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Sammanfattning  

Läroplaner har länge legat till grund för undervisningen i Sverige. De rådande läroplanerna är 

ständigt i förändring och det kommer kontinuerligt nya formuleringar. Läroplaner har präglat det 

svenska skolväsendet sedan år 1919. Denna uppsats syftar till att redogöra likheter och skillnader 

mellan den rådande läroplanen för grundskolan med den nya läroplan som vid skrivandets stund 

verkställs till följande läsår (2011/2012). Dessa läroplaner behandlas genom textanalys som har 

fokus på jämställdhet mellan könen  

Inom utbildningsvetenskaplig forskning har man länge analyserat och forskat om läroplaner. 

Den nya läroplanen är dock ännu ett outforskat fält och denna uppsats dyker in i den nya 

läroplanens innehåll och betraktar vissa fenomen i dess text. Därmed utgör denna 

examensuppsats en begynnande del av forsningen kring den nya läroplanens innehåll och öppnar 

upp för vidare analys.  

För att analysen i denna uppsats ska bli förståelig för samtliga läsare beskrivs både läroplaners 

uppbyggnad samt relevant forskning kring jämställdhet mellan könen. Vi redogör för centrala 

begrepp inom forskning kring jämställdhet då dessa ligger till grund för innehållet i analysen av 

läroplanerna.  

Resultaten av analysen visar att det både finns likheter och skillnader i jämförandet av 

innehållet ur Lpo 94 och Lgr 11 som behandlar könstillhörighet och jämställdhet. Vilka dessa 

likheter och skillnader är samt konsekvenser av läroplanernas innehåll diskuteras sedan 

gemensamt av båda författarna. Diskussionen förs med fokus på hur lärare kan tolka innehållet 

samt vilka konsekvenser denna tolkning får i undervisningssammanhang.  

 

 
Nyckelbegrepp 

 

Begrepp som kommer att användas och som är centrala för examensarbetet är följande:  

kön, genus, könsskillnader, könsroller och jämställdhet. 
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Inledning 

Denna uppsats kommer att belysa det innehåll ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för 

skolklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) samt Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11) som behandlar jämställdhet och kön. I skrivandets stund är implementeringen av 

Lgr 11 i full gång då denna läroplan börjar gälla i samtliga svenska skolor under läsåret 

2011/2012. Ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv är synen på genus som område i 

läroplanerna ett högst aktuellt och diskuterat ämne. Denna uppsats syftar till att leda denna 

diskussion vidare då analyser av Lgr 11 endast är i ett begynnande stadium.  

Båda författarna av denna uppsats har bakomliggande universitetsstudier inom det 

genusvetenskapliga fältet. Detta har under våra utbildningsvetenskapliga studier vid 

lärarprogrammet i Uppsala genomsyrat tankar och observationer som gjorts under 

verksamhetsförlagd utbildning. Under de perioder av verksamhetsförlagd utbildning som vi 

genomfört, har olika aspekter på hur jämställdhetsarbetet på de skolor som vi varit verksamma 

inom utifrån den gällande läroplanen, Lpo 94, skapat frågor och tankar som vi genom detta 

arbete söker utveckla och svara på. 

Som del i sökandet av dessa svar har forskning som publicerats angående innehållet i Lpo 94 

studerats. Några av dessa vetenskapliga verk behandlar förekomsten av begreppen jämställdhet, 

kön, genus, flickor/pojkar samt kvinnor/män.1 Andra texter som vi redovisar i denna uppsats 

som del i den vetenskapliga bakgrund vilket denna undersökning baseras på, beskriver även 

samhällets roll för jämställdhetsarbete i skolan.2 Texter publicerade av Skolverket, 

Utbildningsdepartementet, Statens offentliga utredningar samt texter publicerade av olika 

universitet i Sverige har även inbegripits i den vetenskapliga grund som denna uppsats bygger på, 

för att på ett så omfattande sätt som möjligt understödja analysen som sedan görs över 

läroplanerna. 

Citationer av längre textstycken markeras genomgående i uppsatsen av blockcitat. Dessa 

blockcitat blir tydliga då texten är indragen och i mindre teckenstorlek. Citationstecken används 

därför inte på blockcitat. Titlar på böcker, lagtexter samt rubriker markeras i denna text med 

kursivering. Introducering av vetenskapliga begrepp som vidare beskrivs i denna uppsats 

markeras inledande med fet stil för att poängtera att de i denna text innehåller en viss bestämd 

tolkning. Dessa bestämda tolkningar beskrivs under rubriken Teoretiska utgångspunkter. 

                                                
1 Inga Wernersson (red.) Genus i förskola och skola. Förändringar i policy, perspektiv och praktik. (Göteborg: ACTA 
UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, 2009). 
2 Skolverket, Hur var det ställt? Tack, ojämt! – Erfarenheter av jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor 
(Stockholm: Liber, 2003). 
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Problemformulering 

I denna uppsats kommer de statliga styrdokumenten; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för 

skolklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) samt Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11) och deras innehåll att analyseras. Styrdokumentens innehåll analyseras genom 

diskursiv textanalys utifrån jämställdhet, med fokus på relationen mellan kön och genus. 

Uppsatsen beskriver inledningsvis kort genus som forskningsfält där relevanta huvudbegrepp tas 

upp. Studien är relevant då Sveriges förskoleklasser, fritidshem och grundskolor under 

kommande läsår (ht11/vt12) kommer genomgå ett paradigmskifte då Lgr 11 ersätter Lpo 94 som 

styrdokument. Prioriteringen av jämställdhet mellan könen som perspektiv för uppsatsen, beror 

på studiens begränsningar i omfång.   

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie är att jämföra innehållet i Lpo 94 och Lgr 11 ur ett 

jämställdhetsperspektiv med fokus på könstillhörighet och hur detta presenteras. Uppsatsens 

undersyfte är att behandla det innehåll som analyserats utifrån en lärares perspektiv i relation till 

lärarens yrkesutövande. 

 

– Hur tar Lpo 94 och Lgr 11 upp jämställdhet, genus och kön och hur ser relationen mellan 

dessa begrepp ut? 

 

– Hur skiljer sig synen på jämställdhet i Lpo 94 och Lgr 11? 

 

– Finns det likheter och skillnader i hur jämställdhet, genus och kön behandlas i Lpo 94 och 

Lgr 11? 

 

– Vilka tolkningsmöjligheter får läraren i arbetet med genus och könsroller utifrån Lpo 94 

och Lgr 11? 

 

Disposition 

Uppsatsen bygger på syfte och frågeställningar som tidigare beskrivits, och kommer att behandlas 

i denna studie utifrån en diskursanalys, utformad från Bergström och Boréus beskrivning av 

diskursanalys, ur metodboken Textens mening och makt.3 Inledningsvis i denna uppsats görs en 

sammanfattning samt en beskrivning av centrala begrepp för studien. Dessa centrala begrepp 

                                                
3 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund: Studentlitteratur: 2 omarb. uppl. 2005). 
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ligger till grund för analys av styrdokumenten. Sedan följer en problemformulering, där de 

styrdokument som denna studie vilar på tas upp. Syfte och frågeställningar begränsar uppsatsens 

analysfält och avgränsar således studiens omfång. En beskrivning av arbetsfördelningen mellan de 

två författarna följer.  

Vidare beskrivs studiens bakgrund samt en historisk bakgrund om ämnesvalet. De 

styrdokument som ligger till grund för tagna beslut gällande de läroplaner som senare analyseras, 

skildras genom korta utdrag. Utifrån tidigare genusvetenskaplig forskning beskrivs sedan begrepp 

som är relevanta för denna studie. Som en redogörelse vad tidigare forskning visat om innehållet 

som denna uppsats vilar på, sammanfattas olika studier som behandlar ämnen som är relevanta i 

detta sammanhang. 

Därefter presenteras den typ av textanalys som i denna uppsats används som analysverktyg 

samt en kort beskrivning av avgränsningar. Fortsättningsvis framställs analysens relevans i 

förhållande till ämnes- och materialval.  

De ovanstående delarna introducerar sedan analysen av läroplanerna som delas in i två 

separata delar, en som är skriven av Pernilla Engman och en som är skriven av Klara Janunger. 

Avslutningsvis följer en gemensam diskussion som sammanfattar analysresultaten. 

 

Arbetsfördelning 

Denna uppsats är skriven av två författare, därför har arbetsfördelningen utarbetats genom 

fördelning av de styrdokument som ligger till grund för analysen.  

Klara Janunger kommer under rubriken Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr11 analysera innehållet i nya läroplanen Lgr 11. Pernilla Engman analyserar Lpo 94, den 

rådande läroplanen under rubriken Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för skolklassen och 

fritidshemmet 1994, Lpo 94. Läromedlen bearbetas under dessa rubriker med en diskursiv textanalys 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet och frågeställningarna för studien avgränsar 

textanalysen. Under rubriken Sammanfattande diskussion, förs diskussionen utifrån analysernas 

resultat gemensamt av båda författarna.  

Fördelningen kommer att synliggöras i uppsatsen då författarnamn skrivs ut. Under studiens 

gång har de gemensamma texter som denna uppsats består av skrivit i samråd mellan Pernilla 

Engman och Klara Janunger. Texterna har då skrivits i omgångar då vi skribenter turats om att 

skriva och den andra dikterat. Dessa skrivsessioner har ägt rum på något av Uppsala universitets 

institutionsbyggnader eller i någon av skribenternas hem. Dessa träffar ägde under skrivandets 

gång rum fyra dagar i veckan under sju veckor. Resterande tid användes till enskilt arbete. 

Under arbetets gång har även träffar med handledare Pia-Maria Ivarsson ägt rum. I det 

inledande skedet i uppsatsskrivandet bestod dessa träffar av gruppmöten med andra studenter 

som skrev uppsatser under samma ämnesområde (genus). Träffarna fortsatte sedan individuellt 

mellan författarna och Ivarsson fram till dess att uppsatsen var färdigställd.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt i uppsatsen syftar vi att redogöra hur fokus av det innehåll som uppsatsen 

behandlar vuxit fram. En förklaring för de begrepp vi baserar vår analys på, vilken empirisk 

forskning som ligger till grund för vår diskurs samt en kort sammanfattning följer sedan. Genom 

att beskriva fokus för denna uppsats redogörs tydligt för studiens relevans ur ett historiskt 

perspektiv. Då de begrepp, som ligger till grund för analysen, kan tolkas på olika sätt förklaras 

begreppen utifrån relevans för denna studie. Under rubriken Teoretiska utgångspunkter listas de 

begrepp analysen relaterar till. En redogörelse av dessa begrepp introduceras så det för läsaren 

blir tydligt vad som menas när det i analysen av Lpo 94 och Lgr 11 används vetenskapliga 

begrepp så som jämställdhet och könsmönster. Denna redogörelse baseras på 

genusvetenskaplig teori. En översikt över tidigare vetenskaplig forskning kring läroplaner och 

jämställdhet framställs vidare som grund för denna studie. Slutligen följer en kort sammanfattning 

av det avsnitt som behandlar bakgrunden till undersökningen.  

Historisk bakgrund 

Utgångspunkten i ämnesvalet för denna uppsats har sin grund i författarnas tidigare 

genusvetenskapliga studier, som båda genomförde innan lärarutbildningen påbörjades. Under 

lärarutbildningen behandlades Lpo 94 och övriga styrdokument grundligt under samtliga kurser. 

