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Abstract 

Title: Resisting traditional gender norms in school – how teachers can become more gender 

conscious in classroom education. 

 

Language: Swedish 

 

The aim of this essay is to explore how teachers in elementary school in Sweden, can resist 

traditional gender norms in the classroom education. This is of great importance, as teachers 

often unintentionally tend to reproduce gender norms: Girls are associated with sensitivity and 

caretaking, while boys are associated with opposite capacities. The material in this systematic 

literature review consists of selected works in the field of gender pedagogy, especially 

literature of practical relevance for gender conscious teaching. Through systematic readings 

of the literature, we conclude that teachers need to: be observant of gender norms that exist in 

the classroom; change their approach towards gender norms; treat pupils as individuals; 

evaluate their approach; and evaluate their classroom education to continuously develop more 

gender awareness. Finally, to create knowledge about gender norms are the most effective 

way for teachers to counteract traditional gender norms. 
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1. Inledning 

Traditionellt sett har synen på flickor varit att de är mer tillbakadragna och omhändertagande 

än pojkar, medan pojkar traditionellt sett ses på som mer högljudda, livligare och mer framåt 

än flickor. Dessa typer av förväntningar tenderar lärare även idag föra vidare i 

klassrumsundervisningen (John och von Sabljar, 2003). I vårt samhälle finns en genusordning 

som underordnar och dominerar kvinnligt och manligt, osynliga regler som säger hur vi ska 

förhålla oss till det som anses kvinnligt respektive manligt. Det finns två aspekter kring denna 

genusordning som utvecklats av historikern och genusforskaren Hirdman. Den ena är att vårt 

samhälle har en förmåga att dela upp allt i manligt respektive kvinnligt, denna urskiljning av 

könen sker i form av att egenskaper och intressen kategoriseras i manligt respektive kvinnligt. 

Med andra ord ses könen som varandras motsatser. Den andra aspekten är att det manliga 

värderas som högre än det kvinnliga. Exempel på detta är att en flicka som är “pojkaktig” 

anses tuff och får högre status än en pojke som är “flickaktig” och istället anses vara mesig. 

Mannen är i vårt samhälle överordnad kvinnan, och enligt denna teori angående 

genusordningen, är mannen normen i vårt samhälle (Wedin, 2009). Genusnormerande 

mönster återfinns i alla åldrar inom skolan, från förskolan till gymnasieskolan. Där av behöver 

lärares inställning till genusnormer i undervisningen problematiseras för att traditionella 

genusnormer kring pojkar och flickor inte ska fortgå. De traditionella genusnormerna behöver 

även problematiseras för att synliggöra hur elever bemöts och för att påverka att de bemöts på 

ett likvärdigt sätt (Wahlgren, 2009). 

 

Genusmedvetenhet har alltid funnits i undervisningen, men förr syftade det till att uppfostra 

pojkar och flickor på olika sätt, eftersom de var menade att ha olika roller i samhället (Inga 

Wernersson, 2007). Det råder en bristfällig kunskap kring hur traditionella genusnormer 

synliggörs och motverkas i klassrumsundervisningen. Denna okunskap kan bidra till att 

traditionella genusnormer fortlever. Därför är det viktigt att lärare får kunskap om hur 

traditionella genusnormer kan synliggöras (Brade, Carolina Engström, Sörensdotter och 

Wiktorsson 2008, Wahlgren 2009). Att skolan har skyldighet att motverka traditionella 

genusnormer framgår även i Lgr 11:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket pojkar och flickor 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 
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pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Lgr 11, s 8). 

Detta tolkar vi som att även den enskilda läraren på skolan har ansvar för att skapa en 

genusmedveten klassrumsundervisning.  

