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Sammanfattning 
 
I rapporten redovisas projektet ”Genus som innehåll och form i Programmet för 
personal- och arbetsvetenskap”. Projektet syftade till att utveckla, implementera 
och utvärdera metoder för att integrera ett genusperspektiv i Programmet för per-
sonal- och arbetsvetenskap (PA-programmet). Projektet planerades att genomfö-
ras i olika faser: kartläggning, workshops, utvecklande och genomförande av en 
pilotkurs samt utarbetande av en implementeringsmodell/metod för genusintegre-
ring av grundutbildning. 
 
I enlighet med projektplanen har följande aktiviteter genomförts: 1. Kartläggning 
av PA-programmet genom kursplaner, litteraturlistor, studentenkät, lärarinter-
vjuer. Därtill har fyra referensgruppsmöten med studentrepresentanter genom-
förts. 2. Genomförande av tre workshops med lärare och studenter på PA-pro-
grammet med syfte att bidra till kompetensutveckling på temat genus som inne-
håll och form i utbildning samt att generera konkreta förslag till kursutveckling. 3. 
Deltagande av projektledningen vid planeringen av två kurser på PA-programmet 
första läsår (introduktionskurs 10 p samt pedagogik 10 p). 4. Utveckling av re-
kommendationer för implementering av integrering av genus som innehåll och 
form i grundutbildning. 
 
Spridningsaktiviteter som genomförts är presentation av projektets resultat vid en 
nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor (Norrköping 5-6 
oktober 2004), studierektorsmöte vid Institutionen för beteendevetenskap, IBV’s 
genusnätverk samt vid ett flertal gästföreläsningar inom Linköpings universitet. 
 
Resultaten av dokumentkartläggningen i projektet visar att genus som innehåll 
förekommer explicit i två av programmets kursplaner, men att det finns med som 
ett undervisningstema i flera kurser. Genus som form förekommer dock mer blyg-
samt. Studentenkäten visar att studenterna uppfattar att genus förekommer som ett 
innehåll på flera kurser, men företrädesvis på de två kurser där det explicitgörs i 
kursplanerna. Problematiska inslag som lyfts fram av studenter är t ex att genus 
som innehåll ofta handlar om kvinnor och att temat inte fördjupas utan upprepas. 
Genom workshops med lärare genererades bl a idéer om att se över och revidera 
litteraturlistor på programmets kurser, att introducera genus som innehåll och 
form tidigt i utbildningen samt att arbeta för att uppnå integrering, progression 
och fördjupning av genustemat i utbildningen. I ett par kurser har konkret plane-
ring av genus som innehåll skett med avseende på särskilt fokus på genus i en 
projektuppgift samt könsfördelning i arbetsgrupper. Projektet visar sammanfatt-
ningsvis att det för att integrera genusperspektiv i utbildning finns behov av att 
kartlägga undervisningssituationen, att lärarna får adekvat kompetensutveckling 
för att öka kunskaper och medvetenhet, att aktivt omvandla medvetenhet till hand-
ling i konkreta undervisningssituationer, att överväga omfattningen på genusinte-
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greringen, att introducera genustemat tidigt i utbildningen samt att planera för 
progression av genus som innehåll i en utbildning. Slutligen rekommenderas att 
studentgruppen används som en källa för idégenerering och utbildningsbevakning 
av genus som innehåll och form. 
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Inledning 
 
I denna rapport redovisas projektet Genus som innehåll och form i Programmet 
för personal- och arbetsvetenskap (PA-programmet). Projektet beviljades medel i 
december 2003 och har bedrivits under läsåret 2004/05, med fortsättning även 
under höstterminen 2005. Syftet med projektet var att utveckla, implementera och 
utvärdera metoder för att integrera ett genusperspektiv i PA-programmet. Genom-
förandet av projektet planerades ske i olika faser: kartläggning, workshops, ut-
vecklande och genomförande av en pilotkurs samt utarbetande av en implemente-
ringsmodell/metod för genusintegrering av grundutbildning. Avsikten var att i för-
längningen fortsätta att utveckla och integrera genusperspektivet på PA-pro-
grammet i dess helhet.  
 
En utgångspunkt i projektet var att sätta fokus på ’genus som innehåll och form’. 
Med det avses att utbildningens innehåll samt undervisningsmetoder ska vara 
könssensitiva och beakta såväl kvinnors som mäns villkor. Med könssensitivitet 
menas också att man aktivt måste ta hänsyn till att högskolan av tradition gynnat 
män och missgynnat kvinnor. Det räcker inte med könsneutralitet, dvs. att ge 
samma erbjudande till män och kvinnor.  Kön är en aspekt som bidrar till att 
människor har olika möjligheter att använda sig av vad högskolan kan erbjuda. 
Utbildningsfilosofen Jane Martin (1994) menar att högskoleutbildning haft mäns 
och pojkars hållning som norm för studie-, arbets- och yrkesliv och därigenom har 
mäns intressen och prefererade arbetsformer av tradition gynnats. I läromedel är 
det vanligt att mäns världar och mäns erfarenheter beskrivs och det är utifrån en 
sådan verklighet undervisningen tar sin utgångspunkt (Engström m. fl., 2003).  
Klassiska grundstenar i utbildning har varit de tre R:n (engelska) ”Reading, Wri-
ting, `Rithmetic” som kan sägas stå för traditionella och rationalistiska kunskaps-
innehåll medan andra delar som ”Care, Concern and Connection” saknats.  Ge-
nom att väva in alla dessa delar i undervisningen både med tanke på innehåll och 
på form menar vi att alla studenter gynnas – oavsett kön. Innehållsmässigt handlar 
det om att problematisera olika typer av sätt att kategorisera och beskriva männi-
skor, att i föreläsningar fokusera genus, manligt/kvinnligt, kvinnor/män, att ta upp 
genus som ett vetenskapligt perspektiv bland andra i föreläsningar om olika te-
man, att genus fokuseras som tema i föreläsnings- och seminariesammanhang, att 
det genomgående finns genusprofileringsmöjligheter i kurs- och projektuppgifter. 
Formmässigt handlar det om att använda sig av genomtänkta och medvetna un-
dervisnings- och examinationsformer och också utveckla studenternas förhåll-
ningssätt till lärande. På en övergripande nivå handlar det om att använda under-
visningsmetoder som utvecklar såväl studenternas förmåga för analys, kritisk 
granskning, abstraktion och teoretisering som deras förståelse, inlevelse, empati 
och förmåga att vara nära – förhållningssätt som kan benämnas distans- respektive 
relationsorienterade förhållningssätt till lärande. Mot bakgrund av könsteoretisk 
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forskning antas att effekterna av en genusmedveten pedagogik gynnar studenter-
nas lärande i positiv riktning. 
 
Rapportens fortsatta disposition kommer att följa projektets kronologiska genom-
förande, från kartläggning av programmet, genomförande av workshops och stu-
dentmöten (referensgruppsmöten) till kursplanering. Rapporten avslutas med en 
utvärderande diskussion där erfarenheterna i projektet diskuteras och rekommen-
dationer för integrering av genus som innehåll och form i utbildning presenteras.  
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Kartläggning av PA-programmet vid Linköpings 
universitet 
 
Introduktionen av projektet till kursansvariga lärare på PA-programmet skedde 
vid ett lunchmöte för dessa i början av hösten 2004. Programansvarig hade kallat 
till detta och det var ett ordinarie möte där även annat avhandlades. Många av de 
kursansvariga var närvarande och projektets upplägg diskuterades. Huvudsakligen 
kom genomförandet av en lägesundersökning att dryftas. Bemötandet från lärar-
gruppen var positivt och intresserat. I detta avsnitt redovisas resultatet av den 
nämnda lägesundersökningen, kartläggningen, av PA-programmet som baseras på 
dokument, studentenkät samt lärarintervjuer. Dokumenten består av utbildnings-
plan, kursplaner, scheman och litteraturlistor. Kartläggningen av läget när det 
gäller genus som innehåll och form genomfördes i augusti-september 2004. Re-
sultaten från kartläggningen presenterades vid en nationell konferens för jäm-
ställdhet i grundutbildningen i högskolan i Norrköping 5-6 oktober 2004 (Fogel-
berg Eriksson & Karlson, 2004), och senare för lärare och studenter på PA-pro-
grammet.  