Detta skapade hos författarna en nyfikenhet inför hur genusinnehållet i läroplanerna skapas och 

hur detta kan tolkas. Då lärarutbildningen enbart behandlat Lpo 94, den vid tidpunkten för denna 

uppsats gällande läroplanen, och utbildningen inte behandlat den kommande läroplanen Lgr 11, 

som blir gällande under vårt första verksamma år som lärare, blev denna läroplanstext ett 

självklart tillägg till uppsatsens fokus. 

Styrdokument 

Skolverket och yrkesverksamma lärare publicerade omkring 1994, då Lpo 94 publicerades, 

litteratur som stöd för yrkesverksamma lärare för tolkningen av det innehåll som behandlar 

jämställdhet och genus. Dessa texter skapades för att underlätta kopplingen mellan jämställdhet 

och hur detta skulle verkställas i lärarnas undervisning. Liknande litteratur är i skrivandets stund 

icke publicerad inför implementeringen av Lgr 11 som den kommande läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Enligt Skola i förändring - om reformerna i den 

obligatoriska skolan,4 finns en preliminär tidsplan för publicering av läroplanen samt kommentarer 

och stödmaterial inför denna implementering. Enligt denna tidsplan ska dessa texter publiceras 

                                                
4 Skolverket, Skola i förändring - Om reformerna i den obligatoriska skolan (Stockholm: DanagårdLiTHO AB, 2010). 
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på skolverkets hemsida under januari 2011. De tryckta texterna beräknas även i denna 

tidsplanering skickas ut till samtliga lärare någon gång under februari till slutet av mars 2011.5  

Skollag och propos i t i oner 

I skollagen från 1998 står det att läsa i 2 § att: 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet […]  
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. 
(Svensk Författningssamling - SFS 1997:1212)6 

 

I nya skollagen SFS 2010:8007 står det i under rubriken Utformningen av utbildningen i 5 §: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling.8 

Under rubriken Lika tillgång till utbildning, står även i SFS 2010:800 under 8 § att: 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.9 

Lagtexten från 1998 är den samma som den lag som legat till grund för Lpo 94 medan den nya 

skollagen SFS (svensk författningssamling) 2010:800 skapats och publicerats i samband med Lgr 

11. Lagtexten från 1998 beskrivs i relation till implementeringen av Lpo 94 i texten Skollagen & 

grundskoleförordningen 1998 - med kommentarer skriven av Bengt Djurstedt10. Eventuella skillnader i 

ovanstående stycken inbegrips i analysedelen för denna uppsats.  

                                                
5 Skolverket 2010, s. 34f 
6 Bengt Djurstedt, Skollagen & grundskoleförordningen 1998 - med kommentarer, SFS 1997:1212. (Göteborg: Gothia 
1998), s. 14f. 
7 Sveriges rikes lag, Skollag - SFS 2010:800, (Stockholm: Regeringskansliet, 2010). 
8 Sveriges rikes lag SFS 2010:800, s. 2. 
9 Sveriges rikes lag SFS 2010:800, s. 3. 
10 Djurstedt 1998. 
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I propositionen för ändringar i skollagen 2009/2010:16511 ställs den tidigare skollagen i 

jämförelse med de nya propositionerna som legat till grund för den nya skollagen. De största 

förändringarna i den nya skollagen innefattar dock inte först och främst jämställdhet. Stora 

förändringar i dispositionen av lagen är dock gjorda.  

I samband med publikationen av Lpo 94 släpptes under 1992 propositioner för den nya 

läroplanen. I dessa står att de grundläggande värden som samhällslivet vilar på inte är givna utan 

de ska förstås, försvaras, förankras, utvecklas och förklaras. Ett av dessa grundläggande värden är 

jämställdhet mellan kvinnor och män.12 Hur detta framkommer i läroplanerna redogörs tydligare 

för i analysen av läroplanerna i denna uppsats. 

Til läggs l i t t e ratur för läroplaner 

Som del i stöd för tolkningen av Lpo 94 släppte Utbildningsdepartementet 1994 texten Information 

om 1994 års Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet Lpo 94.13 I detta stöd för implementeringen av 

Lpo 94 står även här att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster samt främja 

jämställdhet mellan flickor och pojkar. Skolan ska även bemöta och bedöma flickor och pojkar 

utifrån kunskap om olika könsmönster, då detta bemötande skapar föreställningar hos eleverna 

för vad som är manligt och kvinnligt.14  

Skolverket publicerade 1996 en handledning för Lpo 94 gällande begrepp om jämställdhet och 

kön som används i läroplanen.15 I denna handledning beskrivs vikten av arbete med jämställdhet 

då synen på jämställdhet är återspeglingar av samhällets värderingar och maktförhållanden som 

reflekteras i skolan. Skolverket poängterar vikten av att vidga elevernas perspektiv och utveckling 

utifrån deras egna förutsättningar oberoende av elevernas könstillhörighet. För att nå detta mål 

understryker denna text även vikten av lärares fortbildning om jämställdhet och genusfrågor, som 

del i skolans värdegrundsarbete.16 

Teoretiska utgångspunkter 

De teorietiska utgångspunkter som denna uppsats vilar på, har sin grund i det genusvetenskapliga 

fältet där begrepp som genus, biologiskt kön, socialt kön, könsroll, gender, genussystem, 

genuskontrakt, jämställdhet och genusordning är centrala. Dessa nämnda begrepp och det 

begreppsinnehåll som det redogörs för nedan ligger till grund för den analys av läroplanerna som 

följer. 

                                                
11 Regeringens proposition 2009/2010:165. 
12 Regeringens proposition 1992/93:220, s. 18. 
13 Utbildningsdepartementet, Information om 1994 års Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet Lpo 94  
(Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994). 
14 Utbildningsdepartementet 1994, s. 15. 
15 Skolverket, Jämställdhet i skolan, (Stockholm: Liber, 1996). 
16 Skolverket, 2006, s. 1f. 
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Genus, kön och könsro l l  

Ordet genus är ett latinskt ord som betyder slag, sort, släkte, kön. Yvonne Hirdman skriver i sin 

bok Genus - om det stabilas föränderliga former17 inte bara om ordets härkomst utan tydliggör även 

kvinnoforskningens användning av ordet för att beskriva de former som ”kvinna” och ”man” 

döljer i form av fostran, prägling, underordning och tvång.18 I boken Genus i historisk forskning 

menar Christina Ericsson att begreppet genus använts inom historisk forskning för att särskilja 

det socialt och kulturellt skapade från det biologiska könet. Ericsson menar att det medfödda, 

biologiska könet, skiljer sig från det sociala könet, då det biologiska i princip inte ändras 

genom tiden medan det sociala könet ständigt förändras. Det Christina Ericsson syftar till då är 

det som idag ses som typiskt kvinnligt och manligt inte alls är det samma som vad som setts som 

manligt och kvinnligt genom historien.19 

Yvonne Hirdman är en av pionjärerna inom genusforskningen i Sverige. Hirdman menar i sin 

artikel Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning20, att genus är när det sociala könet 

gått från att vara något man kan ikläda sig - och därmed borde kunna avkläda sig - till det som 

samhället skapat dig till, ditt genus.21 Begreppet genus, som det används inom forskning, 

härstammar från engelskans ord gender. Ordet gender används enligt Hirdman för att skilja 

kultur från biologi i internationell forskning.22 Hirdman menar att begreppet könsroll i 

kvinnoforskning på 1980-talet användes på samma sätt som hon beskriver socialt kön, att det är 

något en människa kan avkläda sig. I politiken menades samtidigt under 80-talet att dessa ”roller” 

inte längre var funktionella, men att de tidigare varit det.23 

Enligt Ingegerd Tallberg Broman är skillnaden mellan användandet av begreppet könsroll och 

genus en maktrelation. Könsroll innebär en socialt betingad roll, ett resultat av idéer och 

föreställningar som går att bekläda sig och därför är dessa roller föränderliga. Den stora 

skillnaden i användandet av begreppet genus, till skillnad från könsroll, är fokus på den 

maktrelation som könsroller innehåller, då den manliga normen är högre ställd.24 

Genussys t em 

Genom sin artikel introducerar Hirdman bland annat uttrycket genussystem. Hirdman förklarar 

genussystem som systematiserande drag i begreppet genus som innebär en ordningsstruktur av 

kön. Denna ordningsstruktur skapas genom sociala processer, förväntningar, föreställningar och 

                                                
17 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former. (Malmö: Liber 2001). 
18 Yvonne Hirdman 2001, s.11f. 
19 Christina Ericsson (red.), Genus i historisk forskning. (Lund: Studentlitteratur 1997), s. 6. 
20 Hirdman i Ericsson 1997. 
21 Hirdman i Ericsson 1997, s. 148. 
22 Hirdman i Ericsson 1997, s. 147. 
23 Hirdman 2001, s. 12f. 
24 Ingegerd Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön - Med historiska och nutida exempel, (Lund: 
Studentlitteratur, 2006), s. 25. 
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fenomen. Genussystemet hålls uppe av två grundläggande logiker. Den första är dikotomin, alltså 

isärhållandet, manligt och kvinnligt bör inte blandas. Logik nummer två är den hierarkiska 

ordningen där mannen står över kvinnan som norm. Mannen är människa och utgör normen för 

det normala.25  

Genuskontrakt  

Begreppet genuskontrakt förklaras av Hirdman som ett kontrakt mellan könen. I dessa kontrakt 

fastställer det ledande av könen, alltså mannen, föreställningar om hur könen ska vara mot 

varandra. Vilka redskap och yrkesroller som tillhör vem, vilka roller som tillhör vilket kön när det 

kommer till kärlek, samtal, utseende och hobbys, för att bara nämna några exempel. Dessa 

genuskontrakt ärvs i generationer genom föräldrars introduktion av dessa sociala ”regler” till sina 

barn.26 Skolverket publicerade 2003 en rapport, Hur var det ställt? Tack, ojämt!27 I denna rapport 

menar man att människor som bryter mot dessa genuskontrakt genom att inte ikläda sig sin 

könsroll, anses av samhället vara konstiga och beter sig annorlunda mot den norm som samhället 

förväntar sig.28 

Genusordning och jämstäl ldhe t  

Inga Wernersson skriver i Genus i förskola och skola29 om begreppet genusordning. Om 

genusordning används neutralt så har detta begrepp likheter med genuskontraktet, på det sätt att 

det betecknar regler och normer som identifierar män och kvinnor i ett samhälle, en miljö eller en 

kultur. När begreppet innehåller en politisk laddning, som det oftast har när begreppet används, 

innefattar begreppet även en orättfärdig maktfördelning mellan människor av olika 

könstillhörighet. Wernersson påstår att båda dessa begreppsinnehåll är människans verk då det är 

vi människor som skapar och återskapar denna maktfördelning.30 Vidare anser Wernersson att 

denna genusordning skapar förutsättningar för förhandlingar mellan de olika könen, då kulturell 

tillhörighet, åldersskillnader, socioekonomisk tillhörighet bland många andra aspekter som skiljer 

människor åt, skapar konflikter. Dessa normsystem gör att genusordningen får olika 

konsekvenser i olika situationer, beroende på det normsystem som är kopplat till genus. Genom 

dessa förhandlingar ifrågasätts genusordningens gränser. Wernersson påpekar även 

genusordningens arrangemang av normer för människors sexualitet. Genom användandet av 

begreppet genusordning i politiken har sexualitet klargjorts som en aspekt vi inte endast kan 

