett aktivt jämställdhetsarbete. För grundskolan infördes 

jämställdhet i läroplanen för första gången i samband med Lgr 69, då det i den föregående 

läroplanen Lgr 62 saknades en jämställdhetsformulering. I samband med Lgr 69 började det 

svenska skolväsendet sitt aktiva jämställdhetsarbete som skulle leda till en brytning av 

traditionella könsroller och könsmönster i skolan. I den efterkommande läroplanen Lgr 80 

fortsattes arbetet med jämställdhet, där problematiken ansågs som en information- och 

attitydfråga, vilket bidrog till olika satsningar och informationskampanjer som skulle 

motverka de könstraditionella studievalen.33   

 

För gymnasieskolan kom införandet av jämställdhet först i samband med Lgy 70 där skolan 

var en bidragande del i det aktiva jämställdhetsarbetet som enligt Lgy 70 skulle bedrivas i 

skolan, i hemmet och på arbetsmarknaden.34 Lgy70 var likartad under en 24 års period, där 

den stora förändringen skedde genom efterkommande läroplan för gymnasieskolan, Lpf 94 

som blev en utveckling av jämställdhetsarbetet.35 Tallberg Broman menar att det var i 

samband med den efterkommande läroplanen för grundskolan Lpo 94 och gymnasieskolans 

Lpf 94 som det svenska skolväsendet verkligen tog ställning för att främja jämställdhet. I Lpo 

                                                 
32 Berg, B. Genuspraktika för lärare. (Andra upplagan 2006). 16 
33 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 168 
34 Lgy 70, 1970, 15 
35 Wahlgren, Carlsson, V. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola. Genuspedagogers förståelse av 

gymnasieskolans jämställdhetsarbete. 2009. 40 
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94 och Lgy 94 står det hur jämställdhet som värdegrund ska speglas kontinuerligt i 

undervisningen.36 

 

Nordenmark och Rosén menar att de svenska styrdokumenten innehåller en dold hierarki, 

som syftar till att vissa värdegrunder värderas högre och därav ges mer utrymme. I de 

svenska styrdokumenten står det hur den svenska skolan ska främja jämställdhet mellan 

könen. Det paradoxala menar Nordenmark och Rosén är att skolan även ska främja solidaritet 

för de utsatta i samhället, och frågan som kan ställas är; vilka räknas som utsatta? vem avgör 

detta? Vilket författarna menar är ett praktexempel på den dolda hierarkin som råder i de 

svenska styrdokumenten.37 Detta betonas även av skolverket där forskning inom 

läroplanshistoria betonat hur läroplaner tenderar att uppvisa en ämnesmässig harmoni, men 

att läroplanen i själva verket författats utifrån personers egna intressen och föreställningar där 

olika vikt läggs på olika delar.38 Tallberg Broman kopplar detta till Broadys teori om den 

dolda läroplanen, där skolans praktiska handlande inte stämmer överens med det teoretiskt 

skrivna som råder i styrdokumenten trots tydligare formuleringar.39 Av detta resonemang  

tillsatte skolverket detta år en pågående konsekvensutredning vars syfte är att införa tydligare 

formuleringar gällande genus och jämställdhet i styrdokumenten, vilket behandlas i avsnittet 

där den framtagna forskningen analyseras i förhållande till styrdokumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
36 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 169 
37 Nordenmark, L & Rosén M. Lika värde lika villkor. 2008. 19 
38 Skolverket. Forskning om skolreformer och deras genomslag. 2013. 10 
39 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 13 
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4. Teori 

Nedan följer en beskrivning av de centrala begrepp som uppsatsen förankrar sig i samt en 

motivering och förklaring av de teorier som genomsyrar vår empiri. Begreppen kan tolkas 

olika, vilket vi i vår uppsats haft i beaktning under skrivandets gång. Begreppen vi har valt att 

definiera är främst begreppen vi upplever kan skapa störst tolkningsutrymme, men även de 

begrepp som är mest genomgående under uppsatsen. Anledningen till varför vi valt Hirdmans 

teori om genus, genuskontrakt, genussystem samt Donald Broadys teori om den dolda 

läroplanen är då de fungerar i symbios till varandra i förhållande till vår frågeställning. Vi har 

även valt att nedan beskriva begreppet jämställdhet då det är ett centralt och genomsyrande 

begrepp i uppsatsen, även om begreppet inte faller under ramen för teori.  

 

Genus, genuskontrakt och genussystem 

Begreppet genus härstammar från latin och har ett flertal olika betydelser, bland annat släkte 

och kön. Genus har bara använts inom den svenska grammatiken för att klargöra att det är 

antingen hon eller han som substantivet syftar till.40  Vidare översätts begreppet till 

engelskans gender och har införts i den feministiska forskningen på 1970 - talet. Begreppet 

används i synnerhet för att betona skillnaderna mellan könsegenskaperna manligt och 

maskulint respektive kvinnligt och feminint.41  Genusbegreppet är nära besläktat med 

begreppet könsroll eftersom det anger att kön är ett resultat av bland annat idéer och 

föreställningar, men även uppfostran. Det som skiljer genus med könsroll är att det i genus 

ingår en maktdimension som markerar dominans och underordningsmönster mellan könen. 