Programmets uppbyggnad 
Programmet för personal- och arbetsvetenskap vid Linköpings universitet är en 
fyraårig programutbildning som är placerad vid Institutionen för beteendeveten-
skap. Programmet är ett samarbete mellan flera olika ämnen. Lärare från ämnena 
psykologi, pedagogik, sociologi, ekonomi och arbetsrätt arbetar på programmet. 
Kurser i de olika ämnena varvas med metodkurser samt uppgifts- och uppsats-
skrivande. Under det sista året är vissa kurser valbara. Studenterna är indelade i 
grupper under studierna och arbetet är baserat på grupperna som arbetsenheter. 
Översiktligt ser programmets kurser ut på följande sätt: 
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Tabell 1: Översikt  över kurser i Programmet för personal- och arbetsvetenskap 
 
År 1 
Personal och arbets- 
vetenskap 1. Samhälle, 
organisation, arbete,  
10 p 

Psykologi med inrikt-
ning mot personal  och 
arbetsvetenskap, 10 p 

Sociologi med inrikt-
ning mot personal 
och arbetsvetenskap, 
10 p 

Pedagogik med in- 
riktning mot personal 
och arbetsvetenskap, 
10 p 

År 2 
Redovisning, 
kalkylering, 
arbetsmiljö,  
10 p 

Ekonomisk 
styrning  
och marknads-
föring 5 p 

Forsknings- 
metodik,  
10 p 

Projekt- 
arbete, 
5 p 

Arbetsrätt,  
5 p 

Personal och 
arbetsvetenskap 2. Or-
ganisation och ledning, 
5 p 

År 3 
Personal och 
arbetsvetenskap 
3. Arbete, läran-
de, organisation, 
10 p 

Personal och arbets- 
vetenskap 4. Föränd- 
rings och utvecklings- 
arbete i organisationer, 
10 p 

Fördjupad 
forskningsmetodik, 
5 p 

Uppsatsförberedande 
kurs i alt: psykologi, 
sociologi el. peda-
gogik, 
5 p 

Uppsats, 
i alt. 
pedagogik 
sociologi, 
psykologi, 
10 p 

År 4 

 
(*De valbara kurserna hade ht 2004 följande innehåll: ”Konsultativt arbetssätt”, ”Personal och 
kompetensförsörjning”, ”Kommunikation och påverkan ur ett individperspektiv”, ”Fördjupad 
ledarskapskurs”, ”Studieintegrerad praktik”, 10 p. Även andra kurser inom Institutionen för bete-
endevetenskaps utbud kan väljas.) 
 

Genomgång av kursplaner, litteraturlistor och scheman 
En del av arbetet med kartläggning av nuläget på PA-programmet vad gäller ge-
nus som innehåll och form bestod i att gå igenom aktuella kursplaner, litteratur-
listor samt scheman, dvs en slags dokumentstudie, eller -granskning. Det material 
som här har granskats är sådant som fanns tillgängligt via programmets hemsidor 
under augusti och september 2004 (se www.ibv.liu.se). Totalt har vi granskat 18 
kursplaner, tio litteraturlistor samt sex scheman. Vår utgångspunkt var att i till-
gängliga dokument söka efter ”förekomst av genus som innehåll och form” i ter-
mer av explicita beskrivningar eller formuleringar kring genus, kön eller jäm-
ställdhet. Följande kursplaner samt vid markering även litteraturlista och schema, 
har granskats inom PA-programmet vid Linköpings universitet: 
 

Valbara kurser, 
20 p 
Se nedan * 

Beteendevetenskaplig 
arbetslivsforskning, 10 p 

D-uppsats, 
Psykologi,  
10 p 

D-uppsats 
Pedagogik,  
10 p 

D-uppsats 
Sociologi,  
10 p 
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Tabell 2: Översikt över granskade kursdokument, PA-programmet 
 
Åk Kursens namn Litt.lista Schema 
1 Personal- och arbetsvetenskap 1 – inriktning mot sam-

hälle, organisation och arbete, 10 p 
x x 

1 Psykologi med inriktning mot personal- och arbetsveten-
skap, 10 p 

x  

1 Sociologi med inriktning mot personal- och arbetsveten-
skap, 10 p 

x  

1 Pedagogik med inriktning mot personal- och arbetsveten-
skap, 10 p 

x  

2 Redovisning, kalkylering och arbetsmiljö, 10 p x x 
2 Ekonomisk styrning och marknadsföring, 5 p x x 
2 Forskningsmetodik, 10 p x  
2 Arbetsrätt, 5 p   
3 Personal- och arbetsvetenskap 2 – inriktning mot organi-

sation och ledning, 10 p 
  

3 Personal- och arbetsvetenskap 3 – inriktning mot arbete, 
lärande och organisation, 10 p 

x x 

3 Personal- och arbetsvetenskap 4 – inriktning mot föränd-
rings- och utvecklingsarbete i organisationer, 10 p 

  

3 Uppsatsförberedande kurs i psyko-
logi/pedagogik/sociologi, 5 p (3 kursplaner) 

  

3 Studieintegrerad praktik, 10 p   
4 Konsultativt arbetssätt, 5 p x x 
4 Personal- och kompetensförsörjning, 5 p x x 
4 Kommunikativ påverkan ur ett individperspektiv, 5 p   
 
(Här kan noteras att studenterna under årskurs tre väljer att fördjupa sig inom ett av de beteende-
vetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi eller sociologi i samband med C-uppsatsarbetet. Yt-
terligare ett alternativ utgörs av studiepraktik. Under årskurs fyra ingår valfria studier om 20 p 
samt olika alternativa 5-poängskurser (se ovan). Kursplanematerialet är inte helt komplett – det 
saknas kursplaner för uppsatskurserna samt en gemensam kurs under årskurs fyra.) 
 
Det kan konstateras att i kursplanerna för PA-programmet är formuleringar kring 
genus och jämställdhet tämligen osynliga – i en av kursplanerna anknyts dock 
explicit till genus. I kursplanen för ”Personal och arbetsvetenskap 2 – inriktning 
mot organisation och ledning, 5 p” som ges under programmets tredje årskurs, 
förekommer en innehållslig beskrivning där genus tas upp som ett av flera per-
spektiv med betydelse för ledning och styrning av organisationer. I nämnd kurs-
plan står att  ”Kursen behandlar grundläggande organisationsteori samt teorier 
om ledning och styrning av organisationer, ur perspektiv såsom genus, generatio-
ner, etnisk tillhörighet samt klass.” 
 
Den som har kännedom om programmets innehåll så som det gestaltat sig i kurs-
genomförandet under senare år, vet att i det första läsårets sociologikurs ingår ett 
moment om genusteori – dock ej explicit uttryckt i den aktuella kursens innehåll 
enligt kursplanen. Formuleringen ”Sociologins historia, demografisk struktur, 
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familj, arbetslivs-, politisk- och maktstruktur, social stratifiering och social klass 
utgör kursens huvudinslag.”  innehåller här alltså även genus. 
 
Formuleringar kring genusmedveten form för undervisning och examination före-
kommer ej i kursplanerna. 
 
Vad gäller litteraturlistorna som granskats, ger de knapphändiga resultat med 
avseende på explicit uttryckta titlar kring genus, kön eller jämställdhet. Litteratur-
listorna varierar med avseende på antal titlar, från några få (två) titlar till ett stort 
antal (19) då även så kallad referenslitteratur anges. Ingen av dessa titlar innehål-
ler formuleringar kring genus, kön eller jämställdhet. Viss litteratur är av över-
siktskaraktär – och vi vet att det finns åtminstone ett par böcker som innehåller 
avsnitt eller kapitel där kön tas upp som ett betydelsebärande innehåll. Ur littera-
turlistorna går dock ej att utläsa om dessa avsnitt berörs. Litteraturlistorna inne-
håller uppgifter om författare, utgivningsår, titel osv, vilket därför inte möjliggör 
någon analys av ’genus som form’. 
 