                                                
25 Hirdman i Ericsson 1997, s. 149. 
26 Hirdman i Ericsson 1997, s. 152. 
27 Skolverket, Hur var det ställt? Tack, ojämt! – Erfarenheter av jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor (Stockholm: 
Liber, 2003). 
28 Skolverket 2003, s. 12f. 
29 Inga Wernersson (red.) Genus i förskola och skola. Förändringar i policy, perspektiv och praktik. (Göteborg: ACTA 
UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, 2009). 
30 Wernersson i Wernersson 2009, s. 9.  
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tillskriva biologiska utan även sociala fenomen.31 Då jämställdhet råder, förklaras i SOU 2009:64 

Flickor och pojkar i skolan32 som gällande då kvinnor och män faller under samma skyldigheter, 

rättigheter, möjligheter och behandlas lika. Det existerar då inga relevanta olikheter mellan 

individer av olika kön som grund för olika behandling och möjligheter.33  

Om man ser till jämställdhet som del i politikens retorik på 90-talet menar Inga Wernersson 

att begreppet kan ordnas i sex olika grupper; 

1) konsensus, 2) individualism, 3) skillnadstänkande, 4) mäns förhållande till jämställdhet, 5) 
kvinnors förhållande till jämställdhet och 6) gränser mot det extrema. 
Konsensus innebär att jämställdhet är det samma som jämlikhet och demokrati och därmed något 
för alla. Individualism betyder att jämställdhet handlar om attityder inom individen, och inte om 
politik. Skillnadstänkande är att ta hänsyn till könsskillnader och kvinnors och mäns olika bidrag till 
det gemensamma. När mäns förhållande till jämställdhet betonas handlar det om hur jämställdhet kan 
gynna män som den ”nye mannen” som hjälper kvinnor att bli jämställda. När kvinnans förhållande 
till jämställdhet betonas är jämställdhet en kvinnofråga och ett intresse för gruppen kvinnor i 
motsats till gruppen män. I sjätte versionen, gränser mot det extrema, handlar det om att förbehålla 
begreppet för det ”vanliga och normala”, vilket t ex inte inkluderar våld mot kvinnor.34  

Andra empiriska studier kring kön, jämställdhet, genus, skola och läroplaner 

I Sverige har forskning bedrivits där man undersökt jämställdhet och genus i relation till skolan 

och dess styrdokument. Under denna rubrik följer en beskrivning av tidigare forskning som är 

relevant för denna studie både ur ett historiskt och ett ämnesperspektiv. Den redovisade 

forskningen behandlar genus och jämställdhet i teori och praktik för både skolan och läroplaner. 

Då Lgr 11 precis publicerats kunde vi med säkerhet veta att det inte existerar studier över dess 

innehåll. Däremot sökte vi efter uppsatser och forskning som behandlar innehållet i Lpo 94 och 

tidigare läroplaner med jämställdhet i fokus. 

Genus och skola 

Sofie Lindgren publicerade under 2010 en D-uppsats som bearbetar de nationellt uppsatta mål 

för genus och jämställdhet som enskilda lärare tolkat under titeln Genus och skola35. Lindgren 

konstaterar i studien att det i de skolor hon studerat, vilket innefattar sju informanter från två 

skolor i samma kommun, finns brister i kunnandet om genus som del i det värdegrundsarbete 

som presenteras i läroplanerna. Trots att lärare visar intresse för ämnet satsas det, i de skolor som 

                                                
31 Wernersson i Wernersson 2009, s. 10. 
32 Delbetänkandet av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är 
det? SOU 2009:64, (Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2009). 
33  SOU 2009:64, s. 27. 
34  Wernersson i Wernersson 2009, s. 25f 
35 Sofie Lindgren, Genus och skola - från nationellt uppsatta genusmål till enskilda lärare (Luleå tekniska universitet: 
Institutionen för Arbetsvetenskap - Avdelningen för Genus & Teknik, 2010). 
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undersökts, inga resurser på fortbildning och utveckling.36 En slutsats som då kan dras, menar 

Lindgren, är att styrningen som framställs i läroplanen (Lpo 94) vad gäller arbetet med genus och 

jämställdhet, bör vara tydligare, då många av de informanter Lindgren intervjuat själva ansåg att 

de haft tolkningssvårigheter då det kommer till genus och jämställdhet i relation till deras 

yrkesutövande.37 De lärare som Lindgren intervjuat menade även att ansvaret för 

jämställdhetsarbetet i skolan i allt för stor utsträckning faller på den enskilde läraren.38 

Genus i  förskola och skola 

2009 publicerade Inga Wernersson en bok om ett fyraårigt projekt finansierat av 

Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté under namnet Genus i förskola och skola39. I 

denna bok presenteras åtta studier som behandlar arbetet med genus i skolan under olika 

frågeställningar. Wernersson själv presenterar i denna bok den studie som behandlar hur 

jämställdhetsbegreppet inkluderats samt beskrivits i läroplaner ur ett historiskt perspektiv. 

Hennes studie innefattar även en enkätundersökning där man ser hur lärare värderar vikten av 

vissa aspekter av jämställdhet i sitt arbete.  

Av de olika studier under projektet som presenteras i boken har Wernerssons studie ansenlig 

relevans för den studie som presenteras i denna uppsats. De övriga studierna behandlar 

sammanfattningsvis; 1) jämställdhet i förskolan på lokal policynivå, 2) ett tidsperspektiv för 

förskolans betydelse för nordiska modellen för jämställdhet och genusordning, 3) skolan som 

arbetsplats och genus- och jämställdhetsaspekter i relation till arbetsplatsen, 4) krav för lärare som 

yrkesutövare samt likheter och skillnader mellan lärare av olika kön, 5) hur de första läseböckerna 

i skolor behandlat sociala mönster som skolan därigenom förmedlar under en 40-årsperiod, 6) 

hur elever i skolår 9 upplever sin skolvardag samt hur flickor och pojkar agerar i klassrummet, 

och slutligen 7) utbildning och kön.40 

Wernersson behandlar i sin studie Pedagogerna och jämställdheten41 begreppet jämställdhet i 

tidigare läroplaner. Begreppet användes första gången i läroplanen för grundskolan 1969 för att 

särskilja orättvisor som baseras på könstillhörighet, till skillnad från orättvisor som berodde från 

social klass. Eleverna skulle i läroplanen från 1969 stimuleras till debatt och ifrågasättande av 

rådande förhållanden.42  

Vidare beskriver Wernersson för förekomsten av termerna jämställdhet, kön, genus, 

flickor/pojkar samt kvinnor/män43 i Lpo 94 (innehållet ur Lpo 94 kommer vidare även 

                                                
36 Lindgren, s. 53f. 
37 Lindgren, s. 57. 
38 Lindgren, s. 63ff. 
39 Wernersson (red.) 2009. 
40 Wernersson i Wernersson 2009, s. 19f. 
41 Wernersson i Wernersson 2009. 
42 Wernersson i Wernersson 2009, s. 23. 
43 Wernersson i Wernersson 2009, s. 28. 
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behandlas av Pernilla Engman under analysdelen i denna uppsats och beskrivs därför inte i detalj 

i denna del). Dessutom noteras att ”jämställdhet” och ”sex och samlevnad” inte kopplas samman 

i läroplanen. Wernersson menar att dessa är två aspekter av samma fenomen och kopplar dem 

samman med andra aktuella fenomen. Ett exempel på denna koppling som Wernersson 

presenterar är mäns våld mot kvinnor vilket är ett fenomen som inbegriper dessa två aspekter på 

ett tydligt sätt.44 

Pedagogi skt  arbe t e  och kön 

Innehållet som behandlar kön, jämställdhet och genus i Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

beskrivs av Ingegerd Tallberg Broman i boken Pedagogiskt arbete och kön - Med historiska och nutida 

exempel.45 I Lgr 80 behandlas jämställdhet och könsjämlikhet som ett arbete mot de traditionella 

könsroller som skolelever vanligtvis faller in i. I samband med Lgr 80 satsade staten på 

informationskampanjer och rekryteringskampanjer för att göra flickor intresserade av tidigare 

mansdominerade yrken. 

Under åren 1986 och 1987 gjordes en undersökning som visade att de nyutexaminerade 

lärarna kunde gå ut i arbetslivet från sina studier, utan någon kunskap om hur genusvetenskapligt 

tänkande är kring hur de traditionella könsrollerna förhåller sig till samhället och skolan. Tallberg 

Broman menar att jämställdhetsbegreppet i Lgr 80 såg som en attityd och informationsfråga. 46 

Genusprakt ika 

Bettina Berg har skrivit en handledning i genus och jämställdhet för lärare som publicerades 2006 

under namnet Genuspraktika för lärare.47 I denna handledning menar Berg att många lärare arbetat 

med jämställdhet och genus utifrån läroplanerna, genom att arbeta med könshomogena 

elevgrupper. Att arbeta med könshomogena elevgrupper, menar Berg, kan vara ett 

kontraproduktivt arbetssätt, då särskiljandet mellan könen stärks.48 Denna genuspraktika syftar till 

att upplysa lärare om hur arbete kring genus och jämställdhet kan föras i praktiken med konkreta 

arbetsexempel. I och med denna bok har Berg kompletterat innehållet i läroplanerna, genom att 

både ge konkreta exempel på arbete som utgår från de mål som läroplanen uppställt och att ge 

lärare en större förståelse för begreppen i läroplanen som beskriver genus och jämställdhet.49 

                                                
44 Wernersson i Wernersson 2009, s. 29. 
45 Ingegerd Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön - Med historiska och nutida exempel, (Lund: 
Studentlitteratur, 2006). 
46 Tallberg Broman, s. 168 
47 Bettina Berg, Genuspraktika för lärare, (Stockholm: Lärarförbundet, andra upplagan 2006). 
48 Berg, s. 16f. 
49 Berg, 2006. 
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Sammanfattning 

Detta inledande avsnitt i uppsatsen har behandlat de underliggande syften och frågeställningar 

som uppsatsen syftar till att svara på genom en textanalys av två läroplaner. Då detta ska 

möjliggöras har nyckelbegrepp beskrivits utifrån genusforskning. De begrepp som avhandlas 

återfinns i läroplanerna. En tydlig definition av vad de begreppen innebär har därför varit av stor 

vikt för den fortsatta analysen.  

 



Genusinnehåll i läroplaner  Pernilla Engman & Klara Janunger  

 -  - 

 

13 

Metodologi 

Val av metod 

Läroplanerna analyseras i denna studie utifrån en diskursiv textanalys. Diskursanalys är en form 

av kvalitativ undersökningsmetod.50 Vad en diskursiv textanalytisk studie innebär förklaras under 

rubriken Diskursanalys som analysverktyg. Då begreppen genus, kön, könsroller inte används med 

en betydande frekvens i de styrdokument som undersöks blir en kvantitativ analys av dessa 

begrepp överflödig för denna studie. Som del i de begränsningar som ligger till grund för denna 

studie, förs därför endast en kvalitativ diskursanalys över innehållet i styrdokumenten. I 

Metodpraktikan förklaras kvalitativ textanalys som en systematisk metod för att först undersöka 

textens väsentliga delar, textens helhet samt att undersöka den kontext som texten ingår i.51 

Kvantitativ textanalys innebär, till skillnad från kvalitativ, en undersöknings metod som utgörs av 

uppgifter som kan uttryckas med hjälp av siffror.52 

Avgränsningar, urval och validitet 

Under denna rubrik presenteras de avgränsningar som studien begränsas av. Dessa presenteras i 

samband med frågan om vilken relevans läroplaner och genusperspektiv har för denna 

utbildningsvetenskapliga studie. Då denna studie inte omfattar hela läroplanens innehåll, beskrivs 

därför varför just genusperspektiv som avgränsning är relevant att undersöka. Två delar som 

behandlar jämställdhet och kön ur Lpo 94 inkluderas inte i textanalysen då dessa styckens 

innehåll inte skiljer sig nämnvärt från formuleringen av motsvarande stycken i Lgr 11. De 

motsvarande styckena i Lgr 11 inkluderas dock i textanalysen. 