Med genus menas att relationen mellan könen inte enbart är biologiskt utan även socialt och 

historiskt konstruerat. Genusbegreppet tydliggör maktaspekten i relationen mellan män och 

kvinnor. Skolan, lärare och pedagoger är viktiga aktörer när det kommer till formandet av 

genus då de bidrar aktivt till konstruktionen pojkar respektive flickor i klasserna, men även 

genom att benämna sig själv och sina kollegor som män eller kvinnor.42 

 

Genuskontraktet är av betydande vikt då det beskriver kön som något som människan kan 

ikläda sig i till det samhället tillskriver dig, vilket enligt Hirdman är ditt genus. Det finns 

flertalet historiska förklaringar till mannens och kvinnans roll i samhället. Bland annat menar 

                                                 
40 Hirdman, Y. Genus - om det stabilas föränderliga former. 2008. 11 
41 NE.se sökord: genus.  
42 Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida exempel. 2012. 25–26 
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Martin Luther att Gud har skapat mannen och kvinnan där kvinnans ansvar är att föda barn 

och föröka sig medan mannen har som ansvar att skaffa mat och skydda familjen. Detta är en 

religiös koppling kring mannen och kvinnans roll i samhället.43 Genuskontraktet tar upp hur 

skillnaderna mellan kvinnor och män bör vara utifrån de strukturer som råder. 

Genuskontraktets ramar byggs på historiska ideologier kring mannen och kvinnans ordning i 

samhället. Detta kontrakt beskriver även mannens överhöghet, där mannen är norm med ett 

högre socialt värde än kvinnan.44 

 

Förutom genuskontraktet har även Hirdman en teori om genussystemet. Detta system påvisar 

kvinnans underordning mot mannen, men är även en teori om särhållandet kvinnor och män 

emellan. Enligt denna teori bör kvinnligt och manligt ej blandas när det kommer till sysslor, 

egenskaper eller platser utan varje kön bör hålla sig till respektive plats, syssla och 

egenskap.45  

 

Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter inom alla samhällsområden. Jämställdhet skiljer sig från jämlikhet då 

begreppet jämställdhet endast syftar till att i synnerhet beskriva villkoren mellan kvinnor och 

män, medan begreppet jämlikhet syftar till alla människors lika värde i allmänhet.46 

Jämställdhet i den skolforskning vi hittat används för att påvisa villkoren för flickor och 

pojkar i förhållande till styrdokumenten. Jämställdhetsbegreppet började användas aktivt i 

skolsammanhang under 1970-talet, då begreppet jämlikhet inte var lika passande.47  

 

Dolda läroplanen 

Donald Broady förklarar den dolda läroplanen som oskrivna och outtalade regler och normer 

som elever automatiskt lär sig i samband med olika klassrumssituationer, vilket Broady 

menar är vanligt folkvett och skiljer sig därför från en officiell läroplan där direktiv och 

riktlinjer är skriva och explicita. Den dolda läroplanen är implicit och dold då lärare inte alltid 

är medvetna om att den existerar.48 

                                                 
43 Hirdman, Y. Genus - om det stabilas föränderliga former. 2008. 78.  
44 Ibid., 84–87  
45

 Hirdman, Y. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift 

NR 3/1988 
46 NE.se sökord: jämställdhet.  
47 Karlson, I. Könsgestaltningar i skolan – om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. 2003. 13  
48 Donald, B. Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80. 116–117 
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5. Resultat  

Nedan behandlas den svenska genus- och jämställdhetsforskningen i förhållande till de 

svenska styrdokumenten. Inledningsvis i detta kapitel följer en redogörelse av den nuvarande 

läroplanen för gymnasiet, Gy 11 vad gäller dess genus- och jämställdhetsinnehåll. Sedan 

redogörs den svenska utbildningsforskningen i förhållande till den dolda läroplanen. Detta är 

ett begrepp som ofta stötts på vid undersökningen av litteraturen, vilket problematiseras i 

nedanstående avsnitt i förhållande till den skolforskning som hittats.  

 

5.1 Svensk utbildningsforskning kring genus och jämställdhet i förhållande till 

styrdokument 

Värdegrunden i den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, Gy 11 menar i likhet med de 

tidigare läroplanerna att skolan ska gestalta människans okränkbarhet, värna för de mänskliga 

rättigheterna, främja jämställdhet mellan kvinnor och män, alla människors lika värde, alla 

individers frihet och integritet, men även värna om solidaritet mellan människor.49  

 

Den 13 maj 2009 överlämnades en proposition från regeringen till riksdagen, vilket är 

proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalité i den nya gymnasieskolan. Denna 

proposition tar upp hur den tidigare läroplanen mot gymnasieskolan, Lpf 94 inte löser 

problematiken vad gäller konstruktion av program och könsuppdelningen mellan pojkar och 

flickor på olika gymnasieprogram, beroende på förväntningar i samhället kring vad flickor 

respektive pojkar bör arbeta med. Propositionen 2008/09:199 menar att arbetsmarknaden är 

uppdelad i två delar, där en del är till för män och en annan är till för kvinnor. Det nämns 

också att det inte genom enbart gymnasieskolans förändringar är möjligt att bryta den 

traditionsbundna arbetsmarknaden, men att gymnasieskolan bär ett stort ansvar för att bryta 

de könsnormer som råder på arbetsmarknaden. Propositionens främsta beskrivning kring hur 

könsuppdelningen ska reduceras är att införa tydliga examensmål, tydliga yrkesutgångar och 

ständigt följa upp eleverna under deras etablering på arbetsmarknaden, vilket är någonting 

som ska gälla alla yrkesprogram oavsett om de är präglade av majoriteten män eller kvinnor, 

vilket enligt propositionen 2008/09:199 skulle resultera i en utbildning som var mer 

jämställd.50 

                                                 
49 Skolverket. Gy 11. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 5 
50 Regeringens proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. 47 
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Skolan som en institution är en plats där samhällets attityder om genus och jämställdhet 

speglas. Ingrid Karlson menar att detta är på gott och ont då skolan bidrar till möjligheter för 

elever att kunna verka fritt utan att hämmas av traditionella könsmönster, men som inte alltid 

genomförs i praktiken.51 I likhet menar Broady som refererar till Siegfried Bernfelds teorier 

kring att skolan snarare fostrar eleverna som en gemensam institution, och inte av enskilda 

lärare eller pedagoger. Vidare beskrivs Bernfelds teorier av Broady att det som skolan fostrar 

eleverna till är i själva verket att anpassa sig och underordna sig till maktstrukturer, vilket 

skiljer sig från innehållet i explicita läroplaner och styrdokument.52 Här talas alltså om en 

implicit läroplan, även kallad den dolda läroplanen som Donald Broady menar är oskrivna 

och outtalade regler som eleverna automatiskt lär sig i olika klassrumssituationer, något som 