Två litteraturlistor, där sociologiämnet har huvudansvar för kurserna, innehåller 
såväl efternamn som förnamn på författare vilket alltså synliggör kön hos kurslit-
teraturens författare. 
 
Inga av de scheman som vi tagit del av innehåller formuleringar kring genus som 
ett innehåll i kurserna. Vad gäller ’genus som form’ kan vi här endast kommen-
tera att det förekommer en variation av undervisnings- och examinationsuppgifter 
(föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer, räknestugor mm), vilket 
kan gynna studerande med olika erfarenheter.  
 
Sammanfattningsvis förekommer alltså genus, kön och jämställdhet i liten om-
fattning i det skriftliga material vi tagit del av. Andra tänkbara dokument som 
skulle kunna ge ytterligare vägledning kring genus som innehåll och form är 
eventuella studiehandledningar, kurshemsidor samt kurs-, seminarie-, övnings- 
och examinationsuppgifter. Vi har dock valt att begränsa kartläggningen av det 
skriftliga materialet och i stället vänt oss till kursansvariga samt programmets 
studenter. 

Genus som innehåll och form på PA-programmet utifrån 
studentgruppens perspektiv 
För att fånga upp studenternas syn på genus som innehåll och form på program-
met konstruerades ett frågeformulär som delades ut i årskurs 2, 3 och 4. Studen-
terna i årskurs 1 hade vid undersökningstillfället varit så kort tid på programmet 
att det bedömdes som svårt för dem att uttala sig om genusfrågor kopplade till 
PA-programmet.  
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Frågeformuläret 
Frågeformuläret bestod av frågor kring tre områden. 1. Vilket innehåll kring ge-
nus och jämställdhet har du hittills tagit del av på programmet?, 2. Hur har upp-
lägg och arbetsformer anpassats till ett genus och jämställdhetstänkande?, 3. I 
vilken mån och hur, har egna erfarenheter beaktats och använts i undervisningen? 
 
Frågorna var öppna, platsutrymmet angav att korta svar förväntades. Vi frågade 
egentligen inte om vad studenterna tyckte om den genusundervisning de hittills 
fått eller om de ansåg att det var för lite, lagom eller för mycket. Många skev ändå 
kommentarer kring detta varför dessa frågor ändå berörs i redovisningen av re-
sultaten från frågeformuläret.  

Svarsfrekvens och bortfall 
Svarsfrekvensen på frågeformulären varierade i de olika årskullarna. Här nedan 
följer en sammanställning över de frågeformulär vi fått in med avseende på år på 
programmet och kön.  
 
Tabell 3: Svarsfrekvens och bortfall på frågeformulär till studenter 
 
   År Män Kvinnor  Erhållna Utdelade Bortfall  
År 2    12          41          53            58            5 
År 3      8          27          35            45          10 
År 4       7          11          16            40          26 
Summa          104          143           41        
 
Bortfallet kan ha olika orsaker som t ex ointresse för frågeställningarna, brådska 
vid slutet av dagen eller för att hinna äta lunch. I år 2 fick studenterna svara på 
frågorna under ett lektionspass, där var bortfallet väldigt litet, i år 4 var svarstill-
fället i samband med lunchen efter ett undervisningspass och där var bortfallet 
något större men ändå litet. Störst blev bortfallet i år 4 där svarstillfället låg i slu-
tet av dagen. Intressant här var att speciellt männen verkade ta sig tid att svara på 
frågorna. Det var endast de studenter som var närvarande vid de undervisningstill-
fällen där insamlingen gjordes som erhöll frågeformulären. Övriga studenter har 
alltså inte fått tillgång till det. Ett försök gjordes i år 4 att även skicka ut formulä-
ren via mail men då inga svar kom in bestämde vi oss för att använda de svar vi 
redan erhållit. 

Resultatredovisning 
Bearbetningen av frågeformuläret har i första hand skett på ett kvalitativt sätt, 
genom kategorisering av studenternas svar. Anknytning till frekvens kommer att 
göras med hjälp av begrepp som många, några få, hälften, alltså inte exakta tal 
utan ungefärliga mått.  Svaren redovisas i förhållande till de områden som vi frå-
gade om, nämligen innehåll, form och erfarenhetsbasering. Vi redovisar dels en 
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kategorisering av svaren men tar även med en del kommentarer från studenter för 
att visa variationen i uppfattningar och även synpunkter på behovet av genusinte-
grering på PA-programmet. När det gäller innehållsfrågorna finns en stor sam-
stämmighet i studenternas svar. Form har man svårare att uttala sig om överhu-
vudtaget men svaren är ganska lika här också. Erfarenhetsbasering finns det väl-
digt olika åsikter om. Naturligtvis kam det finnas olika uppfattningar om vad det 
kan vara, vilket kan göra att svaren blir väldigt olika. Skillnaden mellan mäns och 
kvinnors svar är i stort sett inte så stor. 

Innehåll  
Det innehåll studenterna menar finns på programmet är följande: Genusteori, Or-
ganisation och ledarskap, Samhällsperspektiv på genus, Forskningsrelaterade 
frågor kring genus, Hälsa och stress och som en del i mångfaldsfrågor. Några (få) 
studenter svarar att de inte kommer ihåg eller inte vet. 
 
När det gäller kategorin Genusteori innefattar den olika perspektiv på feministisk 
teori, Hirdmans teori om könsmaktsordning, begreppen jämställdhet och genus, 
uppfostrans roll i skapandet av könsroller samt maktaspekter. Under kategorin 
Organisation och ledarskap ryms frågor som kvinnligt och manligt ledarskap, 
jämställdhetsplaner, ojämställdhet i löneutvecklingen samt, allmänt om jämställd-
het i arbetslivet. När det gäller Samhällsperspektiv  på genusfrågor nämns en 
historisk tillbakablick och en beskrivning av nuläget. Forskningsrelaterade frågor 
som nämns är frågor om forskningsmetod kopplat till kön samt om kvinnors svå-
righeter att få tillträde till forskararenan. Hälsa och stress kopplat till genus-
aspekter nämns i någon mån i samband med kursen i arbetspsykologi år 1.  Ge-
nusfrågor nämns också av några som en del i resonemang  kring mångfaldsfrågor. 
 
På frågan om i vilka kurser genus och jämställdhet behandlades var studenterna 
överens om att det i första hand var i kurserna i microsociologi  i år 1  och organi-
sation och ledarskap under år 2 som genusfrågor behandlats. Andra kurser som 
nämndes av några få var arbetspsykologi under år 1, macrosociologi, år 3  och 
pedagogik 1, år 1. En student nämnde även arbetsrätt under år 2 som en kurs där 
genusaspekter berörts. 
 
Den tredje frågan som ställdes kopplat till ”innehåll” var hur genus tagits upp. 
Studenterna nämner föreläsningar, diskussioner både i stor grupp och i mindre, i 
litteratur och som en del av olika examinationsuppgifter som examinerande work-
shops, salstentamen och hemtentamen. Några nämner också en paneldiskussion 
kring genus och de som nämner den värderar den högt. Även här pekar man på att 
det i första hand är under kurserna i microsociologi under år 1 samt kursen om 
organisation och ledarskap i år 2 detta ingått.  
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Några av kommentarerna kring innehåll uttrycker tankar om kvalitén i den under-
visning som man fått kring genus. Uppfattningarna går isär men det förekommer 
mest positiva kommentarer kring den undervisning med genusinnehåll som be-
drivs. 
 
”Genus som något annat än kön. Vi har fått en god förklaring på begreppet” (man år 2) 
 
”Ganska många (tillfällen)  men enligt mig ganska ytligt….” (kvinna år 2) 
 
Andra kommentarer tar upp hur man tänker kring förekomsten av genus i under-
visningen. De allra flesta av de kommentarerna är att det borde vara mer och att 
genus borde sprängas in i fler kurser.  
 