Varför l äroplaner 

Ulf P. Lundgren redogör betydelsen av ordet läroplan i det svenska språket. Enligt Lundgren 

betyder läroplan ett dokument som beskriver undervisningens mål och innehåll. Läroplanen delas 

i Lundgrens bok Att organisera omvärlden53 in i tre nivåer, som här kortfattat presenteras. Första 

nivån behandlar hur kunskaper, erfarenheter och värderingar organiseras. Andra nivån behandlar 

                                                
50 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud Metodpraktikan - Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad (Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2007), s. 240. 
51 Esaiasson m.fl, s. 237. 
52 Esaiasson m.fl, s. 223. 
53 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden - En introduktion till läroplansteori, (Stockholm: Liber, tredje upplagan 
1983). 
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frågor som ”det konkreta styrandet av en utbildning”54. Den tredje nivån behandlar frågor om 

hur den konkreta läroplanen styr undervisningsprocessen.55 Av dessa har endast nivå ett och tre 

relevant fokus för analysen i denna studie.  

En anledning till att studera läroplaner ger Göran Linde i boken Det ska ni veta!56 Boken är en 

introduktion till läroplansteori. Linde menar då att läroplaner skapar vår världsbild genom att 

kursverksamhet och skola är formande faktorer i den inre mentala bild vi människor har om vår 

omvärld.57 En annan anledning till en innehållslig studie av läroplaner är att läroplanen innehåller 

lärostoff som utgör genomförbart undervisningsinnehåll för lärare. På grund av detta menar 

Linde att det är viktigt att undersöka avvikelser mellan den formulerade läroplanen och 

undervisningen för att eliminera dessa avvikelser, då de utgör hinder. En läroplan kan enligt 

Linde ses som dokument som strävar efter att reformera skolans innehåll.58 På grund av detta är 

en studie som jämför den rådande läroplanen (Lpo 94) med den kommande (Lgr 11) relevant i 

relation till innehållsförändringar.  

Läroplanen är enligt Tomas Englund en produkt av samarbete mellan politiker och 

professionella viljor. Både läroplanen och dess förlagor består därför av kompromisser i detta 

samarbete. Englund påpekar att de professionella lärarna är de som i framtiden kommer arbeta 

utifrån läroplanen. På grund av detta faktum är det därför lärare, som i sitt yrkesutövande tar de 

slutgiltiga beslut om vilket innehåll ur läroplanen som kommer genomsyra undervisningen. 59 Då 

vi utgör, om bara en väldigt liten del av de professionella lärarna i Sverige som kommer arbeta 

utifrån den nya läroplanen, är det därför relevant för oss att analysera läroplanens innehåll 

grundligt, då den kommer ligga till grund för den undervisning vi kommer att bedriva.  

Varför genus 

Utifrån läroplansteorin som beskrivs ovan samt det kursinnehåll som vi tagit del av vid 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet rörande Lpo 94, föll fokus för denna uppsats på genus 

då detta fält, enligt oss inte bearbetats grundligt under utbildningen. Som beskrivet under 

rubriken Historisk bakgrund tidigare i denna uppsats, hade båda författarna genusvetenskapliga 

studier med sig in i lärarutbildningen. På grund av detta var det av vikt för oss att få behandla 

detta ämne innan vår lärarexamen. Genusfrågor behandlas ständigt i samhälleliga debatter och 

skolan utgör en stor del av samhället då i princip samtliga samhällsmedborgare någon gång 

kommer i kontakt med skolan på ett eller annat sätt. Maktskillnader mellan könen existerar i 

                                                
54 Lundgren, s. 22. 
55 Lundgren, s. 21f. 
56 Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (Danmark: Studentlitteratur, Andra upplagan 
2006).  
57 Linde, s. 9. 
58 Linde, s 48. 
59  Tomas Englund, Utbildningspolitiskt systemskifte? (Stockholm: HLS Förlag, andra upplagan 1998), s. 144. 
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rådande genuskontrakt, genussystem och könsroller i samhället. Skolan är en arena där samhällets 

värderingar speglas och bör därför synliggöras. 

Lit t eraturval 

Litteraturen som ligger till grund för denna uppsats har studerats utifrån dess innehållsliga 

relevans med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Då urvalsbegränsningar gjordes i 

studiens omfång, har litteratur med mindre betydelse sållats bort då syfte och frågeställningarna 

ändrades under studiens begynnande stadium. I de fall vi har refererat till litteratur med äldre 

utgåvor, har detta berott på att de senare utgåvorna inte funnits tillgängliga. 

Diskursanalys och genusperspektiv som analysverktyg 

Det finns otaliga redogörelser för vad en diskursiv textanalys innebär. I uppsatsen kommer 

innehållet i Lpo 94 och Lgr 11 att analyseras med en diskursanalytisk synvinkel. Följande beskrivs 

några av dessa förklaringar av vad diskursanalys innebär.  

Diskursanalys beskrivs i Textens mening och makt,60 som en analys av diskursiva relationer. Det 

innebär att det språkliga uttrycket analyseras istället för relationer mellan grupper. Göran 

Bergström och Kristina Boréus beskriver diskursanalys som ”ett stadium av samhållsfenomen där 

språket står i fokus. […] Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar 

snarare till att forma den”.61 Vidare beskriver Bergström och Boréus att den diskursiva 

textanalysen ur ett lingvistiskt perspektiv inkluderar en kontext. Vid användandet av termen 

diskurs menar Bergström och Boréus inte enbart analys av skriven text utan även textens 

koppling till det sammanhang som den ingår i. De menar även att en diskursanalys relateras till 

olika maktförhållanden då den ser till språkliga mönster som sätter gränser för tänkande och 

handlande.62 En analys av läromedel utifrån ett genusperspektiv blir därför relevant som 

diskursanalys, när innehållet analyseras utifrån hur en pedagog förväntas implementera innehållet 

i sitt yrkesutövande.  

En grundläggande beskrivning för vad en diskursiv textanalys innebär ges i Diskursanalys som 

teori och metod.63 I denna bok beskrivs diskursanalys som en handling som är historiskt och socialt 

förordnad, samt som en handling där människor kan påverka världen. Dessa står enligt Winther 

Jørgensen och Phillips i ett dialektiskt förhållande till andra sociala aspekter.64 Den kritiska 

diskursanalysens fokus beskriv som riktad: 

                                                
60 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund: Studentlitteratur: 2 omarb. uppl. 2005). 
61 Bergström & Boréus, s. 305.  
62 Bergström & Boréus, s. 306f. 
63 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Polen: Studentlitteratur, 
upplaga 1:9 2007) 
64 Winther Jørgensen & Phillips, s. 68. 
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[…] på motsvarande sätt både mot de diskursiva praktiker som konstituerar världsbilder, sociala 
subjekt, sociala relationer, inklusive maktrelationer, och mot den roll som dessa diskursiva 
konstruktioner spelar i främjandet av bestämda sociala gruppers intressen.65 

I Metodpraktikan redogör även Esaiasson m.fl. för att det utmärkande med diskursanalyser är 

något som utöver intresset för maktförhållanden och språket, intresserar sig för hur dessa 

aspekter är med och formar verkligheten.66 Diskursanalys faller under kategorin kvalitativ 

textanalys vilket innebär att den som analyserar en text gör en noggrann läsning av dess olika 

delar, helhet samt den kontext som texten ingår i. En diskursanalys innebär att man kritiskt 

granskar en text på ett kvalitativt sätt.67 

Sammanfattning 

Detta avsnitt har visat varför urvalet av analysmaterial är viktigt att undersöka i ett samhälleligt 

perspektiv. En analys av en läroplan är viktig då det är läroplanen som formar undervisningen 

den som i sin tur formar hur de yngsta samhällsmedborgarna utvecklar sina kunskaper och 

åsikter. Genusperspektivet är viktigt då det i samhället råder maktskillnader mellan könen och 

dessa bör bearbetas redan i skolan. 

                                                
65 Winther Jørgensen & Phillips, s. 69. 
66 Esaiasson m.fl, s. 239. 
67 Esaiasson m.fl. s. 237. 
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Textanalys 

Under denna rubrik presenteras de två analyser som undersöker innehållet i Lpo 94 och Lgr 11. 

Lpo 94 undersöks inledningsvis av Pernilla Engman. Lgr 11 analyseras sedan av Klara Janunger. 

Slutligen följs dessa diskursiva textanalyser av en gemensam diskussion där slutsatser presenteras 

och diskuteras. 

Analyserna har delats in i rubriker. Dessa rubriker är tagna ur läroplanerna. Under rubrikerna 

kommer avsnitt som behandlar jämställdhet mellan könen presenteras och analyseras. De stycken 

som analyseras är tagna ur de avsnitt som följer samma rubrik i läroplanerna. Därför är detta val 

av rubriker gjorda.  

De delar som analyseras är valda utifrån de begrepp och det begreppsinnehåll som tidigare 

redogjorts för i denna uppsats. Analysen utgår från studiens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsens frågeställningar besvaras slutligen under den gemensamma diskussionen. 

De stycken som valts ut från läroplanerna är ordagrant återgivna, då ett stycke inleds med 

punktering i läroplanen har även detta återgivits.  

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för skolklassen och fritidshemmet 1994, Lpo 

94 - Pernilla Engman 

Skolans värden  

I den inledande texten i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för skolklassen och fritidshemmet 

199468 (Lpo 94) tas jämställdhet upp under rubriken Skolans värden. Man framhåller i 

styrdokumentet att arbetet i skolan ”skall” bygga på demokratiska värden som alla inom skolan är 

medvetna om och arbetar för. Begreppet jämställdhet behandlas i läroplanen som ett av de 

värden skolan bygger sin verksamhet på och är därför av stor vikt. Styrdokumentet ger en 

beskrivning för förhållandet av allas lika värde inom skolan samt att alla som befinner sig inom 

skolan skall arbeta för en demokratisk, icke exkluderande och jämställd arbetsmiljö.  

Läsaren får enligt mig en bredare bild av vad som är viktigt att bygga vidare på inom skolan 

och i klassen då en kortare beskrivning ges. Emellertid erbjuder texten inte en konkret 

beskrivning för läsaren vad begreppet jämställdhet säger sig står för inom läroplanstexten. Då 

texten står utan ett djupare sammanhang och läsaren förväntas tolka texten kan detta leda till 

problem att tolka texten då den inte erbjuder läsaren ett stöd för att arbeta vidare med texten. 

Den fria tolkningen av texten blir således större än om begreppet beskrivits mer ingående, detta 

kan förefalla både positivt och negativt för läraren då det är en del av dennes arbete att tolka och 

                                                
68  Utbildningsdepartementet 1994. 
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utforma undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Här nedan följer det utdrag där det tydligt 

står att arbete med jämställdhet ska ske, men jag säger mig sakna en tydlighet i hur arbetet med 

detta ska ske: 

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.69 

I stycket ovan används ett av flertal begrepp som kan tolkas som grundläggande värden skolan 

ska arbeta med. Man beskriver bland annat skolans ansvar för att alla människor behandlas lika 

oavsett kön samt att detta är något ytterst grundläggande som bör råda inom skolan. Några av 

begreppen som används i läroplanen skulle tjäna på att beskrivas närmare samt placeras i en 

djupare kontext. Läsaren skulle således få en möjlighet att göra begreppen till sina egna samt för 

att läsaren skulle kunna äga begreppen. Med äga begreppen menar jag följande, att läsaren vet vad 

som menas med begreppet samt i vilken kontext denne kan använda dessa. Avsnittet är 

begreppstungt, men kontextfattigt. Detta är trots allt ett styrdokument för skolan som har 

utformats av flertalet politiker samt deras olika viljor. Det som framhävs i utdraget är värden som 

skolan, samt alla inom denna bör och ska arbeta med. Här råder fullständig tydlighet. Hur är det 

dock meningen att läsaren, det vill säga läraren, är menad att tolka dessa begrepp? 