Broady hävdar är ”vanligt folkvett”. Den dolda läroplanen är implicit även för lärare och 

pedagoger, då lärare inte alltid är medvetna att den existerar.53 Broady menar även att lärare 

har svårt att veta vad som är deras respektive skolans uppdrag i samhället, där är det viktiga 

att lärare blir mer medvetna om skolans villkor för att på så vis med mer tydlighet kunna 

framföra villkoren och göra den dolda läroplanen mindre dold.54 Vilket då skulle kräva att 

varje enskild lärare även har ett mer tydligt individuellt fostransuppdrag och inte att skolan 

fostrar eleverna som en gemensam institution.55 Detta skiljer sig från det Broadys beskrivning 

av Bernfelds teorier som ovanstående nämnts.  

 

Forskning har visat att motsägelsefulla krav ställs på skolan. Detta menar Gordon och 

Lahelma då skolan dels ska fostra eleverna till samhällsmedborgare, i ett redan rådande 

samhälle där uppdelning och underordning görs baserat på kön. Medan skolan dels också ska 

fostra och undervisa eleverna om demokratiska värderingar så som jämställdhet mellan 

flickor och pojkar. Gordon och Lahelma menar att detta blir ett dubbelt budskap mellan 

ackommodation och adaption, men också mellan samhällets krav och de individuella 

rättigheterna. Vidare menar Gordon och Lahelma att alla dess krav inte är praktiskt 

genomförbara, oavsett om läroplanerna är implicita eller explicita.56 

                                                 
51 Karlson, I. Könsgestaltningar i skolan – om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. 2003. 11 
52 Donald, B. Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80. 142   
53 Donald, B. Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80. 116–117 
54 Ståhl, E. Det som inte talas om. En kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattning av en dold läroplan. 5  
55 Karlson, I. Könsgestaltningar i skolan – om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. 2003. 11 
56 Gordon, T. & Lahelma, E. Gränsöverskridande – om kön i läroplaner och i skolans praxis. 1998 
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Styrdokumenten ska enligt Karlson leda till att eleverna garanteras att få sina rättigheter 

tillgodosedda. Styrdokumenten ska alltså bidra till en lika behandling i skolan oavsett kön 

eller socioekonomisk bakgrund.57 Detta menar Bernstein i likhet med Gordon och Lahelma 

inte praktiseras utan blir till ett dubbelt budskap, eftersom skolan samtidigt fungerar som en 

plattform där olika politiska och ideologiska föreställningar framförs. Detta menar Bernstein 

även präglar undervisningen.58 Mac an Ghaill för en ståndpunkt där skolan är en svår plats för 

att få igenom genomgripande förändringar när det kommer till att bryta traditionella 

könsmönster, där skolan istället kan bevara dem. Det mansdominerade samhället som råder 

speglar sig i skolan, vilket kan bidra till varför vissa lärare uppmuntrar elever att inte göra 

traditionella studieval baserat på kön, medan denna förändring inte alltid går hem för alla 

elever. Mac an Ghaill menar alltså att idén om förändring i skola och styrdokument existerar, 

men att den inte alltid praktiseras.59  

 

Sambandet mellan vad som explicit står i styrdokumenten och vad som görs i praktiken är 

inte alltid problemfritt. Dahlgren och Åsén hävdar att styrdokumenten i samspel med skolan 

inte alltid är i överensstämmelse, detta då läroplaner och styrdokument är som ovanstående 

nämnt ett resultat av en mängd olika politiska och ideologiska föreställningar. Dahlgren och 

Åsén menar att det omöjligt finns neutrala könsformuleringar i läroplaner, vilket beror på det 

dolda budskap som läroplaner och styrdokument framhåller. Vidare menar Dahlgren och 

Åsén att vad som står och vad som faktiskt görs skiljer sig markant.60  

 

Donald Broady menar att grundarna och författarna bakom styrdokument ofta tenderar till att 

bli besvikna och ställer sig ofta frågan varför de bakomliggande intentionerna till de 

genomdrivna reformerna inte stämmer överens med vad som tillsätts i praktiken. Vart ligger 

problematiken? Broady svarar på att problematiken ligger i hur och varför nya reformer 

kommer fram till något överhuvudtaget. Broady menar att när nya skolreformer införs utan 

att ske i samspel med samhällsförändringarna så upplevs de nya skolreformerna snarare som 

störande än ordnande. Vidare menar Broady att detta är ett praktexempel på varför 

styrdokument och skolreformer inte kan förändras ”uppifrån” eller ”inifrån”. För att skolan 

                                                 
57 Karlson, K. Könsgestaltningar i skolan – om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. 2003. 11 
58 Bernstein, B. Class codes and control, vol 4: The structure of the pedagogic. 1971–1990 
59 Mac an Ghaill, M. The making of men. 1994 
60 Dahlberg, G. & Åsén, G. Perspektiv på förskolan. 1986  
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verkligen ska förändras grundligt så måste det ske ifrån ”sidan”, vilket Broady menar sker i 

samverkan med hur samhället förändras utanför och om samhällets komponenter ställer 

aktiva krav på skolan.61 Vidare menar Broady att de tidigare utredningar som gjorts på 

skolans förändringsutrymme varit enformiga utan att ge någon effekt, vilket Broady menar 

beror på att inga direktiv ges hur det teoretiska ska bli till praktiskt handlande. Sådana 

utredningar menar Broady leder till att det enda som undersöks är vad som inte får hända, och 

inte de bakomliggande orsakerna till varför problematiken som uppstår, uppstår. Broady 

menar om sådana enformiga utredningar görs med ett påstående att skolan inte är till för att 

förändras i takt med samhället, så kan det leda till att lärare, föräldrar och inputs utifrån slutar 

att ställa krav på skolan.62 

 