 

Då vi även upplever att vår utbildning saknar genusmedvetenhet har vi valt att göra en studie 

angående vad genuspedagogisk forskning säger om hur grundlärare kan arbeta praktiskt för 

att motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen. Detta då vi anser att det är 

viktigt att som lärare ha kunskaper och medvetenhet om hur traditionella genusnormer kan 

motverkas. Jämlikhet mellan könen är en pedagogisk fråga, vilket i praktiken innebär att 

lärare måste arbeta för att skapa medvetenhet angående traditionella genusnormer och hur de 

kan arbeta för att motverka dessa (Wahlgren 2009, Wedin 2009). Frågan om hur grundlärare 

kan utveckla en större insikt om hur de kan motverka traditionella genusnormer i 

klassrumsundervisningen, det vill säga hur grundlärare skulle kunna göras medvetna om hur 

de bör bemöta pojkar och flickor mer likvärdigt, är det som skapat intresset till denna 

undersökning. Anledningen till att endast grundlärare ligger i fokus i denna studie är att vi 

anser att grundlärares arbete för att motverka traditionella genusnormer är mest relevant för 

oss, då vi själva är framtida lågstadielärare. Eftersom vi dessutom i vårt framtida yrke främst 

kommer utöva våra kunskaper från denna utbildning i klassrummet, har vi även valt att 

fokusera detta arbete på hur genusnormer motverkas i klassrumsundervisningen. Denna studie 

kommer med ovanstående i åtanke att utgå ifrån ett lärarperspektiv. Detta eftersom vi med 

hjälp av tidigare genuspedagogisk forskning kring hur grundlärare kan arbeta med olika 

metoder för att motverka genusnormer, vill utveckla vår egen medvetenhet kring genus inför 

vår framtida yrkesroll. Begreppet som kommer genomsyra hela arbetet och därmed användas 

som analytiskt verktyg är genusnormer. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka och diskutera grundlärares olika förhållnings- och 

arbetssätt angående normer kring genus, det vill säga hur grundlärare kan motverka 

traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen, med utgångspunkt i relevant, tidigare 

genuspedagogisk forskning. Målet med detta arbete är alltså att som framtida lärare skapa 

medvetenhet och ökade kunskaper om hur grundlärare kan motverka traditionella 
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genusnormer i klassrumsundervisningen. Detta eftersom ett av grundlärares ansvar är att 

motverka traditionella genusnormer. 

Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till följande frågeställning: 

 Vilka metoder rekommenderar genuspedagogisk litteratur till grundlärare för att 

motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen? 

 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 består av en inledande presentation av syfte och frågeställning. Den består även av 

en begreppsförklaring som förklarar begreppen: genus, normer samt genusnormer. I kapitel 2 

följer en presentation av vald metod för insamling av empiri till studien. Därefter följer i 

kapitel 3 resultatredovisningen för denna studie, relaterat till de frågeställningar som arbetet 

bygger på. Sedan är upplägget som så att resultatet av studien analyseras i kapitel 4 för att 

avslutningsvis diskuteras i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med slutsatser och avslutande 

reflektioner kring vårt arbete, relaterat till syftet och frågeställningen som vi utgår ifrån. 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

1.3.1 Normer 

Det finns många olika normer i vårt samhälle som hela tiden förändras med tid, situation och 

sammanhang. Skolan är en av de platser där detta sker (Martinsson och Reimers, 2008). 

Normer är ett slags oskrivna och osynliga regler som förklarar hur vi ska agera med och mot 

varandra (Wedin, 2009). En beskrivning av begreppet är att normer är ett vardagligt använt 

begrepp som innehåller olika aspekter av makt och jämlikhet. Normbegreppet är en länk 

mellan kunskaper och förståelser om vår värld och hur detta skapar en slags makt (Lena 

Martinsson och Eva Reimers, 2008). Normer är det som vi människor anser är normalt och 

acceptabelt beteende vid ett specifikt tillfälle (Bengtsson 2013, Wedin 2009). En norm riktas 

alltid mot det som anses normalt och tar därmed också avstånd från det som anses som det icke 

normala (Martinsson och Reimers, 2008). Normer kan ses som en social kontrollmekanism 

(Wedin, 2009).  
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1.3.2 Genus  

Skolan är en av de platser där genus reproduceras (John och von Sabljar, 2003). Genus är en 

beteckning av det sociala könet, det som anses vara manligt respektive kvinnligt i vårt 

samhälle (Wedin, 2009). Genus skapas i olika sociala sammanhang, medan kön är något som 

för alla är medfött, det kan beskrivas som det som skapar skillnader mellan könen. Genus är 

alltså de könsroller som vi människor skapat och förväntas leva upp till, utöver det biologiska 

könet (Bengtsson, 2013). Begreppet innehåller rådande föreställningar och tankar om hur män 

och kvinnor ska vara (Wahlgren, 2009). Det är inte bestämt, utan anpassas och förändras efter 

samhällets och individernas förändringar, manliga och kvinnliga föreställningar förändras 

