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Tack!

Till lärare, studenter, kontaktpersoner och andra knutna till projektet som möjliggjort denna
granskning. Ingen nämnd och ingen glömd!



Sammanfattning

Den här rapporten är resultatet av den genusgranskning av sjuksköterskeutbildningen i Norrköping vid
Linköpings universitet (LiU) som är utförd på uppdrag av jämställdhetsrådet vid LiU inför den kommande
Nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor 5-6 oktober 2004 i Norrköping. Granskningen
utgörs av två delar. Dels en fokusgruppdiskussion med undervisande lärare kring några på förhand framtagna
frågor som kan ställas i relation till Fredrik Bondestams bok Könsmedveten pedagogik för universitetslärare – en
introduktion och bibliografi (2003). Dels en referensgrupp av studenter vid utbildningen som har tagit del av
Bondestams bok, i relation till några på förhand framtagna frågeställningar, och sedan skriftligt reflekterat kring
sin utbildning.

Resultatet av fokusgruppdiskussionen återfinns under åtta teman. Första temat fokuserar uppfattningen att
sjuksköterskan ”är” en kvinna som enligt lärarna är djupt rotad i samhället och även i utbildningen. Detta
stereotypa förhållningssätt för enligt dem med sig låg status för yrket vilket bland annat ger att få män söker till
utbildningen men samtidigt ser lärarna möjligheten att bryta med dessa föreställningar genom
medvetenadegörande. Den andra punkten fokuserar studenterna på utbildningen där resultatet visar att lärarna
upplever att männen både på utbildningen och senare i yrkeslivet ”glider”, det vill säga män åtnjuter fördelar
med att tillhöra en minoritet i sitt yrke och man för fram att det är lika viktigt att lyfta tjejerna som lärt sig att
underordna sig männen. En tredje punkt behandlar lärarrollen som avgörande för en genusmedveten
undervisning där lärarna pekar på vikten av en genusmedveten lärare för en genusmedveten undervisning. I den
fjärde punkten fokuseras PBL (Problembaserat lärande) som en god metod då denna utgår från ett
individperspektiv och möjliggör genusmedveten undervisning just genom sin utgångspunkt i den enskilde
individen. Den femte punkten berör kvinnotema vs manstema vilket innebär att det finns en snedfördelning av
hur mannens respektive kvinnans livscykel gås igenom under utbildningen. Lärarna menar att det endast är
kvinnans livscykel som behandlas under ett så kallat ”kvinnotema” i termin 4 medan en manlig motsvarighet inte
förekommer och innebär att man cementerar livsskeenden såsom graviditet och barn att vara enbart kvinnans
ansvar. Den sjätte punkten fokuserar mannen som norm inom medicinsk forskning vilket lärarna ser som ett stort
problem eftersom patienten i läroböckerna är man och tabeller är baserade på mätningar av män men ska
användas på alla patienter oavsett kön. Den sjunde punkten behandlar den avsaknad av gemensamma strategier
som lärarna upplever inom utbildningen och på hela institutionen och den åttonde och sista punkten berör tid,
intresse och ledningens stöd som viktiga faktorer för en könsmedveten sjuksköterskeutbildning.

Studenternas reflektioner visar bland annat att lärarna på utbildningen inte verkar föra några interna diskussioner
om genus eller kön utan att det är några få lärare som verkar intresserade av dessa frågor vilket också syns i
undervisningen enligt studenterna. De menar vidare att för att genusperspektiv ska bli en realitet på
sjuksköterskeutbildningen krävs att både studenter och lärare ökar medvetenheten om vikten av ett
genusperspektiv. Bland annat lyfter de fram vikten av att lärarna talar om sjuksköterskan som könsneutral och
inte som idag kvinna eftersom att detta befäster könsroller och stereotyper för hur arbetsfördelningen ser ut inom
vården. Studenterna upplever i likhet med lärarna att män på utbildningen drar fördelar av sin minoritetsposition.
Studenterna pekar även på att vissa moment idag är genusmedvetna tillexempel har de fått upplysning om att
vetenskapen utgår från en frisk ung man och att detta kan vara missvisande vid behandling av kvinnor.
Studenterna efterfrågar en utbildning som innebär att lärare, litteratur och föreläsningar inte faller in i det
traditionella könsrollstänkandet utan strävar efter att se bortom genus istället för att reproducera det.

Den viktigaste slutsatsen att dra ur denna granskning är att intresse finns hos både lärare och studenter att
implementera genusmedveten pedagogik/undervisning på sjuksköterskeutbildningen men att det som saknas
enligt de båda grupperna är kunskap och pedagogiska verktyg för att detta ska genomsyra hela utbildningen.

Granskningen har haft utgångspunkten i att fungera som ett första steg i en förändringsprocess där frön sås och
tankar sätts igång och min bedömning är att möjigheterna  och viljan finns hos de som deltagit i  granskningen
och finns även utan för den gruppen, men stöd och hjälp behövs från ledning, andra lärare, studenter etc för att
processen ska fortgå.
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1. Bakgrund till genusgranskningen

Den här granskningen av sjuksköterskeutbildningen i Norrköping ur ett genusperspektiv är
utförd på uppdrag av jämställdhetsrådet vid Linköpings universitet (LiU). Granskningen är
utförd parallellt med tre andra utbildningar/program/kurser1 vid LiU både vid Campus Valla i
Linköping och Campus Norrköping inför den kommande Nationella jämställdhetskonferensen
för universitet och högskolor 5-6 oktober 2004 i Norrköping2 där LiU står som arrangör.
Konferensen går under temat ”genusperspektiv i grundutbildningen”.

Resultatet av den här granskningen skall redovisas dels i denna rapport, dels vid höstens
jämställdhetskonferens. Granskningen utgör även en del av LiU:s vision ”LiU – ett
genusmedvetet universitet” som förväntas uppnås innan år 2006.3

1.1 Projektets syfte
Efter genomgång av tidigare granskningar ur genusperspektiv/könsperspektiv av
utbildningar/program/kurser vid de svenska universiteten och högskolorna har jag funnit att
flertalet är inriktade på litteraturen eller studenternas syn på jämställdhet, kön, genus etc, det
vill säga hur det är. För att inte upprepa redan vedertagen kunskap har beslut tagits att istället
lägga fokus på utbildningens förändringspotential, dels hos de undervisande lärarna och deras
tankar kring integrering av genusperspektiv i grundutbildningen dels hos studenternas och
deras syn på sin utbildning.

1.2 Metod
Den ena delen av granskningen innebar att jag samlade ett antal undervisande lärare på den
aktuella utbildningen för en så kallad fokusgruppdiskussion kring några på förhand framtagna
frågor4 som kan ställas i relation till Fredrik Bondestams bok Könsmedveten pedagogik för
universitetslärare – en introduktion och bibliografi (2003). Diskussionen videofilmades för
att underlätta analys. Den andra delen av granskningen bestod i att samla en referensgrupp av
studenter vid sjuksköterskeutbildningen i Norrköping som också fått ta del av Bondestams
bok tillsammans med några frågeställningar5 och sedan har dessa studenter skriftligt
reflekterat kring sin utbildning och då i relation till Bondestams bok.