Susan Okin Moller menar att attityder och föreställningar om ojämlikhet mellan könen är 

något som barnen får med sig hemifrån, vilket hon vidare menar leder till att dessa moraliska 

värderingar sedan appliceras ute i samhället. För att könsstrukturer mellan kvinnor och män i 

samhället ska brytas behöver brytningen först ske i barnets hemmiljö.63 Detta kan kopplas 

samman till Hirdmans teori om genuskontraktet, som byggs på historiska ideologier kring 

mannens överordnade position och kvinnans underordnade.64 Tallberg Broman menar att en 

brytning av traditionella könsmönster inte alltid går problemfritt då underliggande faktorer så 

som generation eller kulturella aspekter spelar en viktig roll.65   

 

I propositionerna 1994/95:164, 1996/97:112 och 1998/99:121 framfördes det av den 

dåvarande socialdemokratiska regeringen att den svenska skolan ska vara likvärdig för flickor 

och pojkar, då det av tidigare utredningar framgått att den svenska skolan inte alls varit 

likvärdig och jämställd i förhållande till styrdokumenten.66 Lärarna har en central och 

betydande roll när det kommer till att arbeta med jämställdhet i skolan, vilket Carlsson-

Wahlgren i sin avhandling menar borde vara en pedagogisk fråga.67 Som ovanstående nämnt 

                                                 
61 Donald, B. Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80. 311–313 
62 Donald, B. Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80. 306–308  
63 Okin, M, S. Justice- gender-and the family. 13–14 
64 Hirdman, Y. Genus – om det stabilas föränderliga former. 2008. 84–87 
65Tallberg Broman, I. Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel. 2012. 20 
66

 Wahlgren, Carlsson, V. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola. Genuspedagogers förståelse av 

gymnasieskolans jämställdhetsarbete. 2009.  40 
67

 Ibid., 38 
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menar Tallberg Broman att denna förändring redan skett, då ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv idag är en integrerad del i lärarens pedagogiska arbete.68  

Vid en gymnasieutredning 1981 framställdes det vilka brister som rådde gällande 

jämställdhetsarbetet i skolan och vilket långt kliv som togs från det som ansågs önskvärt i 

samband med Lgy 70. För att jämställdhetsarbetet skulle bedrivas framåt satsade regeringen 

genom att starta upp en genuspedagogutbildning där genuspedagogens huvudsakliga uppgift 

var att bistå i jämställdhetsarbetet som en specialutbildad “expertresurs” gällande de frågor 

som rör jämställdhet och genus. Syftet med en genuspedagog var att finnas till hands och 

erbjuda handledning vid de tillfällen och situationer som läraren inte känner att denne har 

tillräckligt med vetskap när det kommer till frågor som rör jämställdhet och genusspektra.69 

5.2 Förslag på hur genus- och jämställdhetsarbetet kan bedrivas i svensk skola  

Carlsson-Wahlgren menar att lärarna inte belyser jämställdhet och genusspektra tillräckligt 

omfattande i sitt pedagogiska arbete, samt att de inte ger eleverna tillräckligt med 

förändringsutrymme för att utvecklas gällande traditionella könsmönster, vilket leder till att 

de blir kvar i samma mönster. Vidare kommer avhandlingen fram till att förändringen bör ske 

i ett tidigare skede än gymnasiet, vilket ofta kan vara problematiskt när det kommer till 

förändring då elevens identitet redan kan ha formats.70 

 

Något som kan driva genus och jämställdhetsarbetet framåt menar Carlsson-Wahlgren kan 

ske genom en könsmedveten pedagogik vilket är en mer direkt åtgärd i jämförelse med 

jämställdhetspedagogiken, detta då det sker genom en medveten åtgärd redan i begreppet. 

Lösningen på jämställdhetsproblemet är enligt Carlsson-Wahlgren att med aktiva och 

medvetna medel motverka problematiken, vilket görs genom en könsmedveten pedagogik där 

målet är ett jämställt klassrum oavsett om det är i grundskolan, gymnasiet eller på 

universitet.71 Genom att använda en könsmedveten pedagogik kan läraren på ett noggrant sätt 

utvärdera och undersöka sitt agerande i klassrummet och vid den valda litteratur som 

används. Vidare bidrar en könsmedveten pedagogik till att lärarna reflekterar över hur normer 
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och värderingar faktiskt influerar klimatet i skolan, klassrummet och ute i samhället. 

Skillnaden mellan jämställdhetspedagogik är att den betonar speciella pedagogiska metoder 

och dylikt, vilket skiljer sig från den könsmedvetna pedagogiken som syftar till att läraren 

och pedagogen ska ha ett medvetet förhållningssätt gällande kön, och på så sätt implementera 

det genomgående i klassrum och miljö.72  

 

Centralt i genusteorin är intersektionalitet, vilket Carlsson-Wahlgren menar reflekterar sig i 

genuspedagogiken. Genuspedagogiken är mycket bred i sin beskrivning, vilket innebär att 

den omfattar bland annat kön, historia, intressen och sexuellt företrädande. Det huvudsakliga 

syftet med genuspedagogik är att inte enbart se könen som biologiska utan att istället se de 

hur bland annat normer påverkar hur vi agerar i det sociala livet. Genuspedagogiken fungerar 

på ett kompensatoriskt sätt för att kunna ge individen lika bemötande i klassrummet oavsett 

kön, det vill säga att könen behandlas som individer och inte som grupp om pojkar eller 

flickor.73   Hur varje individ bemöts i skolan utifrån kön är någonting som inom 

genuspedagogiken är en viktig och bidragande faktor. Genuspedagogiken saknar idag 

vetenskaplig förankring, men är trots det mycket användbar i skolan då den innehåller 

moment och arbetssätt som är genusmedvetna, vilket är bra för både elevgrupper som såväl 

för lärare.74 

 

