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Sammanfattning 

Uppsatsen bygger på en analys av hemsidan En jämställd förskola och skola – hur kan 

vi nå dit?. Hemsidan är ett metodmaterial utgivet av Länsstyrelsen i Västmanland som 

riktar sig till pedagoger och syftar till att vara ett stöd i arbetet med jämställdhets- och 

likabehandlingsfrågor i förskola och skola. Syftet med uppsatsen är att analysera hur 

jämställsdhetsdiskursen framträder och vilka föreställningar om genus som är rådande 

på hemsidan.  Frågeställningarna som jag utgår ifrån i min analys är: Vilka idéer om 

genus och jämställdhet förekommer på hemsidan? Finns det andra underliggande 

normer och/eller världssyn på hemsidan som kan påverka arbetet med jämställdhet? Hur 

framställs genus på hemsidan? Vilka effekter kan den syn på genus och jämställdhet 

som finns på hemsidan få på det praktiska jämställdhetsarbetet? Den rådande 

jämställdhetsdiskursen och synen på genus kommer att påverka hur arbetet med dessa 

frågor sker i förskola och skola, hur förskolan och skolan i sin tur väljer att arbeta med 

genus och jämställdhet kommer att ger efterverkningar på ett samhälleligt plan. Detta 

gör ämnet till relevant för en sociologisk studie. 

För att studera hemsidan har jag använt mig av diskursanalytiska metoder då jag 

vill belysa vilka gränser som en viss syn på genus och jämställdhet ger samt analysera 

vilka möjligheter och begränsningar som jämställdhetsdiskursen och synen på genus 

kan ge. För att analysera föreställningar om genus och jämställdhet har jag använt mig 

av Yvonne Hirdman och Judith Butlers teorier om genus. Jag har även använt mig av 

teorier om diskurser, tidigare forskning på området och andra metodmaterial i analysen 

för att belysa hur de ser på skolans jämställdhetsarbete. 

Resultaten av studien visar på att den syn på jämställdhet som är rådande på 

hemsidan utgår ifrån att män och kvinnor i grunden är lika och arbetet inriktas på att ge 

alla barn och elever oavsett genus lika möjligheter. Det förekommer flera metoder som 

syftar till att utmana elevernas genusmönster och bryta isärhållningen mellan könen, 

men samtidigt så skriver man ofta om flickor och pojkar som olika vilket kan göra att 

man riskerar att reproducera föreställningen om genus som tudelat. Att man på 

hemsidan endast ser genus som just tudelat visar sig också genom att könsöverskridande 

identiteter aldrig nämns.  

Nyckelord: Jämställdhet, genus, diskurs, förskola, skola
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Inledning 

I Sverige har både förskolan och skolan som uppdrag att utöver den pedagogiska 

verksamheten och undervisningen att främja jämställdhet, motverka diskriminering och arbeta 

med värdegrundsfrågor. Detta är ett uppdrag som framhålls både av skollagen, barn- och 

elevskyddslagen och läroplaner för de olika utbildningsnivåerna. Föreskrifterna är gällande 

för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor och de innehåller mål för skol- och 

förskoleverksamheternas arbeten med jämställdhet och likabehandlingsfrågor. Regeringen har 

så sent som 2008 reserverat 110 miljoner till skolan för att öka arbetet med jämställdhet då 

man menar att mer resurser behövs för att man skall kunna uppnå uppsatta mål. De nationella 

föreskrifterna sätter upp mål för förskolans och skolans verksamhet men ger inte närmare 

riktlinjer för hur målen skall uppnås. De som arbetar ute på förskolorna och skolorna har 

därmed stort inflytande gällande utformningen av arbetet med dessa frågor även om målen är 

fastslagna nationellt. En studie av lärarnas inställning till jämställdhet har visat att de flest är 

överens om att det är en viktig fråga, men hur man inom lärarkåren ser på vad jämställdhet 

innebär är inte entydigt (Wernersson, 2009b). Därmed kan arbetet med jämställdhet och 

likabehandling på olika sätt på olika fröskolor och skolor. Hur lärarna och övrig personal 

arbetar med dessa frågor och agerar rörande genus kommer att påverka elevernas 

uppfattningar om jämställdhet, genus och elevernas genusmönster (Forsberg, 2002).

 Länsstyrelsen i Västmanland har publicerat en hemsida, En jämställd förskola 

och skola – hur kan vi nå dit?, vars syfte är att hjälpa pedagoger i länet, verksamma inom 

både förskola och skola, i arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Hemsidan 

innehåller både teorier att utgå ifrån och mera handfasta exempel på hur man kan arbeta med 

dessa frågor i det pedagogiska arbetet. De framhåller själva att syftet med hemsidan är att 

”[…] ge tips, idéer samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och 

likabehandling” (En jämställd förskola och skola: En jämställd förskola och skola- Hur kan vi 

nå dit?, http://www.jamstalldskola.se/index/shtml). Syftet med denna uppsats är att analysera 

hemsidan utifrån teorier om genus, jämställdhet och diskurser.                                             

 Upp till 72 procent av barnen i förskoleålder går i förskolan och då vi i Sverige 

har skolplikt kommer det sätt förskolorna och skolorna väljer att arbeta med 

jämställdhetsfrågor att påverka så gott som alla barn och unga i landet. En analys av hemsidan 
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är, relevant för en sociologisk studie då vilken metod hemsidan förespråkar och vilken syn 

som visas upp där kommer att inverka på många elevers vardag och vilken uppfattning de får 

av jämställdhet.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera hemsida En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå 

dit? för att se hur den svenska jämställdhetsdiskursen framträder på hemsidan samt hur genus 

framställs i texten. Vidare kommer jag att analysera vilka möjligheter och begränsningar 

synen på jämställdhet och genus kan leda till.   

 Att det är just verksamheten i förskola och skola som hemsidan syftar till att 

påverka anser jag gör hemsidan än mer intressant då det är i de tidiga åren i livet under 

barndomen som den primära socialisationen sker. Den primära socialisationen handlar om att 

vi socialiseras in i ett visst sätt att uppfatta verkligheten och lär oss därmed se på vissa 

företeelser som självklara och objektiva. Även senare i livet pågår socialisering (vi lär oss om 

verkigheten genom att vi befinner oss i sociala sammanhang) men den del som sker i 

barndomen är mera svårföränderlig än den som sker senare i livet (Berger & Luckman, 1966). 

Att undersöka genus är relevant då genus påverkar sociala beteenden, sociala relationer och 

institutioner (Wharton, 2005). Förskolan och skolan är arenor där barn och unga spenderar 

stor del av sin tid och de blir därmed viktiga platser i formandet av vår syn på exempelvis 

verkligheten, sociala beteenden, genus och jämställdhet. Då skolan har som uppdrag att arbeta 

med jämställdhet är den även en viktig aktör i hur jämställdheten fortskrider i samhället och 

vilken syn på genus som är rådande.                                                                                                            

Frågeställning: Vilka idéer om genus och jämställdhet förekommer på hemsidan? Finns det 

andra underliggande normer och/eller världssyn på hemsidan som kan påverka arbetet med 

jämställdhet? Hur framställs genus på hemsidan? Vilka effekter kan den syn på genus och 

jämställdhet som finns på hemsidan få i det praktiska jämställdhetsarbetet?  

Bakgrund 

Denna uppsats kommer att bygga på en förståelse av synen på jämställdhet som en diskurs. 

Jag kommer under teoriavsnittet att gå närmare in på vad en diskurs innebär, men kort kan 
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man säga att det är ett socialt system som konstruerar vissa sanningar och påverkar vad som 

anses lämpligt att säga inom den specifika diskursen (Foucault, 1971; Fairclough, 1992). 

Genus är en social struktur som går igenom andra sociala fenomen såsom olika samhälleliga 

diskurser och i denna uppsats kommer jag att relatera till hur genus konstrueras i den svenska 

jämställdhetsdiskursen. Hur genus gestaltas påverkas av vad som anses vara sanningar och 

gränssättningar inom jämställdhetsdiskursen, även detta kommer jag att utveckla vidare i 

teorikapitlet. För att man skall kunna förstå en diskurs och vilka gränser den sätter är det 

viktigt att förstå i vilken kontext som diskursen har uppkommit (Bergström & Boréus, 2009). 

Nedan kommer jag att ta upp ett antal händelser som uppkommit för att främja jämställdheten 

i Sverige och därmed kommit att bidra till utformningen av den Svenska 

jämställdhetsdiskursen (Hirdman, 2003). Sedan kommer jag att visa på hur 

jämställdhetsbegreppet har förekommit och förekommer i förskolans och skolans 

styrdokument samt kort redogöra för vad statens offentliga utredningar har att säga om 

jämställdhetsläget i skolan idag. 

Jämställdhetsreformer 

1969 förordar LO och SAP gemensamt införandet av en tvåförsörjarmodell, som utgår ifrån 

båda föräldrarna som yrkesarbetande. Den stora utbyggnaden av förskoleverksamheten, eller 

daghemsverksamheten som de då hette, började 1974 som ett led i detta. Samma år infördes 

föräldraförsäkringen och fyra år innan, 1970, införs särbeskattning, även detta åtgärder som 

infördes för att främja jämlikheten mellan könen (Hirdman, 2003).   

Jämställdheten i den svenska skolans styrdokument 

Första gången begreppet jämställdhet förekom i skolans läroplan var år 1969, där finns 

uppmaningar om att skolan skall arbeta för att främja jämställdhet på olika nivåer i samhället 

samt uppmuntra elever till att debattera och ifrågasätta rådande ordningar (Wernersson, 

2009a). I den nuvarande läroplanen (Lpo94) för grundskolan går att läsa följande:  

Lpo94 kap. 1 sid 3 ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos elever förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”  

1996 överfördes förskoleverksamheten från social- till utbildningsdepartementet och 1998 

fick förskolan sin första läroplan (Lpfö 98). Liksom skolan är förskolan kommunernas ansvar 
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och det är kommunerna som har ansvar för att de nationella målen uppfylls, däribland målet 

om jämställdhet. I läroplanen för förskolan står skrivet:  

Lpfö98 kap. 1 sid 4 ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsmönster.”   

Även i kursplanerna för hem- och konsumentkunskap, slöjd, idrott och hälsa, bild, 

samhällsorienterade ämnen, teknik, historia, religionskunskap och svenska finns 

formuleringar som handlar om jämställdhet, genus eller flickor och pojkar. Dock saknas 

liknande formuleringar helt i kursplaner för musik, matematik, språk, engelska, 

naturorienterade ämnen, biologi, fysik och kemi (Wernersson, 2009b).  Skolan och förskolan 

lyder förutom läroplanen och kursplaner även under skollagen och barn- och elevskyddslagen. 

Skollagen poängterar att skolan har som uppgift att bedriva sin verksamhet i 

överensstämmelse med demokratiska värderingar. Vidare går att läsa: 

Lag 1999:886, kap. 1 sid 1 ”Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden .” 

Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft 2006 och syftade till att skydda barn och elever mot 

diskriminering och annan kränkande behandling och innehåller krav på upprättandet av 

likabehandlingsplaner. 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen med diskrimineringslagen.  

Jämställdhet i förskolan och skolan idag 

2006 har Statens offentliga utredningar utkommit med utredningen Jämställdhet i förskolan: 

Om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75), 

vilken behandlar jämställdhetsarbetet i förskolor. Man menar att det som behövs nu inte är 

mera lagar eller regler utan tillämpning av de redan existerande lagarna och reglerna. 

