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1 Sammanfattning
Denna text beskriver ett granskningsprojektet av lärarutbildningen i Norrköping ur ett
genusperspektiv. Granskningen är en del av Linköpings universitets vision för år 2006: LiU –
ett genusmedvetet universitet.

Fokus har lagts på de undervisande lärarna på programmet och dess tankar och funderingar
kring dessa frågor. Ambitionen har dessutom varit att ”lyfta upp” diskussionen från att endast
utgå från deltagarnas egna förutfattade meningar genom att även ge lärarna tillgång till viss
vetenskaplig litteratur i ämnet att förhålla sig till. Dessutom var tanken att ett projekt som
detta kan sprida kunskap och intresse vidare inom verksamheten.

Utgångspunkten för granskningen var att låta fyra undervisande lärare samtala i grupp kring
några förutbestämda frågor i relation till Fredrik Bondestams bok Könsmedveten pedagogik
för universitetslärare –en introduktion och bibliografi.

Erfarenheterna av att använda Bondestams bok som en del av ett utvärderings- eller
utvecklingsarbete kan ses som mycket positiva. I diskussionen bland lärarna framkom tydliga
tecken på att lärarutbildningen i Norrköping på ett implicit plan (i alla fall delvis) beaktar ett
genusperspektiv. Speciellt i de metoder och former som används går det att lägga en
genusaspekt i hur de beaktas. Däremot upplever lärarna att detta inte framförs på ett uttalat,
explicit, plan och därmed riskerar att enbart synliggöras (speciellt för studenterna) hos
enskilda, redan insatta, lärare.
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1  Inledning
I Linköpings universitets handlingsprogram för jämställdhet 2004-2005 gavs universitets
jämställdhetsråd i uppdrag att initiera en granskning av fyra utbildningsprogram på
universitetet ur ett genusperspektiv. Resultatet av dessa granskningar skall dessutom redovisas
på den nationella jämställdhetskonferensen i oktober 2004, under temat jämställdhets- och
genusperspektiv i grundutbildningen.

Granskningen kom att utföras på lärarutbildningen i Norrköping (Utbildningsvetenskap),
sjuksköterskeprogrammet i Norrköping (Hälsouniversitetet), programmet för industriell
ekonomi (Tekniska fakulteten) samt historieämnet (Filosofiska fakulteten).

Granskningen är en del av LiU:s vision för år 2006: LiU – ett genusmedvetet universitet,
där fokus bl.a. läggs på en informationssatsning kring genusperspektiv inom universitet, en
kritisk granskning av den egna medvetenheten och handlandet kring genusfrågor inom
universitet.

Denna text behandlar det utförda granskningsprojektet av lärarutbildningen i Norrköping.

1:1 Begreppsdefinition
Mellan och inom svenska universitet och högskolor pågår en debatt om vilket begrepp som
bäst beskriver könsmaktsförhållandet. Linköpings universitet har i sina dokument använt sig
av begreppen genus och genusperspektiv snarare än kön.

Här nedan ses universitetets definition av begreppen vilka även använts inom
granskningsprojektet.

Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som
definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan
biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att
förändra. 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.1

Termen genus kommer här att användas synonymt med Bondestams användning av termen
kön, då fokus främst legat på vad som utmärker pedagogiken och inte begreppen i sig, vilket
även påtalats för deltagarna. I fortsättningen kommer därför främst begreppen genus och
genusperspektiv att användas.

1:2 Lärarutbildningen i Norrköping
Lärarutbildning i Norrköping startade redan 1902 och är sedan 1977 integrerad i Linköpings
universitet, numera under ITUF2. Lärarprogrammet utbildar lärare för verksamhet i förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år (årskurs 1-7) och grundskolans senare år
(årskurs 4-9) och arbetar med ett tvärvetenskapligt tänkande med en nära relation mellan
akademin och förskola/skola.3

                                                  
1 Linköpings universitets jämställdhetspolitik. 2001. Sid. 9
2 Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
3 Ur Självvärdering av Lärarprogrammet i Norrköping. 04-03-30
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Nedan ses ett utdrag ur ITUF:s jämställdhetsplan för 2004 där genusperspektiv i utbildningen
behandlas:

Genusperspektiv i utbildningen
All grundutbildning vid institutionen skall genomsyras av ett genusperspektiv, och
beakta jämställdhetsaspekter. Detsamma skall även gälla forskarutbildningen.