Att som lärare och pedagog vara genusmedveten innebär ett personligt reflekterande över det 

egna förhållningssättet gällande genus och kunna revidera sina misstag, vilket leder till 

lärdomar av den personliga analys som görs. Att vara genusmedveten innebär att som lärare 

och pedagog vara förtrogen när det kommer till kunskaper inom spektra vad gäller 

genusmedvetenhet och på så sätt vara medveten om de mönster beroende av genus som kan 

avspegla sig på eleverna. Att vara medveten kring genus och vara för jämställdhet mellan 

flickor och pojkar är någonting som Carlsson-Wahlgren menar är två sidor av samma mynt.75  

2010 kom rapporten det lilla genushäftet 2.0 ut som är författad av Maria Hedin, vilken i 

likhet med Carlsson Wahlgren belyser problematiken med det dåvarande genus och 

jämställdhetsarbetet. Det lilla genushäftet huvudsakliga syfte var att finnas tillhands för 
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blivande lärare gällande arbetet med genus och skolans jämställdhetsmål, men tack vare den 

spridande popularitet som rapporten fick så blev den reviderad och uppdaterad till att finnas 

tillhands för alla. Denna rapport syftar även till att förklara och beskriva vad genusforskning 

är samt vad genus innebär för lärarens pedagogiska arbete. Hedin menar att en anledning till 

varför konstruktiva diskussioner inte alltid är helt problemfria beror på vår typiska inställning 

gällande kvinnligt respektive manligt, vilket ofta kan uppfattas som känsloladdat. Där belyser 

dock Carlsson-Wahlgren att detta bör arbetas med aktivt ändå för att en förändring ska kunna 

ske.76 Hedin belyser ett ytterligare dilemma vilket är de missförstånd som råder gällande 

genus och genusforskning. En av dessa missförstånd skulle kunna vara föreställningen om att 

genusforskare tenderar till att förneka de biologiska differenser som finns gällande kvinnor 

och män, vilket Hedin menar är inkorrekt. Det som genusforskare undersöker är istället 

betydelsen av de biologiska skillnaderna sinsemellan.77 

5.3 Kritik riktad mot styrdokument gällande dess genus- och 

jämställdhetsinnehåll  

I en rapport utgiven av skolverket nämns att läroplanen tenderar till att ge en bild av en 

ämnesmässig harmoni, vilket i verkligheten inte existerar. Den rådande problematiken som 

uppstår är att läroplanen ser mer strukturerad ut än vad den egentligen är. Forskning påvisar 

att läroplanen är utformad utifrån olika intressen, inflytanden och formuleringar, vilket i sin 

tur gör att läroplanens styrning är mycket svag. Det vill säga att läroplanen och dess innehåll 

är öppen för bred tolkning.78   

 

Det är inte bara läroplanen som ger utrymme till olika tolkningar utan detta gäller även den 

kursplan som finns. Vidare gör detta att det råder olika sätt att förstå de skolämnen som finns, 

vilket påverkar vad eleverna erbjuds för undervisning. Undervisningens innehåll beror helt 

och hållet på hur läraren i fråga tolkar läroplanen ur ett jämställdhets- och genusperspektiv. 

Med utgångspunkt i att läroplanen inte är styrande utan mycket vagt skriven gör det att 

läraren tolkar stoffet utifrån egna värderingar och tyckande som sedan appliceras i klassrum 

och undervisning.79 
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För att fortsätta på hur vagt skriven läroplanen är tillsattes en konsekvensutredning av 

skolverket 2018 med förslag på förändringar av innehållet i den nuvarande läroplanen för den 

frivilliga skolformen, Gy 11. Detta innebär att utredningen fortfarande är i ett pågående 

skede. Dessa förslags huvudsakliga syfte är att läroplanen ska bli tydligare när det kommer 

till formuleringar och skrivningar gällande jämställdhet. Tydligare formuleringar ska leda till 

minskade frågetecken kring vad som förväntas av varje enskild skola och varje enskild lärare 

i jämställdhetsarbetet. Skolverket föreslår att undervisningen ska bidra till att elever får 

möjlighet att öka sina kunskaper om just könsmönster och könsroller, och därmed kunna 

kritiskt granska dem. De förändringar som görs i läroplanerna ska ske i enlighet med den 

redovisning som Skolverket gjorde 2017 och innefattande liknande förslag på förändringar i 

läroplanen för de olika obligatoriska skolbildningarna. Något som var huvudfokuset då var att 

anpassa undervisningen på ett sådant sätt att flickor och pojkar möts och integreras 

tillsammans. Det som skiljer dessa uppdrag åt är att denna könsuppdelade anpassning inte 

uttrycks i gymnasieskolans konsekvensutredning, vilket beror på att de anser med bakgrund 

mot den tidigare utredningen att könsskillnaderna snarare förstärks istället för att 

motverkas.80  

 

Hirdmans teori om genussystemet och genuskontraktet kan appliceras här, där ett klargörande 

görs hur kvinnan är i en underordnad position i förhållande till mannen. Dock menar 

Hirdman även att genussystemet bör vara ett medel till hur kvinnor och män särhålls vad 

gäller egenskaper, sysslor och platser.81 I detta fall syftar Hirdmans teori alltså till att flickor 

och pojkar inte alls bör arbeta tillsammans och mötas i undervisningen vad gäller 

motverkandet av könsskillnader i skolan, utan att respektive kön i stället bör hålla sig till sitt.  