Dessutom är det som man framför allt efterlyser mer och bättre kunskap inom området för 

jämställdhetsarbete. 2009 har man från Statens offentliga utredningar kommit med ett 

delbetänkande Flickor och pojkar i skolan: Hur jämställt är det? (SOU 2009:64504) 

(slutbetänkandet beräknas vara färdigt den 30:e augusti 2010). Även när det gäller skolan 

kommer utredarna fram till att det som behövs är inte fler regler och lagar utan bättre 

efterlevnad och mera kunskap.                                                                                         
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Det finns med andra ord en mängd lagar och regelverk som stödjer arbetet för jämställdhet 

inom förskolan och skolan, men när man utrett situationen på båda områden menar man att 

lagstiftningen inte räcker till utan man är i behov av mer kunskap till de som är satta att 

uppfylla dessa lagar och regler, det vill säga lärare, förskollärare, pedagoger och annan 

personal som arbetar med barn och elever i förskolan och skolan. De är även värt att nämna 

att de som har det yttersta ansvaret för att förskolan och skolan lever upp till dessa regler är 

kommunerna, detta efter skolans kommunalisering som skedde 1991. Den nuvarande 

regeringen menar att skolan är i behov av mer ekonomiska resurser för att kunna genomföra 

uppdraget att verka för ökad jämställdhet mellan könen. Regeringen menar att skolan har 

stora problem med oordning, så som kränkande språkbruk, och att detta grundar sig i 

bristande jämställdhet. För att motverka detta och öka jämställdheten avsatte regeringen år 

2008 110 miljoner för att stärka jämställdhetsarbetet.    

 En annan viktig lagändring som påverkar förskolans och skolans arbete med 

jämställdhet och värdegrundsfrågor är den nya diskrimineringslagstiftningen som trädde i 

kraft den 1 januari 2009. Lagstiftningen innebar sammanslagningen av tidigare ombudsmän 

till en gemensam, diskrimineringsombudsmannen (DO). De nuvarande 

diskrimineringsgrunderna är enligt 5 § i Diskrimineringslag: kön, etnisktillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuelläggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller 

uttryck och ålder (2008:567).   

Genusförskolor 

En annan utveckling som har skett i Sverige de senaste årtionden är uppkomsten av förskolor 

som har valt att ha huvudfokus på genus och jämställdhetsfrågor. Ett av de mest kända 

exemplen på detta är ett jämställdhetsprojekt som startade i Gävle 1996 och som omfattade 

förskolorna Tittmyran och Björntomten (Wahlström, 2003). Metoderna som användes i 

projektet liknar de som presenteras på hemsidan En jämställd förskola och skola, med 

observationer, kompensatoriskt arbete och arbete med de vuxnas bemötande av barnen.                                                                                                       

 I början ansåg pedagogerna på förskolan att de behandlade barnen lika oavsett 

kön och att förskolorna var en lugn miljö som inte var i behov av förändringar. När 

observationer gjordes så kunde man dock se att de metoder som låg bakom lugnet ofta innebar 

att flickor och pojkar behandlades olika (Wahlström, 2003). Pojkarna förväntades ha bråttom, 

behöva stort utrymme och lämnades i mångt och mycket till att leka själva utan att 

pedagogerna närmare engagerade sig. Flickorna däremot bemöttes med mycket prat, närhet 

och pedagogerna gick ofta in i deras lek (Wahlström, 2003; Gens 2002).                              



 

6 

 

Målet med projektet var att barnens genusyttringar skulle vidgas, alltså inte stoppa vissa 

beteenden (om de inte var våldsamma) utan ge barnen fler möjligheter att vara barn och 

människa på. För att nå dit användes kompensatoriskt arbete där flickor och pojkar fick träna 

sig på de egenskaper som de tidigare inte fått träning i på grund av pedagogernas olika 

bemötande av dem. Samtidigt fick pedagogerna träning i att bemöta barnen på nya sätt och 

inte utifrån deras genus. Arbetet var enligt de deltagande lyckosamt och resulterade i att 

flickorna tog mera plats, stod för sina åsikter och att pojkarna blev lugnare och med mera 

social förmåga. Dock märkte man att de resultat man uppnått snabbt försvann när barnen gick 

från förskolan till skolan om skolan inte inkluderades i förändringsarbetet (Gens, 2002; 

Wahlström, 2003).           

Disposition 

I Inledningen har jag presenterat ämnet för uppsatsen, syfte, frågeställningar, bakgrund och 

tidigare forskning. Efter det kommer jag till Datamaterial, där kommer datamaterialet 

presenteras och jag kommer att beskriva hur jag avgränsat uppsatsarbetet. Under delen 

Teoretisk referensram kommer jag att presentera teorier om jämställdhet, genus och diskurser, 

jag kommer även att skriva om normkritiska metodmaterial för förskola och skola som jag 

använt i analysen. I Metod kommer jag att ta upp diskursanalytiska metoder och beskriva hur 

jag gått tillväga för att analysera datamaterialet. Analys-delen kommer att innehålla analysen 

som av hemsidan, utdrag ur datamaterialet kommer att analyseras kopplade till teori, tidigare 

forskning och det övriga normkritiska metodmaterialet jag tagit del av. Slutligen kommer jag 

under Slutsatser att besvara mina frågeställningar utifrån vad jag har kommit fram till under 

analysen. 

Tidigare forskning 

Forskning om kön/genus och jämställdhet i den svenska skolan har intresserat forskarna under 

en längre tid och forskarna har berört frågorna ur olika perspektiv. Det som är tydligt i alla 

den forskning som jag har tagit del av är att man kunnat se att fickor och pojkar beter sig olika 

och att de vuxna uppmuntrar och förväntar sig skilda agerande från eleverna som grundar sig i 
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om de är pojkar eller flickor.                                                                                                      

 Språket och språkanvändning är ett fenomen som återkommit i studier om genus 

och jämställdhet i förskola och skola. Det har i ett antal studier visat sig att pojkar tar upp 

större del av taltiden i skolan och att flickor därmed får stå tillbaka, något som visar sig både i 

äldre och samtida forskning. Jan Einarsson och Tor G. Hultman påpekade 1984, i deras del av 

arbetet med projektet Språk och kön som pågick under 1980-talet, att pojkar tog en betydande 

del av platsen i undervisningen när det gällde taltid, men också att det fanns en stor skillnad i 

hur flickor respektive pojkar använde sig av språket. Flickors språkanvändande visade sig 

vara mer inriktat mot en privat sfär och använder ett mera korrekt och medvetet språk, medan 

pojkarnas språkanvändning i större utsträckning rörde sig mot en offentlig sfär men samtidigt 

var deras språk mindre korrekt än flickornas (Einarsson & Hultman, 1984). Denna bild av 

språk och genus, att hur vi använder språket påverkas av vilka föreställningar om genus som 

är rådande, går även att finna i nyare forskning och observationer som gjorts inom 

jämställdhetsprojekt (Wahlström, 2003; Gens, 2002).                                                                                  

 Det är även värt att påpeka att i den forskning som jag har tagit del av, både 

gällande förskola och skola, visserligen funnit att det finns skillnader mellan flickors och 

pojkars beteenden samt att vuxna har olika förväntningar på barn och elever utifrån deras 

genus. Men forskningen pekar också på att det finns många variationer i barnens och 

elevernas beteende och att olika genus långt ifrån alltid kan förklara skillnader. Även om 

genusnormen är stark så har forskarna också kunnat se att många överträdelser mot 

genusnormen inte alls följs av någon som helst reaktion (Einarsson & Hultman; 1984, 

Lundgren, 2000).     

 Beskrivningarna om jämställdhetsarbete som finns i förskolan och skolans 

styrdokument är ofta allmänna och ger ett stort utrymme för lärarens tolkning av texten om 

hur läraren skall förmedla jämställdhet som värde och kunskapsområde (Wernersson, 2009b). 

Tidigare forskning har visat att det inom lärarkåren finns i huvudsak två skilda sätt att se på 

jämställdhet: att jämställdhet är likhet eller att jämställdhet är balansering av olikhet 

(Wernerson, 2009b). Så även om alla följer samma regelverk kommer barn och elever att 

möte flera olika synsätt rörande jämställdhet genom sin skolgång. De flesta i Sverige skriver 

under på att jämställdhet är ett viktigt mål, men det finns många olika uppfattningar när det 

rör vad jämställdhet innebär och hur målet om jämställdhet bäst nås. Hur arbetet med 

jämställdhet fortskrider påverkas av lärarnas agerande och studier har visat på att om 

pedagogerna aktivt arbetar med metoder mot traditionella genusmönster så kan man skapa 

förändring (Forsberg, 2002). Samma studie visar också på att genus påverkas av andra 
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kategorier som etnicitet och social klass och att medvetenhet om detta i jämställdhetsarbetet är 

viktigt för att det skall leda till förändring (ibid.). Lena Martinsson (2007) har gjort en 

genomgång av skolans mål, utöver mål för undervisningen, från 1970-talet och framåt. 

Genomgången visar att målen har ändrats från att handla om en kritik mot klassamhället och 

tal om ideologi till idag kamp mot ojämställdhet, rasism, mobbning och homofobi. 

Martinsson menar att det skett en förskjutning i fokus från kollektivet till individer och starka 

ledare och hon påpekar att de som ska leda är de vuxna som tilldelas makt över barn och 

elever.  

Datamaterial 

Ansvarig för webbplatsen En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? är 

Länsstyrelsen i Västmanland, som uppger att de med hemsidan vill sprida erfarenheter, 

metoder, ge tips och stöd om hur man inom skolan kan arbeta med jämställdhet; 

”Förhoppningen är att pedagoger på alla nivåer från förskola till högstadiet och även 

gymnasieskolan, ska känna igen sig och kunna koppla ihop de exempel som finns med sin 

egen verksamhet” (En jämställd förskola och skola: Bakgrund till webbplatsen, 

http://www.jamstalldskola.se/bakgrund-webbplatsen/bakgrund-webbplatsen.shtml). 

Hemsidan har uppkommit ur projekt om jämställdhet som funnits i länet. Hemsidan innehåller 

övergripande teorier och metoder som kan användas i jämställdhetsarbetet men även mera 

specifika exempel på hur skolor och förskolor arbetat med jämställdhet, genom observationer, 

analyser, förändringar och åtgärder.   

Avgränsning 

Jag kommer endast att granska själva hemsidan och inte gå in på länkar av olika karaktär som finns på 

hemsidan kopplade till olika arbetsmetoder, det kan vara länkar till andra sidor, som exempelvis 

skolverkets hemsida, men också vara länkar som innehåller formulär för granskning av läromedel. 

Denna avgränsning kommer jag att göra för att möjliggöra en djupare analys av hemsidans 

huvudinnehåll. Det jag dessvärre inte har möjlighet att ta reda på genom valda sätt att genomföra 

uppsatsen är om personalen på skolorna verkligen använder sig av hemsidan i det dagliga arbetet, inte 

heller hur de i så fall använder sig av hemsidans material och hur det i sin tur påverkar jämställdheten 
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och genusmönstren ute på verksamheterna. För att ta reda på detta hade det varit nödvändigt att göra 

intervjuer och kanske även observationer av arbetet med dessa frågor ute på förskolor och skolor.   

Teoretisk referensram 

För att analysera hur jämställdhetsdiskursen framträder på hemsidan och hur genus framställs 

kommer jag att använda mig av genus- och diskursteori vilka jag kommer att presentera 

nedan. En av de teorier som jag kommer att använda mig av är Yvonne Hirdmans genusteori. 