”Jag tycker att undervisningen borde vara mer inriktad på genus och jämställdhet. Som det är nu 
känns det som en liten del av PA-programmet är inriktat (på genus) och att det inte är integrerat i 
alla kurser.” (kvinna år 3). 
 
Mycket få kommentarer handlade om att undervisning kring genus var onödig 
eller ”för mycket”. En kvinna menade att det blev ”tjatigt”. 

Genus och jämställdhet som form 
När det gäller genus och jämställdhet som form dvs att man i upplägget beaktat 
dessa aspekter pekar studenterna enhälligt på en åtgärd. Under år 1 har man när 
man skapat basgrupper tänkt på genus och jämställdhet vid sammansättningen i 
grupperna. PA-programmet har en stor övervikt av kvinnliga studenter och vid 
indelningen har lärarna, enligt studenterna, haft ett tänkande kring fördelningen 
av de manliga studenterna på programmet. Hur denna fördelning sett ut råder en 
viss tvekan om. De flesta studenterna anser att man haft en princip om att männen 
inte skulle var ensamma i en grupp utan vara minst två, andra menar att man för-
delat ut männen så att det skulle bli någon man i så många grupper som möjligt. 
 
”I första årskursen i basgruppen såg ansvarig till att ej placera en ensam kille i någon grupp” 
(man år 4) 
 
Männen svarar genomgående att man blev placerad två och två och det är nog ett 
rimligt antagande att de som placeringarna gällde kommer ihåg det tydligast. 
 
För övrigt finns inga uppgifter om att något uttryckligen skulle ha planerats efter 
någon genus- eller jämställdhetsaspekt. Men, som någon student kommenterade, 
så kan lärarna ha tänkt och planerat utan att explicitgöra sina tankar. 
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Inom detta avsnitt förekom kommentarer om vad som kan anses vara problema-
tiskt när det gäller kön inom utbildningen. Både män och kvinnor menar att över-
vikten av kvinnor är ett problem.  
 
”…för stor del av klassen är kvinnor-lite ensidigt” (kvinna år 4) 
 
En annan synpunkt som kommer fram är att många lärare är manliga vilket ses 
som en nackdel av vissa studenter, även här både manliga och kvinnliga.  
 
”Jag måste säga att man inte märker om det har beaktats, skulle tro att det är uppbyggt av män 
för män.”(kvinna år 4) 
 
Några kvinnliga studenter menar att planeringen skett efter en manlig norm. En 
annan problematik som kommer upp här är att det kan ha sina sidor att vara man i 
en kvinnodominerad utbildning. Flera av männen antyder det faktum att man är i 
minoritet inte känns bra. Att diskussionerna kring genus enbart handlar om kvin-
nor upplevs inte heller positivt. 
 
”Mäns utsatta position i kvinnodominerade grupper anses dock inte som ett problem” (man år4)  
 
”I kurserna och undervisningen om genus har kvinnan ’monopol’. Inget tas upp om männen  - 
genus handlar inte bara om kvinnan, det blir mycket tröttsamt i längden i ett annars intressant 
ämne.” (man år 3)   
 
Allmänt kan sägas att ett  antal av studenterna menar att jämställdheten inom pro-
grammet är god. En återkommande kommentar är  att ingen blir förfördelad på 
grund av formaspekter när det gäller genus och jämställdhet. En annan vanlig 
kommentar är att man faktiskt inte tänkt på detta och anser det svårt att svara. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den åtgärd när det gäller formaspekten av genus 
och jämställdhet som vidtas handlar om fördelning av män i basgrupper.  

Erfarenhetsbasering 
När det gäller frågan om i vilken mån erfarenheter används i undervisningen går 
åsikterna isär och man uttalar sig om olika saker. Frågorna gäller i vilken mån 
erfarenhet använts som kunskapskälla och hur man gjort detta. 
 
”I viss mån” är det absolut vanligaste svaret. Några få menar också att det före-
kommer i stor utsträckning. Ett relativt stort antal har inte  svarat på dessa frågor. 
 
De studenter som i frågan mest tänkt på om erfarenhet ingått vid undervisnings-
tillfällen som t ex föreläsningar menar att det inte ingår i någon större utsträck-
ning. Några studenter pekar dock på att det ofta är ”högt i tak” under föreläs-



   

17 

ningspass så att det i varje fall är möjligt att diskutera erfarenheter även vid dessa 
tillfällen.  
 
Andra studenter har även sett till arbetet  under seminarier och i basgrupper och 
menar att där i de egna diskussionerna kommer erfarenheten ofta med.  
 
Några studenter pekar  också på att det kan vara riskabelt eller mindre önskvärt att 
använda egna erfarenheter. 
 
”Till viss mån, men ofta upplever jag att man tjänar på att inte använda detta utan endast önskade 
referenser.”  (man år 3) 
 
Tillfällen till erfarenhetsbasering ges i seminarier, genom litteratur, i basgruppsar-
betet, under  både formella och informella diskussioner och hemtenta har också 
gett utrymme för ”egen erfarenhet”. 
  
Sammanfattningsvis kan sägas att egna erfarenheter får ett visst utrymme i kursen 
och då i första hand under gruppdiskussioner och seminarier. Kanske främst under 
ej lärarledda tillfällen.  

Genus och jämställdhet på PA-programmet utifrån refe-
rensgruppens perspektiv 
Under ett referensgruppsmöte med studenter diskuterades dels hur genus som 
innehåll presenterades under utbildningen, dels hur man upplevde att jämställd-
heten såg ut för dem själva som studenter på programmet. Sex studenter från år 2, 
3 och 4 på PA-programmet deltog. Dessa studenter var alla intresserade av genus 
och jämställdhetsfrågor. Vissa hade formella kunskaper från kurser på området. 
Samtalsledare var en av projektledarna och samtalet flöt ganska fritt men vissa 
uppföljande frågor ställdes. Ett livligt resonemang utspann sig mellan deltagarna 
och samtalsklimatet kändes öppet. Samtalet dokumenterades genom anteckningar.  
 
Rent allmänt kan sägas att dessa studenter upplevde att man förutom vissa un-
dantag var ganska omedveten om genusfrågor och att programmets upplägg och 
innehåll knappast bidrog till jämställdhet på programmet eller i samhället. 
 
Nedan presenteras de teman som kom upp under samtalets gång och några syn-
punkter under varje tema redovisas. 

Genus som innehåll 
Studenterna  berättade lite snabbt om vilket innehåll när det gäller genus som in-
gått i programmet. Främst är det i kursen microsociologi under år 1 och den första 
kursen om ledarskap i slutet av år två som undervisning och litteratur kring genus 
och jämställdhet ingått.  Det innehåll som nämndes av referensgruppen var kvin-
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nors plats i vetenskapen tidigare under århundradet, feministisk teori, begreppsde-
finitioner samt genus, ledarskap och organisation.  
 
Några av studenterna berättade också att de skrivit C-uppsatser med genusinrikt-
ning. Ett sådant innehåll kan alltså mycket väl ingå i uppsatser på programmet. 
 
Föreläsningarna beskrevs som intressanta och medryckande. Föreläsarna som var 
kvinnor ”brann” för frågan.  En upplevelse var dock att kamrater som inte var så 
intresserade av området snarare skrämdes av entusiasmen än drogs med. De före-
läsningar man berättade om och uppföljande workshops, seminarier och examina-
tioner har dock lett till mycket diskussioner kring frågor om genus och jämställd-
het.   
 
En reflektion var att kunskaperna kring genus förknippas starkt med kvinnor. Det 
skulle kunna göra att intresset från männens sida minskar. Genus blir även, me-
nade några av studenterna, något speciellt som tas upp vid vissa tillfällen och då 
av speciellt intresserade personer. Det känns inte så integrerat med den övriga 
undervisningen.   
 
Förmodligen, resonerade några av deltagarna, skulle man vinna på att föra in ge-
nus och jämställdhetsresonemang vid fler tillfällen, i olika kurser, och att många 
olika lärare, då både män och kvinnor deltog. 