Tanken bakom att använda Bondestams bok som underlag för granskningen är lärandet hos
deltagarna i projektet såväl lärare som studenter vilket även är avsikten med boken enligt
författaren. Denna granskning kan ses som en pilotstudie av det konkreta användningsområdet
av Bondestams bok.

Det föreligger ingen teoretisk ram till denna rapport utan är en ren resultatbeskrivning av de
intervjuer och skriftliga reflektioner som lärare och studenter har bidragit till. Lärarna har fått
möjlighet att läsa och föra fram synpunkter på det färdiga resultatet av
fokusgruppdiskussionerna. Studenternas texter är framställda i sina ursprungsformer.

                                                  
1 Utöver sjuksköterskeutbildningen har även Lärarutbildningen i Norrköping, Historieämnet (Filosofiska
fakulteten) samt Industriell ekonomi (Tekniska fakulteten) granskats ur ett genusperspektiv.
2 http://infoweb.unit.liu.se/jamstalldhet/jamstalldhetskonferens (2004-09-10)
3 För mer information om LiU:s vision se http://infoweb.unit.liu.se/jamstalldhet (2004-09-10)
4 Bilaga 1
5 Bilaga 3
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1.3 Definition av centrala begrepp
Under detta avsnitt kommer centrala begrepp för granskningen och rapporten att presenteras
för att underlätta den fortsatta läsningen.

1.3.1 Könsperspektiv/Genusperspektiv
Jag har valt att använda mig av Linköpings universitets definition av begreppen kön och
genus i den här rapporten.

Med ett genusperspektiv menas att samhället kännetecknas av en genusordning som präglas
av asymmetrisk fördelning av uppgifter och resurser mellan könen. I dagens samhälle är
manligt genus strukturellt sett överordnat kvinnligt. 6

Vidare har i denna granskning Bondestams begrepp kön använts synonymt med LiU:s
begrepp genus då fokus ligger på vad som utmärker pedagogiken och inte begreppen i sig.7

1.3.2 HEL-kursen
Vid Hälsouniversitetet (HU) vid Linköpings universitet genomförs vid varje kursstart en så
kallad HEL-kurs. Förkortningen står för Hälsa Etik L ärande och är alltså den inledande
kursen på 8 veckor för samtliga studenter vid Hälsouniversitetets grundutbildningar vid
Linköpings universitet.

Huvuddelen av studierna utgår från arbete i grupper, så kallade basgrupper i vilka  studenter
från de olika utbildningarna integreras. Hälften av studenterna har studieort Linköping och
den andra hälften i Norrköping. Vidare bildar tre eller fyra basgrupper en så kallad storgrupp,
som har gemensamma seminarier och storgruppsträffar för information och diskussioner. För
varje storgrupp ansvarar två till tre handledare som är knutna till olika utbildningar inom
Hälsouniversitetet. I basgruppen bearbetas problem och fenomen inom hälsa, etik och lärande.
Problem och frågeställningar studeras på individnivå, gruppnivå och även en mer
övergripande samhällsnivå. HEL-kursen innehåller vidare både samhälls- och
beteendevetenskap samt humaniora och naturvetenskap och ska fungera som en introduktion
till universitetsstudier och till problembaserat lärande. Detta innebär bland annat att
studenterna får möjlighet att lära sig att utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och
arbetssätt.8

1.3.3 PBL
Problem Baserat L ärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid
Hälsouniversitetet (HU) i Linköping/Norrköping. I PBL betonas studentens utveckling av ett
självständigt, livslångt lärande och en förutsättning för självständigt lärande är ett
undersökande förhållningssätt till omgivningen. Grunden för lärandet i PBL utgörs av
studentens egna frågor och problemformuleringar och att ta eget ansvar i lärandet, att söka
och värdera kunskap, samt att kunna möta förändring. Betydelsefullt är också att kunna
påverka och få ta ansvar för sina handlingar. Denna syn på lärande kräver att individen själv
är aktiv, det vill säga bearbetar fakta, reflekterar, tar ställning, prövar i handling eller
                                                  
6 Linköpings universitets jämställdhetspolitik, 2001 s. 9
7 Mellan och inom de svenska universiteten och högskolorna pågår en debatt om vilket begrepp som bäst
beskriver könsmaktsförhållandet. LiU har valt att använda sig av begreppen genus och genusperspektiv.
8Hämtat från http://www.hu.liu.se/hel/basfaktb (2004-08-28)
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formulerar sig i tal och skrift. I denna process är den sociala dimensionen viktig där
människan har behov av sammanhang och lär sig i samspel med andra och med omgivningen.
Den människosyn som ligger till grund för dessa antaganden om människors lärande präglas
av tilltro till varje individs förmåga och vilja att skaffa sig kunskap och kompetens. Kunskap
skulle därmed kunna beskrivas som ett sätt att ha insikt, utveckling, mognad och
handlingsberedskap enligt PBL. Metoden i PBL ger att utbildningens viktigaste uppgift blir
att på olika sätt stimulera studentens motivation, främja utvecklingen av självstyrt lärande och
se till att det finns bra förutsättningar för att lära. Hjärtat i studierna är basgruppen där
studenterna bearbetar verklighetsanknutna situationer. Dessa ger studenten möjlighet att
uppfatta sammanhanget till kunskapernas användningsområde och till egen tidigare erfarenhet
där man behandlar teman kring olika problemområden vilket ger att olika ämnen studeras
integrerat. Ramar, inriktning och vägledning i studierna utgörs förutom av basgruppsarbetet
framför allt av utbildningsplan, kursplaner och studiehandledningar, där mål finns utarbetade.9

2. Rapportens struktur

Rapporten består av en inledande sammanfattning där upplägg och resultat av granskningen
presenteras med fokus på resultat. Därpå följer en inledning där bakgrund, syfte och centrala
begrepp fokuseras och grundtankarna kring genomförandet presenteras. Därefter följer
resultatredovisningen och först ut är presentationen av resultatet av den fokusgruppdiskussion
som genomförts med undervisande lärare vid Sjuksköterskeutbildningen i Norrköping, i
korthet en sammanfattning av lärarnas diskussion där både nutid och framtid fokuseras. Därpå
följer den andra delen av granskningen där studenternas skriftliga reflektioner över sin
utbildning redovisas i sin helhet. Rapportens sista del utgörs av en avslutande reflektion där
diskussion förs kring intressanta samband mellan lärarna och studenterna med fokus på
förändring med förhoppningen att dessa kan komma att fungera som inspiration för läsaren i
ett fortsatt förändringsarbete på den egna utbildningen eller institutionen.