Hirdmans genusteori används även som utgångspunkt i jämställdhetsarbetet på hemsidan. I 

uppsatsen kommer jag att utgå ifrån en förståelse av genus som någonting som är socialt och 

kulturellt konstruerat. I huvudsak kommer jag att använda mig av ordet genus när jag skriver 

om kategorin kön oavsett vad kategoriseringen utgår ifrån. Detta då jag vill lyfta upp den 

konstruerande egenskapen som genus har (Butler 1988, 2004, 2007, Hirdman, 1993, 2003), 

det vill säga att genus inte kan motiveras utifrån kropp och biologi utan är en socialt skapad 

uppdelning som handlar om makt och även påverkar vår syn på kroppen och det biologiska 

(Butler, 2007).     

 Begreppet kön kommer jag att använda mig av, fortfarande med utgångspunkten 

i en förståelse av att det är någonting som konstrueras, inte är ett objektivt faktum. 

Anledningen till att jag även kommer att använda ordet det begreppet har att göra med att 

hemsidan i stor utsträckning använder det. När jag talar om kön syftar jag på en kategori som 

kan anta två former, man och kvinna, vilket är på liknande sätt som hemsidan använder sig av 

begreppet. I uppsatsen kommer jag att tala om genus (kön), men också klass, etnicitet, 

sexualitet och ålder som grunder för uppdelning mellan människor och jag menar att vilken 

grupp man ingår i (eller av omgivningen uppfattas att ingå i) kommer att påverka ens 

verklighetsuppfattning på olika sätt. Jag kommer att utgå ifrån en förståelse av alla dessa olika 

kategorier är, liksom genus, socialt och kulturellt skapade kategorier. Ordet kategorier är det 

begrepp jag kommer att använda mig av för att benämna dessa olika grunder för stratifiering.  

Jämställdhet och jämlikhet  

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter i alla områden i livet. Begreppet började användas i Sverige under 1970 talet när 

man införde en lag mot könsdiskriminering och uppkom för att möjliggöra att tala om 
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orättvisor kopplade till kön. Användandet av begreppet jämställdhet uppkom i relation till 

begreppet jämlikhet som har används under en längre tid men som handlar om alla 

människors lika rättigheter och kan användas för att tala om orättvisor kopplade till en mängd 

olika stratifierings kategorier och utifrån olika perspektiv (Nationalencyklopedin, 2010). 

Jämställdhet är vitt begrepp som både kan innefatta synen på kvinnor och män som i grunden 

olikartade eller likartade. Ser man kvinnor och män som olika menar man att könen biologiskt 

har olika egenskaper och trycker på att kvinnors egenskaper och områden (traditionellt 

kvinnliga sysslor) bör uppvärderas. En syn på kvinnor och män som i grunden lika innebär att 

jämställdhetsarbetet har som mål att ge lika villkor för män och kvinnor i samhället (Hirdman, 

2003; Wernersson, 2009b). Begreppet jämställdhet förutsätter två grupper som skall 

jämställas, män och kvinnor. Denna binära syn på genus kan vara problematisk då den kan 

riskera att befästa rådande genus- och maktstrukturer istället för att utmana dem (Butler, 

2007). Det finns risk för att hamna i ett jämförande mellan olika genus där man hela tiden 

visar på skillnader mellan grupperna män och kvinnor och då neutraliserar en binär syn på 

genus (Hirdman, 2003). 

Genus 

Till skillnad ifrån begreppet jämställdhet som handlar om rättigheter och möjligheter, handlar 

begreppet genus om konstruktionen av köns identiteter. Ordet genus har i Sverige i vissa 

avseenden kommit att ersätta ordet könsroll som är ett begrepp som tidigare används för att 

göra en distinktion mellan det biologiska och det socialt och kulturellt skapade könet. 

Begreppet genus kan ge en mera komplex bild av kön som förutom att handla om 

konstruktionen av kön också kan fungera som en del av en kritik mot att se kroppen och det 

biologiska som givet (Butler, 2007).    

 Genus kan beskriva agerande som skapar en viss sorts genus, som den idag 

rådande synen på genus som binärt innehållande två kategorier, man och kvinna. Men genus 

kan även syfta till att komma bort från en uppdelning mellan kroppsligt och socialt/kulturellt 

kön samt innehålla olika sätt att agera som kan leda till ett dekonstruerande av den idag 

rådande uppfattningen om genus. Detta genom att man ser kroppen som ett objekt skapat av 

en socialt och kulturellt betingad historia. Butler (1988) menar att kroppen inte är någonting 

som är objektivt eller att det bara finns ett sätt att se på kroppen utan hon menar att hur vi ser 

på kroppen och vad vi läser in i den påverkas av vilken kontext som vi befinner oss i och 

vilken historia den är formad av. Genus är även ett begrepp som kan ha vidare bredd än kön 
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och som kan anta flera olika former, inte bara man och kvinna, utan kan omfatta flera olika 

femininiteter och maskulinitetet och även de som inte identifierar sig som varken man eller 

kvinna (Butler, 2004; Hirdman, 2003).    

 Genus som det idag framträder handlar i grunden om en uppdelning mellan två 

grupper, män och kvinnor. Denna uppdelning bygger på en syn på genus som tudelat och vars 

delar i grunden är olikartade (Hirdman, 1993, 2003). Även om det under en längre tid funnits 

en kritik mot en strikt uppdelning så är den första frågan som ställs om en nyfödd alltid, ”Vad 

blev det?” och som svar väntas alltid: pojke eller flicka. Redan ifrån allra första början är det 

alltså fundamentalt att veta vad en person är, flicka/pojke, man/kvinna (Hirdman, 2003). Även 

språket kan sägas styr oss in på detta då det i svenskan inte finns ett köns neutralt första 

person singularis pronomen (om man bortser från ordet den ett ord som många troligtvis inte 

skulle vilja använda om en person eftersom ordet förknippas med saker). Dock har det på 

senare tid börjat talas om, och med, ordet hen som just är ett könsneutralt tredje person 

singularis pronomen, detta är dock relativt nytt och har ännu inte fått någon större spridning.

 Judith Butler (2004) talar om genus som norm som kan anta två motsatta 

former, man och kvinna, om man bryter mot denna norm så kommer man att framstå som 

kulturellt obegriplig. Genus normen består genom att den utageras i det sociala vardagliga 

livet och kan ses som en social makt som Butler beskriver som regulativ. Regulativitet 

innebär om att genus är någonting som formar de regler som vi bör följa för att göra vårt (det 

genus vi anses ha) genus rätt och därmed framstå som kulturellt begripliga. Om en person är 

en man, har långt hår, arbetar som förskollärare och går klädd i klänning så kommer han att 

bryta mot de regler som finns runt det manliga genuset. Han kommer genom sina handlingar 

framstå som kulturellt obegriplig och omvärlden kommer att ha svårt att förstå sig på honom 

utifrån den sociala och kulturella kontext som har skapar vår syn på genus som binärt och 

olika utifrån hur ens könsorgan är utformat (Butler, 1988, 2007). 

Konstruktion och dekonstruktion  

Butler (1988) beskriver genus som ett socialt fenomen som är performativt, med det menar 

hon att genus är handlingar. Vi gör genus när vi handlar och utan att man agerar enligt 

genuskonventionerna så finns inget genus, det existerar inte någon inre essens som vi 

uttrycker med våra handlingar utan handlingarna är sociala och historiska skapelser utan inre 

essens. Genom att en kvinna exempelvis har långt hår, arbetar som förskollärare och går klädd 

i klänning gör hon sig till kvinna, hon agerar på ett sätt som tolkas som kvinnligt och därmed 

gör hon sig till kvinna.       
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Genus kan både verka som bevarande och som utgångspunkt i förändring. Genus är inte ett 

statiskt fenomen utan går både att konstruera, bevara och dekonstruera. Det är möjligt, men 

inte för den skull sagt att det är enkelt, att agera sitt genus på andra vis än de som gällande 

norm föreskriver och genom att göra det kan genus också förändras (Hirdman, 1993, 2003; 

Butler, 2004). Hirdman (1993) framhåller att ju mer man rubbar på isärhållningen mellan 

kvinnor och män ju mer kommer den manliga normen att ifrågasättas och utmanas och 

därmed hela det rådande genussystemet. Butler (2004) skriver angående förändring om att 

starta genus trubbel, alltså bryta de genus normer som finns. Båda menar att förändring är 

möjlig men då måste den rådande normen brytas.    

 Hirdmans (1993, 2003) beskrivningar om genus bygger på hennes teori om 

genussystemet. Genussystemet omfattar två logiker, isärhållandet av manligt och kvinnligt 

och manligheten som norm. Isärhållandet beskriver åtskiljandet av man och kvinna. Det som 

anses kvinnligt och det som anses manligt hålls i sär, män och kvinnor är olika sorter som gör 

olika saker på olika platser. I praktiken kan vi se denna isärhållning i den könssegregerande 

arbetsmarknaden, där kvinnor jobbar på vissa platser som premierar vissa egenskaper, medan 

män jobbar på andra platser där andra egenskaper anses eftertraktade. Manligheten som norm 

innebär att det som de av sorten man gör, de platser det görs på och de egenskaper som den 

sorten anses ha värderas högre än de platser, de egenskaper och de sysslor som är förknippade 

med kvinnor. För att återgå till arbetsmarknaden kan man se att den inte bara är 

könssegregerad utan att olika yrken/positioner ger olika mycket i lön och status. Om man ser 

än lite närmare kan man upptäcka att det finns en koppling mellan var män befinner sig på 

arbetsmarknaden och var de höga lönerna och den höga statusen finns. Mannen är normen, 

det han gör premieras. Att synen på vad som är statusfullt och värt en hög lön inte är statisk 

återspeglas exempelvis av utvecklingen av läraryrket. Ett yrke som hade hög status och hög 

lön har fått uppleva både fallande status och lön när majoriteten av lärarna gått från att vara 

män till att idag vara kvinnor. Hur genus formas påverkas av samhället i övrigt, den svenska 

jämställdhetsdiskursen påverkar hur genus konstrueras och förändras, men hur genus är 

konstruerat påverkar också hur jämställdhetsdiskursen är utformad.  

Sexualitet 

Den rådande sexualitetsnormen framhåller den heterosexuella sexualiteten och kärleken som 

normalt och självklar medan andra sexuella och kärleksuttryck utmålat som onormala och 

avvikande. Både Butler (2004) och Hirdman (2003) menar att denna (hetero)sexualitetsnorm 

bidrar till att skapa skillnader mellan män och kvinnor, alltså deras genus. Normen sätter 
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gränser för det sexuella begäret och beskriver två motsatta typer som skall rikta sin åtrå mot 

den andra typen. Denna norm påverkar inte bara vad som ses som normal sexualitet och 

normal kärlek utan hela konstruerandet av genus (Butler, 2004; Hirdman, 2003).   