Denna fråga kan ställas då styrdokumentet ställer vissa grundläggande krav på läsaren, 

exempelvis bör denne vara bekant med eller har kunskap om begrepp som jämställdhet, lika 

värde och solidaritet, för att på ett effektivt och kompetent arbetssätt implementera dessa värden 

i klassrummet. Om läsaren är säker på hur denne ska tolka begreppen kan läraren mycket väl 

kommunicera dessa till sina elever på ett konkret, roligt och lärorikt sätt. Förhoppningsvis står 

inte läraren ensam utan arbetar med andra lärare och kan på så sätt diskutera hur man planerar att 

arbeta med begrepp som jämställdhet. Utifrån ett sådant samarbete kan läraren skapa en situation 

i klassrummet där läraren och eleverna arbetar fram en lista på värden som klassen gemensamt 

kommer arbeta utifrån, för att alla skall ha lika stort värde och ingen skall bli behandlad 

annorlunda av någon anledning.  

Avsnittet jag ovan tagit från läroplanen beskriver relationen mellan kvinnor och män i skolan 

och jämställdheten skolan ska arbeta för.  

Vidare beskriver man även allas lika rätt och möjlighet till utbildning. Det står inte i läroplanen 

om jämställdheten som beskrivs ska ses som synonymt med människors ”lika värde”. Kan detta 

tänkas försvåra för läsaren i sin tolkning av läroplanen, då detta inte står utskrivet? Det kan tänkas 

att bristen på kontext kan påverka läraren i sin tolkning av begreppen? Läraren kan möjligen 

ifrågasätta om dennes tolkning av begreppen är den tilltänkta tolkningen, utifrån läroplanstextens 

författare. I sin profession möter läraren dagligen situationer där läraren vill eller förväntas kunna 

påvisa de värden styrdokumentet redogör för, samt dess riktlinjer.  

                                                
69 Utbildningsdepartementet 1994, s. 3.  
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Om man särskiljer några av de värden som beskrivs i läroplanen och som skolan syftar till att 

arbeta med kan man säga att skolan konstruerar en viss syn på just jämställdhet. Detta är något 

som i sin tur definieras av de verksamma lärarna på skolan. Styrdokumentet beskriver vad som är 

viktigt att ta upp och arbeta med i skolorna men det är lärarna som tolkar och utvecklar ett 

arbetssätt med jämställdhet. Då detta arbete sker enskilt på skolan är det här tolkningen av dessa 

styrdokument sker. Individerna som tolkar läroplanen nyttjar sin egna bakgrund och i och med 

detta förefaller det inte helt otroligt att tolkningar av läroplanen, av olika läsare kan tolka 

styrdokumentet och dess begrepp på skilda sätt. Fokus på vad som beskrivs i läroplanen kan 

skifta från skola till. Det blir på så sätt läraren som har det största tolkningsmöjligheterna och det 

är inte allt för osannolikt att det är på detta sätt man utformar arbetet på skolor runt om i Sverige.  

Exempelvis kan arbetet med läroplanens värden stå på elevernas schema och vara ett ämne 

som är döpt till värdegrundsarbete eller liknande. Inom detta ämne kan det finnas ett ihopplock 

av arbete med jämställdhet, könsroller och mobbning. Av egen erfarenhet har jag tagit del i denna 

typ av undervisningsmetodik. I enlighet med egna erfarenheter är risken överhängande att 

eleverna förstår hur dem ska bete sig under dessa lektionspass men glömmer av att vara en bra 

kompis även efter lektionspassets slut. Arbetet kan mycket väl vara givande på lektionspassen. En 

fråga som då kan ställas är hur eleverna själva uppfattar dessa lektionspass? Begreppen integreras 

inte och befästs inte i den övriga undervisningen. Detta arbetssätt kan då istället bli 

motarbetande. Med motarbetande menar jag att syftet med arbetet går förlorat i processen och 

det tänkta syftet istället motarbetas. För att detta inte ska ske bör lärare utvärdera sitt arbete i 

klassen för att ta reda på hur eleverna lär sig och uppfattar arbetet och om detta är ett arbetssätt 

som fungerar. 

I och med att läraren förväntas ”bryta ned” det som står i styrdokumentet skapar läraren 

jämställdhet utifrån sina erfarenheter och kunskaper om begreppet och vad detta kan innebära. 

Konsekvenser av detta kan således bli att läraren fokuserar på vissa delar av det som beskrivs i 

läroplanen men missar andra grundläggande värden som likväl är av stor vikt att arbeta med i 

skolan. Med begreppet ”bryta ned” menar jag att läraren förväntas läsa och omforma 

informationen i styrdokumentet så detta kan nå alla elever oavsett åldersgrupp. Läraren kan 

därefter utforma ett material som är anpassat efter sin elevgrupp. 

Förståe ls e  och medmänskli ghe t  

Under rubriken Förståelse och medmänsklighet tas följande text upp angående hur man ser på bland 

annat kön i styrdokumentet och hur läraren samt skolan bör arbeta för att fostra till ”förståelse” 

och ”medmänsklighet” hos eleverna. Det beskrivs bland annat att alla elever ska känna ett 

välbefinnande och att elevernas utveckling ska prägla undervisningen. Man benämner att ingen 

ska bli annorlunda behandlad på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning. Det förefaller 

intressant att man inte beskriver närmare kring kön och huruvida detta skulle kunna vara något 
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som någon skulle bli diskriminerad för eller hur detta skulle kunna uttrycka sig i praktiken. Här 

nedan följer detta utdrag: 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling.70 

 

Citatet ovan beskriver hur man enligt styrdokumentet definierar förståelse och medmänsklighet, 

att det ska råda en allmän uppfattning om vad som är medmänsklighet samt hur detta ska ta sig 

uttryck i skolan.  

Formuleringen om den enskilda individen skulle kunna förefalla avgränsat. Med avgränsat 

menar jag att fokus i stycket blir att man möjligen ska se till sig själv och utveckla sig själv inom 

de olika ämnena i skolan. Då användandet av ordet enskild kan tolkas till att varje individ står 

skild från gruppen kan till skillnad från begreppets riktiga tolkning ”var och en” misstolkas av 

läsaren. Om förståelse och medmänsklighet ska gälla alla, varför då formulera texten så den riktar 

sig till den enskildes välbefinnande och inte kollektivets? Formuleringen kan uppfattas 

uteslutande då de består av skyldigheter skolan ska förmedla till samtliga elever och inte enbart 

rättigheter den enskilde individen har. 

Skolan är inte en avgränsad del av samhället, de existerar i symbios med varandra, skolan blir 

på så sätt färgad av samhället. Den politiska diskussionen är starkt kopplad till skolan och 

påverkar därför skolan i stor utsträckning. Om man ser till eleverna är det av största vikt att de lär 

sig vikten av ett demokratiskt synsätt och detta bör de bli erbjudna att lära sig i skolan. Därför 

kan en tolkning av det inledande avsnittet ovan förefalla gälla endast enskilda individer och inte 

den kollektiva grupp som elever utgör. Läraren är den som tolkar det som står i styrdokumentet 

och blir på så sätt den som bestämmer hur detta tas upp i klassrummet. Som en konsekvens av 

formuleringen från läroplanen kan detta göra att läraren får vissa svårigheter att tolka texten och 

se om det är individen som ska framhävas eller om det är medkänsla och välbefinnande i den 

gemena gruppen elever läraren ska fokusera på.   

Vidare används det i avsnittet jag citerat från läroplanen begrepp som ”skall”, detta är en form 

man sällan ser idag då den kan framstå som att den dikterar något om ett förhållande och inte 

beskriver ett förhållningssätt. Det är en starkare typ av formulering då man påvisar att ingen ska 

bli illa behandlad i skolan. Man nöjer sig inte med att enbart säga ”skall” utan ger en beskrivning 

av vad detta kan vara. Att bli diskriminerad utifrån sitt kön är just en av dessa beskrivningar.  

I det ovanstående citatet från läroplanen beskrivs att ingen inom skolan ska bli behandlad eller 

diskrimineras för att denne är av det ena eller det andra könet. Man tillskriver inte vilket/vilka 

kön det är man talar om samt går man inte närmare in och beskriver begreppet kön för läsaren. 

                                                
70 Utbildningsdepartementet 1994, s. 3.  
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Tolkningsmöjligheten blir bredare för läsaren, då detta inte skrivs ut, definitionen av kön läggs på 

läsaren och lärarens tolkning blir det gällande i arbetet med klassen.   

Begreppet kön kan innebära mer än något man är född till, men då det inte står skrivet i 

läroplanen om det gäller manligt eller kvinnligt kön skulle detta kön även kunna kopplas till 

socialt eller kulturellt kön och inte enbart biologiskt kön. Läsaren förväntas kunna tolka och 

bearbeta kön utifrån sin profession. Vissa krav ställs på läraren som läser och tolkar begrepp som 

kön. Dessa krav kan tänkas vara att läraren är insatt i den genusvetenskapliga forskningen och 

hur denna ser på kön för att på ett kompetent sätt kunna arbeta med jämställdhet och kön i 

klassrummet. Tidigare i denna uppsats finns en definition av vad som kan sägas ingå i den bild av 

kön och begreppet genus. Kortfattat kan kön innebära det biologiska könet, det vill säga det kön 

man är född till. I begreppet socialt eller kulturellt kön, även kallat genus, kan kön innebära att 

man som individ inte vill se sig tillhöra någon av kategorierna kvinna eller man, eller att man i och 

med sin identitet vill ifrågasätta de normer och föreställningar som finns om kön i samhället.  

En likvärdig u tbi ldn ing 

Under rubriken En likvärdig utbildning följer denna text om kön och genus: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ges utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.71 

I citatet ovan från läroplanen ger man först riktlinjer för skolans handlade vad gäller hur man 

behandlar kvinnor och män. Det blir otydligt att läroplanen vänder sig till barn i åldern 7-15 när 

man påvisar att man aktivt ska se till kvinnor och mäns lika rättigheter. Det skulle gynna 

läroplanstexten om denne kunde använda en enhetlig bild och använda enbart flickor och pojkar, 

då man faktiskt menar att vända sig till dessa grupper. Konsekvenser av att läroplanen inte enbart 

använder begreppen flickor och pojkar kan resultera i att dessa grupper känner sig exkluderade 

när man som i läroplanen använder begreppen kvinnor och män. 

Vidare fortsätter avsnittet från läroplanen med beskrivningen att man aktivt ”skall” arbeta för 

att främja individen och se till att varje individ erbjuds samma möjligheter och rättigheter. 