över tid, vilket därmed även genus gör (Wedin, 2009). Ett annat sätt att beskriva begreppet 

genus enligt Britta Olofsson (2007) lyder enligt följande: 

”Genus är ett tämligen nytt begrepp som uppstod i början av 1980-talet och avser det 
sociala könet. Föreställningen att mäns och kvinnors skilda beteenden är en social 

konstruktion och inte kan härledas till biologiska skillnader. I stället spelar inlärningen 

med sina kulturella och sociala förväntningar en stor roll. (Olofsson, 2007, s 118).  

Olofsson (2007) menar att kulturella och sociala förväntningar spelar in när genus skapas. 

 

1.3.3 Genusnormer 

Normer är som nämns ovan sociala riktlinjer för hur vi människor förväntas agera och vara. 

Det sociala beteende som i situationen vi befinner oss i anses normalt (Wedin 2009, 

Bengtsson 2013). Normer kan uttrycka sig på olika sätt vid olika tillfällen och sammanhang 

(Wahlgren, 2009).  Genus kan förklaras som det sociala i de olika könen, alltså det som vi i 

samhället anser är manligt respektive kvinnligt (Wedin, 2009). Med detta som grund menar vi 

att genusnormer är normer kring genus, alltså normer som säger hur pojkar respektive flickor 

förväntas agera och bete sig vid olika tillfällen och sammanhang. Det som vi i samhället ser 

som normalt beteende för pojkar respektive flickor. Skolan är en av de platser i samhället där 

genusnormerande mönster återskapas (Wahlgren, 2009). 
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2. Metod 

2.1 Material 

Metoden som används i denna studie är en kvalitativ systematisk litteraturstudie som kommer 

genomföras utifrån ett lärarperspektiv. Kvalitativ forskning innefattar ofta texter och är en 

flexibel forskningsmetod där forskaren kan anpassa undersökningen efter vad som 

framkommit vid materialinsamlingen (Robert K. Yin, 2013). Eftersom detta arbete bygger på 

texter och en sammanställning av vad tidigare genuspedagogisk forskning säger om hur lärare 

kan motverka traditionella genusnormer, bedömer vi att en kvalitativ ansats är relevant för 

detta arbete. Vi anser också att en kvalitativ ansats är relevant eftersom flexibilitet har varit 

viktigt i denna undersökning för att få ut det vi söker svar på.  

 

En systematisk litteraturstudie är grundlig och innefattar en systematisk sökning efter 

forskning som ämnas sammanställas och analyseras. Tanken med en systematisk 

litteraturstudie är att med hjälp av forskning av relevans inom det ämne som ska undersökas, 

identifiera och bedöma evidensen. Evidens kan beskrivas som undersökningens pålitlighet, 

saklighet eller tydlighet. Men den bästa och mest tydliga förklaring på evidens är 

sanningslikhet (Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström, 

2013). Då denna uppsats endast ligger på grundnivå och identifierar och bedömer 

genuspedagogiska arbetssätt påstår vi att evidensen är svår att bedöma, då vi menar att 

undersökningen är relativt snäv. Vi bedömer att ett större arbete hade krävts för att få större 

evidens i studien, eftersom litteraturomfånget kräver mer utrymme för bearbetning. Vidare tar 

detta arbete även hänsyn till att författarna till litteraturen som valts i detta arbete lyser 

igenom. Detta i form av citat som vi anser förtydligar kärnan i författarens budskap.  Vi har 

också tagit fasta på detta genom att använda uttryck som genomgående används av 

författarna, exempelvis John och von Sabljars (2003) jämställdhetsarbete. 