Diskurs 

En diskurs kan beskrivas som ett visst socialt system som ger ett visst sätt att förstå världen 

och verkligheten. Diskursen formar ett visst sätt att agera och tala som anses rätt och riktigt, 

och inom diskursen finns vissa som ses som mera pålitliga när det kommer till att uttala sig 

om hur verkligheten är beskaffad. En diskurs är ett fenomen som både skapar och som är 

skapat av sociala strukturer. Men en diskurs är ingenting som nödvändigtvis är statiskt utan 

den innehåller tvärtom ofta motsättningar om vilket sätt att förstå och tala om världen som är 

det riktiga (Foucault, 1971; Fairclough, 1992; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 Michel Foucault (1971) menar att en diskurs kan förstås som ett system som 

producerar en viss typ av yttranden, dessa yttranden kan förstås som både vad som faktiskt 

sägs men också vad som görs. Diskursen som man befinner sig i påverkar också hur man 

förstår världen och verkligheten. Norman Fairclough (1992) beskrivning av en diskurs ser ut 

på liknande sätt, han menar att en diskurs kan ses som en form inom vilken man handlar på ett 

visst vis, en diskurs är en social konstruktion som skapar vissa meningar. Diskursen är både 

ett resultat av och skapare av sociala strukturer. Fairclough (ibid.) som binder ihop språk 

analys och social teori menar att man kan se på diskursers konstruerande effekter på tre skilda 

sätt och att de är kopplade till språkets tre olika funktioner. Diskurser har påverkan på sociala 

omständigheter genom att den bidrar till skapandet av sociala identiteter och positioner, 

skapandet av sociala relationer och till skapandet av kunskap och tro. Foucault (1993) 

framhåller även han språkets betydelse när man studerar det sociala detta då han menar att 

språket bidrar till att forma den sociala verkligheten.   

 Diskurserna bidrar till att skapa olika verklighetsuppfattningar som är rådande 

inom respektive diskus, men dessa verklighetsuppfattningar är inte statiska utan omförhandlas 

och förändras. Inom diskurserna så pågår det strider om vilken verklighetsuppfattning som 

skall vara den rådande. Det är dessa stridigheter som bidrar till diskursers förändring 

(Foucault, 1971). Då diskurser påverkar inte bara hur man uppfattar verkligheten utan också 

hur man handlar i sociala sammanhang kommer förändringar inom en diskurs också påverka 

förändringar i hur man agerar, eller hur man bör agera (Fairclough, 1992). Diskurser påverkar 

därmed vilka normer som är rådande i ett visst sammanhang. Om man ser på 
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jämställdhetsdiskursen i Sverige så innehåller den ett rådande synsätt som innebär att man 

strävar efter jämställdhet. Inom diskursen finns det flera olika sätt att se på hur man kan nå det 

målet men även synen på vad jämställdhet innebär kan variera.          

Den svenska jämställdhetsdiskursen  

I denna studie så kommer jag att utgå ifrån tanken om jämställdhet som en diskurs och 

hemsidan Jämställd förskola och skola som en text som producerats inom en diskursiv praktik 

där man agerar inom vissa ramar, diskursens ramar. Genus och hur det framställs ser jag som 

ett fenomen som påverkas av vilken diskurs som är rådande och jag menar att hur man i 

Sverige ser på genus påverkats och påverkas av den jämställdhets diskurs som råder 

(självklart även av många andra historiska faktorer vilka jag dessvärre inte har rum för att gå 

in på här). Inom diskursen finns vissa föreställningar och en viss världssyn som påverkar 

agerandet däri och som påverkar vilka uttalanden som kan göras, vem som kan uttala sig och 

om vad man kan uttala sig. Vad gäller synen på jämställdhet som en diskurs kan men se det 

som att inom denna diskurs så är en viss syn på omvärlden rådande, i detta fall strävan efter 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Hirdman (2003) menar att den svenska 

jämställdhetsdiskursen har fått ett ojämförbart genomslag på flera nivåer i samhället och att 

jämställdhetsdiskursen har bidragit till att omforma nya genus roller för män och kvinnor och 

därmed inte brutit ner särartstänkandet. Män och kvinnor ses alltså fortfarande som olika 

sorter och även om genusmönstren har förändrats är de fortfarande tudelade.  

 Jämställdhetsdiskursen påverkar vilka som anses bäst lämpade att uttala sig om 

frågor rörande jämställdhet och vilka saker anses som mest lämpade att säga om saken i fråga. 

Inom den svenska jämställdhetsdiskursen är det legitimt att tala om att man är för jämställdhet 

och för att man även när man (kvinna) ingår i en familj skall de båda vuxna som ingår i 

familjen kunna delta på lika villkor i arbetslivet. Förskolan ses inom den svenska 

jämställdhetsdiskursen som ett medel för att nå jämställdhet eftersom att det möjliggör att 

båda föräldrar kan arbeta utanför hemmet. När Nina Björk (känd feminist som tidigare 

utkommit med Under det rosa täcket, 1996) ifrågasatte om det är bra för små barn att gå på 

dagis och kritiserar det faktum att föräldrar lämnar sina barn på dagis även om de skulle ha 

råd att jobba mindre så vållade det stor debatt (Björk, 2005). Hon fick mycket kritik av dem 

som menade att en sådan åsikt inte var förenlig med feminism (här anser jag att det är på sin 

plats att påpeka att Björk aldrig påstod att det var just kvinnor som skulle vara hemma med 

barnen). Detta menar jag visar på vissa gränser inom den svenska jämställdhetsdiskursen, vad 

som inte är korrekt att kritisera, i detta fall förskolan, en institution som har setts som en del i 
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byggandet av ett mera jämställt samhälle (Hirdman, 2003).  Jag menar vidare att hur genus 

framträder i Sverige påverkas av jämställdhetsdiskursen och hur den är utformad. 

Jämställdheten är formad så att målet är jämställdhet mellan män och kvinnor, man utgår ifrån 

att det finns två olika grupper som skall jämställas (vilket jag varit inne på tidigare). I och 

med detta att man hela tiden måste utgå ifrån dessa grupper så menar jag att man också 

riskerar befäster att dessa grupper objektivt finns och är viktiga kategorier. Detta befästande 

av en binär uppdelning av genus tror jag kan göra det svårt att kritisera och utmana själva 

fenomenet kön (kön i detta fall då jag syftar på man kvinna som något kommet ur det 

biologiska). Om jämställdhet är målet måste vi ju hela tiden jämföra och därmed befästa 

kategorierna, och olikheterna mellan, män och kvinnor. I analysen av hemsidan kommer jag 

att återkomma till detta.  

Normkritiska metoder för skolan 

Jag kommer i analysen av hemsidan förutom teori litteraturen använda mig av två böcker, I 

normens öga – metoder för normbrytande undervisning (2008) av Lovise Brade och Lika 

värde, lika villkor? – Arbete mot diskriminering i förskola och skola (2008) av Love 

Nordenmark och Maria Rosén vilka liksom hemsidan vänder sig till pedagoger med metoder 

som syftar till att fungera som stöd och inspiration till i arbetet för likabehandling och 

jämställdhet. I båda böckerna så har man ett normkritiskt synsätt och menar att man för att 

uppnå målen med likabehandling och jämställdhet så måste arbetet med jämställdhet och 

likabehandling ta sin utgångs punkt i normkritik. Även Hirdman (1993) och Butler (1988, 

2007) innefattar normbegreppet i deras genusteorier men dessa böcker har jag valt att ta med 

då de tar upp normer kopplade till andra kategorier än genus och tar upp hur arbetet med 

jämställdhet och likabehandling kan gå till på förskolor och skolor.  Skolan ses som en 

spegling av samhället med dess normer, värderingar och kategoriserande av människor, Brade 

(2008), Nordenmark och Rosén (2008) menar att dessa reproduceras i skolans undervisning 

och att kränkningar som förekommer i skolan ofta hänger ihop med olika slags normer som 

finns i ett samhälle. Normer beskriver man som outtalade och allmänt delade regler som styr 

hur man bör handla, tycka och tänka och normer ser man som kopplade till makt. Man menar 

också att för de som befinner sig innanför normens gränser kan det vara svårt att se hur 

normen begränsar för de som bryter not normen. De som bryter mot normen riskerar däremot 

att bestraffas genom tillsägelser, hånade eller mobbade (Brade m.fl., 2008; Nordenmark & 

Rosén, 2008). Båda böckerna tar sin utgångspunkt inte bara i normer utan också i 



 

16 

 

diskrimineringsgrunderna som kom i och med den nya diskrimineringslagstiftningen, Lag 

2008:567.  

Metod  

En kvalitativ metod möjliggör en analys som är tolkande, induktiv och tar sin utgångspunkt i 

empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2002). Jag ämnar göra en studie som visar på 

en möjlig tolkning av datamaterialet utifrån en förståelse av diskurser och genus som grundar 

sig i de teorier som jag använder mig av i analysen, för att göra detta anser jag att en kvalitativ 

ansats är mest lämplig då den ger utrymme för att låta empirin vara utgångspunkten (Bryman, 

2002). I analysen eftersträvar jag inte att visa på om teorierna stämmer eller ej, utan jag 

önskar visa på hur den svenska jämställdhetsdiskursen framträder genom hemsidan och hur 

genus konstrueras däri, men då jag i analysen kommer att utgå ifrån vissa teorier är inte 

uppsatsen helt igenom induktiv.  

Diskursanalys  

Diskursanalys innebär att man försöker beskriva vad diskursen innebär, vilka världsbilder och 

sanningar som är rådande inom diskursen. Målet med en diskursanalys är att visa på dessa 

sanningar, analysera dem och analysera vilka konsekvenser de kan tänkas få (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000; Fairclough 1992). Fairclough (1992) har stort fokus på att studera 

sociala och språkliga förändringar tillsammans, han framhåller att språk och sociala fenomen 

hänger samman, språket påverkar hur vi ser på samhället men samhället påverkar också hur 

språket är utformat och hur det används. Därför menar Fairclough det är givande att studera 

sociala fenomen och språk tillsammans. I denna studie kommer jag att analysera både sociala 

fenomen och hur de påverkas av språket och hur språket kan påverka sociala identiteter, i 

detta fall genus. Men jag kommer inte att analysera sociala eller språkliga förändringar.  

Analysschema 

Som hjälpmedel för att analysera hemsidan har jag utformat ett antal frågor som jag ”ställt” 

till texten. I utformandet av frågorna har jag inspirerats av de frågor som Fairclough (1992) 

och Berglez (2000) ger förslag på i deras beskrivningar av hur man kan gå tillväga vid en 
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diskursanalys. Jag har utifrån dessa två modeller utformat frågor som är anpassade till min 

studie. Hemsidan som ligger som grund för analysen ser jag som en text som uppkommit i en 

diskursivpraktik texten på hemsidan är påverkad av vilka sanningar och 

verklighetsuppfattningar som är rådande inom diskursen. Fairclough (1992) delar upp 

analysen av en diskurs i tre delar att undersöka: en för diskursiva praktiker, en för texten och 

en för socialapraktiker. Jag kommer i huvudsak att studera själva texten men jag kommer 

även att analysera vilka effekter som texten kan komma att ha på diskursiva- och 

socialapraktiker. En del av textanalysen består av att analysera vissa ord eller begrepp som har 

stor betydelse (Fairclough, 1992) vilket jag kommer att göra rörande jämställdhetsbegreppet 

och avsaknandet av ett könsneutralt pronomen.  Genom att analysera sanningar, sociala 

relationer och sociala identiteter som finns inom diskursen kan man analysera vilka effekter 

som dessa kan få (Fairclough, 1992; Berglez, 2000), utifrån detta kommer jag att analysera 

genus som en social identitet och se vad den syn på genus som framträder på hemsidan kan få 

för effekter på jämställdhetsarbetet och hur jämställdhetsdiskursen påverkar synen på genus.   