Skrivelsen föreslår att arbetet med att främja elevernas möjligheter och intressen ska ske 

kontinuerligt. Som lärare ska man framhålla en undervisning som ser till de skillnader och 

möjligheter som sägs finnas mellan könen. Kan detta bli ett problem då läraren möjligen har 

brister i kunskaper om könsroller och stereotypa könsmönster? Kan läraren därmed riskera att 

reproducera ett beteende denne försöker motverka genom sitt arbete med eleverna? Detta är 

frågor som går att ställa till det tolkningsutrymme som läraren har i sitt tolkningsarbete av 
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Genusinnehåll i läroplaner  Pernilla Engman & Klara Janunger  

 -  - 

 

22 

läroplanen. Arbetet för att se till att eleverna oavsett kön får samma möjligheter kan tänkas bli 

kontraproduktivt, om läraren inte besitter tillräckligt mycket kunskap om detta område. Istället 

för att läraren ifrågasätter stereotypa könsroller kan det då tänkas att denne bekräftar dessa.  

I utdraget ovan från läroplanen står dessutom att skolan aktivt ”skall” motverka traditionella 

könsmönster och att eleverna ”skall” få möjlighet att utvecklas inom skolan oberoende av 

könstillhörighet. Det kan således inte enbart vara läraren och dennes undervisning som styr 

utformningen för att ge eleverna möjligheter att utvecklas på ett sådant sätt att de inte 

reproducerar traditionella könsmönster. Skolans ansvar framhävs och således bör det finnas en 

gemensam skrivelse för hur skolan ska arbeta med dessa frågor. Konsekvenser som kan finnas då 

riktlinjer för arbete med detta inte finns på skolan kan tänkas vara att man istället för att 

ifrågasätta traditionella könsroller reproducerar dessa genom att inte ifrågasätta och diskutera 

dessa i klassrummet. 

Ansvar och in f lytande 

Under rubriken Ansvar och inflytande där följande formulering om bland annat kön tas upp, syftar 

innehållet till att läraren skall:  

 se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad […] verka för att flickor och pojkar får 
ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,72 

Här framhålls att det inte enbart ligger på skolans ansvar att se till elevernas möjligheter i skolan 

och bland annat se bortom elevens kön, sexuella läggning och sociala bakgrund. Lärarens ansvar 

är av största vikt för att bilda framtidens starka individer som inte blir klassificerade utifrån dessa 

preferenser. Om läraren inte tolkar denna formulering från läroplanen som grundläggande i sin 

undervisning kan detta möjligen resultera i att eleverna inte lär sig att de alla är värda en lika god 

utbildning oavsett kön, sexuell läggning och social bakgrund. Lärarens ansvar är att få eleverna att 

bli införstådda med att alla ska erbjudas samma möjlighet i skolan oavsett könstillhörighet samt 

att detta är skolans skyldighet mot alla elever.  

Formuleringen ”läraren skall” leder till att det inte bara är lärarens ansvar, utan lärarens högsta 

prioritet att inom varje ämne se till individen, inte enbart individens bakgrund, kön eller sexuella 

läggning. Läraren ska arbeta på ett sådant sätt att flickor och pojkar får lika stor plats i 

klassrummet, samt att läraren inte bekräftar stereotypa könsmönster. Dessa könsmönster kan 

exempelvis vara något av följande: att flickor är tystare och därmed lugnare eller att pojkar är 

bråkiga samt svårare att hantera i klassrummet. Läraren bör i enlighet med det som står i 
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läroplanen arbeta för att göra eleverna medvetna om dessa illusioner av flickor och pojkar samt få 

eleverna att ifrågasätta dessa föreställningar.  

Utdraget ovan beskriver lärarens riktlinjer för arbetet med och i klassen, där det framgår att 

eleverna ska kunna påverka vad som tas upp i undervisningen. Lika viktigt är det att läraren 

känner sig säker på begreppen som står i läroplanen. Läroplanen utgör en viktig ramstruktur för 

läraren i sin profession och som denne förväntas använda och forma undervisningen efter, med 

tanke på vad som är viktigt att arbeta med för att fostra och bilda eleverna.  

 

En likvärdig u tbi ldn ing 

Begreppet könsroll/er används inte, däremot använder man begreppet könsmönster, där 

könsroller enligt genusforskningen är ett inbegripet begrepp. Följande utdrag ur Lpo 94 visar på 

hur skolan ser på könsmönster: 

Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.73  

I undervisningen ska läraren se till alla eleverna som individer och främja deras utrymme att skapa 

sig en personlighet samt intressen oavsett om dessa ses som normativt manligt eller kvinnligt 

betingade. Läraren ska beakta eleverna utan att stärka de traditionella könsmönster som finns. 

Detta ställer vissa krav på lärare. Några av kraven är dessa: läraren behöver besitta en fördjupad 

kunskap om begreppen kön, könsmönster samt könstillhörighet för att både förstå och kunna 

tolka begreppen i läroplanen. Vidare ställs det krav på att läraren har viss kunskap om det 

genusvetenskapliga fält som begreppen härstammar från. Självfallet kan läraren undervisa utan 

dessa kunskaper om begreppens bakgrund men det skulle underlätta för läraren att göra 

tolkningen av läroplanen om denne fått utbildning i detta.  

Läraren förväntas ställa exakt samma krav på flickor och pojkar om denne ska arbeta i enlighet 

med läroplanens föreskrifter. Med mer utbildning av detta skulle läraren kunna bearbeta det med 

klassen på ett mer självsäkert sätt. Brister i lärarens utbildning skulle kunna resultera i att läraren 

istället för att diskutera detta och arbeta utifrån detta bekräfta traditionella könsmönster. Arbetet 

med klassen skulle således inte leda till att bilda eleverna i dessa frågor.  

Sammanfattning 

Analysen har beaktat Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för skolklassen och fritidshemmet 1994 

utifrån en diskursanalys där fokus varit att se huruvida bland annat begreppet kön och 

jämställdhet tagits upp. Analysen säger sig inte vara heltäckande men ger likväl en fingervisning 
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om hur man bearbetar vissa begrepp inom denna. Analysen tar även upp förhållandet mellan 

läsaren av läroplanen och hur denna använder och beskriver begreppen. Inom denna analys har 

det påvisats vissa svagheter i beskrivning av den kontext läroplanen framskriver begrepp såsom 

jämställdhet och kön. I analysen har stycken från läroplanen tagits upp, dessa har valts ut då dessa 

tar upp begrepp som legat till grund för denna uppsats. I kommande avsnitt under Diskussion 

följer en gemensam diskussion av de båda läroplanerna som legat till grund för denna studie. Där 

går vi igenom hur de olika läroplanerna behandlat det undersökta fältet denna studie riktat sig 

mot.  

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 - Klara Janunger 

Lgr 11 som nedan analyseras består av två kapitel där kapitel ett beskiver skolans värdegrund och 

uppdrag och kapitel två redogör för övergripande mål och riktlinjer. 

Grundläggande värden 

I första kapitlet i Lgr 11, under den första rubriken, beskrivs skolans värdegrund. I början av 

beskrivningen av värdegrunden står det att skolan enligt skollagen syftar till att eleverna i skolan 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden74. Dessa värden beskrivs fortsättningsvis genom 

meningen: 

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 ska gestalta och förmedla.75 

Det är dessa värden som läroplanen beskrivit som just de grundläggande värden som skolan ska 

gestalta och förmedla. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av dessa värden. Läraren som 

ska arbeta utifrån dessa värden i samtliga delar av sin undervisning, så att eleverna utvecklar en 

insikt om dem, måste då själv tolka begreppet jämställdhet. Det är inte tydligt om skolan ska 

gestalta och förmedla hur jämställdhet mellan kvinnor och män enbart kan förverkligas inom 

skolan, eller om läraren ska inkludera jämställdhetsbegreppet i ett samhällsperspektiv. 

Jämställdhet kan tolkas som att eleverna ska utveckla kunskap om att kvinnor och män i 

samhället ska ha samma möjligheter till arbete, lika lön och lika stor makt att ändra samhället. Att 

elever ska få insikt i vad jämställdhet mellan kvinnor och män innebär, kan även innefatta att ge 

dem insikt i hur relationen mellan kvinnor och män och deras ställning i samhället sett ut genom 

historien. Då innebär det att läraren bör undervisa eleverna i hur maktrelationen mellan män och 

kvinnor sett ut under olika historiska epoker. Läraren kan då bestämma om det historiska 

perspektivet bara ska innefatta Sveriges historia eller om denna undervisning ska innefatta ett 

                                                
74 Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr 11, (2010), s. 4. 
75 Utbildningsdepartementet 2010, s. 4. 



Genusinnehåll i läroplaner  Pernilla Engman & Klara Janunger  

 -  - 

 

25 

globalt historiskt perspektiv. Maktskillnaden mellan kvinnor och män i både ett globalt och 

historiskt perspektiv är ett väldigt brett fält. Att undervisa eleverna i detta så de får en tydlig bild 

av jämställdhet mellan kvinnor och män kräver då både kunskap och insikt i samhällsorienterad 

historia.  

För att en lärare ska kunna förmedla dessa värderingar måste de även själva tolka vilka 

människor som innefattas när man talar om ”kvinnor” respektive ”män”. Terminologin kvinna 

och man används oftast för att beskriva könstillhörighet för vuxna, det vill säga människor som 

fyllt 18 år. Skolväsendet består till en majoritet av barn under 18 år. De yngre eleverna i skolan 

skulle troligtvis ha lättare att förstå sin del i detta värdegrundsarbetet som omfattar jämställdhet 

om orden flickor och pojkar skulle användas som tillägg i denna värdering. Användningen av 

orden kvinnor och män kan uppfattas som exkluderande då tolkningen av detta värde kräver att 

den som läser läroplanen förstår att det innefattar samtliga människor av manligt och kvinnligt 

kön, oavsett ålder.  

Utöver barn finns det tre andra grupper av människor i samhället som exkluderas i den 

formulering som läroplanen använt för att beskriva vilka som skall inkluderas i arbetet med 

jämställdhet. Den första gruppen är de människor som biologiskt inte tillhör vare sig det ena eller 

andra könet. Andra gruppen människor, som inte nämns i de grundläggande värden som skolans 

verksamhet ska förmedla, är de människor som psykologiskt valt att inte tillhöra vare sig 

kategorin kvinna eller man. Den tredje gruppen som utesluts är de människor som tillhör båda 

kategorierna kön. Människor som inte tillhör det ena eller andra könet psykologiskt kan vara 

människor som är födda med båda biologiska könen men som själva inte antingen bestämt sig för 

eller velat bestämma sig för vilket socialt kön de vill tillhöra, alltså om de vill bli sedda och 

benämnda av andra som man eller kvinna. En människa som tillhör båda kategorierna av kön kan 

vara en person som håller på att övergå från den ena kategorin till den andra, det vill säga 

transsexuella. Den lärare som läser detta stycke får själv tolka kvinna och man som biologiskt 

kön, socialt kön eller både och. Läraren bestämmer då själv vem som är kvinna och vem som är 

man. Ett resultat av detta är då att lärarens egen tolkning, kunskap om socialt kön respektive 

biologiskt kön är det som förmedlas till eleverna i skolan. 

Det citerade stycket ur läroplanen är ett av de inledande styckena i första kapitlet. Om 

läroplanen vidare ger en tydligare förklaring av de begrepp som används i denna ovanstående 

formulering, krävs det för en full förståelse för detta stycke och begreppen som där används, att 

läsaren fortsätter att läsa hela läroplanen. 

Förståe ls e  och medmänskli ghe t  

Under denna rubrik kommer det att beskrivas samt göras en analys av ett längre stycke, då fler än 

bara den del som beskriver jämställdhet och synen på kön i detta stycke är relevant för analys. 