 

Systematisk litteraturstudie som metod möjliggör en analys av ett större material. Men det går 

enbart att genomföra en systematisk litteraturstudie om det finns ett underlag med studier av 

god kvalitet. En systematisk litteraturstudie kan ge svar på de större frågorna som inte kan 

svaras på genom en egen empirisk studie. Den används ofta i praktiskt syfte, som till exempel 
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för att undersöka hur skolan kan förbättras (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Då vi ämnar 

undersöka hur klassrumsundervisningen kan förbättras kring genus anser vi att denna metod 

är lämpad att använda till detta arbete. Vi menar med ovanstående som bakgrund att en 

systematisk litteraturstudie är relevant för vår studie, eftersom vi vill ta del av vad den 

genuspedagogiska forskningen säger om detta fenomen. Detta för att sedan sammanställa 

materialet som insamlats och därmed kunna svara på frågeställningen som ligger till grund 

för arbetet. Det vi däremot kan känna är att en systematisk litteraturstudie begränsat oss en 

aning, då den enbart utgår ifrån befintlig forskning. Det hade varit intressant att ta del av 

verksamma lärares åsikter och erfarenheter kring det aktuella ämnet för att få insyn i 

verksamheten som vi i framtiden ska arbeta i, men även med tanke på att detta arbete görs 

utifrån ett lärarperspektiv. Då tids- och platsutrymme var tämligen begränsat hävdar vi dock 

att detta inte var rimligt att genomföra.  

 

2.2 Insamling av material  

I denna undersökning har vårt litteratururval präglats av hur grundlärare med hjälp av olika 

metoder kan motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen. Däremot har vi 

även hittat litteratur som främst riktar sig till gymnasieskolan och förskolan. Då vi ansåg att 

dessa var relevanta för vår studie har vi trots deras inriktning valt att använda oss av dem i 

detta arbete. Insamlingen av empirin började med en sökning i databasen LIBRIS. Sökorden 

som användes vid denna sökning var Kön, Lågstadiet och Elever. Först gjordes en enkel 

sökning av kön, sedan en enkel sökning av lågstadiet och därefter en enkel sökning av elever. 

Då dessa sökord gav många och för denna studie irrelevanta avhandlingar och artiklar, 

utfördes sedan en sökning av samtliga sökord tillsammans. Efter ytterligare en sållning, fann 

vi en avhandling som vi ansåg relevant för denna studie. Vi har även sökt i databasen 

Summon. Sökorden som användes här var jämställdhet, genus och skola. Då denna sökning 

gav väldigt många träffar begränsades sökningen till endast texter i Sverige och endast 

avhandlingar. Där fann vi ännu en avhandling som ifrån denna sökning användes till arbetet. I 

Wahlgren (2009) nämndes en SOU-utredning (statlig, offentlig utredning) vid namn Flickor, 

pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, som vi 

letade upp. Där fann vi ytterligare författare som ansågs relevanta för vår studie och som 

därmed letades upp på Örebro universitets bibliotek. I samband med detta fann vi även annan 

litteratur som berörde genusmedveten pedagogik och hur lärare kan motverka traditionella 

genusnormer. Vi har också sökt i databasen GENA och databasen KVINNSAM, som är 
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sökmotorer för genusområdet. Vid sökning i dessa två databaser användes ordet pedagogik. 

Då denna sökning gav många träffar användes vid ett andra skede en avgränsning mellan åren 

2000 till 2014. Där fann vi ytterligare avhandlingar som vi i slutändan valde bort, då vi ansåg 

att de inte berörde det vi ämnade undersöka.  

 

2.3 Avgränsningar 

En tanke var att skriva utifrån ett intersektionellt perspektiv, som enligt Brade m.fl. (2008) 

innefattar hur olika normer så som etnicitet, sexualitet, klass, funktionalitet och genus 

samverkar. Vi anser att intersektionalitet hade kunnat användas i detta arbete eftersom det är 

något som beskrevs i stor del av den genuspedagogiska litteraturen som vi fann. Vi påvisar 

därmed att detta hade tillfört arbetet en djupare insikt i normer som finns i vårt samhälle och 

därmed i klassrummet. Men då vi vill fokusera detta arbete på genus och på grund av brist av 

plats i vårt arbete har vi valt att avgränsa arbetet till endast genus. Vi hade också en tanke på 

att skriva om olika genusmedvetna pedagogiker. Enligt Wahlgren (2009) är dessa 

pedagogiker feministisk pedagogik, jämställdhetspedagogik, könsmedveten pedagogik och 

genuspedagogik. Normkritisk pedagogik är enligt Björkman (2010) en annan genusmedveten 

pedagogik som utvecklats på senare tid och som också fanns i åtanke till detta arbete. Då vi 

efter läsning av dessa pedagogiker ansåg att de var en bra grund för vår egen förståelse kring 

genusmedveten pedagogik, men inte var relevant för det som undersöks i detta arbete valdes 

dessa pedagogiker bort. Detta eftersom vi ansåg att dessa pedagogiker är mer generella och 

teoretiska än vår forskningsfråga som är mer inriktad på metoder som genuspedagogisk 

forskning rekommenderar. 