 Även Berglez (2000) schema innehåller delar som syftar till analys av texten 

både på mikro- och makronivå. Berglez (ibid.) menar att man kan inleda sin analys med att 

analysera textens huvudsakliga innehåll och redogöra för vad texten handlar om, detta kan 

sedan ligga till grund för vidare analys. Efter detta kan man gå vidare till textanalys på makro 

nivå, då man analyserar textens schematiska och tematiska struktur. Den tematiska strukturen 

handlar om att analysera textens hierarki, om vad som får stor respektive liten plats i texten, 

huvud- och skundärteman, hur dessa teman är knutna till varandra. Schematisk struktur 

handlar om vad som förmedlas i olika delar i texten, men också om hur aktörer i texten 

framställs och vilket utrymme och vilken roll de får, samt om hur man redogör för historiska 

antaganden i texten.  Efter detta kan man gå vidare till vad som Berglez (ibid.) benämner som 

mikroorienterad analys som bland annat innebär att analysera vad som det inte skrivs om och 

vad det kan tänkas finnas för överflödig information.    

 När jag har utformat frågor att utgå ifrån när jag analyserar data har jag inlett 

med att ställa frågor som kan svara på hur hemsidan ser ut som en diskursiv praktik. Alltså 

frågor som kan visa på vad som ingår i denna praktik, var ligger fokus, vad talar man om och 

vad talar man inte om. Vidare har jag tagit upp frågor rörande vad Fairclough benämner som 

sociala identiteter och Berglez aktörer, frågor rörande hur elever, lärare flickor och pojkar 

framställs på hemsidan. Fairclough (1992) talar om ideologisk och politiska effekter av 

diskursen och de frågor som jag har ställt rörande hur föreställningar, framträdande och 

underliggande, möjliggör och begränsar ser jag som frågor som till viss del svarar på vilka 
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konsekvenser en viss diskurs kan ha på omvärlden. Jag har inlett med att läsa igenom texten 

ett antal gånger, något framhåller som Fairclough (ibid.) menar är nödvändigt för att kunna 

analysera en text utifrån en diskursanalytisk ansats, samt kodat texten. Vidare har jag ett 

flertal gånger läst igenom texten och kodat materialet utifrån nedanstående frågor för att sedan 

analysera svaren och svara på huvudfrågeställningen.   

Analysschema för uppsatsen  

Huvudfrågeställning: Vilka idéer om genus och jämställdhet förekommer på hemsidan? 

Övriga frågor till texten:  

Var lägger man fokus i texten som helhet/i de olika delarna?  

Vad skriver man inte om i texten som helhet/i de olika delarna, utelämnas något som skulle 

kunna vara relevant för jämställdhetsarbetet?  

Hur framställs genus på hemsidan? 

Finns det några underliggande (icke uttalade) normer och/eller världssyn i texten?  

Vilka effekter kan underliggande normer, så som synen på genus, och synen på jämställdhet 

leda till? 

Forskarens roll 

Vilka resultat som jag kommer att komma framtill genom att analysera hemsidan kommer till 

viss del att bero på min egen förförståelse den svenska jämställdhetsdiskursen, genus och av 

att jag själv gått i både förskola och skola samt arbetat på förskolor. Men jag kommer när jag 

analyserar att försöka ställa mig främmande till materialet och sätta min egen erfarenhet åt 

sidan för att möjliggöra avslöjandet av sanningar som diskursen innehåller (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000).    

Reliabilitet och validitet  

Då uppsatsen är tolkande och kvalitativ kan det vara svårt att uppfylla kriterier för reliabilitet 

och validitet (Bryman, 2002). Min egen förförståelse kommer att påverkar min analys och 

därmed kan en upprepning av studien där man kommer fram till samma resultat vara svår att 
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genomföra vilket reliabilitet syftar till (ibid.). I analys- och resultatdelarna kommer jag att 

använda mig att utdrag från datamaterialet och beskriva mina tolkningar så detaljerat som 

möjligt för att möjliggöra läsaren att bedöma mina tolkningar, detta menar Winther Jörgensen 

& Phillips (2000) är viktigt för att i en diskursanalys kunna visa på att ens resultat är valida. 

En detaljerad beskrivning av analysen är också viktigt för att visa på att analysen är väl 

förankrad i empirin något som är viktigt för en diskursanalytisk studie (Fairclough, 1992).   

Analys 

Hemsidan inleds med att definiera jämställdhet och redogöra för hur läget ser ut i dag i 

Sverige rörande jämställdhet. Teorier som man utgått ifrån i arbete med jämställdhet på 

förskolor och skolor och i utvecklandet av hemsidan redovisas. Andra begrepp definieras och 

de olika styrdokumentens skrivelser rörande jämställdhets- och likabehandlingsarbete finns 

återgivna. Metoden för jämställdhetsarbete presenteras under rubriken Att arbeta med 

jämställdhet, metoden innehåller tre steg: Bli medveten, Förändra och Följa upp. Vidare 

presenteras olika exempel på hur man tidigare arbetat med jämställdhet och likabehandling på 

förskolor och skolor. Slutligen tar man upp olika fallgropar, vilken roll man menar att 

skolledare bör ta, motstånd och bakgrund. Alla citat i denna del är hämtade från hemsidan; En 

jämställs förskola och skola, citaten kommer att följas av rubriken och eventuell underrubrik 

på det stycke som jag hämtat citatet ifrån och hela http-adressen. 

Synen på jämställdhet 
 

På hemsidan definierar man jämställdhet som: ”[...] lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter för kvinnor och män. Jämställdhet handlar alltså om maktförhållanden och 

relationer mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.” (En jämställd förskola och skola: Vad 

är jämställdhet?: Definitioner, http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-

jamstalldhet/definitioner.shtm) man framhåller att en gemensam definition av begreppet är en 

viktig utgångspunkt i jämställdhetsarbetet. Jämställdhet framhålls som ett kunskapsområde 

inte som en attitydfråga och man påpekar att det är viktigt att ha gemensamma teorier att utgå 

ifrån i jämställdhetsarbetet. 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/definitioner.shtm
http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/definitioner.shtm
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Inledningsvis så framhäller man att det inte bara är kön som har betydelse utan man menar att 

hur kön formas påverkas av andra kategorier:  

 

Kön är den mest grundläggande kategorisering vi gör av människor. Det styr hur vi uppfattar och bemöter 

människor och också hur de uppfattar sig själva. Men det finns också andra faktorer som påverkar hur vi blir 

uppfattade och bemötta. Vi är inte ”bara” flickor och pojkar, kvinnor och män utan verkligheten är mer komplex 

än så. Kön samverkar med andra kategorier som etnicitet, sexualitet, handikapp och social klass i skapandet av 

genus (En jämställd förskola och skola: Vad är jämställdhet?: Inte bara kön har betydelse, 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/inte-bara-kon-vad-ar-jamstalldhet.shtml). 

 

Efter detta tar man också upp intersektionalitet, sexuell läggning och osynliggjord eller 

avvikare vilket följs av definitionen: ”På samma sätt som med sexuell läggning, kan etniskt 

ursprung, trosuppfattning och handikapp göra att pedagoger i vardagen agerar så att det 

skapas normer och avvikelser”(En jämställd förskola och skola: Vad är jämställdhet?: Inte 

bara kön har betydelse, http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/inte-bara-kon-vad-

ar-jamstalldhet.shtml). Här visar man på en syn på jämställdhetsarbetet som ett arbete som 

inte bara innefattar att ifrågasätta och uppmärksamma konstruerandet av genus. Men detta 

faller till viss del bort under följande delar av texten. Då och då kommer även andra normer 

och kategorier upp och problematiseras men genus står ofta som en ensam kategori. Några av 

de mål som presenteras på hemsidan under delen Lärande exempel – förskola och Lärande 

exempel - skola lyder: 

 

Förskolan: Att alla barn ska talutrymme vid sammlingen. Att varje barn ska kunna klä sig själv och känna 

självständighet. Att flickor och pojkar ska leka med varandra. Att flickor och pojkar vidgar sina möjligheter att 

leka. Att flickor och pojkar utforskar allt material på förskolan. Att se och bekräfta barnet för deras egen person.  

Att ge både flickor och pojkar ska få förebilder i sagor och ramsor. Att vidga barnens bilder av manliga och 

kvinnliga yrken (En jämställd förskola och skola: Lärande exempel- förskola, 

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-forskola/larande-ex-forskola.shtml). 

 

Skola: Att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter. Att flickor och pojkar ska respektera varandra och kunna 

samarbeta med varandra. Att motverka kränkningar. Att ge både flickor och pojkar utrymme att pröva och 

utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Att ge flickor och pojkar fler förmågor än de som 

ryms inom de traditionella könsmönstren (En jämställd förskola och skola: Lärande exempel – skola,  

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/larande-ex-grundskola.shtml). 

Gällande förskola så återkommer målen att barnen skall vidga sina förmågor samt att flickor 

och pojkar skall leka tillsammans ett flertal gånger. Av målen att döma så verkar det, som jag 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/inte-bara-kon-vad-ar-jamstalldhet.shtml
http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/inte-bara-kon-vad-ar-jamstalldhet.shtml
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ser det, som att den situationen som nu finns är mycket könsuppdelad framför allt är detta 

någonting som man rörande förskolan tar upp och har mål att ändra på. Liknande metoder för 

att vidga barnens genusmönster var även målen för arbetet på genusförskolorna Tittmyran och 

Björntomten (Wahlström, 2003). Utifrån Butlers (2004) och Hirdmans (2003) teorier om hur 

genusmönstren kan förändras genom att bryta isärhållningen mellan könen och agera genus på 

nya sätt så kan detta att uppmana barnen till att agera på nya sätt leda till att genus förändras. 

Genomgående i texten använder man sig av begreppet genus som man inledningsvis 

definierar på följande vis:   

Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar de 

uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Genus ger uttryck för för de 

värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället. […]Genus är inte statiskt utan 

förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen. (En jämställd förskola 

och skola: Vad är jämställdhet?: Genus och genusteori, http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-

jamstalldhet/genus-genusteori.shtml)  

I jämförelse med hur Butler använder sig av begreppet genus kan man se vissa skiljelinjer, 

hemsidans definition av genus handlar bara om det social och kulturella könet medan Butler 

(2007) även talar om att genus påverkar det kroppsliga, hur vi ser på och tolkar kroppen 

påverkas av den sociala och historiska kontext vi befinner oss i. Butler menar att en viktig del 

av ifrågasättande av genus handlar om att ifrågasätta kroppen som objektiv, detta menar hon 

är nödvändigt för att komma bort från en syn på genus som grundat i biologi. Ifrågasättandet 

av kroppen och biologin som objektiv är inget som jag finner i texten på hemsidan.   

Genus- och likabehandlingsperspektiv i skolämnen 

På hemsidan finns en genomgång av alla vanliga ämnen i skolan och hur man kan anlägga ett 

genusperspektiv inom ämnet. Här tas genus, sexuallitet, funktionshinder, etnicitet och ålder 

upp som kategorier att inkludera när arbetet i de olika ämnarna utformas. Man framhåller att 

genus- och likabehanddlingsperspektiv skall integreras i ämnesundervisningen samt att man 

skall arbeta med att skapa förutsättningar för elever att motverka genus och andra 

diskrimineringsstrukturer. Här går skrivningen på hemsidan längre än de nationella 

kursplanerna där ämnena matematik, musik, språk, engelska, naturorienterade ämnen, biologi, 

fysik och kemi helt saknar skrivningar om genus eller jämställdhet (Wernersson, 2009a). 