Direkt under rubriken följer: 
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”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”76 

I detta stycke finns tydliga skillnader från det tidigare citerade stycket. Här benämns 

könstillhörighet enbart som kön och inte som tillhörande av antingen kategorin kvinna eller man. 

Denna kategorisering luckras vidare upp då ”könsöverskridande identitet eller uttryck” nämns. 

Begreppen ”identitet” och ”uttryck” kan tolkas som medvetna val i presentationen av en 

människas yttre attribut. Begreppet identitet kan tolkas på olika sätt. En människas identitet kan 

till exempel skapas på basis av biologiska egenskaper som temperament och neuropsykiatriska 

funktionshinder (exempelvis ADHD och Aspergers syndrom). Identitet kan även baseras på 

personliga uttryck som kläder, musiksmak och religionstillhörighet. Den senare kategorin består 

då i en rad psykologiskt medvetna val som presenteras genom andra människors tolkande av de 

attribut en människa väljer att dela med sin omvärld. Det som jag då menar är de olika sätt som 

människor väljer att uttrycka sin identitet på, det kan vara som ovanstående val, fysiska attribut. 

Formuleringen ”könsöverskridande identitet och uttryck” kan tolkas så att de människor som 

biologiskt varken tillhör det ena eller andra könet inte inkluderas även i detta stycke. så som man 

kan tolka det tidigare citerade stycket under rubriken Grundläggande värden. 

Begreppet kön och ålder nämns i samma mening, vilket kan tolkas som att människor oavsett 

könstillhörighet och ålder ska slippa bli utsatta för diskriminering på grund av detta. Om ett barn 

eller en lite äldre elev inom skolan skulle läsa detta skulle de säkerligen känna sig inkluderade i 

åtminstone en av de kategorier som nämns i detta stycke till skillnad från föregående stycke där 

endast begreppen kvinna och man användes utan relation till ålder. 

Något som även kan problematiseras är det faktum att ”kön”, ”könsöverskridande identitet 

eller uttryck” samt ”sexuell läggning” inte nämns länkade till varandra. Kön nämns först, men de 

två andra kategorierna nämns inte förrän ”etnisk tillhörighet” och ”religiös åskådning” nämnts. 

Detta kan tolkas som att ”kön” får representera det biologiska och i princip oföränderliga könet, 

medan ”sexuell läggning” och ”könsöverskridande identitet eller uttryck” kategoriseras som 

socialt kön, det vill säga som en medveten handling från individen som är påverkad av samhällets 

norm för vad som anses vara ”rätt” typ av sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.  

Ordet ”eller” används frekvent i detta stycke, fyra gånger för att vara exakt. En tolkning som 

kan göras utifrån detta ordval är att en människa inte kan tillhöra två eller flera av dessa 

kategorier. Att en människa till exempel inte både kan bli diskriminerad för att tillhöra en religion 

och samtidigt bli diskriminerad för sin sexuella läggning samt en funktionsnedsättning. Om 

läroplanen istället formulerats om i detta stycke och bytt ut ordet ”eller”, skulle arbetet med 

motverkande av kränkande behandling förtydligas.  
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Slutligen beskrivs i detta stycke vilken typ av insatser som ska bemöta främlingsfientlighet och 

intolerans. I denna mening beskrivs kunskap och öppen diskussion som en del av bemötandet. 

Detta kräver att samtliga i skolan är i besittning av sådan kunskap som krävs samt äger förmågan 

att hålla öppna diskussioner - en insats som krävs för att motverka dessa typer av kränkande 

behandling. 

En likvärdig u tbi ldn ing 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.77 

Detta stycke är det avslutande under rubriken En likvärdig utbildning i läroplanen. På samma sätt 

som det tidigare formulerats i läroplanen används inledande könstillhörigheten kvinnor och män. 

Här används dock även terminologin flickor och pojkar för första gången i denna läroplan.  

Skolans relation till skapande och upprätthållande av traditionella könsroller behandlas i denna 

text. Könsroll kan tolkas som både biologiskt och socialt betingat, för att läraren ska kunna tolka 

denna formulering i läroplanen krävs kunskap om vad genusvetenskapens syn på könsroll 

innebär. I ett tidigare avsnitt i denna uppsats beskrivs könsroll ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv som något socialt betingat, något man själv kan bestämma sig för att tillhöra eller inte 

genom medvetna val i sociala sammanhang. Några medvetna val en människa kan göra för att 

förtydliga och upprätthålla sin könsroll är exempelvis att man som man kan utesluta 

klädesplaggen kjol och klänning i sin garderob. En man kan även låta bli att ha långt hår, hålla 

sina naglar kortklippta, engagera sig i mansdominerade sporter så som ishockey och innebandy 

eller arbeta inom ett mansdominerat yrke, exempelvis som brandman för att tydliggöra sin 

könstillhörighet. Denna man stärker på så sätt sin könsroll genom att utesluta olika aspekter ur 

sitt liv för att inte tolkas som kvinnlig. En man skapar och reproducerar könsrollen ”man” genom 

att vara ”manlig” utifrån de sociala praktiker som nedärvts från tidigare generationer, som de 

ovan nämna exemplen. 

Först beskriver läroplanen i detta stycke, att skolans ansvar består av att motverka de 

traditionella könsmönster som finns. I nästa mening beskrivs att elever ska få utrymme att ”pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”.78 Traditionella 

könsmönster kan tolkas som val av intresse, klädesplagg, favoritfärger och favoritämne i skolan 

utifrån vilket kön man tillhör och vill visa att man tillhör. De två meningarna i läroplanen kan 

ställas i relation till varandra utifrån ett fingerat exempel för att visa på en tvetydlighet i dessa 

påståenden. Vi tar till exempel en flicka som tycker väldigt mycket om hästar och dans, två 
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intressen som enligt rådande traditionella könsmönster kategoriseras som intressen som flickor 

har. Ska då denna elev inte få uppmuntran för dessa intressen på grund av att de stärker de 

traditionella könsmönster som i samhället finns för vad en tjej bör ha för intressen? Eller ska 

flickans intressen uppmuntras då skolan ska ge ”utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”?79  

Dessa frågor kan som ett resultat ställas utifrån läroplanens formulering som använder ordet 

”motverka” i den första meningen. Om ordet ”bortse” eller ”frånse” används istället för 

”motverka” skulle innehållet få en helt annan innebörd och inte motsäga följande mening i 

samma grad som den i nuläget gör. I slutändan är det den verksamma läraren som skall läsa 

denna läroplan och tolka den utifrån sin yrkeskunskap och implementera dessa påståenden i sin 

undervisning. Det ligger på den enskilda individen att välja vilket av dessa två påståenden som är 

mest relevant.  

Elevernas ansvar och in f ly tande 

I kapitel två i Lgr 11 nämns mål och riktlinjer. Mål som eleverna ska uppnå och riktlinjer som alla 

som arbetar i skolan ska utgå från så eleverna når målen. Under ovanstående rubrik nämns en av 

riktlinjerna för lärare att läraren ska: 

 verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen.80 

Denna mening syftar till att det ska råda jämställdhet mellan könen så att flickor och pojkar får 

lika stort inflytande och utrymme i klassrumssituationer. Ska de alltså få lika stor makt i 

klassrummet? Detta är något som läraren i sin undervisning ska se till. Frågor som då kan väckas 

utifrån läroplanens formulering, är hur detta ska se ut i praktiken? Om en klass består av 15 

flickor och 5 pojkar, ska då flickorna få tre fjärdedelar av inflytandet och utrymmet? Eller ska 

pojkarna och flickorna dela utrymmet och inflytandet till hälften för att det ska bli jämställt? 

Detta är frågor en yrkesverksam lärare får ta ställning till individuellt eller tillsammans med sina 

kollegor.  En lärare får också ställa sig frågan vad inflytande och utrymme i klassrummet ska 

innebära. Inflytande kan i detta sammanhang vara inflytande över hur undervisningen utformas, 

hur prov utformas eller innehållet i undervisningen. Inflytandet över detta får läraren utifrån 

påståendet dela jämt mellan flickor och pojkar beroende på hur många elever av de olika könen 

läraren har i sin klass. 

Utrymme är även det ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Det kan tolkas som 

talutrymme, alltså hur många minuter av lektionen flickor respektive hur många minuter pojkar 

får prata. En annan tolkning kan vara utrymme som i det fysiska utrymme som skolan 
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tillhandahåller för eleverna. Ska läraren då ge de elever som finns i majoritet i en klass mer fysiskt 

utrymme än de som är i minoritet?  

Skolan och omvärlden 

En riktlinje som faller under rubriken Skolan och omvärlden är den riktlinje som säger att samtliga 

som arbetar inom skolan ska: 

 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 
kulturell bakgrund.81 

Den tidpunkt i en elevs skolgång då studie- och yrkesval kan göras är vid val av ämnesinriktad 

skolgång, som till exempel musikklass, idrottsklass eller annan ämnesinriktad friskola. Det kan 

även vara vid val av gymnasieinriktning när eleven går i årskurs 9 samt studie- och yrkesval inför 

examen från gymnasiet. Den fråga som alla som arbetar inom skolan måste ställa sig angående 

denna riktlinje är hur en elevs yrkes- och studieval kan begränsas av kön? För att backa lite bakåt i 

tankegången kan en diskussion angående rådande och traditionella könsmönster, som tidigare 

beskrivits i denna analys användas även här. Formuleringen i läroplanen kan syfta till att försöka 

få elever som står inför dessa typer av val, att inte enbart överväga en studieinriktning eller en 

yrkeskategori som är typisk för deras könstillhörighet, att genom vägledning se till att elever inte 

enbart ska styras av de traditionella könsmönster som samhället reproducerar.  

Genom att använda ordet kön, istället för att specificera om det innebär socialt eller biologiskt 

kön kan detta ordval tolkas som både biologiskt- och socialt kön. En elev som begränsas av 

biologiska egenskaper utifrån könstillhörighet skulle då kunna begränsas av en rad olika 

egenskaper detta kön sägs betinga. Att män i regel har mer muskelmassa än kvinnor är en 

biologisk skillnad som knappast går att ifrågasätta. Men är exempelvis ödmjukhet, 

omhändertagande, temperament eller aggressivitet biologiskt betingat det ena eller det andra 

könet? Dessa egenskaper kan mycket väl ligga till grund för framtida studie- och yrkesval. Som 

lärare får man då fråga sig om det är meningen att man utifrån denna riktlinje ska styra flickor till 

att välja studieinriktningar eller göra val av yrken som kräver muskelstyrka. Detta trots att pojkar 

troligtvis skulle ha lättare att utöva dessa studier eller de yrken som finns att välja på, då de 

biologiskt kunde vara mer lämpade för dessa än vad tjejer är. 

När det sociala könet ska beaktas vid val av studiegång eller yrke kan traditionella 

könsmönster ligga till grund för dessa val. Idag är vissa yrken mansdominerade och vissa är 

kvinnodominerade. Om läroplanens formulering menar det sociala könet kan den som arbetar 

inom skolan bidra till att en manlig elev inte väljer de klassiska mansdominerade yrken eller 

studier som det finns att välja mellan.  
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Rektorns  ansvar 

Den slutgiltiga formulering i Lgr 11 som behandlar jämställdhet eller kön är detta stycke som 

beskriver rektors ansvar för hur undervisningen i skolan bedrivs: 

 i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna 
med tobak, alkohol och andra droger,82 

Enligt detta stycke ska jämställdhet integreras ämnesövergripande, alltså i relation till de olika 

ämnen som undervisas i skolan.  Att detta sker inom ämnesundervisningen utav lärare, är rektors 

ansvar. Det innebär att det är rektors ansvar att se till att de som arbetar på skolan har tillräckliga 

kunskaper för att kunna förverkliga dessa värderingar i undervisningen enligt läroplanerna. Detta 

stycke kommer i diskussionen analyseras vidare för vilka konsekvenser formuleringen och 

dispositionen av de nämnda ämneskategorierna kan få i praktiken. 