 

2.4 Genomförande och analysmetod 

Analysen av vårt insamlade material har vi genomfört med hjälp av analysmetoden 

innehållsanalys. Det huvudsakliga syftet med en innehållsanalys är att systematiskt och 

successivt klassificera det insamlade materialet. Detta för att så småningom lättare kunna se de 

teman som ska tydliggöras i analysen (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Detta har i denna studie 

gjorts genom att resultatredovisningen under analysarbetet har delats upp i teman som sedan 

under rubriken analys har blivit underrubriker. Målet med en innehållsanalys är sedan att 

identifiera och beskriva specifika fenomen som synliggörs i materialet. Inom analysmetoden 
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innehållsanalys finns olika modeller som kan användas, bland andra manifest innehållsanalys 

och latent innehållsanalys. Manifest innehållsanalys genomförs i form av en analys av synliga 

teman genom beräkningar som sker kvantitativt. En latent innehållsanalys innebär att forskaren 

identifierar viktiga komponenter i arbetet. Centrala teman synliggörs, olika kategorier kodas 

och teorier och modeller utvecklas. Detta för att först få en djup förståelse för texten för att på 

så sätt identifiera utmärkande fenomen i materialet (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Eftersom 

denna studie syftar till att hitta olika metoder i genuspedagogisk forskning, för att motverka 

traditionella genusnormer har en latent innehållsanalys använts till studien. Detta på grund av 

att vi inte är ute efter att hitta resultatet i form av kvantitativa beräkningar, som vid en manifest 

innehållsanalys. Resultatkapitlet består av metoder för att motverka traditionella genusnormer 

ur genuspedagogisk forskning, vilket är det vi utgår ifrån. Vi vill därmed i analyskapitlet finna 

olika fenomen som förekommer i resultatkapitlet. Detta gör vi genom att i analysen leta efter 

mönster, det vill säga likheter och skillnader som framkommer i de teman som synliggörs ur 

resultatkapitlet. 

 

2.5 Reliabilitet, validitet och räckvidd 

Reliabilitet kan beskrivas som i hur hög grad mätningar stämmer överens när samma 

mätinstrument används vid olika tillfällen. Ju högre reliabilitet desto högre mätsäkerhet. 

Reliabilitet är ett begrepp som används i kvantitativ forskning (Eriksson Barajas m.fl. 2013). 

Då denna studie har en kvalitativ ansats används inget mätinstrument. Däremot kan vi se vår 

metod, systematisk litteraturstudie som ett slags mätinstrument som värderar reliabiliteten i den 

forskning som undersökts. Vi menar här att om en liknande studie skulle utföras med hjälp av 

samma mätinstrument på genupedagogisk forskning vid ett annat tillfälle, skulle resultaten bli 

någorlunda liknande. Vi påvisar därmed att reliabiliteten för arbetet är relativt hög. Detta 

eftersom vi fokuserat på välkända namn inom genuspedagogisk forskning. Validitet avgör 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som i undersökningen ska mätas. Det väsentligaste för 

validiteten är att avgöra om mätinstrumentets innehåll verkar rimligt. Även validitet är ett 

kvantitativt forskningsbegrepp (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Eftersom inget specifikt 

mätinstrument används i denna studie kan endast validiteten av litteraturen som hittats med 

hjälp av den valda metoden mätas. Vi anser att validiteten för detta arbete är relativt hög, då 

majoriteten av litteraturen eller innehållet som hittats med hjälp av metoden, systematisk 

litteraturstudie bygger på en statlig, offentlig utredning, vars syfte är att utveckla kunskap om 

jämställdhet i skolan. Räckvidden kan i detta arbete mätas i form av hur många författare som 
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uttrycker samma eller liknande saker kring hur grundlärare kan motverka traditionella 

genusnormer. Utifrån detta åsyftar vi att även räckvidden är relativt hög, då 

resultatredovisningen visar på detta vid ett antal tillfällen. 
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3. Resultatredovisning 