Genom att inkludera dessa perspektiv i alla ämnen möjliggör man för ett ifrågasättande av 

olika sorters normer vilket kan bidra till att vidga elevernas handlingsutrymme (Brade, 2008). 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml
http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml
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Eleverna beskrivs här som aktörer i arbetet med att motverka genusstrukturer och andra 

normer, eleverna är ju delaktiga i att skapa hur genus och andra normer sätter gränser. Både 

Hirdman (2003) och Butler (2004) framhåller vikten av kunskap för att kunna förändra och att 

förändring av genus går genom att skapa nya sätt att agera på och då borde inkluderandet av 

eleverna skapa möjligheter till förändring. Barde (2008) påpekar också att det är viktigt att 

inte särskilja kvinnohistoria eller homosexuallitet ifrån den vanliga historie- eller 

sexualundervisningen då riskerar man att förstärka de normer som finns om den manliga och 

heterosexuella normen, dessa och andra aspekter behöver därför integreras i det vanliga 

skolarbetet. Utifrån detta kan man säga att en viktig del i förändringsarbetet bygger på 

kunskap och att många fler aspekter på kunskap inkluderas i skolarbetet, om man inte skall 

riskera att ytterligare förstärka den redan rådande normen. De kategorier som inte alls nämns 

här är könsöverskridande identiteter, religion eller social klass, dock så tar man upp att man 

kan ta med diskrimineringslagstiftningen i skolarbetet men inte heller där så förekommer 

klass.   

Framställningen av genus 

Genom hela hemsidan skriver man om genus inte bara som ett verktyg utan i texten kan man 

hitta beskrivningar av pojkar och flickor, vilka jag kommer att analysera nedan. Under 

rubriken Lärande exempel – förskolan finns exempel från tidigare förändringsarbete på 

förskolor. Ett exempel handlar om hur man kan förändra situationen vid måltiderna, som 

beskrivs som följer: 

Observationer och analys: Flera förskolor har observerat ”hjälpfröknar”. Det är flickor som skickar mat och 

hjälper till att lägga upp till andra. Det är inte ovanligt att samtalet vid bordet domineras av pojkar, särskilt om 

det sitter flera pojkar vid samma bord. [...] Mål: Att alla barn ska ta ansvar för sin egen måltid. Att alla barnen 

ska kunna föra ett samtal vid matbordet där alla är delaktiga (En jämställd förskola och skola: Lärande exempel 

– förskola: Samling och måltider, http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-forskola/samling-

maltider.shtml) . 

Ett förslag på åtgärder som har genomförts på en förskola är ”Pojkbesök vid flickornas bord”.  

Förskoleavdelningen sätter sina fem flickor vid ett eget bord. Motivet är att de ska få ”tala klart” utan att bli 

avbrutna, vilket de blev när de satt flera pojkar med vid bordet. De placerar också ibland en pojke vid flickornas 

bord, för att han ska få träna ”samtalsteknik”. Flickorna är bra på att lyssna på varandra och föra samtal  (ibid.).  

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-forskola/samling-maltider.shtml
http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-forskola/samling-maltider.shtml
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Detta exempel visar på en motsättning i hur man ser på jämställdhetsarbetet, där man 

inledningsvis påpekar att man vill komma bort ifrån en situation med flickor som 

”hjälpfröknar” men samtidigt så innehåller detta förslag till åtgärd en situation där man gör 

flickorna till desamma genom att de ska hjälpa pojkarna i att träna på samtalsteknik. Här 

menar jag att man kan se ett konstruerande av genus, då genus är någonting som skapas och 

återskapas genom handlingar (Butler, 2004) så menar jag att man genom denna åtgärd riskerar 

att förstärka en redan existerande genuskonstruktion som innebär att flickor ska hjälpa pojkar 

och att flickor (vilket man också skriver) är bra på att lyssna och samtala. Även att man 

skriver ut detta, om hur flickor är, menar jag tyder på en underliggande syn på genus som 

olika för flickor och pojkar. Detta visar på hur stark isärhållningen mellan män och kvinnor 

är. Här kan jag se att både egenskaper och sysslor förknippas vid ett visst genus, att det är så 

genus framträder i dagens samhälle framhåller Hirdman (1993) och hon påpekar också att om 

man inte inkluderar ett utmanade av genuskonstruktioner i jämställdhetsarbetet så riskerar 

man att befästa skillnader mellan män och kvinnor, något som jag menar sker i detta fall. 

Även andra exempel på hur man kan lösa den observerade problematiken framhålls, lösningar 

som buffé-dukning där alla barn serverar sig själva, lösningar som inte innebär att barnen 

uppdelas utifrån deras kön och där flickorna inte blir satta att hjälpa pojkarna, vilket man ju 

inledningsvis säger att man vill undvika.      

 Något som jag anser värt att notera är att i flera fall framställs det som att de är 

pojkarna som är problemet, vilket man i många fall förklarar genom att pedagogerna inte går 

in och är med i pojkarnas aktiviteter i lika stor utsträckning som vad gäller flickornas lek. På 

alla dessa olika situationer följer åtgärder. Exempelvis så har man under rubriken Lek 

inomhus observerat att flickor och pojkar leker olika, de använder rummet olika och de 

samspelar med varandra på olika sätt och därmed tränar de olika färdigheter. På detta följer 

olika åtgärder som syftar till att bredda flickorna och pojkarnas sätt att leka och vara med 

varandra men också att de ska leka mer i könsöverskridande grupper. Det enda som inte 

kommer upp i åtgärderna gäller dock observationer visat att flickor är sämre än pojkar på att 

ta in nya barn i leken, detta talas det inte mera om, kanske är det så att man inte ser detta som 

ett problem. Men detta kan te sig lite problematiskt då det sätt som pojkarna leker blir något 

som skall breddas medan så som flickor leker inte behöver göra det i lika stor utsträckning. 

Även här frågar jag mig om man här inte riktigt kommer ifrån en syn på flickor och pojkar 

som olika och att man trots att man jobbar med jämställdhet och säger att man vill ge alla lika 

möjligheter inte lyckas komma bort från den bilden av genus som tudelat.  
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Kompensatorisk pedagogik är ett annat verktyg som används i jämställdhetsarbetet och som 

man skriver skall syfta att ”bredda pojkar och flickors könsroller” för att de inte skall 

begränsas av snäva traditionella mönster. Ett sätt att arbeta med detta är att dela in 

barngruppen eller klassen i pojk- respektive flickgrupper, när man skriver om detta är man 

noga med att påpeka att denna uppdelning inte är ett mål utan ett medel som kan användas för 

att nå målet, alltså jämställdhet. Här visas på en binär syn på kön där man endast nämner två 

olika kategorier att tillhöra: flicka eller pojke. Dock uppmärksammas att alla inte följer 

mönstret; 

 […] viktigt att uppmärksamma att inte alla flickor och pojkar återfinns inom de traditionella mönstren. 

Skillnaderna mellan flickorna i flickgruppen kan vara större än mellan gruppen pojkar och flickor . Det 

kompensatoriska arbetet måste därför alltid ha individen i fokus, samtidigt som de traditionella mönster som har 

observerats ska motverkas (En jämställd förskola och skola: Steg 2 – Förändra: Kompensatorisk pedagogik, 

http://www.jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/steg2-kompensatorisk-ped.shtml).  

Efter detta följer exempel på hur man kan jobba i flick- och pojkgrupper, dessa exempel gå 

inte djupare in på hur detta skall ske med hänsyn till individuella skillnader inom gruppen, 

inte heller tar man upp om det finns andra grupperingar som kan påverka hur barnen/eleverna 

handlar. På hemsidan återkommer arbetet med könsindelade grupper ett flertal gånge och då 

utan skrivelsen om att alltid utgå ifrån individerna då alla inte finns inom den förväntade 

gruppen. I Lika värde, lika villkor? (Nordenmark & Rosén, 2008) är författarna mera kritisk 

till denna arbetsform. Författarna menar att man genom att dela in barn och elever efter kön 

gör att man riskerar att förstärka könsstereotypa förväntningar samt genus- och 

sexualitetsnormer istället för att öppna för barn och elevers gränsöverskridande aktiviteter. 

För att uppnå förändring av hur genus ter sig idag menar både Hirdman (2003) och Butler 

(2004) att man bör bryta isärhållandet av män och kvinnor och med Butlers ord starta 

”genustrubbel” vilket innebär att aktivt bryta mot de normer som gäller för hur genus i dag 

framstår. Frågan är om det är möjligt att bryta synen på att män och kvinnor skall göra olika 

saker på olika platser om man återkommande delar in barn och elever i grupper som baseras 

på deras genus. Detta arbetssätt beskrivs visserligen som ett medel och inte som ett mål, men 

det finns inte på hemsidan någonstans beskrivet hur man kan gå vidare från könsindelade 

barn- och elevgrupper till samkönade grupper. Jag skulle även vilja fråga mig hur man gör om 

vissa elever inte identifierar sig som varken flicka eller pojke, vilken grupp skall de placeras 

i? Könsöverskridande identiteter tas aldrig upp på hemsidan. Diskurser sätter upp gränser för 

hur vi ser på världen och att dessa gränser får konsekvenser (Fairclough, 1992), utifrån detta 

http://www.jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/steg2-kompensatorisk-ped.shtml
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menar jag att man kan tolka den väldigt starka binära synen på genus som en diskursivgräns 

som gör det svårt att se att inte alla identifierar sig som man eller kvinna.  

 Läsning och skrivande är fenomen som tas upp, här visar observationer att 

flickor läser och skriver mer än pojkarna. Åtgärderna som presenteras handlar i huvudsak om 

att öka och stimulera pojkarnas läsande och skrivande. De flickor och pojkar som hamnar 

utanför den ”egna” gruppen pratas det inte om vilket kan göra att de flickor som läser lite inte 

fångas upp av dessa åtgärder. Den binära könsuppdelningen problematiseras inte alls under 

denna del och inte heller tar man upp om det kan vara så att hur mycket man läser kan vara 

kopplat till exempelvis socialklass. När inte andra strukturella faktorer alls tas upp, så som 

klass i relation till hur mycket eleverna läser, kan man riskera att missa de som avviker från 

sin egen grupp (genus) och missa att det inte bara finns ett sätt att vara exempelvis pojke på. 

 Ett exempel på hur man uppmuntrat pojkar att läsa lyder som följer: ”En manlig 

rektor uppmanade alla pojkar på mellanstadiet att läsa minst 1000 sidor på en termin, med en 

gemensam aktivitet som pris” (En jämställd förskola och skola: Lärande exempel skola: 

Språk, http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/sprak.shtml). En utmaning som 

utgår ifrån att pojkar behöver få mera läsvana, flera liknande exempel ges alla utifrån att 

pojkar behöver uppmuntras till läsning. Man tar aldrig upp att de individuella skillnaderna kan 

vara stora och jag kan tänka mig att skillnader i hur mycket elever läser kan i stor utsträckning 

bero på socialklass. Inte heller tar man upp att det även kan vara så att vissa flickor skulle 

behöva läsa mera, eller att vissa pojkar kanske redan läser mycket och därmed inte är i behov 

av ytterligare stimulans. Detta blir ytterligare ett moment där man återigen håller isär flickor 

och pojkar på grund av kön och därmed kan riskera att förstärka synen på kön som tudelat 

(Butler, 2004; Hirdman, 2003).     