 

Sammanfattning 

I denna analys av Lgr 11 har innehållet som behandlar jämställdhet och kön redovisats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det innehåll som behandlar jämställdhet öppnar för många 

olika frågor, så som; hur ska en lärare använda sig av de formuleringar och förklaringar 

läroplanen ger för det arbete läraren ska utföra genom sin undervisning? Vilka typer av tolkningar 

kan göras utifrån de stycken som nämner jämställdhet och kön?  

De begrepp som läroplanen använder sig av kan alltså tolkas på många olika sätt och det 

innebär att en yrkesverksam lärare eller någon annan som arbetar inom skolan får, utifrån egna 

kunskaper inom ämnet, tolka innehållet och utefter detta lägga upp undervisningen och 

bestämma undervisningens innehåll. 
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Diskussion av analysresultat 

Sammanfattningsvis kan sägas att Lpo 94 och Lgr 11 har stycken som behandlar olika aspekter av 

jämställdhet inom skolans verksamhet. Synen på jämställdhet skiljer sig inte i de olika 

läroplanerna men formuleringar och meningar där begreppet inbegrips har ändrats. Dessa 

omformuleringar har dock nödvändigtvis ingen relevans för hur arbetet med jämställdhet inom 

skolan ska ändras utifrån den nya läroplanen. När det kommer till synen på kön och könsroller 

introducerar Lgr 11 begreppen ”könsöverskridande identitet eller uttryck”.83  

Den första och andra frågeställningen för denna uppsats besvaras i denna diskussion genom 

en uppdelning. Denna uppdelning består i två rubriker för diskussion om innehållet i läroplanen 

utifrån begreppen som används i frågorna genom att rubricera den första delen av diskussionen 

Jämställdhet och sedan presentera andra delen av diskussionen under rubriken Genus och kön.  

För att i denna diskussion även svara på frågeställningen om vilka tolkningsmöjligheter lärare 

får utifrån läroplanens formuleringar, kommer även dessa aspekter av analysresultatet att 

diskuteras under de rubriker som framställs i följande text. 

Jämställdhet 

Jämställdhet som begrepp finns med i båda läroplanerna. Här nedan följer en redogörelse för 

likheter och skillnader i användandet av begreppet i läroplanerna som redovisats i analyserna. 

Först nämns jämställdhet som begrepp i samband med förklaringen för värdegrunden i 

läroplanerna. Jämställdhet beskrivs i båda läroplaner, som ett värde skolan ska gestalta och 

förmedla under formuleringen - jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ställer oss i analysen 

frågande till användandet av formuleringen kvinnor och män då dessa läroplaner riktar sig till 

elever mellan åldrarna 7-15 år i Lpo 94 och från förskolan till eleverna som är 15 år i Lgr 11. 

Elever i dessa åldersgrupper kan ha svårt att inkludera sig själva då denna terminologi används. 

Termerna kvinna och man brukar oftast syfta till människor som fyllt 18 år. Formuleringen av 

detta grundläggande värde skulle då kunna ändras för att antingen även inkludera termerna flickor 

och pojkar eller så skulle den tidigare använda terminologin kunna ersättas med flickor och 

pojkar.  

Begreppet jämställdhet används vidare i läroplanerna i samband med rektors ansvar. Då denna 

formulering är snarlik i båda läroplanerna och innehållet inte ändrats har endast formuleringen i 

Lgr 11 analyserats. Som tidigare nämnt under rubriken Andra empiriska studier kring kön, 

jämställdhet, genus, skola och läroplaner i denna uppsats belyser Inga Wernersson valet i Lpo 94 att i 

detta sammanhang inte nämna jämställdhet i samband med sex och samlevnad, då dessa två 

                                                
83 Utbildningsdepartementet 2010, s. 4. 



Genusinnehåll i läroplaner  Pernilla Engman & Klara Janunger  

 -  - 

 

32 

begrepp har en stark koppling till varandra. Wernersson ger mäns våld mot kvinnor som 

exempel, och detta är ett viktigt ämne att ta upp i skolan då jämställdhet mellan könen 

behandlas.84 Jämställdhet mellan kvinnor och män har inte bara en samhällelig politisk aspekt 

utan den sexuella relationen och de föreställningar som finns kring män och kvinnors samvaro på 

det fysiska planet är även detta en aspekt som kan ställas i en jämställdhetsdebatt. Det är därför 

viktigt att kopplingen mellan jämställdhet och den undervisning eleverna får om sex och 

samlevnad är tydlig i skolans undervisning. Denna koppling förtydligas inte i läroplanerna som 

den skulle kunna göra genom att skriva jämställdhet bredvid sex och samlevnad under rubriken 

Rektorns ansvar för ämnesövergripande undervisning. 

Genus och kön 

Begreppet genus i sig används varken i Lpo 94 eller Lgr 11. Som arbetsmaterial för lärare att 

använda som tillägg till innehållet i Lpo 94 skrev Bettina Berg Genuspraktika för lärare. I denna bok 

nämner Berg begreppet genus i relation till lärares arbete och säger att genus som begrepp bör 

ingå i läroplanen men då det inte gjorde det i Lpo 94, skrev hon denna praktika för arbetet med 

genus i skolan. Berg beskriver genus som forskningsfält med begreppsinnehåll relaterat till hur 

genussystemen ser ut i skolan.85 Vi menar att det utifrån detta är intressant uppmärksamma att 

det innehåll som Berg framställt inte påverkat utformningen av innehållet i den Lgr 11.  

Som tidigare sagt används begreppet genus aldrig i läroplanerna, men det gör däremot kön. 

Kön som begrepp används i läroplanerna i relation till skolans arbete med förståelse och 

medmänsklighet som del i motverkandet av diskriminering.  

I Lpo 94 används begreppet kön i samband med lärarens ansvar att se till att elever får lika 

mycket inflytande över undervisningen. I Lgr 11 har begreppet kön i detta sammanhang bytts ut 

mot flickor och pojkar. I och med omformuleringen i Lgr 11 blir tolkandet av riktlinjen för 

lärarens arbete mindre abstrakt då begreppen flickor och pojkar inte kräver samma form av 

förkunskap om vad genusvetenskapen innefattar för värderingar och olika förklaringar till det 

bredare begreppet kön. Kön kan enligt genusvetenskapen både betyda socialt och biologiskt kön 

och dessa två kategorier innehåller i sig flertalet tolkningsmöjligheter. För en lärare som har insikt 

i det genusvetenskapliga begreppsinnehåll som ordet kön innehåller kan den nya formuleringen 

möjligen uppfattas som omöjlig att genomföra i praktiken. Det kan till och med uppfattas som 

exkluderande då begreppet socialt kön, som tidigare diskuterats i uppsatsen, inkluderar människor 

som enligt normen varken tillhör kategorin flicka eller pojke. Men för en lärare som inte har 

insikt i genusvetenskapens begreppsinnehåll blir formuleringen flickor och pojkar lättare att tyda 

och därmed får lärarna en tydligare bild av hur undervisningen ska bedrivas enligt läroplanen. 
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Övriga begrepp som relaterar till genus ur läroplanerna 

Som tidigare nämnt introducerar Lgr 11 en begreppsformulering som Lpo 94 inte använt sig av 

för att beskriva en vidgad syn på könstillhörighet. Denna formulering är ”könsöverskridande 

identitet eller uttryck”.86 Denna nya formulering presenteras i Lgr 11 i samband med skolans 

förebyggande arbete mot diskriminering. Det nya tillägget nämns i samband med att sexuell 

läggning nämns som grund för diskriminering. I Lpo 94 nämns sexuell läggning i samband med 

att religion eller annan trosuppfattning nämns som grunder för diskriminering.87 Att den nya 

läroplanen introducerar denna typ av formulering tyder på en diskussion som grundats på 

rådande problem skolan idag har att formulera grund för den diskriminering som sker på skolor 

runt om i Sverige. Lgr 11 förtydligar genom denna formulering vilka människor som innesluts i 

skolans gemenskap som inte ska utsättas för kränkande behandling eller diskriminering. Detta 

inkluderar en stor grupp människor som tidigare kan ha sett sig själva som utlämnade i 

läroplanen. Samtidigt kan denna formulering resultera i att människor som tidigare inte sett detta 

som en grund för diskriminering eller tidigare inte stött på den typen av identitet och uttryck, 

skapar ett omedvetet motstånd mot detta, då de får upp ögonen för att detta kan vara en grund 

för diskriminering.  

Läroplaner och kontext 

Det innehåll ur läroplanerna som har analyserats har genomgående saknat en koppling till den 

kontext läroplanerna är skrivna i. Begreppen som används är inte kopplade till vilken funktion de 

har i samhället, i vetenskaplig forskning eller i skolans verksamhet. Om en samhällelig kontext 

skulle inbegripas i läroplanstexterna skulle tolkningsföreträdet den individuella läraren har bli 

snävare. En konsekvens av detta skulle bli att tolkningsskillnader lärare och skolor emellan skulle 

minska. Arbetet med jämställdhet i skolan skull då bli mer homogent vilket skulle resultera i att 

en utvärdering av detta arbete skulle vara lättare att göra på ett adekvat sätt på en nationell nivå. 

Dessa resultat skulle då visa en större tydlighet i brister eller framsteg som finns i arbetet med 

jämställdhet i det svenska skolväsendet. 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning skulle utifrån denna studie kunna behandla läroplanernas innehåll som helhet i 

en jämförande analys. Konsekvenser av de ändringar som gjorts i Lgr 11 skulle i skolans 

verksamhet kunna undersökas på sikt allt efterhand skolan implementerat läroplanen samt arbetat 

utifrån den. Med intervjuer av lärare och styrande ledare inom skolan, analyser av 
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kvalitetsrapporter från olika skolor samt observationer av skolors arbete utifrån Lgr 11 skulle 

även vidare forskning tydliggöra vikten av läroplanens innehåll för skolans verksamhet.  

Som tidigare beskrivet i denna uppsats publiceras det av skolverket under våren 2011 

handledningar för tolkning av innehållet i Lgr 11. Dessa handledningar i relation till de 

propositioner som legat till grund för Lgr 11 samt läroplanens innehåll som helhet skulle vidare 

kunna studeras i relation till de handledningar som utgavs i samband med publiceringen av Lpo 

94. Forskning av dessa texter skulle även kunna visa på ett tydligare samband mellan 

läroplanernas innehåll i relation till skolans verksamhet under en längre tidsperiod. 

Sammanfattning 

Denna diskussion har sammanfattat och diskuterat de likheter och skillnader mellan läroplanens 

formuleringar som inbegriper jämställdhet som begrepp och samhällelig värdering utifrån den 

textanalys som gjorts på Lpo 94 och Lgr 11. Några slutsatser som kan göras utifrån denna 

diskussion är att läroplanerna i vissa formuleringar inte ändrat innebörden för tolkning av 

innehållet. Begreppet genus som samlingsbegrepp för jämställdhetsfrågor och frågor som 

omfattar könstillhörighet och de konsekvenser som dessa frågor kan skapa i en skola samt hur 

detta kan arbetas med, nämns inte i någon av läroplanerna. 
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