Talutrymme 
Talutrymme i klassrummet är en klassisk fråga när jämställdhet och undervisning 
kommer på tal. Det var den första fråga studenterna själva lyfte fram. Några av 
studenterna pekade på att det känns som att hälften av klassen skulle bestå av män 
under diskussioner i helklass. En kvinna berättade att hon bokstavligen ”kollat” 
vid något tillfälle och att hälften av talutrymmet då gick till männen. En annan 
aspekt som lyftes fram var att vid examinationer när gruppredovisningar används 
deltog alltid män. Grupperna består ofta av 7-8 personer och vanligt var att vissa i 
gruppen inte deltog i presentationer osv. Män deltog dock alltid. Det är också 
vanligt att männen blir språkrör för grupperna. Föreställningen bland studenterna i 
referensgruppen verkade vara att könen borde representeras i en omfattning som 
motsvarade antalet män och kvinnor i klasserna. Så ser det dock inte ut enligt 
deltagarna i  referensgruppen. 

Lärargruppen 
Studenterna nämnde att lärargruppen i stor omfattning består av män.  Vid några 
tillfällen hade ett par av studenterna deltagit som studeranderepresentanter i lärar-
gruppsmöten. De berättade om att de upplevt skillnader mellan manliga och 
kvinnliga lärares talutrymme och möjlighet att påverka i de grupperna. Även klas-
siska härskartekniker hade använts för att tysta kvinnliga lärare.  
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I undervisningen skymtar olika rådande föreställningar fram i föreläsningar och 
samtal. T ex  benämns chefen ofta med självklarhet som en ”han”. Könsrollerna 
som förutsätts i resonemangen  tenderar att bli stereotypa och fasta. 

Föreställningar om kön bland studenterna 
Några av referensgruppsdeltagarna kommenterade kamraternas reaktioner på fö-
reläsningar med genus och jämställdhetsinnehåll. En hel del studenter, både kvin-
nor och män, reagerade på föreläsningarna genom att undra varför man tog upp de 
här frågorna idag. En vanlig föreställning var att jämställdhet råder i vårt sam-
hälle. En del studenter och då speciellt män intog även en försvarsställning. Un-
dersökningar och statistik som presenterades under lektionspass avfärdades som 
ovetenskapliga och ”det var alltid något fel” på dem. Även väl dokumenterade 
skillnader som ojämlik lönesättning och förekomsten av ”glastaket” förnekades, 
”så ser det inte ut nu”. 

Att hävda feministiska åsikter 
En referensgruppsdeltagare berättade att hon tyckte det var svårt att hävda och 
lyfta frågor kring jämställdhet i diskussioner. I t ex grupparbete kan ett grupptryck 
uppstå vilket gör att det blir svårt att hävda sin åsikt om resten av gruppen inte 
delar den. Även förlöjligande och raljerande kan förekomma. En konfliktfylld 
känsla av att ”inte kunna vara sann mot sig själv” om man inte kan säga vad man 
tycker lyftes fram. De andra höll med om att grupptrycket kan uppstå men att de 
ändå kunde göra sin röst hörd, risken att bli betraktad som ”bitchig” och besvärlig 
finns dock. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att referensgruppens samtal endast kortfattat 
handlade om innehållet i sig. För övrigt berördes formfrågor och upplevelser av 
”nuläget” på programmet. De här studenterna bryr sig om i vad mån och hur ge-
nus och jämställdhetsfrågor förs fram i undervisningen. Olika aspekter av talut-
rymme och möjligheter att framför åsikter var en stor fråga. Svårigheter med att ta 
den plats som fördelningen av män och kvinnor angav påpekades. Likaså möjlig-
heterna att stå för feministiska åsikter ibland kamrater. Lärargruppen upplevdes 
inte alltid föregå med gott exempel när det gäller möjligheter för både kvinnor och 
män att göra sin röst hörd och att delta i diskussioner. En oro för att alltför stor 
entusiasm när det gäller undervisning i genusfrågor snarare har en avskräckande 
effekt på män kunde märkas liksom även en oro för att genus tas upp som enbart 
en kvinnofråga. Man beskriver också att en föreställning om att män och kvinnor 
är jämställda florerar bland många studenter och att det finns ett problem med att 
manliga studenter ibland intar en försvarsställning vilket kan leda till att diskus-
sioner låses. 



   

20 

Lärarintervjuer 
Fyra intervjuer med lärare på programmet genomfördes: de två lärare som varit 
kursansvariga för de kurser där det ingått genusperspektiv, programansvarig samt 
en övrig kursansvarig. Intervjuerna var i första hand informantintervjuer för att ge 
oss bakgrundsmaterial till projektet. Några punkter ifrån intervjuerna kan dock 
vara intressanta att specifikt uppmärksamma. 
 
De ansvariga lärarna för de två delkurserna med genusinnehåll berättade båda hur 
genus ingick i deras kurser. Litteratur, föreläsningspass samt bearbetande uppgif-
ter ingick. En av lärarna berättade också att hon medvetet arbetat för att lyfta fram 
litteratur av kvinnliga författare på de i kurserna ingående temana. Hon menade 
att den litteraturen förbisetts och förtjänade att uppmärksammas. 
 
I den fjärde intervjun med en kursansvarig lärare samtalade vi om kursen och 
kursuppgifter och hur genus skulle kunna komma in där. Något vi gemensamt 
uppmärksammade vara att i kursuppgifter av fallkaraktär fanns endast män med 
som fiktiva personer. Det ledde till en snabb förändring så att könet på personerna 
i uppgifterna kom att variera. Den kursansvarige läraren gav uttryck för att han 
aldrig tänkt på detta utan endast kört på i gamla hjulspår. Vårt samtal hjälpte där 
läraren att få syn på sådant han inte sett förut samt att han snabbt förändrade det. 

Sammanfattning - kartläggning 
Vår lägesbeskrivning av hur genus som innehåll och form förekom på Program-
met för personal och arbetslivsvetenskap under hösten 2004 visar att genus som 
innehåll finns med i viss mån medan genus och jämställdhet som form knappast 
förekommer. Detta sett ur dokument och studentperspektiv. Erfarenhetsbasering  
förekommer men i första hand i sammanhang där lärare ej deltar. 
 
Utifrån de här delarna av lägesrapporten, dokumentgranskningen, frågeformulä-
ret, lärarintervjuer samt referensgruppsmötet menar vi att det blir angeläget att gå 
vidare med att få in genus som ett innehåll i fler kurser som ett perspektiv bland 
andra och då med hjälp av både manliga och kvinnliga lärare. En utmaning kan 
också vara att minska ner de hinder som framkommer i den här rapporten för att 
även män skall kunna se genus och jämställdhetsproblematik gäller alla. Hindren 
kan vara att mest kvinnor som ”brinner för genus” för fram ett sådant innehåll och 
att genus kommit att handla mycket om kvinnor. Det är den andra punkten som 
männen själva för fram i frågeformuläret. Idag finns ju även mansforskning. Å 
andra sidan kan ett engagemang från lärarnas sida göra frågorna intressantare.  
 
Formmässigt finns en stor utvecklingspotential. Pedagogiskt har man i program-
met arbetat med att utveckla en variation av uppgifter och examinationsformer för 
att tillgodose olika studenters behov. Att öka den variationen till att omfatta ge-
nusaspekter blir en uppgift att arbeta vidare med. 
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Workshop och referensgrupp – att utveckla kompe-
tens, generera idéer och utbyta erfarenheter 
 
För att ta tillvara den information som inhämtats från studentfrågeformuläret samt 
lärarintervjuer och referensgruppen av genusintresserade studenter granskades 
planen för projektet och reviderades samt tog mer konkret form under septem-
ber/oktober 2004. Lägesrapporten mailades också ut till alla lärare på PA-pro-
grammet. 
 
Lärarna på PA-programmet samt studenterna i referensgruppen inbjöds till en 
föreläsning med Fredrik Bondestam, Uppsala universitet, kring ”könsmedveten 
pedagogik” som hölls i samband med ovannämnda konferens. Ett par stycken 
antog erbjudandet. Alla som deltog i aktiviteter under projektets gång fick Bonde-
stams bok ”Könsmedveten pedagogik för högskolan”.  