Kurser, utbildningsprogram, examination
Studierektorerna skall arbeta med att integrera genusperspektiv i grundutbildning
och forskarutbildning. Utbildningsplanerna skall ange på vilket sätt ett
genusperspektiv finns integrerat i utbildningen. Det bör finnas både kvinnor och
män som lärare på alla ämnesområden. Kurslitteraturen på varje utbildningsprogram
bör ses över, så att dels ett genusperspektiv finns representerat inom utbildningen,
dels att både kvinnor och män finns representerade som författare.

Det bör finnas både kvinnor och män som examinatorer på alla ämnesområden,
och examinationerna skall utformas så att genusaspekter beaktas, om det tillför
ämnet något. /.../

Hemläxa
Samtliga lärare uppmanas läsa Fredrik Bondestams Könsmedveten pedagogik för
universitetslärare – en introduktion och bibliografi. Jämställdhetskontaktpersonen
har ett exemplar till utlåning.4

Citatet ovan beskriver institutionens ambition inom både jämställdhet och integreringen av ett
genusperspektiv. Dessutom behandlas både grund- och forskarutbildning. Det som kan lyftas
fram som centrerat kring genusperspektivets integrerande är främst studierektorernas ansvar,
samt fokuseringen på utbildningsplanerna. Dessutom framgår längre fram att en kartläggning
om varför studenter hoppar av utbildningen skall göras.

Lärarna uppmanas dessutom att läsa Bondestams bok på egen hand, men här finns inget mål
satt när detta skall var gjort, eller vad det eventuellt skall leda till.

1:3 Projektets utgångspunkt
Under de senaste åren har det utförts en mängd ”granskningar av jämställdhet och
genusperspektiv” av utbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Många av dessa
granskningar eller projekt har fokuserat på lärarutbildningar, t.ex. på Uppsala universitet,
Högskolan i Kalmar och på Linköpings universitet.

De flesta studier som gjorts har fokuserat kring två områden. För det första
kurslitteraturstudier, där man undersökt i vilken grad litteraturen är skriven av kvinnor eller
män, och/eller huruvida litteraturen har ett ”integrerat genusperspektiv”. För det andra har
fokus legat på intervjuer av olika grupper inom universitetet (oftast studenter) för att utröna
deras eventuella kunskaper, åsikter och tankar kring kön, genus och jämställdhet.

Resultaten av de gjorda studierna i Sverige är ofta pessimistiska. Kunskapen finns, men inte
hos alla. Studenterna och anställda är generellt omedvetna på ett djupare plan om
genusperspektivets inverkan i deras utbildning och vardag, och kurslitteraturen är ensidig.
Genusperspektivet kan idag inte ses som integrerat i de studerade utbildningarna.

I arbetet med att integrera genusperspektiv eller ett könsmedvetet tänkande på universitet och
högskolor i Sverige finns därmed en viktig poäng i att i stället lägga fokus på lärarna och

                                                  
4 ITUF:s Jämställdhetsplan 2004 Sid. 14 (2004-09-12)
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deras eventuella kunskaper och/eller önskningar för att skapa denna förändring. Fokus i denna
granskning av lärarutbildningen i Norrköping har därför lagts på de undervisande lärarna på
programmet och dess tankar och funderingar kring dessa frågor. Ambitionen har dessutom
varit att ”lyfta upp” diskussionen från att endast utgå från deltagarnas egna förutfattade
meningar genom att även ge lärarna tillgång till viss vetenskaplig litteratur i ämnet att förhålla
sig till. Dessutom kan ett projekt som detta sprida både kunskap och intresse vidare inom
verksamheten, då deltagarna (förhoppningsvis) går ut från samtalet med mer kunskap än de
gick in med.