Nedan följer en resultatredovisningen av metoder som enligt litteraturen kan användas för att 

motverka traditionella genusnormer. Med metoder menar vi olika strategier som kan hjälpa 

grundläraren att motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen. Då 

litteraturen visar tre strategier som utmärker sig i hur grundlärare kan motverka traditionella 

genusnormer i klassrumsundervisningen, utgör dessa rubriker i resultatredovisningen. Dessa 

rubriker är; lärarens förhållningssätt till traditionella genusnormer, arbetsmodeller för 

genusmedveten klassrumsundervisning, samt arbetssätt för att motverka traditionella 

genusnormer.  

 

3.1 Lärarens förhållningssätt till traditionella genusnormer 

3.1.1 Att skapa genusmedvetenhet   

Att vara genusmedveten innebär för en lärare att vara insatt i och ha förståelse för de 

genusstrukturer som råder i samhället, skolan och i klassrumsundervisningen. För att utveckla 

medvetenhet kring genusnormer krävs viljan att utveckla kunskap och förståelse angående 

detta. För att läraren ska utveckla sitt förhållningssätt krävs viljan att utforska 

genuspedagogisk litteratur för att på så sätt skapa förståelse och engagemang. Dessutom krävs 

det att läraren utvecklar en förståelse om att hen bör skapa ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot traditionella genusnormer. Det innebär även att läraren behöver reflektera över de 

genusnormer som hen förmedlar till sina elever (Wahlgren, 2009). 

 

Det är viktigt för lärare “att träna sitt normkritiska öga” (Brade m.fl. s 24). Det innebär att 

läraren får en förståelse för sin egen genusmedvetenhet och sitt genuspedagogiska arbete, då 

det är angeläget att förstå sin roll i sammanhanget vad gäller genusnormer och förhållningssätt 

till dessa. Ett genusmedvetet förhållningssätt innebär att arbeta med att ifrågasätta och utmana 

rådande normer kring genus, för att därmed möjliggöra ett mer inkluderande arbetssätt för alla 

elever. Det innebär också att läraren ska agera normbrytande för att visa andra sätt att vara på. 

Detta då lärare har möjligheter att påverka sina elever, dels genom den kunskap läraren 

förmedlar men även genom vilket förhållningssätt läraren har gentemot eleverna. Normer och 

stereotyper kring genus bör ständigt ifrågasättas i läromedel. Som exempel på detta nämner 
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författarna att om läromedlen fokuserar på män, bör läraren även lyfta fram kvinnor. Läraren 

behöver även synliggöra genusnormer för eleverna, och även problematisera att dessa styr 

människors handlingsutrymme (Brade m.fl. 2008).  

 

Enligt Bengtsson (2013) är förväntningarna på att läraren är en auktoritet i klassrummet en 

typ av norm. Författaren anser vidare att denna förväntade auktoritet och norm är en aspekt 

som kan motverka genusnormer. Detta om lärarens auktoritet används som en god förebild, 

alltså bör läraren vara medveten om sitt förhållningssätt till eleverna. Wedin (2009) beskriver 

olika utmaningar som grundlärare kan anamma för att utveckla ett förhållningssätt som kan 

motverka traditionella genusnormer. Den första utmaningen i detta arbete är att göra skolan 

könsmedveten. Denna könsmedvetenhet börjar med att uppmärksamma och förstå normer 

kring könen. Wahlgren (2009) berättar att normen inte är formad efter individen utan efter 

könen som grupp, vilket ofta leder till en ojämställd behandling av flickor och pojkar i 

klassrumsundervisningen. Det är enligt Wedin (2009) först när normerna kring kön 

medvetandegörs som en förändring kan ske. Författaren föreslår observation och kartläggning 

som hjälpmedel i processen att synliggöra normer. Efter att normerna kring könen synliggjorts 

förklarar författaren att det är viktigt med reflektion och analys av observation och 

kartläggning, med stöd av forskning (Wedin, 2009). Därefter föreslår hon att läraren bör 

förändra undervisningen så att traditionella genusnormer motverkas istället för att förstärkas. 