Workshop 1 med lärare och referensgruppsstudenter 
I början av oktober 2004 hölls en workshop där fem lärare, alla från pedagogik-
ämnet, deltog samt tre av referensgruppsmedlemmarna. De hade alla fått Bonde-
stams bok före tillfället och uppmanats att läsa den. Tillfället var tänkt att använ-
das till att ge kunskap om genusmedveten undervisning samt att presentera läges-
rapporten. Därefter skulle deltagarna diskutera vad som kunde vara problem just i 
deras kurser och vad som skulle kunna göras.  
 
Upplägget var följande: 

• Kortföreläsning om genusmedveten undervisning, där idéer om genus som 
innehåll och form lyftes fram.  

• Presentation av lägesrapporten. Referensgruppsmedlemmarna fick möjlig-
het att kommentera sina ståndpunkter. 

• Diskussion utifrån fastställda frågor i två grupper. 
• Uppsamling och diskussion av kommentarer, idéer och planer. 

 
Frågor till gruppdiskussionen: 

• Vilka genusrelaterade problem kan finnas i PA-programmet? 
• Vad kan man göra åt dessa? 
• Var börjar man? 
• Vilka förändringar kan anses vara relevanta ur PA-programmets synvin-

kel? 
• Motivation 1. Hur skapar man intresse och delaktighet  i arbetet med att 

föra in genus på agendan för lärare? 
• Motivation 2. Hur skapar man intresse och en känsla av relevans för områ-

det hos studenter? 
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Resultatet från diskussionerna var omfattande och sammanfattas nedan.  

Vad bör finnas med? 
Progression – att se över var när och hur genusinslag ska löpa genom programmet 
och att det ska bli en progression i vad studenterna möter. Genus bör finnas med 
som ett perspektiv bland andra. 
 
Genus som innehåll och form bör komma in tidigt i kursen och sedan finnas med. 
Att det finns med från början, gör att det lättare kan betraktas som en självklar del 
av programmet och undervisningen.  
 
Olika lärare, både män och kvinnor bör delta i genusaktiviteter. Viktigt att stu-
denterna ser att även män kan arbete med sådana frågor. Både manliga och 
kvinnliga förebilder på området behövs.  
 
Genus är relevant för män, genusfrågor är inte enbart en kvinnofråga idag. Livsval 
som utbildningsval och yrkesval är oerhört könsbundet i Sverige idag. Viktigt att 
lyfta fram maskulinitetsforskning som en del av genusforskningen 

Motivation och relevans  
För att genusperspektivet ska kännas relevant måste det kännas nyttigt för stu-
denterna. De flesta är kvinnor och de ska ut i en tuff, ofta mansdominerad arbets-
miljö vilket i sig bör motivera att genusaspekter lyfts fram. Förberedelser för kon-
kreta framtida arbetsuppgifter förfaller vara motivationsskapande som t ex med-
vetenheten om att man kan komma att arbeta med jämställdhetsplaner eller sexu-
ella trakasserier. Kunskap om området kan också ge aha-upplevelser för studenter 
som kanske anser att genus och jämställdhetsfrågor hör till förfluten tid. 

Svårigheter 
I första hand nämns brist på kunskap och erfarenhet. Lärare kan känna sig osäkra 
och uppleva att de har för lite kunskaper. Utbildning av lärare på området behövs.  
 
Man bör också ha en medvetenhet om att alla inte är lika intresserade av att 
könsmaktsordningen förändras och att maktrelationer mellan män och kvinnor 
bryts. Strukturer, institutioner, egenintresse och homosocialitet bidrar till att rå-
dande mönster och maktförhållanden reproduceras vilket gör att förändringsarbete 
när det gäller genus kan möta ointresse och motstånd just för att en viss grupp 
gynnas av det medan en annan grupp inte gör det.  
 
Resurser och ramar har betydelse för vad man kan göra och ett exempel på det är  
gruppstorlek vid seminarier. Mindre seminariegrupper bidrar till att fler får möj-
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lighet att göra sig hörda dvs. var och en får ökat talutrymme men ger samtidigt 
ökade kostnader. 

Hur gör vi? 
Förberedelser är viktiga samt att diskutera hur man konkret kan arbete i lärar-
grupper och arbetslag. Det är också viktigt att inventera hur det ser ut i de olika 
kurserna med genusinslag vare sig det gäller innehåll och/eller form samt att 
granska den verksamhet man har ur genusperspektiv. Visst kan ju vara bra och 
fungerande  och annat kan behöva ses över. 
 
Konkret ansåg man det vara viktigt att se över seminarieverksamhet och talut-
rymme. Former för att ge så många som möjligt tillfälle till att göra sin röst hörd 
behöver utvecklas. 
 
Arbeta för att få in genus i kursplaner. Det kan finnas med som ett krav eller vara 
frivilligt. Dock har det stor betydelse om det finns med i kursplanen, studenter kan 
då hävda att det ska finnas med.  
 
Många olika idéer kom fram under tillfället. Mötet mellan lärare och studenter 
gav en kreativ dynamik som betydde mycket för den diskussion som utvecklades. 
Något diskuterades varför endast lärare i pedagogik anmält sig till workshopen. 
Programansvarig tillhör pedagogikämnet och det kan möjligen göra att de lärarna 
är mer benägna att arbete för utveckling av programmet. Flera av dessa lärare 
hade redan arbetat med genusaspekter och hade ett visst intresse för området vil-
ket kan ha haft betydelse. Senare under projektet deltog dock även lärare i andra 
ämnen i projektaktiviteter.  

Fortsättning på hösten 2004 – hinder och spirande idéer 
Under hösten 2004 planerades några tillfällen, dels en workshop av samma typ 
som ovanstående för att fånga upp fler lärare samt ett informationsmöte för lärar-
gruppen under en lunch. Även ett referensgruppsmöte planerades. Av dessa 
genomfördes referensgruppsmötet. De övriga aktiviteterna fick ställas in på grund 
av för få deltagare.  Projektledarna samt programansvarig hade då ett möte för att 
samla ihop erfarenheter samt se ut en riktning för fortsättningen av projektet.  
 
Under referensgruppsmötet diskuterades den tidigare workshopen samt hur pro-
jektet skulle kunna följas upp. Olika idéer om uppsatsämnen för C-och D-uppsat-
ser och vad som vore värt att studera i samband med projektet dryftades. Det be-
stämdes att ansvarig för uppsatskurserna skulle kontaktas och idén att följa upp 
och utvärdera projektet i uppsatsform framföras. Idén mottogs mycket positivt av 
läraren ifråga och hon gav olika förslag till den aktuella studentgruppen. Inled-
ningsvis fanns några intresserade studenter men ingen genomförde en studie 
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kopplat till projektet. Idén finns dock kvar och i december 2005 har en student-
grupp beslutat att göra en uppföljning av föreliggande projekt. 
 
Vid projektledarmötet diskuterades hur man skulle kunna gå vidare med projektet 
på ett bra sätt. Vi enades om att det kunde vara bra att rikta in sig på en mindre del 
av programmet och vi valde år 1. Progression och helhetstänkande verkade vara 
en viktig utgångspunkt för att få en genusmedveten undervisning enligt lärare och 
studenter. Att kunna arbete med progression när det gäller genus i programmet 
skulle kunna underlättas om man ”börjar från början”. Därför ansåg vi delkurs 1 
vara mycket viktig. Den innehåller introduktioner och inslag från de i programmet 
ingående ämnena vilket gör att man skulle kunna så ett frö inom de olika ämnena 
redan där. Där fanns en bra grund för att därifrån sprida genusinnehåll och aktivi-
teter upp genom programmet. Vi beslöt att fortsättningsvis i projektet satsa på 
hela år 1 med fokus på delkurs1. En workshop med dessa utgångspunkter plane-
rades. 
 
Samtidigt började den pilotkurs vi utsett innan projektets början planeringen för 
sin kurs i slutet av våren. De fick viss hjälp av en av projektledarna med sin plane-
ring och de beslöt att ha genus med som en indelningsgrund för gruppindelning 
samt även förändra litteraturlistan något. 