1:4 Projektets genomförande
Utgångspunkten för granskningen var att låta några undervisande lärare samtala i grupp kring
några förutbestämda frågor i relation till Fredrik Bondestams bok Könsmedveten pedagogik
för universitetslärare –en introduktion och bibliografi.5 Samtalet spelades in på video. Tyvärr
ställd här mekaniken till problem och inspelningen var oanvändbar p.g.a. dålig ljudkvalité. Då
detta upptäcktes direkt efter samtalet kunde omfattande anteckningar ur minnet göras som
sedan legat till grund för analysen. Dessutom har deltagarna fått möjlighet att sända in minnen
eller ny tankar efter mötet.

Valet av Bondestams bok kom dels av att den var nyutkommen och därmed troligtvis ny för
deltagarna. Dels av att den tydligt och grundläggande behandlar könsmedveten pedagogik just
på universitetsnivå och därmed både kunde ge en bakgrund och grund för ”noviser” och en
fördjupning för de eventuellt mer kunniga inom ämnet. Dessutom är boken av ett acceptabelt
omfång (63 sidor) för ”hemläsning”.

Tanken var att genom att låta lärarna i förväg läsa en bok undvika en diskussion som
riskerade att begränsas av förutfattade förkunskaper, samt att utbilda (i den mån det eventuellt
behövdes) de medverkande lärarna i vad ett genusperspektiv kan innebära i deras
undervisning och på deras program.

Med hjälp av lärarprogrammets programledning uppsöktes därefter ett antal lärare som
undervisade på programmet med ett erbjudande att delta i projektet. Förutsättningarna för
deltagande var tre, vilket gjorde det svårt att finna villiga lärare. För det första skulle de kunna
träffas under någon av de utvalda tiderna. För det andra skulle de vara villiga att läsa boken
innan mötet. Slutligen skulle de komma till det beslutade mötet. Av 11 kontaktade lärare blev
resultatet slutligen på grund av olika bortfall och tidsbrist bland lärarna ett givande samtal
mellan fyra lärare. De fyra slutgiltiga deltagarna var alla kvinnor.

Deltagarna hade innan samtalet fått boken, information om granskningsprojektet samt några
frågor att fundera kring (se bilaga). Eftersom projektet endast genomfördes med en träff hade
de i förväg utdelade frågorna till syfte få deltagarna att tänka kring frågorna innan de satte
igång och läste boken samt att lägga fokus på deras egna upplevelser och tankar.

Samtalet mellan lärarna utfördes i ett grupprum i det hus där de har sina arbetsrum i
Norrköping. Deltagarn fick behålla Bondestams bok efter projektets genomförande.

                                                  
5 Fredrik Bondestam. Könsmedveten pedagogik för universitetslärare – en introduktion och bibliografi. UPI,
Uppsala universitet 2003.
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2 Resultat
Projektets resultat är framställda under fem rubriker eller teman. Först kommer deltagarnas
förkunskaper och reaktioner på Bondestams bok behandlas. Därefter lärarutbildningen i
Norrköping, lärarrollen och studenterna behandlas i varsitt avsnitt. Under rubriken om
studenterna har en fokusering på de manliga studenterna på lärarutbildningen lyfts ut då
mycket fokus kom att ligga på dem i diskussionen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om
framtiden.

2:1 Deltagarna och Bondestams bok
De fyra deltagarnas initiala tankar kring begreppen genusperspektiv och könsmedveten
pedagogik var olika. Allt ifrån redan ”kunnig, insatt och aktiv sedan länge” till ”relativt trött
på allt tal om kön”. De menade dock att dessa frågor alltid finns med i bakhuvudet i arbetet,
men att det inte alltid är aktivt och att det både var bra och viktigt att bli påmind om det. En
viss medvetenhet kring dessa frågor fanns alltså bland deltagarna, även om kunskapsnivån
varierade.

Reaktionerna på Bondestams bok var genomgående positiva och boken gav många aha
upplevelser. En deltagare påpekade att den speciellt gav nya tankar på det hon inte gör (men
borde) och inte är medveten om (men borde vara).