                                                  
9 http://www.hu.liu.se/sskl/utbildningsplan (2004-08-28)
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3. Resultat av genusgranskningen

I granskningen på sjuksköterskeutbildningen i Norrköping har 5 lärare (2 män och 3 kvinnor)
samt 3 studenter (1 man och 2 kvinnor) engagerats. Lärarna och studenterna har sökts och
knutits till projektet genom kontaktpersonen Eva Törnvall vid sjuksköterskeutbildningen i
Norrköping. Samtliga lärare som ingår i projektet undervisar inom ämnet omvårdnad och är
knutna till termin 3, 4, 5, 6 och även specialistutbildningen till distriktsköterska. Studenterna
har precis avslutat sina studier vid termin 1 och 2. I granskningen första fas fanns även
studenter från termin 5 och 6 representerade men dessa har av anledningar, som författaren till
denna rapport inte kunnat förutse eller förhindra, fallit bort under granskningens gång.

De fem lärarna fick tillsammans med Bondestams bok några frågor att fundera och reflektera
kring innan, under och efter läsningen av boken för att underlätta den därpå följande
diskussionen som hade stöd i en så kallad diskussionsguide10. Fokusgruppdiskussionen ägde
rum den 3 juni 2004 vid Campus Norrköping och hela diskussionen videofilmades för att
underlätta analys.

De tre studenterna som ingår i projektet fick i likhet med lärarna tillsammans med
Bondestams bok några frågor att reflektera kring innan, under och efter läsningen av boken
som de kunde ta stöd under sina skriftliga reflektioner men som inte hade som mål att styra
dessa. Resultatet presenteras med fokusgruppdiskussionen med lärargruppen först för att
därefter presentera studenternas reflektioner.

3.1 Fokusgruppdiskussion med lärare
Jag har valt att framställa fokusgruppdiskussionen med lärarna uppdelad under teman, där
samtliga fokuserar både nutid och framtid, det vill säga där problem diskuteras ur ett
lösningsfokuserat perspektiv. De teman som ingår i resultatet är de teman som diskussionen
främst rörde sig kring. Dessa teman är:

� Sjuksköterskan ”är” en kvinna.
� Studenterna på utbildningen behandlas olika beroende på kön.
� Lärarrollen avgörande för en genusmedveten undervisning.
� En undervisning som bygger på PBL – individperspektiv möjliggör en genusmedveten

undervisning.
� Kvinnotema vs manstema.
� Mannen som norm inom medicinsk forskning.
� Avsaknad av gemensamma strategier.
� Tid, intresse och ledningens stöd för en genus/könsmedveten sjuksköterskeutbildning.

3.1.1 Sjuksköterskan ”är” en kvinna
Lärarna i fokusgruppen menar att bilden av sjuksköterskan som den omvårdande kvinnan är
djupt rotad i vår kultur och får också effekter på sjuksköterskeutbildningen. Dels i form av att
få män söker sig till utbildningen, dels bidrar till den låga statusen, i förhållande till många
andra universitetsutbildningar, som yrket fortfarande har. En åtgärd som lärarna är överens
om skulle lyfta statusen i yrket och attrahera fler män är att omvårdnad (huvudämnet på
sjuksköterskeutbildningen) skulle ses som ett eget kunskapsområde. Det vill säga
                                                  
10 Bilaga 2
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sjuksköterskan är inte läkarens ”förlängda arm” eller assistent utan har en egen profession
som är unik och därför ska värderas högre än den gör i dagsläget. Sjuksköterskan måste enligt
lärarna kunna säga att

”det här är vår profession”

Lärarna uppmärksammade även de relationer som finns utanför själva professionen, mellan
olika yrkeskategorier, som i sin tur bildar en hierarki inom vårdsektorn där kvinnor oavsett
utbildning underordnar sig manliga läkare vilka i sin tur nervärderar tillexempel
sjuksköterskan och inte tar hänsyn till deras kunskaper vilket får som effekt att statusen i yrket
inte stärks.

”Manliga läkare står över alla”

Lösningen på detta menar lärarna finns dels i diskussionen om omvårdnad som ett eget
kunskapsområde, dels i en genusmedvetenhet som ska genomsyra både utbildningar knutna
till medicin och dels arbetslivet som är länkande till dessa utbildningar.

Lärarna anser vidare att bilden av den manliga sjuksköterskan som ”feminin” alternativt
homosexuell fortfarande är starkt förankrad vilket också bidrar till att få män söker till
utbildningen kanske med en rädsla hemmahörande i den homofobi som finns i vårt samhälle.
Lärarna berättar att det inte är helt ovanligt att manliga sjuksköterskor får frågan om de inte
har funderat på att läsa vidare, till läkare. Lösningen på denna problematik ser lärarna bland
annat i att de manliga studenterna får möjlighet att möta manliga lärare på utbildningen och
manliga sjuksköterskor ute på sin praktik, goda förebilder inom professionen.

3.1.2. Studenterna på sjuksköterskeutbildningen
Lärarna i fokusgruppen påpekar att de upplever att de manliga studenterna på utbildningen
”glider” både på utbildningen och senare ute i arbetslivet eftersom de utgör en minoritet i en
kvinnodominerad yrkesgrupp. Detta innebär enligt dem att män drar fördel av att vara man i
ett yrke som traditionellt sett har varit kvinnans. De menar vidare att en kvinna i motsvarande
situation, i en mansdominerat yrke, får prestera dubbelt så mycket som en man för att
uppmärksammas. Lärarna ser detta som problematiskt eftersom detta bidrar till och
cementerar den ojämställdhet som råder.

”männen tar för sig och plockar upp medan kvinnorna trycks ner och underordnar sig”.

Lärarna menar samtidigt att de i sin lärarroll ibland inte tar tag i en sådan situation vilket de
tror kan bero på att de saknar kunskaper och perspektivet för att kunna hantera situationen på
ett tillfredsställande vis. En annan aspekt som kommer fram i anslutning till detta är att det är
minst lika viktigt för lärarna knutna till undervisningen att lyfta fram kvinnorna som har lärt
sig att underordna sig männen och inte bara fokusera männen eftersom dessa redan åtnjuter
vissa fördelar av att just vara i minoritet. De menar att lärarens ansvar är att

”lyfta fram utan att trycka ner eller frånta möjligheter”

Lärarna berättar under diskussionen om en så kallad ”Mansgrupp” som fanns för ett antal år
sedan på sjuksköterskeutbildningen i Norrköping men som sedan upplöstes. Denna
mansgrupp hade som mål att fungera som stöd för de manliga studenterna på utbildningen och
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i förlängningen knyta fler män till utbildningen. De menar att denna fyllde en viktig funktion
och borde kunna återskapas för att bidra till att fler män söker och stannar på utbildningen och
i professionen.