Detta kan göras genom genusmedveten pedagogik, som sker genom att ett genusperspektiv 

införs i klassrumsundervisningen. Detta genusperspektiv förespråkar även Wahlgren (2009). 

Wedin (2009) skriver att genusperspektiv i klassrumsundervisningen innebär att läraren 

problematiserar det som i verksamheten och i dess läromedel ses som kvinnligt respektive 

manligt. Arbetsformerna i klassrummet anpassas och allt material uppmuntras att användas av 

alla elever. Material och arbetsformer bör enligt författaren inte anpassas efter kön, utan 

snarare integreras till båda könen. Wahlgren (2009) åsyftar att med genusperspektiv i 

undervisningen får läraren insikt i sitt eget förhållningssätt gentemot pojkar och flickor, vilket 

enligt författaren innebär att lärare skulle kunna motverka det normativa beteende som 

bevarar traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen.  

3.1.2 Ordval och bemötande 

Björkman (2010) som är en förespråkare av normkritisk pedagogik, uttrycker att en viktig 

aspekt i lärarens förhållningssätt för att motverka traditionella genusnormer är att läraren 
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använder ordval som inte förstärker genusnormer. Genom att använda liknande uttryck som 

“gör inte så” eller “säg inte så” skapas inte möjligheten för eleven att förstå varför de inte får 

säga eller agera som de gjort. Om läraren istället ställer frågor som, “varför sa/gjorde du så?” 

till eleven kan elevers förståelse och kunskaper att synliggöra normer som de själva är med 

och skapar utvecklas. Detta kan därmed även bidra till att motverka och utmana genusnormer 

i klassrumsundervisningen. 

 

Olofsson (2007) anser att lärarens bemötande är en viktig aspekt för att motverka traditionella 

genusnormer. Hon belyser att läraren inte bör klumpa ihop flickor eller pojkar som homogena 

grupper utan att istället individualisera eleverna genom att använda deras namn när läraren 

tilltalar dem. Lärare bör inte heller objektifiera flickor genom att till exempel säga ”Vilken fin 

tröja du har!” utan istället subjektifiera dem genom att säga att ”Jag känner mig glad när jag 

ser alla vackra färger på din tröja!” Ett annat exempel som författaren nämner är att om en 

flicka har tröja med en gullig katt på så kan läraren fråga om flickan tycker om katter, för att 

på så vis göra flickan till ett subjekt istället för till ett objekt. Detta för att det är viktigt att ge 

flickor en bra självkänsla så att de därigenom kan uppvärdera sig själva och sitt kön 

(Olofsson, 2007). 

 

Björkman (2010) uttrycker också att valet av ord är en viktig aspekt för att motverka 

traditionella genusnormer. Här menar författaren att genom att synliggöra ord som förstärker 

genusnormer kan de motverkas. Detta kan göras i form av att ord återupptas eller ges ny 

betydelse. Ett exempel som författaren nämner när hon berättar om ord som återupptas eller 

ändrar betydelse är att läraren kan bryta genusnormen som säger att brandmän generellt sätt är 

män, i form av att benämna en brandman som hon. Olofsson (2007) framhåller även vikten av 

att byta ut han mot hon i sånger, verser och lekar så att könsfördelningen blir mer jämlik. 

Enligt Björkman (2010) är en annan viktig del för att motverka traditionella genusnormer att 

läraren har en plan i sitt bemötande till eleverna i klassrumsundervisningen, det vill säga att 

det vardagliga agerandet i klassrummet är genomtänkt. Detta innebär att läraren är medveten 

om hur elevers frågor och kommentarer bemöts, hur läraren driver diskussioner och vilka 

exempel läraren väljer att ta upp vid genomgångar. Det är även viktigt att läraren gör 

klassrumsundervisningen meningsfull för alla elever, oavsett kön (Björkman, 2010).  
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3.1.3 Viktigt att lyfta likheter mellan könen istället för skillnader 