Delar av Bondestams bok som speciellt framhölls som speciellt givande och/eller
intresseväckande av deltagarna var:

� Kapitlet tidens betydelse i studiet av genus.6 Speciellt med vetskapen om dels lärarnas
olika åldrar och erfarenheter och dels studenternas.

� Kapitlet om den pedagogiska paradoxen i att aktivt beakta genus inom utbildningen,
mellan att behandla studenterna å ena sidan som individer och å andra sidan bekräfta
de erfarenheter de har i sin könstillhörighet.7 Speciellt då mycket fokus på
lärarutbildningen läggs på individnivå.

� Kapitlet om det motstånd mot ett aktivt arbetet med genusperspektiv både från
studenter, lärarkollegier och sig själv som kan uppkomma.8 Något som deltagarna
upplevde att man måste vara medveten om.

� Karin Widerbergs uppdelning i strukturellt, symboliskt och individuellt kön.9

Upplevdes som tydligt att arbeta med och bra för den egna förståelsen.
� Det praktiska exemplet kring Anna Wahls ”molnmodell” som kan användas för att

överbrygga diskrepansen mellan vad läraren talar om och vad studenterna talar om.10

Upplevdes av vissa deltagare som mycket givande för den egna förståelsen.

                                                  
6 Bondestam. Sid. 10 f.
7 Bondestam. Sid. 14 ff.
8 Bondestam. Sid. 32 ff.
9 Bondestam. Sid. 41.
10 Bondestam. Sid. 41 ff.
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2:2 Lärarutbildningen som helhet
Deltagarna har en relativt samstämmig syn på lärarutbildningen i Norrköping idag. Den
tydligaste erfarenheten som framhålls är att lärarutbildningen är ojämn när det gäller sitt
övergripande arbete med att integrera ett genusperspektiv i utbildningen.

Många av de metoder som t.ex. föreslås i Bondestams bok används redan och enskild lärare
lägger in genus och kön som ett naturligt perspektiv i sin undervisning. Dessutom finns det
vissa tydliga instanser i den högre ledningen som återkommande både poängterar och ”håller
lite koll på” på kön, t.ex. genom att påtala att hela författarnamnet skall skrivas ut på
litteraturlistorna för att påvisa författarnas kön. Endel försök med t.ex. utbildningar av lärare
och kurser har dessutom gjorts.

Å andra sidan saknar deltagarna ett mer övergripande och uttalat fokus på genusperspektivet,
något som de upplever fanns mycket mer förut men som inte existerar idag. Det arbete som
görs är idag helt beroende av de individer som redan tidigare är kunniga och intresserade och
mycket lite arbete läggs ner på att få även andra lärare att beakta genusperspektivet. Följden
blir att det arbete som dock görs blir sårbart, då det ”står och faller” med de individer som
driver det.

Deltagarn fick som uppgift att försöka ”sätta in” lärarutbildningen i Norrköping i Bondestams
”idealtypiska” institutioner. Bondestam delar upp institutioner efter en skala från aktivt
motarbetar, via passivt motarbetar, tillåtande och uppmuntrande till drivande institutioner.11

Den bild som deltagarna förmedlade var relativt pessimistisk.

Diskussionen bland deltagarna började med ett val av att beskriva lärarutbildningen som en
tillåtande institution. Men då samtalet fortlöper drar sig deltagarna dock mer och mer åt att
beskriva institutionen som en passivt motarbetande institution, främst på grund av att
deltagarna upplever att ambitionen att beakta genus inte uttalas från programmet och att det
arbete som faktiskt görs till stor del står och faller med de lärare som beaktar det.12

En ytterligare tanke som framkommer är följderna av att lärarutbildningen till stora delar är en
kvinnodominerad arbetsplats och att förskole- och läraryrket är ett kvinnodominerat
yrkesområde. Deltagarna reflekterar kring ifall detta faktum kan ha framtvingat en ovilja att
jobba ”för mycket” med dessa frågor, t.ex. på grund av att det lägger ett för stort fokus på de
redan få manliga studenter som finns på utbildningen.