Diskussion om bemötandet av studenter kom också fram där de manliga lärarna som fanns
med i fokusgruppen förde fram att det finns en ”rakare kommunikation” mellan dem som
lärare och de manliga studenterna och att en skämtsam jargong funkar bättre med andra män
än med kvinnor. De manliga lärarna menade att det finns en trygghet för dem som lärare att
det finns manliga studenter på utbildningen. Som en uttryckte det så kallade homosociala
bandet:

”man behöver inte linda in allt på samma sätt med en manlig student”

De kvinnliga lärarna reagerade på detta och menade att detta bidrar till den cementering av
stereotypa könsroller som existerar vid utbildningen. En av kvinnorna uttryckte det som att

”ni vet ju inte vad männen säger till oss, så det kanske inte är någon skillnad, att ni är män
menar jag”

Man enas dock om att detta med bemötande är ett problem. En lösning på detta problem är
enligt lärarna att försöka vara medveten om att det finns tendenser till att bemöta kvinnliga
och manliga studenter olika och därigenom motverka denna syn på män och kvinnor men att
de behöver konkreta pedagogiska verktyg för att lösa detta.

3.1.3. Lärarrollen
Samtliga lärare är överens om att de i vissa avseenden undervisar genus/könsmedvetet fast
omedvetet och att de upplever att de var bekanta med delar av Bondestams bok för hur man
undervisar könsmedvetet. En av lärarna sa att de

”försöker vara medveten om att vi är olika /…/ måste få vara olika för att vi har det med oss
men att jag som lärare inte ska stötta detta utan hålla det på ett neutralt plan”

Lärarna menar att det finns ett samband med metoden PBL som utgår från individen och har
en större öppenhet och att Bondestams bok har varit en slags bekräftelse på detta. Någon
uttryckte det som att boken har

”satt ord på vad vi faktiskt redan gör”

Samtidigt insåg lärarna att det fanns mycket kvar att arbeta med för att de ska kunna kallas sig
genusmedvetna lärare. Som pedagogiskt hjälpmedel ansåg de att Bondestams bok överlag är
en relativt lättläst bok som innehåller en rad konkreta tips och råd på hur de som
universitetslärare kan undervisa genus/könsmedvetet. De såg dock ett problem med boken och
det är att den i vissa delar kan kännas allt för teoretisk för den oinsatte ”det är ingen kokbok”
som någon uttryckt det och därav svår att tillämpa i undervisningen, den kunde med andra ord
ha gjorts enklare enligt dem.

En annan viktig fråga som kom upp var hur man som lärare konkret förbereder studenterna
inför livet utanför när det gäller just kön och genusaspekten. Som en av lärarna uttryckte det
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”Vi säger inte detta till dem.”

Det vill säga mycket kunskap finns hos lärarna men de ställer sig frågande till om de
verkligen har de rätta verktygen för att förmedla detta till studenterna på utbildningen.

En annan aspekt som lärarna berättar om är den obalans som finns mellan föreläsare som är
knutna till utbildningen. Föreläsarna under fysiologikurserna är i de allra flesta fall en manlig
läkare och omvårdnadsföreläsarna är kvinnliga sjuksköterskor. Någon uttryckte att flera
studenter hade uppmärksammat detta och ställt sig frågande till

”Varför är sjuksköterskorna  kvinnor och läkarna män?”

Lärarna ser gärna en förändring där man försöker plocka in fler män inom omvårdnad och fler
kvinnor inom medicin för att förändra den aspekten av undervisningen.

3.1.4. En undervisning som bygger på PBL – individperspektiv
Lärarna anser som blev tydligt, tema 3 ovan, att PBL är ett perfekt redskap i den
könsmedvetna pedagogiken genom sitt individperspektiv och den öppenhet som metoden
tillåter. Lärarna hänvisar till Bondestams bok där Eva Erson11 förespråkar en form av
undervisning som låter studenterna driva och forma pedagogiken vilket formar en annan
ansvarsstruktur än vad som är gängse och gynnar studenterna. Vilket lärarna i fokusgruppen
säger är just PBL, deras sätt att arbeta med undervisning och lärande och som kunde fungera
som draghjälp till en mer genusmedveten undervisning. I PBL undervisning använder man sig
av studiehandledning där det finns instruktioner om att beakta genusaspekten men lärarna
menar att de borde lyfta detta inför studenterna för att medvetandegöra dem om att de ska ha
ett genomgående genusperspektiv i sina studier. Någon uttryckte att läsningen av Bondestam
hade aktualiserat att de (lärarna)

”borde vara mer könsmedvetna, innehållsmässigt, att det ser olika ut bland kvinnor och män
/…/ beordra studenterna att tänka ur mans- och kvinnoperspektiv”

Samtidigt som man ser fördelarna med PBL är lärarna överens om att pedagogiken idag vid
utbildningen i stort sett saknar genus/könsperspektiv, det vill säga verktygen saknas vilket
försvårar själva byggandet. Lärarna återkommer ofta till just detta att de saknar pedagogiska
verktyg för att förmedla genusaspekten på utbildningen och är medvetna att de därigenom
missar att förbereda studenterna för arbetslivet och de hierarkier och patriarkala strukturer
som möter dem där.

Ett konkret exempel på hur innehållet i utbildningen kan påverka genusmedvetenheten
kommer från en av lärarna och innebär att helt enkelt byta ut och förändra sexologikursen
under termin 6, som ingen av lärarna anser fyller någon större pedagogisk funktion idag, mot
en kurs i genusvetenskap.

”Byt ut sexologikursen mot genusvetenskap och diskutera där mansroll och kvinnoroll utifrån
ett medicinskt perspektiv”

                                                  
11 Se Bondestam (2003) sidan 37-39 under rubriken ”Erson – Språk och kön” för vidare information.
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Ett krav som lärarna inte anser vara en allt för stor uppoffring utan tvärtom leda till att
medvetenheten ökar både bland lärare och studenter och skulle klart förbättra innehållet på
utbildningen.

Institutionen använder sig av kodade tentamina vilket lärarna inte var medvetna om genererar
en genusmedvetenhet eftersom studentens kön blir osynligt genom detta sätt att jobba.
Samtliga lärare ansåg att den kodade tentaminan var att föredra framför den gängse modellen
och denna syn förstärktes när dess genusaspekt blev tydlig under diskussionen.

Vid diskussion om valet av kurslitteratur, som är ännu ett konkret exempel i Bondestam,
menade lärarna i ett inledande skede att det skulle bli svårt om inte omöjligt att införa en
genus/könsmedveten litteraturlista på utbildningen. Dels eftersom PBL innebär litteraturlistor
på flera A4 till varje delkurs dels är i stort sett all medicinsk forskning utförd på män och den
mesta omvårdnadslitteraturen är skriven av kvinnliga sjuksköterskor. Därav ställde de sig
frågande till vad de hade för val eftersom de är styrda av innehållet inte författaren.  Under
diskussionen såg de möjligheterna; till exempel fastnade man för idén att skriva ut förnamn i
litteraturlistorna och upplysa studenterna om att beakta genusperspektivet eftersom man är
osäker på om studenterna faktiskt vet om att de ska ha ett genusperspektiv.