 Det finns ingen förklaring till om det var viktigt att rektorn var manlig eller inte. 

Men kanske så är den manliga normen så stark att lärarna, som med stor sannolikhet är 

kvinnor och hur som helst lägre i hierarkin än en rektor, inte kan med att ställa dessa högre 

krav på pojkarna. Jag undrar om man inte även här riskerar att begränsa jämställdhetsarbetet 

genom att man genom detta agerande riskerar att befästa olikheter mellan eleverna. Pojkarna 

förväntas inte vara villiga att läsa om endast lärarna kräver det utan måste få särskild 

uppmuntran även det faktum att de måste utmanas kan verka förstärkande på den manliga 

normen men också isärhållningen mellan könen, vilken Hirdman (2003) menar är en av 

grundstenarna i genussystemets utformning. Diskurser sätter upp gränser för vad som får 

sägas och göras och av vem (Foucault, 1971; Fairclough, 1992) utifrån detta och utifrån 

jämställdhetsbegreppet som bygger på två sorter som skall jämställas menar jag att man kan 

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/sprak.shtml
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se jämställdhetsdiskursens begränsningar om man inte inkluderar utmanandet av 

genusnormen i arbetet (Butler, 2004; Hirdman, 2003). Man riskerar att reproducera redan 

rådande uppfattningar om genus, som att flickor och pojkar är olika och därmed blir de 

bemötta på olika sätt.      

 Här visar det sig också att man utgår ifrån att flickor och pojkar är intresserade 

av att läsa olika sorters böcker, ”På högstadiet stimulerar pedagogerna pojkarnas läsande med 

ett stort titelurval för pojkarna att välja ur.” (En jämställd förskola och skola: Lärande 

exempel – skola: Språk, http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/sprak.shtml ) . 

Pojkar förutsätts här vara intresserade av att läsa andra böcker än flickor oavsett andra 

faktorer, som individuella intressen, och detta menar jag visar på en genusnorm som innebär 

att flickor och pojkar i grunden är olika och har olika egenskaper och intressen (Butler, 2004; 

Hirdman, 2003). Även detta exempel menar jag visar på begränsningar med 

jämställdhetsdiskursen. I många fall när man på hemsidan skriver om vad man kan fokusera 

på när man observerar barnen nämner man inte flickor eller pojkar i frågeställningarna utan 

det nämns oftast senare när man skriver om hur man kan bearbeta det man observerat. Att inte 

genus nämns inledningsvis möjliggör att se även andra kategorier som kan påverka hur barnen 

och eleverna agerar. Men när genus nämns skriver man om det som någonting som endast kan 

anta två former, flicka eller pojke. Att endast prata om kön som någonting tudelat gör att man 

riskerar att reproducera och förstärka den föreställningen om genus som idag finns (Butler, 

2004). Pratar man hela tiden pratar om pojkar och flickor som två motsatta grupper så riskerar 

man att neutralisera den uppdelningen mellan vad som ses som olika genus (Butler, ibid, 

Hirdman, 2003).  

Genus och andra normer 

Under rubriken Studiemiljö behandlar man mera övergripande tendenser så som förekomsten 

av härskartekniker, samarbete mellan elever och kränkningar, både verbala och fysiska. Både 

bland flickor och pojkar fanns de elever som hade svårt att samarbeta med alla i klassen och 

de som använde härskartekniker. Men de enda kategorier som nämns är flickor och pojkar. 

När man skriver om verbala och fysiska kränkningar skriver man om att verbala kränkningar 

är vanligt förekommande, så som könsord och andra nedsättandeord som man menar är ord 

som hjälper till att upprätthålla traditionella könsmönster. Men man berör inte om det är så att 

dessa ord kan tänkas upprätthålla andra sorters normer än genusnormer så som sexualitets 

normer, klass, etnicitet eller religion. I I normens öga – metoder för normbrytande 

undervisning (Brade, 2008) framhåller författarna att det är just normerna (det vill säga alla 

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/sprak.shtml
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stratifierade normer) som man menar i stor utsträckning kan ligga till grund för kränkningar i 

skolan och de visar på normkritiska metoder som man kan utgå ifrån när man i skolan arbetar 

mot kränkningar och diskriminering och för likabehandling. Även i boken Lika värde, lika 

villkor?(Nordenmark & Rosén, 2008) så påpekas att kränkningar är en fråga som rör makt och 

normer. Ett normkritisktsynsätt framhåller man som en förutsättning för att lyckas med arbete 

för jämställdhet och lika villkor i skolan.    

 Observationer som genomförts på skolor har visat att fysiska kränkningar 

uppmärksammas mera när flickor är inblandande medan man när pojkar är inblandade inte 

griper in lika snabbt. För att komma bort från ovanstående beteenden menar man att alla 

elever behöver träna sig i att samarbeta med alla. Angående kränkningar går att läsa; 

”Flickorna fick träna på att synliggöra kränkningar och sätta gränser. […]. Pojkarna fick 

arbeta med sitt språk. Pojkars språk sinsemellan karaktäriserades ofta av torftigheter.” (En 

jämställd förskola och skola: Lärande exempel – skola: Studiemiljö, 

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/studiemiljo.shtml) . Det här ger en tydlig 

bild av hur man ser på flickor och pojkar i samband med kränkningar, flickorna får här träna 

på att säga ifrån, de är alltså de som är offren som blir utsatts. Pojkar skall träna sitt språk, lära 

sig att inte använda elaka ord och man tar också upp att de ska kunna säga ifrån när det gäller 

fysisk kontakt; ”Där fick de träna på hur man säger ifrån om man inte vill bli utsatt för fysisk 

kontakt” (ibid.). Pojkar kan alltså även de vara offer och behöva träna på att säga ifrån, men 

då rör de fysiska kränkningar och inte verbala, för flickorna gäller båda delarna. Detta trots att 

man då man redogör för vad man sett under observationerna visar att både flickor och pojkar 

utsätts för både verbala och fysiska kränkningar och rimligen borde båda grupperna behöva 

träna på att säga ifrån och visa respekt. Om det är så att några andra grupper skulle kunna vara 

särskilt utsatta för kränkningar framgår inte. Butler (2004) tar upp risker som hon menar kan 

finnas med ett liknande sätt att se på exempelvis sexuella trakasserier i samband med hur man 

utformar lagtexter. Hon menar att i fall där man skriver in mannen som förövare och kvinnan 

som offer, riskerar man att förstärka denna bild av kvinnor som underordnade männen. Detta 

skulle även kunna ske i detta fall, att offerrollen knyts till ett visst genus, man riskerar också 

att om man bara ser kränkningar mellan dessa två grupper där ena parten framställs som den 

mest troliga förövaren att missa andra falla av kränkningar. När det gäller användning av 

härskartekniker så kan de enligt hemsidan motverkas genom användandet av 

bekräftartekniker, vilka är motsatser till härskartekniker, synliggöra istället för att 

osynliggöra, subjektifiera istället för att objektifiera och så vidare.   
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Både Butler (2007) och Hirdman (2003) framhåller att sexualitet och heterosexualitetsnormen 

är viktig för konstruerande av genus. På hemsidan tar man tidigt upp heterosexualiteten som 

norm och att denna norm skapas och upprätthålls av alla i en grupp. När det rör förskolan på 

hemsidan tas ämnet sexualitet upp men inte integrerat i den delen som riktar sig specifikt till 

just förskolan utan under rubriken Fallgropar som tas upp i slutet, under rubriken Homo eller 

hetero för små barn står att läsa:  

[...] heteronormen finns överallt. För mindre barn märks den i hur bilden av familjen reproduceras på förskolan; 

på bilder, i böcker, i samtal. Där består familjen i de allra flesta fall av en mamma, en pappa och barn (En 

jämställd förskola och skola: Fallgropar, http://www.jamstalldskola.se/fallgropar/fallgropar.shtml).  

Man skriver vidare att det är viktigt att ta upp homosexualitet även när det gäller små barn för 

att bekräfta alla barns familjer och göra olika slags familjer synliga. Sexualiteten kopplas här 

till vuxna i barns närhet och inte till barnen i sig, även om jag kan tänka mig att även barn i 

förskoleåldern kan ha relationer med varandra, som att vara ihop med någon.  

 Rörande skolan tar man först upp att verbala kränkningar ofta återspeglar gamla 

värderingar om kön och sexualitet och att när verbala kränkningar används så skapar det 

gränser och normer. Men även fysiska kränkningar kopplade till sexualitet, som att flickor blir 

tafsade på uppmärksammas. När man kommer till avsnittet Genusperspektiv i ämnen så tar 

man genomgående upp att homo- och bisexualitetet måste komma fram i ämnet och att detta 

inte skall göras som något annat utan på samma sätt som heterosexuallitet. Samt att musik och 

konst skapade av homo- och bisexuella skall lyftas fram. När det gäller sex- och 

samlevnadsundervisningen nämner man inte hbt, könsöverskridande identitet eller 

heterosexualitet utan här tas bara genus upp genom att man skriver att det är relevant att tala 

om manligt och kvinnligt. Den heterosexuella normen har en stark påverkan på 

konstruerandet av genus (Butler, 2004; Hirdman, 2003) kanske riskerar man här att begränsa 

jämställdhetsarbetet om man inte inkluderar ett utmanande av genusnormerna på alla nivåer 

(Hirdman, 2003). 

Språk 

Genomgående skrivs det om kön som någonting som kan anta två former, kvinna eller man. 

Det finns inget ifrågasättande av denna binära uppdelning av kön, personer med 

könsöverskridande identitet nämns inte även då andra kategorier än kön tas upp. Vissa 

exempel är skrivna på ett sådant sätt att man inte har kunnat undvika att använda sig av 

pronomen tredje person singularis när man har velat illustrera situationer inom förskolan 
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under rubriken Lärande exempel – förskola. Texten är så skriven att detta bli svårt att undvika 

att använda sig av orden han eller hon. Här skriver man hon om förskolläraren, det skulle rent 

textmässigt gå att skriva han/hon, men detta kan man se som ett exempel på hur språket vi har 

att tillgå begränsar. I detta falla att det utan ett neutralt pronomen för tredje person singularis 

så är det svårt att tala om en person utan att dela in den i kategorin man eller kvinna. Därmed 

så upprepar och reproduceras en binär uppdelning mellan män och kvinnor. Vad gäller texten 

på hemsidan har man skrivit hon om en förskollärare vilket kan bero på att det är den gängse 

föreställningen om en förskollärare att det är en kvinna, men även detta blir då en upprepning 

av normen. Ordet hen, (hens, henom) är ett neutralt pronomen för tredje person singularis som 

har börjat dyka upp i olika sammanhang. Hen har som har till syfte att göra det möjligt att tala 

om en person i just tredje person singularis utan att veta vilket kön den personen 

har/identifierar sig med, men det är dock ett ord som än så länge inte har fått ordentligt 

fotfäste. Språket är viktigt för hur vi uppfattar verkligheten, men språket bidrar också till att 

skapa verkligheten (Bergström & Borénus; 2005; Fairclough, 1992; Hirdman, 2003; Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000). Avsaknaden av ett ord som hen kan därmed leda till att vi har det 

svårt att se på kön som annat än tudelat då vi inte har ord för att tala om kön på annat sätt.   

 Under rubriken Lärande exempel förskola finns det exempel på observationer 

som har gjorts på förskolor och där man bland annat har observerat hur barnen leker inomhus. 