2:3 Att vara lärare
När deltagarna tittar på sin egen roll som lärare i förhållande till en eventuell integrering av
genusperspektivet i undervisningen framkommer en delvis splittrad bild. Å ena sidan upplever
endel av dem att kön faktiskt är ett perspektiv som de faktiskt beaktar som ett av flera (t.ex.
kön, ålder, etnicitet).

Å andra sidan framkommer motsättningen i vad de är duktiga på, på lärarutbildningen och
genusperspektivet. T.ex. framhåller deltagarna att de generellt är duktiga på att synliggöra
individ- och grupprocessen i utbildningen, men att genus och kön inte tas upp på ett lika
självklart och ”automatiskt” sätt.
                                                  
11 Bondestam. Sid. 23 ff.
12 Bondestam. Sid. 23 ff.
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Upplevelsen av att en integrering av genusperspektiv i undervisningen innebär ett så stort (i
omfattning och insats) arbete är dessutom avskräckande, speciellt efter att ha läst boken. En så
”liten” fråga som fördelningen av talutrymmet blir mycket stor och komplex, och väcker
frågor om deltagarnas egen existens som en produkt av det samhälle de lever i.

2:4 Studenterna – framtidens lärare
De deltagande lärarna upplever inte att studenterna generellt efterfrågar en integrering av ett
genusperspektiv i utbildningen, snarare finns ett tydligt motstånd både bland kvinnor och
män. Det har t.ex. hänt att elever demonstrativt gått ut från föreläsningar som behandlat genus
eller kön och när perspektivet förts upp har det ibland mötts av utrop som: ”Inte nu igen”.

Deltagarna kan inte säga att studenterna efter utgången utbildning själva är förberedda på att
undervisa med ett integrerat genusperspektiv. Det som studenterna däremot upplever att de
saknar, speciellt efter att ha varit ute på VFU13 är en större fokusering och mer kunskaper om
ett etniskt perspektiv, då det är problem kring detta som de upplever att de främst möter ute på
skolorna.

2:4:1 De manliga studenterna
Eftersom män är i minoritet bland studenterna på programmet blir de mer synliga än de
kvinnliga studenterna. För det mesta finns idag ambitionen att inte sätta en ensam man i en
grupp av endast kvinnor, men denna ambition var mer uttalad förut. Deltagarna uttrycker här
tankar om att kanske denna uttalade ambition är viktig. Idag finns ambitionen där i praktiken,
men inte på pappret. Deltagarn lyfter dessutom upp frågan om inte även andra faktorer kanske
kan vara lika viktiga att ta hänsyn till som kön i gruppindelning. T.ex. om studenterna är från
en storstad eller en småstad, om de är unga eller gamla o.s.v. Samtidigt skulle dessa
hänsynstaganden ge så många parametrar att ta hänsyn till att det kanske skulle bli för svårt
att göra.

Den praktiska ambitionen att inte låta män vara ”ensamma” i grupper har dessutom några av
deltagarna har funnit problematisk att följa. T.ex. var det för ett tag sedan två män som valt
samma ingång och gång efter annan hamnade i samma grupp. Till slut bad de själva om att få
bli särade på då de upplevde att de hela tiden blev ihopkopplade som ”de där två” och hade
svårt att få acceptans för att fungera ensamma. Den till ambitionen välvilliga ansatsen fick
snarare omvänt resultat, då männen i fråga snarare kände sig mer låsta än välkomnade.

Männen som går utbildningen får dessutom en mängd fördelar framför de kvinnliga
studenterna av att de är just män i ett kvinnodominerande yrke upplever deltagarna. De blir
t.ex. mycket fortare uppskattade under VFU:n och deltagarna upplever (både bland
studenterna och i sin egen karriär) att de behöver göra väldigt lite för att få ett ”gott rykte” ute
bland arbetsgivarna. Något som de kvinnliga studenterna får arbeta mycket mer för.