Vid diskussion om kursvärdering som är ytterligare ett konkret förslag hos Bondestam så
ansåg lärarna att de i dagsläget ej har ett synligt könsperspektiv på dessa men de nappar på
idén att göra kursvärderingarna/programvärderingarna genusmedvetna och att detta inte torde
innebära några större arbetsinsatser. Ett förslag som kommer fram under diskussionen är att
detta skulle kunna vara ett uppslag för en uppsats hos någon av studenterna på utbildningen.

3.1.5. Kvinnotema vs manstema
Lärarna berättade under diskussionen att under termin 4 behandlas kvinnans livscykel under
ett så kallat ”kvinnotema” och lärarna har tidigare ställt sig frågande, vilket kom fram under
diskussionen, till varför det inte finns något ”manstema” under utbildningen där mannens
livscykel studeras. Tillexempel menar man att papparollen med mera faller bort genom att
man inte har ett manstema vilket medför att vissa tillstånd i kvinnans liv i kurslitteraturen
cementerar de stereotypa könsrollerna där kvinnan är ansvarig för tillexempel vård av barn
och män endast finns med vid konceptionen.

Lärarna såg stora möjligheter med att införa en parallellkurs i mannens livscykel vilket skulle
reformera delar av utbildningen och därigenom bidra till ett förändringsarbete där studenterna
medvetandegörs under utbildningen vilket förhoppningsvis ger genomslag när dessa kommer
ut i arbetslivet. Någon sa

”När kommer manstemat? /…/ Vi kanske skulle införa detta?”

3.1.6. Mannen är norm inom medicinsk forskning
Ett av de största problem som lärarna ser när de ska undervisa genusmedvetet är att mannen är
norm inom medicinsk forskning. Det vill säga studier är utförda på unga friska män vilket ger
en diskrepans till verklighetens patienter som oftast utgörs av en helt annan grupp av
individer.
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Lärarna berättar att de vid flera tillfällen har haft studenter som har ifrågasatt denna norm
tillexempel har några studenter påpekat att kvinnor kan bli överdoserade eller förgiftade om
man följer de doseringsvärden som finns att tillgå på grund av att dessa är anpassade till män.
Studenterna ifrågasätter normen och ställer frågan

”Varför är det så?”

Vilket ställer krav på läraren att kunna svara på varför tillexempel medicinsk forskning allt
som oftast är utförd på män. Detta anses som positivt och bevisar att förändringens vindar
blåser bland studenterna på utbildningen och ställer krav på lärarna att undervisa
genus/könsmedvetet.

Under diskussion om hur detta skulle kunna förändras kom det fram att vissa förändringar har
skett bara den sista tiden där vissa referensvärden idag finns framtagna för kvinnor men att det
inte räcker utan att den medicinska forskningen måste förändras radikalt för att lärarna på
tillexempel sjuksköterskeutbildningen ska ha tillgång till goda verktyg. Samtidigt
framkommer att det är lärarnas ansvar att medvetandegöra studenterna om denna diskrepans
vilket idag görs i viss utsträckning men som kan göras mer av med de rätta pedagogiska
verktygen som måste komma uppifrån organisationen.

3.1.7. Avsaknad av gemensamma strategier
Under diskussionen kommer lärarna in på institutionens och utbildningens
genus/könsmedvetenhet i allmänhet. De anser att institutionens policy är genus/könsmedveten
men att ledningen är passiv och att ”ekonomin går först”. Lärarna anser vidare att de flesta
medarbetarna, lärarna, är mer eller mindre genus/könsmedvetna men som en av lärarna
uttryckte det

”Vi har en viss nivå av kunskaper /…/ vi har möjligheterna men vi gör det inte /…/ det finns
ett motstånd någonstans men var?”

Motståndet menar de främst består av bristen på resurser i form av tid. Lärarna ger vidare
uttryck för att detta kommer ifrån att man idag på institutionen och utbildningen saknar
gemensamma strategier för hur den könsmedvetna pedagogiken ska utföras och att detta är ett
stort problem. Någon uttryckte det som

”tragiskt att vi inte använder strategier”

De menar att man agerar ”i det lilla”  men att de borde ha strategier från termin 1 till 6, det
vill säga under hela utbildningen, med frågor som: hur upplever studenterna detta? Hur
hanterar vi lärare detta? Vad kan vi jobba mer med? Idagsläget finns som framkom ovan inte
dessa strategier men lärarna kom under diskussionen även fram till hur detta kan åtgärdas. De
menar att institutionen skulle behöva så kallade ”könsagenter” som driver jämställdhetsfrågor
men att dessa varken finns eller syns på institutionen idag. De vet att det finns en
jämställdhetsgrupp på institutionen men att denna är osynlig vilket de anser vara beklagligt.
Lärarna är övertygade om att både könsagenter och jämställdhetsgruppen behövs för att det
ska bli ett fortsatt jämställdhetsarbete som kommer att få genomslag inte bara på utbildningen
utan även ute i arbetslivet. De menar att
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”hela systemet bör ses över”

Enligt dem finns det ingen som idag arbetar med pedagogiken däremot arbetar man med
innehållet i undervisningen. Det finns grupper som diskuterar och håller liv i andra frågor men
varför inte det här undrar lärarna. De kommer fram till att de inte har begärt detta heller. De
efterlyser en person som är anställd för att arbeta med den pedagogiska frågan. De efterlyser
vidare en undersökning som skulle utreda vilket stöd som behövs, det vill säga vad finns det
för behov och hur kan vi bemöta detta?

”Vi utvärderar men inte efter kön. Vi kanske tänker det själva men vi gör det inte.”

3.1.8. Tid, intresse och ledningens stöd för en könsmedveten sjuksköterskeutbildning

Lärarna menar att konkret behöver de idag tid, mer intresse, en eldsjäl, ledningsstöd och
kunskaper i den könsmedvetna pedagogiken för att kunna bidra till att göra
sjuksköterskeutbildningen mer genusmedveten. Lärarna uttryckte att de som lärare skulle
behöva tid avsatt för pedagogiska diskussioner och där tillexempel kunskap om hur man tar
ner teorin på undervisningsnivå eftersom lärarna menar att de inte riktigt kan greppa hur man
implementerar det i undervisningen. De tror vidare att bra teorier finns bara det att det inte har
nått ut till dem och att detta skulle kunna lösas med tillexempel återkommande bokcirklar där
man får möjlighet att reflektera över sin egen förståelse och få perspektiv från andra vilket
genererar ett lärande.