Workshop 2 med lärare 
I början av april 2005 genomfördes den workshop som var inriktad på årskurs 1 
inom PA-programmet. Syftet var dels att för dessa lärare sammanfatta de erfaren-
heter vi hittills gjort under projektets gång, när det gäller genus som innehåll, 
form och kultur, dels att var syftet att blicka framåt och planera för hur genus kan 
integreras i programmets första år. Då både i introduktionskursen som en grund 
samt i de olika delkurserna. Till workshopen  inbjöds endast lärare som arbetade 
på årskurs 1. Fyra lärare samt programansvarig och en av projektledarna var när-
varande. De lärare som var kursansvariga var även i huvudsak delaktiga i delkurs 
1. Vid detta tillfälle fanns lärare både från psykologiämnet och från pedagogik-
ämnet med. I sociologikursen på år 1 finns redan ett genusinnehåll och det ingår 
även en diskussion kring detta i olika former som paneldebatt eller gruppredovis-
ningar. Följande aspekter lyftes fram. 
 
Progression är en grundtanke överhuvudtaget i programmet och det sågs som 
rimligt att genusområdet följde samma progression som övriga ämnen och inne-
håll på programmet. En tanke kan vara att ”vässa” genusinnehållet genom för-
djupningar i år tre och fyra. 
 
Genus’ status borde vara ”ett perspektiv bland andra” och tas upp som ett innehåll 
i sig men även användas  för att problematisera olika frågor och företeelser som 
ingår i undervisningen för övrigt.  
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Ett bra och tydlig bild för att skapa intresse och motivation för genus och jäm-
ställdhetsfrågor  kan vara att använda sig av statistik för att visa hur det ser ut 
inom de olika innehållsliga områden som berörs i kurserna för kvinnor och män t 
ex när det gäller ohälsotal, löner, fördelning inom olika utbildningar och yrken. 
Utifrån det kan diskussioner om varför det ser ut som det gör uppstå eller medve-
tet startas. 
 
Tanken om att det var viktigt att genus integrerades från första stund i program-
met diskuterades.  För att skapa förståelse för betydelsen av genus och jämställd-
het ansågs att genus som innehåll borde finnas med. Historisk tillbakablick, vik-
tiga begrepp samt vad genus kan innebära för kvinnor och män ses som ett rele-
vant innehåll. En bok i ämnet skulle kunna vara användbart. Det beslöts att vi 
skulle köpa in några ex. av Elvin Nowaks och Thomssons bok ”Att göra kön” för 
cirkulation i lärargruppen i syfte att utröna om den kunde vara lämplig som en 
introduktionsbok för studenterna under delkurs 1. Senare bestämdes att den skulle 
finnas med som kursbok.  
 
Att uppdatera litteraturlistor och referenslistor ansågs som en viktig del i arbetet 
att integrerar genus i kurserna. Att det finns titlar i referenslistor som har genus-
relevans kan direkt bidra till att det blir lättare för studenter att göra arbete med 
genus som perspektiv. 
 
En konkret diskussion fördes också om form och kulturaspekter och specifikt var 
det gruppindelning som lades på bordet samt frågan om talutrymme.  
 
Det beslöts att varje kursteam ansvarar för hur genus rent konkret kan komma in i 
de olika kurserna.  
 
Projektledarna erbjöd sig att vara stöd i kursplaneringarna om så önskades, vilket 
vi varit i anslutning till två kurser – introduktionskursen samt pedagogik 10 p 
inom det första läsåret på PA-programmet. 

Workshop 3 med lärare, studentföreningens styrelse och 
intresserade studenter 
Den sista aktiviteten i vårt projekt ägde rum 14 december 2005: en workshop där 
samtliga kursansvariga på PA-programmet, studentrepresentanter för styrelsen i 
PA-programmets studentförening PULS, referensgruppen, programansvarig samt 
projektledningen inbjöds. Vid workshopen deltog 17 personer, varav nio studenter 
och åtta lärare. 
 
Syftet med workshopen var att diskutera vad lärare och studenter kan arbeta med 
för att ytterligare integrera genus som innehåll och form på PA-programmet samt 
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hur detta kan göras. Ett förslag för att bibehålla en diskussion kring genus som 
innehåll och form är att genomföra kontinuerliga uppföljningar, t ex i form av 
återkommande projektarbete på PA-programmets andra år.  
 
Flera idéer och förslag som tidigare genererats av deltagare (studenter och lärare) 
i projektet diskuterades igen och vidareutvecklades. Variation var något som dis-
kuterades och framhölls som viktigt såväl i relation till innehåll som form. Genus 
som innehåll kan handla om huvudfokus på genusperspektiv (genus som teoretiskt 
perspektiv), en problematisering av jämställdhet och mångfald, genusperspektiv 
som ett perspektiv bland andra teoretiska perspektiv eller som ett möjligt innehåll 
i projekt- och uppsatsarbeten. I relation till genus som form framhölls vikten av 
varierade undervisnings- och examinationsformer. Nedan sammanfattas diskus-
sionerna i punktform. 

Innehåll 
• Introducera genus tidigt i utbildningen. Här kan en teoretisk introduktion 

till genusperspektiv behöva vägas mot förklaringar och diskussioner av 
praktisk karaktär – hur kan genus kopplas till PA-rollen, varför tjänar vi på 
ett jämställt samhälle, varför och hur har genus betydelse i människors liv? 

• Planera för progression i programmet och undvik upprepning av samma 
sakinnehåll. Variation kan här vara en aspekt av progression, dvs den teo-
retiska kunskapen om genusperspektiv kan fördjupas (genus som innehåll) 
liksom förmågan att analysera genusdimensionernas relevans och konse-
kvenser i relation till olika innehållsliga teman (t ex genusperspektiv på 
kompetensförsörjning, ledarskap osv). 

• Ta upp mansforskning. Genus handlar inte bara om kvinnor. 
• Integrera genus ytterligare i olika kurser. Väv in genus i kursinnehåll och 

examination så att man som student förstår vitsen med genuskunskap. 
• Integrera mer praktisk genuskunskap på PA – hur kan man arbeta med 

jämställdhetsfrågor samt hur genusaspekter kan förstås i relation till HR-
arbetets olika delar. 

• Översyn av litteratur: texter med genusinnehåll samt fördelning av man-
liga och kvinnliga författare. 

• Kom ihåg genusaspekten vid det förändringsarbete som följer av Bologna-
processen. Integrera studenter i förändringsarbetet. 

• Hur arbetar andra PA-utbildningar med genusintegrering? Goda exempel? 
Hur kan samverkan mellan PA-programmen i Riks-P (ett samarbetsforum 
för utbildningsanordnarna av PA-programmet el motsv) användas för att 
diskutera frågan och utbyta erfarenheter? 

Form 
• Talutrymme – att prova olika undervisningsformer som ger en variation i 

möjlighet att skapa en jämn fördelning av talutrymme mellan studenter. 



   

27 

Exempelvis ”bikupor”, mindre diskussionsgrupper där läraren kan går runt 
mellan grupperna, involvera studenterna i en diskussion kring hur vi 
åstadkommer ett jämnare talutrymme för olika studenter. 

• Seminariekultur – hur ser våra seminariekulturer ut? Hur kan de förstås t 
ex mot bakgrund av Berit Ås’ texter om Härskartekniker (osynliggörande, 
förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påfö-
rande av skuld och skam)? Kan genuskunskap kopplas också till kurs i 
studieteknik? 

• Gruppindelning – prova såväl enkönade som könsblandade grupper. 
• I den mån det är möjligt tänka på kön vid bemanningen till kurserna. Flera 

studenter påtalar mansdominans i lärargruppen. Gärna män som undervi-
sar om genus som innehåll. 

Förslag som rör PA-studenter och PULS 
• Starta en ’genusgrupp’ för studenter som är intresserade av att diskutera 

jämställdhet och genusfrågor.  
• Arbeta med Nolle-P ur ett jämställdhets- och genusperspektiv. 
• Aktualisera genusfrågor i P-riks (ett samarbetsforum för PA-studenter i 

Sverige). 
 