Syftet med skolverkets förändringsarbete har som ovan nämnt varit att förtydliga de delar i 

läroplanen vad gäller jämställdhetsarbetet. Stycket som har förtydligats och ändrats har varit 

den med rubriken en likvärdig utbildning. I en del av stycket finnes idag uttryckt “utan 

fördomar”, vilket visat sig vara vagt skrivet då alla människor har fördomar på olika sätt. I 

den nya skrivningen har denna formulering förtydligats genom att ha med att elever ska ges 

möjlighet att “utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad 

som är kvinnligt och manligt”. I den nya skrivningen vill skolverket alltså betona vikten av 
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samarbete elever emellan oberoende av könstillhörighet, vilket ska konkretiseras i 

läroplanens andra del.82  

 

I regeringsuppdraget från skolverket har det även kommit kritik vad gäller att skrivningarna 

kring kön inte är könsneutrala. Idag är det flertalet formuleringar om kvinnor och män, men 

också om pojkar och flickor. Referenspersoner har önskat att formuleringarna blir 

könsneutrala för att inkludera personer som inte identifierar sig utifrån ett könsbinärt system. 

Det finns dock motkritik ifrån barnombudsmannen som tycker att det kan vara relevant att 

nämna kvinnor och män för sig för att på så vis påvisa de skillnader som finns. Skolverket har 

efter ovanstående resonemang bestämt att använda sig av mer könsneutrala begrepp som 

“eleverna”.83  

 

Vidare reflekterade skolverket om huruvida jämställdhet i stället bör bli till ett eget 

undervisningsperspektiv tillsammans med de fyra redan rådande perspektiven; etiskt, miljö, 

historiskt och internationellt. Detta fullföljdes dock inte utan blev istället implementerad som 

eget stycke i löpande text under Gymnasieskolans uppdrag och Perspektiv i utbildningen. 

Anledningen till att inte införa jämställdhet som det femte perspektivet var med anledning av 

läroplanens uppbyggnad, samt att perspektivet inte bör införas när läroplanen ska revideras 

utan bör ske i en mer omfattande kontext. Lärarens uppdrag för de frivilliga skolformerna 

beskrivs under rubriken Kunskaper vilket skiljer sig från läroplanen för den obligatoriska 

skolan där lärarens uppdrag i stället beskrivs under Normer och värden. Anledningen till 

detta är enligt utredningen då kunskapsarbetet har en starkare tonvikt i de frivilliga 

skolformerna än i de obligatoriska. Vidare la skolverkets tidigare utredning fram ett förslag 

att stryka formuleringen “Mellan kvinnor och män” som hittas under Grundläggande värden, 

vilket skolverket menar kan leda till en förstärkning av den könsbinära indelningen som i 

andra fall undviks. Detta förslag har dock inte fått ta kraft, vilket enligt skolverket kan bero 

på att en strykning kan bidra till att hämma de makt- och könsskillnader som faktiskt råder i 

samhället och i skolan idag och riskera att de hamnar i skymundan och osynliggörs.84 

 

Genom tydligare formuleringar i läroplanen vad gäller jämställdhet menar skolverket att 

jämställdhetsarbetet gagnas där elever får möjlighet att bedriva sin undervisning och 
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skolgång med andra elever oberoende av könstillhörighet eller dylikt, vilket är grunden till 

jämställdhet. De nya formuleringarna ska bidra till ett tydligare jämställdhetsarbete vilket 

påverkar alla verksamma aktörer i skolan. Genom att lärarna uppmärksammar ett 

tydliggörande kring de nya formuleringarna öppnar det upp för elevernas kunskapsutveckling 

vad gäller att kritiskt granska traditionella könsmönster.85  

 

Vidare vände sig utredningen till två olika elevorganisationer; Sveriges elevråd och Sveriges 

Elevkårer för att få med barn och ungdomars perspektiv och synpunkter på utredningen. De 

fem olika elevrepresentanterna ansåg alla att ett mer könsneutralt språk i läroplanen och 

styrdokument var att föredra, detta för att inkludera de individer som inte vill specificera sig i 

könsbinära termer. Risken med att bara använda könsneutrala begrepp i olika 

styrdokumentstexter menar elevrepresentanterna kan öppna upp för ett osynliggörande av 

olikheterna mellan olika grupper, samt dess olika förutsättningar.  Vidare menar 

representanterna att en risk med skolverkets förslag är att de inte alls genomförs i praktiken, 

detta då det krävs ett mer aktivt och omfattande arbete ute på skolorna för att ett 

förtydligande i läroplanstexterna ska kunna tillsättas i praktiken. De menar att 

jämställdhetsarbetet ska bedrivas kontinuerligt tillsammans med att uppmuntra elever till att 

vara normkritiska, vilket endast kan göras om lärare breddar sina kunskaper om området. En 

konsekvens som kan uppstå med ett förtydligande av jämställdhetsarbetet i läroplan och 

andra styrdokument är att de andra grundläggande värdena inte utvecklas på likartat sätt. Är 

inte alla grundläggande värden lika viktiga? Denna fråga har ställts av ett flertal olika 

referenspersoner som menar att ett kritiskt granskande av formuleringar gällande jämställdhet 

och könsmönster, leder till ett förminskande av att kritiskt granska formuleringar gällande de 

andra grundläggande värdena då ett värde anses vara av högre rang än de andra.86   

 

Maria Hedin menar att en väg framåt för att bryta reproduceringen av traditionella 

könsmönster mellan flickor och pojkar skulle vara om lärare och lärarstudenter blir mer 

genusmedvetna och på så sätt implementerar sin genusmedvetenhet i sin undervisning och i 

skolan i allmänhet.87 Detta menar Hirdman med genuskontraktet och mäns historiska 
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överordning i samhället, vilket i sin tur stärker vikten av skolans främjande för att motverka 

denna ojämlikhet som har en stark historisk prägla.88 

 

6. Diskussion och slutsats 

Vårt syfte med denna konsumtionsuppsats har varit att belysa hur svensk 

utbildningsforskning behandlar genus och jämställdhet i det svenska skolväsendet i 

allmänhet, och i synnerhet genom styrdokument. Frågeställningarna som ställts är hur svensk 

utbildningsforskning behandlar begreppen genus och jämställdhet, samt hur begreppen 

behandlas i förhållande till styrdokument och den dolda läroplanen.  