Intresse är en annan viktig aspekt som lärarna förde fram under diskussionen och där menade
de att det är ett relativt svalt intresse för dessa frågor på utbildningen och hela institutionen
vilket ger att man inte satsar på genusfrågor. Här menar lärarna att ledningen bär ett stort
ansvar för hur det ser ut idag på utbildningen och borde finnas där som stöd i dessa frågor.
Lärarna menar att de idag

Lärarna menar att de utöver ledningens stöd behöver en så kallad eldsjäl som ser med
andra/nya glasögon tills de blir självgående, detta skulle med fördel enligt lärarna kunna vara
en person som kommer utifrån och arbetar med frågorna, teoretiska och praktiska, för att ge
lärarna pedagogiska verktyg att tillgå i sin undervisning.
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3.2 Studenternas reflektioner
Under denna rubrik kommer studenternas reflektioner kring sin utbildning i relation till
Bonestams bok att presenteras. Studenternas reflektioner har i samråd med studenterna valts
att publiceras med namn och termin.

Hanna Nilsson och Annika Kaiser, Termin 1

Funderingar innan vi läste boken:
Genusperspektiv för oss innebär medvetenhet om att vissa människor behandlas olika, inte på
grund av hur de är utan på grund av vilket kön de tillhör. Det innebär också en medvetenhet
om att män tar mer plats än kvinnor eftersom de förväntas göra det, och att kvinnor accepterar
detta eftersom de förväntas göra det.

Ett genusperspektiv i vår utbildning innebär för oss att lärare, litteratur och föreläsningar inte
faller in i det traditionella könsrollstänkandet utan strävar efter att se bortom genus istället för
att reproducera det. Det innebär också att inse att män och kvinnor ibland behöver olika medel
för att uppnå samma mål och en lika möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap som en
utbildning förmedlar. Det krävs att lärarna sätter en tydlig gräns mellan biologiska och socialt
betingade skillnader mellan könen (till exempel, kvinnor har bröst, det har inte män =
biologisk skillnad, kvinnor är känsliga, det är inte män = social skillnad). Ett genusperspektiv
ska prägla HELA utbildningen, inte reduceras till ett pass eller en föreläsning.

Det finns en ovilja bland studenter att diskutera genusfrågor eftersom det kan vara ännu en
”jobbig grej” att lära sig. Samtidigt kan denna ovilja bero på att man inte vill se sig själv som
en del av könsmaktsordningen. Många kvinnor vill inte erkänna att saker de gör beror på
genus, eftersom detta kan få dem att verka ”svaga”. Det är också känsligt, både för kvinnor
och män, att erkänna att de är strukturellt underordnade respektive överordnade. Man gillar
ofta inte att se sig själv som en del av en grupp, utan betonar gärna individen. Många inser
inte att alla, både män och kvinnor, tjänar på genusperspektivet.

Under vår första kurs i utbildningen, de första 8 poängen (HEL-kursen), var könsfördelningen
bland föreläsare inte proportionell mot könsfördelningen hos studenterna. Det var också ett
genomgående dåligt genusperspektiv i föreläsningarna och ofta biologistiska påståenden ”män
är jägare, kvinnor sköter om hemmet, så har det varit sedan stenåldern”. Ibland hörde man att
”så här får man inte säga men...” innan något sexistiskt ”roligt” skämt. Under senare delen av
terminen var det så gott som bara kvinnliga föreläsare vilket då var proportionellt mot
könsfördelningen hos oss studenter. Lärarna pratar inte mycket om genus men vissa gör det
mer än andra. Både studenter och lärare borde ta upp genusfrågor oftare och tänka på att man
använder ett könsneutralt språk.

När det gäller examinationer ska ett genusperspektiv tillämpas då det är relevant. En bra sak
vi har på utbildningen är att tentorna är anonyma. Istället för att skriva ut namn får vi en
personlig kod så lärarna inte vet om det är en man eller kvinna som har skrivit det. Då
minimerar man risken för att samma svar tolkas olika på grund av studentens könstillhörighet.

I litteraturlistan finns ett par böcker med genusperspektiv men inga av böckerna är
”obligatoriska”. Vi skulle vilja se fler böcker med genusperspektiv i listan och en notering om
att detta är något alla borde läsa.
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Efter att vi läst boken:
Vi tycker att vår utbildning hör hemma under typen som TILLÅTER könsmedveten
pedagogik. Detta motiverar vi med att utbildningen ibland rymmer texter om genus, men det
är inte något som genomsyrar utbildningen. Vissa lärare verkar intresserade men det verkar
inte prioriteras högt. Vi upplever det dock inte som att lärarna har någon intern diskussion om
genusmedveten pedagogik. Ett visst intresse finns hos vissa elever men det kunde utvecklas.
Institutionen uppmanar inte aktivt till genusperspektiv men motarbetar det inte heller.

För att föra in genusperspektiv i utbildningen krävs att både studenter och lärare ökar
medvetenheten om vikten av ett genusperspektiv. På föreläsningar är det viktigt att tala om
genus och sociala strukturella skillnader mellan könen.

Ett konkret förslag ur boken som vi tycker verkar bra är att ha med könsrelaterade frågor i
kursutvärderingar. Då tvingas studenterna att tänka till även om de tidigare inte reflekterat
över de här sakerna.

Hur lärarna talar är viktigt att tänka över. Dels hur lärarna tilltalar manliga och kvinnliga
studenter, och dels hur de talar om män och kvinnor i allmänhet. Det är svårt att se en generell
skillnad på hur män respektive kvinnor bemöts i vår klass eftersom vi är ca 60 kvinnor och 5
män. Man vet inte om männen bemöts på ett särskilt sätt eftersom de är män, eller som
individer.

Lärarna måste skilja på könens biologiska och sociala olikheter. Många lärare talar också ofta,
eller så gott som alltid, om sjuksköterskan som en kvinna och läkaren och patienten som en
man. Detta befäster könsroller och stereotyper för hur arbetsfördelningen ser ut i vården.

Manlig student, Termin 2

”Könskamp - Jämställdhet – Kompetens”

Jag har under reflektionen utgått från 11 punkter:

1. Hur man aktivt integrerar båda könen (Basgrupper, lärare, föreläsare).
2. Hur man kommit fram till det resultat man presenterar. (Vem har skrivit, Vilka har
undersökts och så vidare).
3. Utformning av basgrupperna.
4. Styrning av basgruppshandledarna.
5. Bemötande.
6. Bemötande av skolan då man börjar på en "kvinnlig utbildning" (Hur man tas emot).
7. Samhällets syn på sjuksköterska. (Vänner, patienten, status).
8. Praktikplats.
9. Media.
10. Namnet Sjuksköterska.
11. Studiekamrater.