”Flera förskolor har observerat att det i leken finns skillnader mellan flickor och pojkar. När 

barnen själva får bestämma i den fria leken, leker de ofta i könsskilda grupper och i 

könstypiska mönster” (En jämställd förskola och skola: Lek inomhus, 

http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-forskola/lek-inomhus.shtml ). En sammanställning 

av de observerade skillnaderna tar upp val av material:  

 

Pojkar: konstruktion, bilar, tågbana.  

Flickor: dockor, lekkök, utklädningskläder, pyssel, rit- och målarsaker (ibid.).  

 

Vidare går att läsa att pojkar tränas i experimenterande. Det som jag menar är intressant med 

detta exempel är att jag menar att här visas på en tydlig underliggande syn på genus och vad 

olika genus skall göra. Pojkar beskrivs som att de leker konstruktions-lekar, vad detta är 

definieras inte mera precist (jag skulle dock kunna tänka mig att det som syftas på är lego och 

byggkloss lekar). Flickor beskrivs som att de pysslar (inte heller tydligare definierat men som 

jag misstänker handlar om att leka med pärlplattor, väva och sy). Det jag i detta menar visar 

på en underliggande syn på flickor och pojkars genus som olika är att de vuxna väljer att se 
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pojkarnas aktivitet som konstruktion, någonting som de genom just den benämningen lyfter 

upp till en högre abstraktions nivå och därmed förhöjer. Det verkar inte som att de som har 

observerat har reflekterat över att hur de väljer att benämna aktiviteter som barnen utför 

faktiskt påverkar synen på själva aktiviteten. För jag skulle vilja påstå att pysslande 

(pärplattebyggande, att väva och sy), ritande- och målande är konstruerande, men att de som 

observerat inte ser en typiskt flick-aktivitet som någonting som kan benämnas som det. Att 

det är mannen (här pojken) som är normen och att det han gör är det som är värdefullt 

(Hirdman, 1993, 2003) menar jag detta är ett tydligt exempel på.   

 Jag skulle även vilja påstå att det går att se en underliggande syn på vad 

experiment anses vara och vem som kan experimentera, detta någonting som enligt texten 

pojkar får träning i, vilket jag uppfattar det som är knytet till konstruktionslekarna. Men kan 

inte även kan se lek med utklädningskläder ses som en form av experimenterande, att prova 

olika roller, och är inte målande ett experimenterande med färg och form? Även här menar jag 

att det går att se att de som observerat ser på olika sätt på flickors och pojkars lek där det som 

pojkar gör lyfts upp får benämningar som leder tankarna till vuxenvärlden och att det är 

aktiviteter som kan lära någonting. Medan när man ser på flickors lek så ser man på den som 

vad de gör, alltså pysslar, målar och ritar, ingenting annat. Hur vi använder språket påverkar 

vilken verklighet vi ser (Bergström & Borénus, 2005; Fairclough, 1992; Winter Jörgensen & 

Phillips, 2000) och hur man skriver och talar om flickor och pojkar påverkar hur vi ser på dem 

(Hirdman, 2003). Detta menar jag också visar på diskursiva gränser som finns inom 

jämställdhetsbegreppet där det finns stort fokus på kategorierna kvinnor och män men inget 

utmanande av genus.   

Stressade flickor och avslappnade pojkar 

Inledningsvis skriver man om olika lärande kulturer vilka resulterar i att flickornas betyg är 

bättre än pojkarnas. Genom att observera eleverna har man kunnat se att flickorna har högre 

ambitioner och lägger större vikt vid studierna, medan pojkarna inte har lika höga ambitioner 

och inte ser höga betyg som någonting viktigt. Pojkarna får och ber om mera uppmärksamhet 

medan flickorna är bättre på att arbeta självständigt. Båda dessa lärande kulturer 

problematiseras, åtgärder för pojkgruppen handlar om att lära sig ta eget ansvar, träna 

samarbete och reflektion. Medan flickorna ska få hjälp att kanske inte ha allt för höga 

ambitioner, detta då man menar att de höga ambitionerna kan hämna flickornas utveckling då 

de riktar in sig allt för mycket på prestation och vågar inte pröva nya saker. Man tar också upp 

att den höga ambitionsnivån kan leda till stress och att flickor behöver får stärkt självkänsla 
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och självförtroende som inte är kopplat till prestationer.   

 Att flickor känner sig stressade i skolan är också någonting som berörs i statens 

offentliga utredning Flickor och pojkar i skolan – Hur jämställt är det? (SOU 2009:64504). 

Där man skriver att stressen bland barn i skolan ökar, särskilt bland flickor. Men på hemsidan 

så tar man inte upp huruvida det är så att dessa lärande kulturer som är baserade på annat än 

kön, och jag skulle kunna tänka mig att exempelvis klass kan ha inverkan på vilken syn på 

studier och betyg som elever har. Liksom genus påverkar social klass våra sociala identiteter, 

vi socialiseras in i ett visst sätt att se världen (Berger & Luckman, 1966) om man kommer 

från en miljö där utbildning ses som viktigt och en självklarhet så menar jag att detta kommer 

att påverka ens egen syn på utbildning och betyg. På hemsidan problematiseras flickornas 

höga ambitioner och vilja att arbeta teoretiskt, även här menar jag att den manliga normen 

framträder. Att flickorna är seriösa och ambitiösa ses i relation till (de mera avslappnade?) 

pojkarna som avvikande. Kanske även detta ett exempel på den manliga normen, vilken 

Hirdman (1993, 2003) ser som en viktig del i genussystemet. Pojkarna blir normen, det 

normala, flickorna de som avviker och framställs som de som bör förändra sitt beteende.  

Slutsatser 

Nedan kommer jag att presentera de resultat som analysen av hemsidan har gett och ge förslag 

på framtida forskning på området. Jag kommer också att analysera vilka effekter som 

diskursens ordning, alltså synen på genus och jämställdhet kan ha, vilket enligt Fairclough 

(1992) är en viktig del i en diskursanalytisk studie.     

 Jag anser att jämställdhetsdiskursen är tydlig på hemsidan, det finns ingen strid 

för eller emot. Att det inom skolvärlden finns denna syn på jämställdhet som någonting 

självklart är även någonting som Wernersson (2003) framhåller i sin avhandling. Jämställdhet 

talar man om som en grundläggande värdering, ingenting som kan väljas bort, något som är 

korrekt om man ser till rådande styrdokument som läroplaner, skollag. I huvudsak så finns två 

olika sätt att se på jämställdhet, som balansering av olikheter där man utgår ifrån att män och 

kvinnor är i grunden olika eller jämställdhet som lika villkor för män och kvinnor och då 

utgår man ifrån män och kvinnor som i huvudsak lika (Hirdman, 2003; Wernersson, 2009b). 

Utifrån dessa två sätt att se på jämställdhet menar jag att den synen på hemsidan som är 

rådande är att man utgår i från att män och kvinnor i grunden är lika och man arbetar för att 
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alla barn och elever skall få samma möjligheter oavsett kön. Men samtidigt sätter 

jämställdhetsdiskursen upp vissa hinder för utmanandet av genuskonstruktioner vilket jag 

kommer att återkomma till nedan.    

 Det överlägset största fokus på hemsidan läggs på jämställdhet, vilket kanske 

inte är så anmärkningsvärt men i inledningen skriver man om hemsidan att ”Det här är en 

webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola” (En jämställd 

förskola och skola: En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit?, 

http://www.jamstalldskola.se/index.shtml ). I övervägande del av de råd och tips som ges 

används genus som kategoriseringsgrunder för att visa på hur olika situationer ser ut och kan 

lösas och man talar om flickor och pojkar som två olika kategorier. Vid något enstaka tillfälle 

nämns att alla inom gruppen flickor inte följer mönstret inom den gruppen att individuella 

skillnader kan vara större, men vidare ger exemplen ändå en bild av flickor och pojkar som 

två olika och ibland motsatta grupper. Inledningsvis skriver man om intersektionalitet och 

andra stratifieringsgrunder än kön men de får mycket lite plats i texten i övrigt. Det finns 

också ett stort fokus på kompensatoriskt arbete och det finns med i de flesta moment på 

hemsidan. Tidigare forskning har visat på att det är viktigt att ta hänsyn till att att genus 

påverkas av etnicitet och klass och inte bara handlar om två olika grupper, pojkar och flickor, 

annars riskerar man att missa information om hur genus konstrueras vilket kan leda till att 

jämställdhetsarbetet inte blir lika framgångsrikt (Forsberg, 2002). Att socialklass tas upp 

endast en gång på hemsidan är kanske inte så konstig om man ser till utvecklingen av det 

sociala förändringsarbetet som skolan arbetar med, tidigare forskning har visat på att det här 

skett en förskjutning i fokus från klass till jämställdhet, mobbning och rasism (Martinsson, 

2007). På hemsidan tas andra kategorier upp men många gånger så tar man endast upp genus, 

i vissa fall kanske det endast är genus som är relevant men om man inte inkluderar andra 

kategorier i förändringsarbetet så kan man riskera att missa andra former av maktordnigar och 

maktordingar inom de olika genus, flickor, pojkar.   

 Genomgående på hemsidan talar man om genus som tudelat, något som endast 

kan anta två former, könsöverskridande identiteter lyser helt med sin frånvaro. Ofta, men inte 

alltid, när man skriver om hur man kan observera och förändra så skriver man om att pojkar 

gör på ett sätt och flickor på ett annat och ofta så består förändringsarbetet att barnen och 

eleverna delas in i grupper utifrån deras genus (pojke eller flicka) och i dessa grupper ska få 

träna på det de inte får träning på annars (kompensatoriskt arbete). Detta kan man tolka på lite 

olika sätt, både Butler (2004) och Hirdman (2003) framhåller vikten av att bryta 

genusmönstren och agera genus på andra sätt för att man genom att agera annorlunda så kan 
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man skapa vidare sätt att vara på och därmed kan man bryta genusstrukturer som begränsar 

vårt sätt att agera utifrån vilket genus vi anses ha. Så att uppmuntra barnen och eleverna att 

agera sina genus på nya sätt kan utifrån Butlers och Hirdmans teorier vara givande. Samtidigt 

påpekar både Butler och Hirdman att om man hela tiden talar om genus som tudelat så 

riskerar man att neutralisera den uppdelningen och därmed förstärka skillnaderna mellan 

genus som män och kvinnor, och de menar också att om man skall uppnå jämställdhet så är 

det nödvändigt att utmana nuvarande genuskonstruktioner.   

 Detta menar jag kan visa på vissa begränsningar med jämställdhetsdiskursen, att 

det kan vara svårt att komma bort ifrån en binär syn på kön och att det kan vara svårt att se 

hur andra kategorier påverkar genus, eftersom att jämställdhetsbegreppet bygger på att det är 

två olika grupper som skall jämställas. Samtidig så innehåller många förslagen på förändring 

på hemsidan genusbrytande aktiviteter, synen på jämställdhet och genus är därmed inte helt 

entydig och hur pedagogerna på förskolorna och skolorna kommer att arbeta med materialet 

kommer sannolikt att ha stor inverkan på effekterna av metoderna som presenteras. Som 

framtida forskning på området skulle just observationer och intervjuer på en skola eller 

förskola som arbetar utifrån detta metodmaterial vara givande, då skulle man även kunna ha 

möjlighet att studera språkliga och sociala förändringar och hur de påverkar varandra, något 

som Fariclough (1992) anser är givande när man studerar diskurser.  
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