Referensgruppsmöten 
Under projektperioden har sammanlagt fyra referensgruppsmöten ägt rum. Som 
framgått i tidigare avsnitt har referensgruppen dels fungerat som en resurs vid 
kartläggningen av PA-programmet med avseende på genus som innehåll och 
form, dels som ett forum för idégenerering kring hur genus kan introduceras som 
innehåll och form på PA-programmet.  Som framgått har studentmedverkan varit 
mycket betydelsefullt i båda dessa avseenden. Referensgruppen har bestått av en 
grupp om ca sex studenter som pga sitt intresse för genus och jämställdhet frivil-
ligt deltagit i detta arbete.  
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Projektavslutning och spridningsaktiviteter 
 
GrundSipa-projektet slutrapporteras genom föreliggande rapport. Arbetet med att 
integrera genus som innehåll och form på PA-programmet fortsätter dock. När 
introduktionskursen på PA-programmet genomförts kommer vi att kalla till ett 
möte för erfarenhetsutbyte mellan lärarna. Introduktionskursen genomgår nu en 
genomgripande förändring, med utvecklande av ny kursplan. I den nya introduk-
tionskursen planeras genusperspektiv att introduceras i relation till introduktion av 
PA-programmets tematiska innehåll. 
 
I projektet har vi arbetat på olika sätt för att sprida erfarenheterna av att arbeta för 
integrering av genus som innehåll och form i högskoleundervisning. Projektets 
resultat presenterandes vid en nationell jämställdhetskonferens för universitet och 
högskolor (Norrköping 5-6 oktober 2004), vid studierektorsmöte vid Institutionen 
för beteendevetenskap (IBV), vid IBVs genusnätverk med deltagare från institu-
tionens samtliga ämnen (pedagogik, psykologi, sociologi), vid ett flertal gästföre-
läsningar inom Linköpings universitet (CUL, Lärarprogrammet i Linköping m fl). 
Föreliggande rapport sprids till institutionens ämnesstudierektorer, programansva-
riga (PA-programmet, Psykologprogrammet, Socionomprogrammet) samt 
kursansvariga lärare på PA-programmet. Kontinuerligt har återkoppling av erfa-
renheter i projektet skett till lärargruppen på PA-programmet. (Se även Fogelberg 
Eriksson & Karlson, 2004; Karlson & Fogelberg Eriksson, 2004). En av projekt-
deltagarna, Ingrid Karlson, innehar ett av de tre genuslektoraten inom universite-
tet, varför erfarenheter från detta projekt också kan spridas genom genuslektorer-
nas uppdrag. 
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Diskussion och reflektion över projektet 
 
I stort menar vi att det varit möjligt att genomföra projektet som avsett och i en-
lighet med projektplanen. Det finns dock ett antal punkter där avvikelser skett från 
ursprunglig projektplan, och där vi heller inte kommit riktigt så långt som vi hop-
pats.  

Möjligheter 
En viktig förutsättning för att arbeta med genusintegrering av utbildning är att det 
finns ett intresse av att göra det. Vi har mött ett aktivt intresse från många lärare 
på PA-programmet för att arbeta med frågor om genus som innehåll och form. Att 
det funnits möjlighet att avsätta särskilda resurser till detta har varit betydelsefullt. 
Vi ser även det ökade fokus på genus, t ex i visionen om Linköpings universitet 
som genusmedvetet 2006, och de relativt nytillsatta genuslektorerna, som en yt-
terligare förstärkning av frågans relevans och incitament att fortsatt arbeta med 
frågan. 

Svårigheter 
En ständigt återkommande svårighet är den begränsade möjligheten för lärare att 
avsätta tid till att delta i workshops och delta i utvecklingsarbete med avseende på 
genusintegrering. På ett mer principiellt plan handlar det kanske om hur föränd-
ring ska komma till stånd: genom yttre eller inre drivkrafter; genom beslut fattade 
på högre hierarkiska nivåer eller beslut fattade lokalt i lärarlag eller programråd. 
När flera ämnen samarbetar i ett program sker möten mellan olika vetenskapliga 
traditioner och undervisningspraktiker där genus som innehåll och form kan vara 
mer och mindre vanligt eller ”naturligt”. Här har vi upplevt att det svårt att enga-
gera lärare med en jämn spridning av ämnestillhörighet. I ett tidsbegränsat projekt 
finns också risken att när de i frågan särskilt engagerade inte längre är drivande, 
så förlorar genustemat sin aktualitet.  

Ändrade planer 
På en punkt ändrade vi den ursprungliga planen att använda en pedagogikkurs 
som pilotkurs, till att introducera genus som innehåll och form på programmets 
introduktionskurs för att kunna integrera genustemat tidigt i utbildningen. Här 
finns det ytterligare möjligheter att gå vidare såväl med introduktionskursen som 
pedagogikkursen för att de ska kunna sägas vara pilotkurser i detta avseende. Ge-
nusintegreringen begränsar sig till att studenterna i sitt allra första grupparbete ska 
ta in en genusaspekt samt till en könsmedveten gruppindelning. 
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Avslutning - att integrera genus som innehåll och 
form i undervisning 
 
Med utgångspunkt i resultaten och erfarenheterna i detta projekt vill vi förmedla 
nedan rekommendationer för de lärare och de undervisningsmiljöer som vill ar-
beta med och för att integrera genus som såväl innehåll som form i undervisning 
(jfr Bondestam, 2004).  
 

1. Kartlägg förutsättningarna. Hur ser utbildningen ut idag med avseende 
på genus som innehåll och form? Hur ser mina förutsättningar ut att arbeta 
genusmedvetet, med tanke på de förutsättningar som finns i termer av tid 
för undervisningsplanering, min och kollegors kompetens, vilka traditioner 
representeras i mitt ämne/program, i lärarlag och studentgrupp? Vilket en-
gagemang finns för genus? 

2. Arrangera arenor för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Lä-
rare efterlyser ökad kompetens om vad genus som innehåll och form kan 
innebära, liksom möjligheter att utbyta erfarenheter härvidlag.  

3. Var genusmedveten även i handling, dvs en ökad medvetenhet om genus 
och genusteori, liksom en allmän acceptans av det önskvärda i jämställd-
het, leder inte per automatik till att vi gör något annat än det vi alltid har 
gjort. En ökad medvetenhet ses oftast som en förutsättning för att kunna 
förändra en praktik, men i sig tycks inte medvetenhet leda till förändring – 
därtill krävs handling i konkreta situationer. 

4. Genusintegrera lite lagom, men tänk ändå igenom hela kursen. Se 
över kurslitteratur och kursinnehåll: vad kan utvecklas med avseende på 
genus som innehåll? Vad kan göras med avseende på arbetsformer och 
mitt agerande som lärare? Hur följs genus som innehåll upp i examinatio-
nen? Hur finns genus med i undervisningssituationen? Hur utvärderas ge-
nus i kursvärderingar? Gör en avvägning kring hur många genuspedago-
giska verktyg som är möjliga att använda – hellre några få som används än 
för många som inte används. 

5. Introducera genustemat tidigt i utbildningen. Ett sätt att åstadkomma 
en medvetenhet och integrera genus som ett naturligt innehållsligt tema 
samt i undervisningsformerna är att introducera det tidigt i utbildningen. 
Även för studenter krävs kompetensutveckling på detta tema. 

6. Planera för progression. Särskilt inom program, men även i utbudet av 
fristående kurser, finns behov av progression av genus som innehåll. En-
staka gästföreläsningar om genus kan medföra att genustemat upprepas 
utan möjlighet till fördjupning. 

7. Hur kan studenterna fungera som en resurs? Kan studenterna bistå 
med viktiga erfarenheter som hjälper oss förstå vår egen praktik som lä-
rare? Vilka förslag och idéer kan de hjälpa oss att generera? Hur kan 
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studenternas utbildningsbevakare hjälpa oss att sätta luppen på genus som 
innehåll och form? 
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