Deltagarna diskuterar även huruvida de själva, omedvetet, ger männen mer plats och status, i
och med att de är så få och de inte vill förlora dem, än de ger kvinnorna på utbildningen. Detta
ger männen en träning som ger dem ett gott självförtroende som deltagarna inte upplever att
de ger kvinnorna samma möjlighet att utveckla. De kvinnliga studenterna får inte samma
träning.

                                                  
13 VSF = verksamhetsförlagd utbildning, d.v.s. praktik och återkommer genom hela utbildningen.
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Samtidigt är män inom skola/förskola en ifrågasatt grupp och de manliga studenterna
upplever oftast detta som mycket jobbigt.

2:5 Förändringar för framtiden?
Generellt uppkom i diskussionen en ovisshet över hur ”de andra” på utbildningen gör.
Deltagarna upplevde att de som lärare har dålig insyn i vad de andra gör i sina kurser och i
sina grupper. Samspelet, och de eventuella gemensamma perspektiven, är dåligt mellan
ämnena och grupperingarna på utbildningen.

Dessutom utrycker deltagarna en önskan att mer tydligt behandla ”samhället utanför” och vad
som händer där (t.ex. i skolan) i utbildningen. De upplever att utbildningen inte hinner
behandla detta på ett tillfredställande sätt och dessutom att detta är ett område där det skulle
vara viktigt att beakta kön. Genusperspektivet är dessutom viktigt att sätta i relation till ett
samhälleligt fokus där utbildningen behandlar det som händer i samhället och skolan idag,
t.ex. de gruppvåldtäkter som debatterats i media. Detta både med ett nutida och ett historiskt
fokus.

När det gäller framtiden efterlyser deltagarna dels bra utbildning och dels diskussioner inom
lärargruppen. Utbildningen kan initieras av ledningen, men diskussionen bör hållas på
gemensamma tider och inte lämnas åt dem som vill delta.

Att använda Bondstams bok som utgångspunkt för ett samtal upplevde deltagarna som
mycket positivt. Den gjorde att man hade något att utgå från och gav personliga tips och idéer,
även för de redan kunniga. Alla lärare borde läsa och diskutera boken i seminarium, men
deltagarna framhöll att risken är att de ointresserade inte gör detta ändå. Deltagarna utryckte
även en önskan om att lägga ner gemensam tid på sådana här diskussioner inom lärargruppen,
i stället för information som lika gärna kunde göras via post.

Samtidigt poängteras att genusperspektivet måste integreras som en naturlig del i
utbildningen, vid sidan av de andra redan integrerade perspektiven och inte endast bli en
isolerad kurs.
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3 Slutsats
Utgångspunkten för granskningen av lärarutbildningen i Norrköping var att låta några
undervisande lärare samtala i grupp kring deras institution och deras erfarenheter och
kunskaper som lärare i relation till Bondestams bok Könsmedveten pedagogik för
universitetslärare –en introduktion och bibliografi.14 Då resultatet av ett sådant här litet
projekt, där endast fyra lärare deltagit, är svår att generalisera till hela lärarutbildningen kan
inga enhetliga slutsatser om situationen på utbildningen dras. Granskningen får mer betraktas
som ett nedslag i verkligheten och som ett metodtest. Trots detta kom det fram både viktiga
och intressanta resultat ur projektet.

Erfarenheterna av att använda Bondestams bok som en del av ett utvärderings- eller
utvecklingsarbete, med hänsyn till kön och genus på en universitetsutbildning, kan ses som
mycket positiv. Deltagarna uppskattade samtalet i grupp kring en text. En text som dessutom
var riktade mot dem som universitetslärare och kunde ge relativt tydliga tips och var praktiskt
tillämpbar i deras verksamhet. Dessutom går det, i och med detta, att betrakta projektformen
både som en utbildning och en del av ett utvärderings eller utvecklingsarbete. Deltagarna i
projektet går därifrån med (förhoppningsvis) ny kunskap och/eller inspiration att arbeta med
dessa frågor i sin egen verksamhet, förutom att ha ”avgett” en lägesrapport och ventilerat
tankar om framtiden. Detta visar att projektet gett en pedagogisk vinst som är vidare än
resultatet av projektet på papper.