Jag tycker att man försöker att tänka genus på utbildningen. Man ser till att man får vara två
killar i en grupp. Man ser att det finns lärare av båda könen. Även föreläsarna är av båda
könen. Den föreläsningen man fick i termin 1 om genus var mera ur ett feministiskt
perspektiv där det kändes som att hon uppmanade kvinnorna att resa sig upp och så vidare.
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Detta är inte bara min reflektion utan även många andra som jag pratat med om föreläsningen,
båda könen. Sedan har vi fått förklarat för oss att den traditionella vetenskapen använde vita
män som undersökningsmaterial. Många böcker man läser känner man är skrivna av en
kvinna till en annan kvinna där oftast mannen är vårdtagaren.

I själva basgruppen tycker jag att skolan har gjort rätt när man får vara två killar. De
handledare jag har haft har styrt över ordet aktivt till de som inte pratar då killar tar mer plats,
iallafall jag! Men det kan även vara åt andra hållet att hon undrar hur jag som kille tycker.
Man kan märka att man blir bemött annorlunda av handledarna för att man är kille.
Särbehandlad på något vis. Extra trevliga. Som jag inte tror de skulle bemöta mig om jag
träffade dem i en annan miljö.

Att börja som kille på en kvinnodominerande utbildning medför visa problem. Min bakgrund
är militär och så vidare. det vill säga i princip bara män. Så kommer man till
sjuksköterskeutbildningen, det blev till en början en chock. Dels i skolan det vill säga
basgruppen. Kvinnor och män tänker inte lika. Hanterar inte saker lika och så vidare. Att
anpassa sig i dessa frågor var inte så lätt.

Sen har man ju samhället i övrigt släkt, vänner. Ett exempel: om man inte träffat någon på ett
tag och de frågar vad man gör så säger man att man läser till sjuksköterska. Svaret blir oftast.
Jaha, hur kommer det sig? Sedan har jag provat med att säga att jag studerar vårdvetenskap
och då blir svaret oftast -Intressant! Då kan man ju undra varför det är på detta viset och jag
antar att det har att göra med historia och olika scheman som orden är laddade med. Ett
talande exempel kan väl vara ”Ditt Norrköping” (tidning) som skickade ut en broschyr som
visar vad som händer i Norrköping under sommaren etc. Det innehöll även några artiklar där
det handlade om genus, en presentation av en tjej som studerade på campus, på någon
teknikgrej. Och det första som framkommer är typ varför hon valt att plugga till detta och inte
valt sjuksköterska.

Praktiken - Mötet med patienten - Min första praktik var på äldreboende, där jag ibland fick
frågan: Det här kan inte du, kan du hämta någon av flickorna?
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4. Avslutande reflektioner

Det har framkommit många intressanta aspekter under dels fokusgruppdiskussionerna dels i
studenternas reflektioner som jag har presenterat i rapporten. Mycket intressant är att
studenternas och lärarnas upplevelser är likartade trots de olika infallsvinklarna. Detta tyder
enligt min tolkning på att problematiken är en realitet och därför kräver åtgärder på
sjuksköterskeutbildningen. I det här avslutande kapitlet kommer jag att fokusera framtiden
och förändring som både lärare och studenter har efterfrågat under granskningens olika
skeden. Dessa förändringstankar hoppas jag kan komma att fungera som inspiration för
läsaren i ett fortsatt förändringsarbete på den egna utbildningen eller institutionen.

Först några ord om boken som har legat till grund för granskningen, Fredrik Bondestams bok.
I förordet till Bondestams (2003) bok står att läsa

Vår förhoppning är att denna skrift kommer att fungera som en inspirationskälla och leda till
ett intensifierat arbete med en könsmedveten pedagogik.12

En aspekt av den här granskningen utgick som jag beskrev i det inledande kapitlet från en idé
om att testa Bondestams bok som pedagogiskt material för universitetslärare. Slutsatsen av
den rapport som Ni precis tagit del av är enligt min tolkning att den kan fungera som just detta
med stöd i den referensgrupp av lärare som jag har använt mig av i granskningen. Viktigt att
beakta är att lärargruppen var överens om att den kan vara något för teoretisk för den som
saknar förkunskaper inom genusvetenskap. Förslagsvis kan Bondestams bok, som resultatet
visar, användas i gruppdiskussioner eller liknande forum där en seminarieledare med
genuskunskaper kan guida de övriga deltagarna genom texten och fungera som bollplank när
deltagarna ska implementera teorin i praktiken. Den kan även fungera som en
medvetandegörare för studenter eftersom den innehåller konkreta förslag som studenterna kan
ställa i relation till sin situation och reflektera och diskutera runt under sin utbildning för att i
förlängningen kunna påverka sin egen utbildning.

Viktigt att lyfta fram här, eftersom både lärarna och studenterna anser att
sjuksköterskeutbildningen i Norrköping inte är genusmedveten idag, är att studenterna
efterfrågar ökad genusmedvetenhet på sin institution, sin utbildning, hos sina lärare och
föreläsare och även hos sina studiekamrater. Det vill säga intresse finns bland studenterna för
en ökad medvetenhet. Lärarna efterfrågar precis samma saker och lägger fokus på att direktiv
om genusmedvetenhet bör komma från ledningen och därifrån genomsyra hela institutionen
och utbildningen. Det jag menar är att hos lärarna finns, liksom hos studenterna viljan att lära.

Hur ska då detta gå till? Lärarna lyfte fram vid ett flertal tillfällen under diskussionen att de
”saknar verktyg” vilket likställs med kunskap om genus/kön och hur man implementerar detta
i undervisningen. Detta är också en realitet vilket granskningen visar enligt min tolkning men
det finns också andra sätt att angripa detta. Något som slog mig under diskussionen är att
lärarna inte riktigt ser att de besitter relativt stor makt i undervisningssituationen och kan
påverka. Självklart skulle lärarnas arbete förenklas om direktiv kom uppifrån organisationen
men de borde inte underskatta sin egen roll trots detta. Samma sak gäller för studenterna, de
har olika forum som de kan använda sig av för att påverka ”underifrån”, tillexempel ställa
”varför-frågor” som redan ställs till viss del, vilket kan ge genomslag inte bara på den egna
utbildningen utan spridas vidare på institutionen.

                                                  
12 Bondestam (2003). Förord.



15

Eftersom viljan och efterfrågan efter förändring bevisligen är stor hos både lärare och
studenter borde frågan om en genusmedveten sjuksköterskeutbildning i Norrköping vinna
mark hos ledningen inte bara på utbildningen utan det yttersta ansvaret torde ligga hos
universitetsledningen att denna efterfrågan bemöts, inte bara på sjuksköterskeutbildningen,
utan på hela universitetet.