Efter genomgång av tidigare forskning har resultatet visat att genus och jämställdhet i 

styrdokumenten inte är tillräckligt vägledande för att skapa en helt jämställd skola vare sig 

om läroplanen är officiell eller dold. Resultatet visar dock att styrdokumenten tar upp genus 

och jämställdhet som begrepp i den nuvarande läroplanen Gy 11, men att det visat sig vara 

problematiskt och svårt att genomföra jämställdhetsarbetet, vilket är anledningen till den 

pågående konsekvensutredningen tillsatt av skolverket. 

 

Vi fann det anmärkningsvärt att ställa den svenska utbildningsforskningen i förhållande till 

styrdokumenten, detta då den aktuella konskensutredning som görs av skolverket faktiskt 

svarar på vad den tidigare forskningen kommit fram till – att styrdokumenten brister i att 

förmedla tydliga riktlinjer vad gäller ett aktivt genus- och jämställdhetsarbete i skolan. Det 

som kommer ges mest fokus kring i diskussionen är problematiseringen av den framtagna 

forskningen i förhållande till de svenska styrdokumenten.   

 

Något som den tidigare forskningen visat är hur det teoretiska och praktiska handlandet inte 

stämmer överens. Vilket Nordenmark och Rosén menar med att de svenska styrdokumenten 

innehåller en dold hierarki, som syftar till att vissa värdegrunder värderas högre och därav 

ges mer utrymme. I de svenska styrdokumenten står det hur den svenska skolan ska främja 

jämställdhet mellan könen. Det paradoxala menar Nordenmark och Rosén är att skolan även 

ska främja solidaritet för de utsatta i samhället, och frågan författarna ställer är vilka som ges 

rätten till att avgöra vilka i samhället som räknas som utsatta och svaga, och vilka som räknas 
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som starka. Detta menar Nordenmark och Rosén tyder på en dold hierarki som råder i de 

svenska styrdokumenten.89 

 

Denna teori finner vi väldigt intressant i förhållande till den aktuella konsekvensutredning 

som tillsats av skolverket, där just en formulering om solidaritet mellan utsatta och svaga har 

ändrats till solidaritet mellan människor. Tallberg och Broman kopplar detta till Broadys teori 

om den dolda läroplanen, där skolans praktiska handlande inte stämmer överens med det 

teoretiskt skrivna som råder i styrdokumenten trots tydligare formuleringar.90 Detta betonas 

även av skolverket där forskning inom läroplanshistoria betonat hur läroplaner tenderar att 

uppvisa en ämnesmässig harmoni, men att läroplanen i själva verket författats utifrån 

personers egna intressen och föreställningar där olika vikt läggs på olika delar.91  

 

I och med att skolan är en institution som speglar samhällets attityder om genus och 

jämställdhet, vilket Ingrid Karlson menar kan ha både en positiv och negativ klang då skolan 

ger elever möjlighet att få verka fritt utan att hämmas av traditionella könsmönster, vilket 

Karlsson menar dock inte alltid genomförs i praktiken.92 I likhet redogör Broady för 

Bernfelds teori om att skolan snarare också fostrar eleverna som en institution, och inte av 

enskilda lärare eller pedagoger. Vidare beskriver Broady för Bernfelds tankar kring hur 

skolan fostrar eleverna till att anpassa sig och underordna sig till maktstrukturer, vilket skiljer 

sig från innehållet i explicita läroplaner och styrdokument.93 Broady menar att lärare idag har 

svårt att veta vad som är deras respektive skolans uppdrag i samhället, vilket därför betonar 

att lärare måste bli mer medvetna om skolans villkor i förhållande till styrdokumenten för att 

på så vis med tydlighet kunna framföra villkoren och göra den dolda läroplanen mindre 

dold.94 Detta innebär alltså att varje enskild lärare har ett mer tydligt individuellt 

fostransuppdrag, vilket skiljer sig från Bernfelds teori som Broady beskriver där skolan 

fostrar eleverna som en gemensam institution.95  
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Vi fann det intressant att koppla forskningen om styrdokument till det som Donald Broady 

kallar för en dold läroplan, vilket är ett begrepp som inte alls talats speciellt mycket om under 

vår pågående lärarutbildning. Donald Broady menar att den dolda läroplanen är oskrivna och 

outtalade regler som eleverna automatiskt lär sig i olika klassrumssituationer, något som 

Broady hävdar i självaste verket är ”vanligt folkvett”. Den dolda läroplanen är implicit även 

för lärare och pedagoger, då lärare inte alltid är medvetna att den existerar.96  

 

Mycket av den forskning som tagits upp i uppsatsen kommer i stort fram till samma 

problematik – att styrdokumenten inte är tillräckligt tydliga vad gäller genus och 

jämställdhet. Efter genomgång av tidigare forskning som nämnts ovan har slutsatsen dragits 

att styrdokumenten är väldigt vagt skrivna och är formulerade på ett sådant sätt att det speglar 

hur de politiska vindarna blåser när de olika läroplanerna arbetas fram. Vad gäller vagt 

skrivet, menas att läroplanerna ger utrymme för bred tolkning och utesluter praktiska 

exempel kring hur lärare och pedagoger ska arbeta kring frågan. Enligt den aktuella 

konsekvensutredning som tillsattes av skolverket ska tydligare formuleringar kring 

jämställdhet i läroplaner bidra till en mer jämställd svensk skola, vilket ska göra de punkterna 

mer tydliga.97  

 