I diskussionen bland lärarna framkom tydliga tecken på att lärarutbildningen i Norrköping på
ett implicit plan (i alla fall delvis) beaktar ett genusperspektiv. Speciellt i de metoder och
former som används går det att lägga en genusaspekt i hur de beaktas. Däremot upplever
lärarna att detta inte framförs på ett uttalat, explicit plan och därmed riskerar att enbart
synliggöras (speciellt för studenterna) hos enskilda, redan insatta lärare.

Studenterna får därför inte en integrerad utbildning i genusperspektivet, även om mycket av
det som görs kan ingå i ett integrerat genusperspektiv. Studenternas egen upplevelse om ett
behov av ett med utbrett etniskt perspektiv i utbildningen är heller inget som motsäger
integreringen av ett mer tydligt genusperspektiv, då genus måste vara en viktig del även inom
detta perspektiv.

Resultatet av projektets samtal med fyra lärare på lärarutbildningen i Norrköping visar således
att motivationen och viljan för att integrera genusperspektivet i utbildningen upplevs finnas
(eller i alla fall är lätt att få igång). Dessutom upplever lärarna behovet av detta integrerande
dels i relation till sin egen verksamhet och dels i relation till studenterna (manliga som
kvinnliga). Däremot fattas till viss del de kunskaper och den organisation som behövs för att
genomföra detta på ett genomgående sätt. Kanske behövs hjälp utifrån när det gäller
utbildning och genomförande av samtal och diskussioner inom lärargruppen. I vilket fall som
hels visar resultatet på vinsten av kunskap och diskussion mellan lärare som ett sätt för
personlig och utbildningsmässig utveckling.

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



9

4 Referenser
Boman, Mattias. Grundskollärarprogrammen. Kurslitteratur granskad ur ett genusperspektiv.

Uppsala Universitet 2002.
Bondestam, Fredrik. Könsmedveten pedagogik för universitetslärare – en introduktion och

bibliografi. UPI, Uppsala universitet 2003.
Engström, Haraldsson, Mattsson och Salminen-Karlsson. Studenter genusgranskar sin

utbildning. Projekt med elektro- och dataprogrammen och lärarutbildningen vid
Linköpings universitet. CUL-rapporter: Nr 5. 2003

Hedin, Maria. Det ska vara lika för alla, så att säga… En intervjustudie av lärarstuderandes
uppfattning om genus och jämställdhet. D-uppsats i pedagogik. Högskolan i
Kalmar. Rapportkod: HKILU/R 04/2

ITUF:s Jämställdhetsplan 2004
Linköping universitets handlingsprogram för jämställdhet 2004-2005. LiU 1586/03-17
Linköpings universitets jämställdhetspolicy 2004-2005. LiU 1585/03-17
Linköpings universitets jämställdhetspolitik. 2001.
Självvärdering av Lärarprogrammet i Norrköping. Linköpings universitet. 04-03-30 Dnr LiU

337/03-10



10

5 Bilaga

Läsinstruktioner till Bondestams bok.

INNAN DU LÄSER:
Innan du läser vore det bra om du kunde fundera på frågorna nedan.
Skriv gärna ner dina svar.

•  Vad betyder det för mig att ha en könsmedveten pedagogik i lärarutbildningen/min
undervisning?

•  Hur ser lärarutbildningen i Norrköpings verksamhet ut idag i relation till
könsmedveten pedagogik?

TILL TRÄFFEN :
Innan vi träffas vill jag att ni har funderat på frågorna nedan för att underlätta diskussionen.

Läs boken!

•  Var befinner sig lärarutbildningen i Norrköping i dagsläget i förhållande till
Bondestams bok? Fundera t.ex. på var du skulle placera utbildningen/institutionen bland
Bondestams 5 typer av institutioner (sid. 23-25).

•  Hur kan könsmedveten pedagogik integreras på din utbildning/i din undervisning?
Vad behövs/krävs för att detta skall bli möjligt?

Hör gärna av dig om något är oklart eller om du har några frågor!