Det som har varit mest intressant med denna granskning är att samtidigt som både lärare och
studenter uppmärksammar problemen och ser orättvisor så föreslår de i samma mening
konkreta förändringsstrategier. Studenterna efterfrågar bland annat att genusperspektivet ska
prägla hela utbildningen, inte reduceras till ett pass eller en föreläsning. Lärarna efterlyser
bland annat en undersökning som skulle utreda vilket stöd som behövs, det vill säga vad finns
det för behov och hur kan detta bemötas? Kanske kan de frågor som har kommit fram under
denna granskning vara början till ett konkret arbete mot en genusmedveten utbildning, på
institutionen, vid Linköpings universitet? Fråga de som vet vad de saknar och förändra utifrån
dessa premisser är min uppmaning.

Detta projekt är tänkt att fungera precis som detta, ett första steg i en utvecklingsprocess inom
sjuksköterskeutbildningen i Norrköping. Förhoppningen har från första början varit att ”så ett
frö” hos lärarna och studenterna som medverkat i granskningen men även att spridningen av
resultatet och rapporten kan medverka till att fler påverkas och att man på ledningsnivå finner
nya sätt att angripa problemen. Bondestams bok har enligt min tolkning fungerat som en
katalysator, det vill säga något att utgå ifrån när man angriper den egna utbildningen. Viktigt
att poängtera än en gång är att de lärare och studenter som har deltagit i den här granskningen
inte bör underskatta sin egen roll och inse att de kan kräva förändring och också göra detta,
nu!



Referenser

Bondestam, Fredrik (2003) Könsmedveten pedagogik för universitetslärare – en introduktion
och en bibliografi. Uppsala universitet.



     Bilaga 1

Frågeställningar till lärarna inför fokusgruppdiskussionen

Innan du läser boken vore det bra om du kunde ta dig tid att fundera kring frågorna nedan.
Skriv gärna ner dina svar och använd som underlag för diskussionen.

•  Vad innebär det för mig att ha en könsmedveten pedagogik/att integrera ett
könsperspektiv i sjuksköterskeutbildningen/min undervisning?

•  Hur ser utbildningen ut idag i relation till könsmedveten pedagogik?

När du sedan läser boken vill jag att du funderar på följande frågor som vi kan diskutera
kring.

•  Var befinner sig sjuksköterskeutbildningen i Norrköping i dagsläget i förhållande till
Bondestams bok? Fundera t.ex. över vart du skulle placera utbildningen i de fem typer
av institutioner som du finner beskrivna på sidan 23-25.

•  Hur kan könsmedveten pedagogik integreras i din undervisning/i
sjuksköterskeutbildningen. Vad behövs/krävs för att detta skall bli verklighet?

Ta gärna med andra frågor/reflektioner som du finner intressanta till diskussionstillfället.



            Bilaga 2

Struktur för fokusgruppdiskussionen

GRANSKNING AV SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UR ETT
GENUSPERSPEKTIV

Inför Nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor
Tema: Genusperspektiv i grundutbildningen

5-6 oktober 2004 i Norrköping

STRUKTUR FÖR GRUPPDISKUSSION

Plats: Drags M3:22
Tid: 14.45
Deltagare: 5 lärare, 3 kvinnor och 2 män (samtliga Universitetsadjunkter/Sjuksköterskor)

och diskussionsledare: Lina Andersson.

�  Foldern: presentation av projektet, mig och utgångspunkten för denna specifika
granskning.

�  Resultatet av granskningen ska presenteras vid den Nationella
jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor i Norrköping 5-6 oktober i ett
parallellseminarium. (Visa inbjudan)

�  Information om studentreferensgruppen: 4 studenter från termin 1, 2 och 5 (2
kvinnor/2 män) som kommer att läsa Bondestam och reflektera kring denna i relation
till sin utbildning. Både lärare och studenter.

� Något styrd diskussion med avseende på att jag har några frågor som jag vill att vi
diskuterar under cirka 2 timmar.

� Att ha med under diskussionen: Tänka institutionen kontra dig själv.
� Några frågor innan vi börjar?

�  Presentation av deltagarna (ämnen ni undervisar inom och gärna vilken termin). Ni
anonymiseras i rapporten men att synliggöra terminer och ämnen som gruppen täcker
upp tillsammans kan ha sin poäng. Håller Ni med?

1. Inleder med en runda där Ni alla kort får redogöra för hur era tankar gick kring frågor
om könsperspektiv/genusperspektiv innan Ni läste boken?

2. Runda med kort spontan rektion på Bondestams bok. Vad tyckte Ni om boken?

� I fortsättningen släpper jag ordet fritt efter varje ny fråga, men ber er att försöka låta
alla få del av talutrymmet.

3. Hur ser det ut på ssk-utbildningen idag (i relation till könsmedveten pedagogik)?

4. Har din syn förändras efter att du läst Bondestams bok? I så fall på vilket sätt?



5. I en av frågorna som Ni fick med Er inför läsningen av Bondestam bad jag er fundera
över vart Ni skulle placera ssk-utbildningen i de 5 typer av institutioner som finns på
sidan 23-25 i boken. Vad kom Ni fram till där? (Ev. följdfrågor: Varför tror ni att
synen skiljer sig åt?)

6. I den sista frågan i materialet jag delade ut så ställde jag frågan hur könsmedveten
pedagogik kan integreras i utbildningen och i din undervisning? (studenter,
kurslitteratur, undervisning, basgrupper, examination, kursvärdering, praktik etc.)
Rutan på sidan 27 i Bondestam.

7 . Vad behövs/krävs för att detta skall bli möjligt på institutionen/utbildningen?
Resurser?

8. Knyta ihop säcken med en avslutande runda: Vad tycker Ni om den här formen att
diskutera kring dessa frågor?

9. Något mer att tillägga?



     Bilaga 3

Frågeställningar till studenterna inför läsningen av Bondestam

Innan du läser boken vore det bra om du kunde ta dig tid att fundera kring frågorna nedan.
Skriv ned dina reflektioner. Lägg fokus på förändring, i relation till nuvarande situation.

•  Vad innebär genusperspektiv/könsperspektiv/ jämställdhet på din utbildning för dig?

•  Hur anser du att sjuksköterskeutbildningen i Norrköping ser ut idag i relation till
kön/genus? (Studenter, undervisning, lärare, examination, kursvärdering, basgrupper,
praktik etc).

När du sedan läser boken vill jag att du funderar på följande frågor.

•  Var befinner sig sjuksköterskeutbildningen i Norrköping i dagsläget i förhållande till
Bondestams bok? Fundera t.ex. över vart du skulle placera utbildningen i de fem typer
av institutioner som du finner beskrivna på sidan 23-25. Motivera ditt svar.

•  Om du upplever att brister finns, kan könsmedveten pedagogik i så fall integreras på
sjuksköterskeutbildningen och på vilket sätt? Vad behövs/krävs för att detta skall bli
verklighet? (Studenter, undervisning, lärare, examination, kursvärdering, basgrupper,
praktik etc).