Vi upplever av den forskning som finns att det trots tydligare formuleringar krävs mer för att 

det i praktiken ska bli någon skillnad vad gäller jämställdhetsarbetet i skolan. Lilla 

genushäftet är, liksom konsekvensutredningen, en skrift som är till för att förenkla 

läroplanens innehåll när det kommer till genus och jämställdhet för att lärare ska kunna arbeta 

med detta på ett enklare sätt. Det som skiljer dem åt är att det lilla genushäftet inte är politiskt 

präglat eller en skrift från skolverket. Lilla genushäftets starka genomfart säger en del kring 

hur viktigt det är för lärare med mer tydlighet kring hur arbetet ska bedrivas utifrån en 

oberoende part. Samtidigt menar de olika elevrepresentanter som deltog i skolverkets 

konsekvensutredning att ett förtydligande av formuleringarna i läroplanen gällande 

jämställdhet inte är tillräckligt för att arbetet ska bedrivas i praktiken, men att det är ett steg i 

rätt riktning. Vi menar i likhet med elevrepresentanterna att det krävs ett mer omfattande 

grepp för att den svenska skolan ska kunna gå från en jämställd utopi till en verklighet. 

Carlsson-Wahlgren menar att detta kan göras möjligt med en könsmedveten pedagogik, där 
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vikten att som lärare vara könsmedveten speglas i själva åtgärden. Målet med den 

könsmedvetna pedagogiken är ett jämställt klassrum oavsett åldersgrupp. Genom den 

könsmedvetna pedagogiken kan läraren på ett nyanserat sätt utvärdera och undersöka sitt eget 

agerande i klassrummet och vid den valda litteratur som används. Vidare bidrar en 

könsmedveten pedagogik till att lärarna reflekterar över hur normer och värderingar faktiskt 

influerar klimatet i skolan, klassrummet och ute i samhället.98  

 

Därför kan slutsatsen av den tidigare forskningen som behandlats dras, att läroplan och andra 

styrdokument inte anger en verklighetsbild av hur det faktiskt är i svensk skola sett till dess 

tydlighet vad gäller genus- och jämställdhet. Detta leder till att läroplaner lyfter fram en utopi 

när det kommer till vad som anses vara den optimala undervisningen och skolan, vilket dock 

krockar med vad som står i läroplan och vad som faktiskt görs i praktiken.99 Av ovanstående 

resonemang kan vi dra slutsatsen att skolforskningen som den ser ut idag inte är utvecklad i 

den grad att lärare och pedagoger känner sig vana och trygga med hur ett jämställdhetsarbete 

ska bedrivas i praktiken. En annan svårighet är läroplanens tolkningsmöjligheter och lärares 

olika intressen i frågan, vilket gör att arbetet ser olika ut från skola till skola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Wahlgren, Carlsson, V. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola. Genuspedagogers förståelse av 

gymnasieskolans jämställdhetsarbete. 2009.  39 
99 Skolverket. Forskning om skolreformer och deras genomslag. 2013. 11–12 
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7. Reflektion över resultatet 

Avslutningsvis kan vi konstatera att arbetet kring jämställdhet och genus är svårarbetat i det 

svenska skolväsendet och i styrdokumenten. Enligt vår uppfattning har utvecklingen av 

begreppen gått väldigt långsamt, vilket resulterar i att tolkningen speglar hur genomförandet 

av arbetet kring genus och jämställdhet implementeras i undervisningen. Då styrdokumenten 

bidrar till breda tolkningsutrymmen ser implementeringen olika ut för olika lärare. Eftersom 

jämställdhet räknas som ett demokratiskt värde i det svenska samhället blir det problematiskt 

när ett sådant viktigt begrepp inte behandlas likvärdigt på alla skolor av alla lärare. Om lärare 

och pedagoger får känna sig mer delaktiga i förändringsarbetet uppfattar vi att det kommer 

leda till att det blir lättare för dem att arbeta kring jämställdhet och genusfrågor och 

framförallt om lärarstudenter får mer utbildning kring bland annat genusmedvetenhet. Vad vi 

uppfattar skulle underlätta för lärare idag är att dessa begrepp behandlas som obligatoriska 

moment under lärarutbildningen med konkreta exempel på användningsområden och även 

konkreta exempel på hur vi som framtida lärare kan bedriva en undervisning som är 

genusmedveten.  

 

Eftersom detta har varit en konsumtionsuppsats har vi inte kunnat göra egna empiriska 

studier. Forskningen som finns idag vad gäller genus och jämställdhet i styrdokumenten är 

relativt gamla i jämförelse med annan skolforskning. Det skulle därför underlätta för oss om 

vi kunnat göra egna empiriska studier i form av intervjuer och andra observationer och få mer 

dagsaktuella resultat kring frågan. I synnerhet vad gäller den nuvarande läroplanen och 

styrdokument. 
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8. Förslag på vidare forskning  

Framför allt upplever vi att det behövs mer aktuell forskning som tar upp hur genus och 

jämställdhet fastställs i styrdokumenten, men även mer konkret forskning till hur dessa 

styrdokument används i praktiken i förhållande till genus och jämställdhet. Vi ser det också 

intressant med framtida forskning som skulle beröra hur lärarstudenter skulle påverkas av att 

det var obligatoriskt med genuspedagogik i utbildningen. Det vill säga om den typen av 

implementering skulle ge någon förändring eller påverkan i genus- och jämställdhetsarbetet i 

skolan. Den dolda läroplanens inverkan skulle också vara ett intressant forskningsområde om 

det ställs i relation till den officiella läroplanen, genom att titta på vilken av dem som är mest 

vägledande när det kommer till lärarens sätt att bedriva en jämställd utbildning. Genus och 

jämställdhetsforskningen i förhållande till skolan är ett mycket brett forskningsområde. Det 

går bland annat att fördjupa sig i allt från olika klassrumssituationer, innehåll i läromedel, och 

maktrelationer, vilket vi hade önskat i lärarutbildningen.  
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