Det anses viktigt i vårt samhälle att kunna särskilja på pojkar och flickor. Skillnaderna mellan 

könen är i verkligheten få medan likheterna är desto fler. För att hjälpa elever att inte enbart 

se till olikheterna mellan pojkar och flickor, så kan grundlärare skapa ett förhållningssätt som 

lyfter fram likheter mellan människor, när de till exempel lär ut om människokroppen. Det är 

viktigt att belysa att kön bara utgör en liten del av människors personlighet, och att det inte 

har någon avgörande påverkan på människors egenskaper och ageranden. Det är även viktigt 

att lyfta att det finns olika sätt att se på kön. Även det biologiska sättet måste tydliggöras, för 

att därmed öka förståelsen för att de förväntningar som ställs på människor lätt införlivas om 

de får höra att de är medfödda. Förväntningar på könen kan påverka människors ageranden. 

“Uppfattningen om att naturen har skapat oss på olika sätt ger konsekvenser för människors 

handlingsutrymme, till exempel genom olika förväntningar på elever och skolprestationer” 

(Brade m.fl. 2008, s 110). Läraren bör där av fråga sig hur ofta hen poängterar skillnaderna på 

pojkar och flickor, jämfört med hur ofta hen påpekar likheter (Brade m.fl. 2008). 

 

3.2 Arbetsmodeller för en genusmedveten klassrumsundervisning 

3.2.1 Genustrappan 

Genustrappan är ett verktyg som Wedin (2009) tar upp som kan hjälpa läraren att utveckla sin 

genusmedvetenhet i klassrumsundervisningen. Genustrappan delar upp begreppen 

könsmedvetenhet och genusmedvetenhet och fokuserar på hur könsmedveten respektive 

genusmedveten undervisningen är. Författaren betraktar här genus som relationen mellan 

flickor och pojkar. Genustrappan består av fyra steg som mäter hur pass genusmedveten 

läraren och undervisningen är. Ju högre upp på trappan undervisningen eller läraren hamnar 

desto mer medveten är den. Det första steget i trappan beskrivs av författaren som 

stereotypsförstärkande, vilket innebär att läraren upprätthåller genusnormerna. Det andra 

steget består av att läraren eller undervisningen är könsblind, vilket innebär att läraren är 

omedveten och till synes neutral, vilket i själva verket kan förstärka genusnormer. Det tredje 

steget beskriver författaren som könsmedvetenhet, då uppmärksammas relevanta skillnader 

mellan pojkar och flickor av läraren. Det fjärde och sista steget i trappan är steget där läraren 

och undervisningen uppnått genusmedvetenhet, vilket enligt författaren beskrivs som 

utmanande mot traditionella genusnormer. Dessa ifrågasätts, diskuteras och arbetas med 

aktivt för att motverkas.  
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3.2.2 Trestegsmetoden 

John von Sabljar (2003) skriver om hur grundlärare kan skapa ett förhållningssätt som 

medvetandegör lärare och därmed motverkar traditionella genusnormer. Författarna delar in 

detta arbete i tre steg. Det första steget består av att öppna ögonen för hur jämställdhet kan 

skapas. De benämner detta steg som att läraren skapar jämställdhetsglasögon. Författarna 

rekommenderar att börja steg ett med läsning av litteratur som sedan diskuteras med andra 

lärare. Efter detta utförs observationsarbete, där lärare observerar varandra. Avslutningsvis 

görs i steg ett en analys av observationsmaterialet. Här analyseras observationerna utifrån 

olika kategorier: miljön som undervisningen utspelas i, uppmärksamheten som ges till pojkar 

respektive flickor, språket som används i klassrummet, ansvaret som ställs på eleverna och 

hur leken utspelar sig (John och von Sabljar, 2003). 

 

Det andra steget består av hur jämställdarbetet ska kunna genomföras, alltså en beskrivning av 

hur man ämnar göra detta. I steg två är uppgiften, utöver de uppgifter som genomförts i steg 

ett, att lägga upp en handlingsplan för det som författarna kallar jämställdhetsarbete. Små och 

konkreta mål sätts här upp för lärarens arbete. Efter en viss tid utvärderas sedan arbetet för att 

se vad som gått bra eller vad som inte gått bra och varför. Tanken med denna trestegsmetod är 

att steg ett fungerar som en kartläggning, en analys av hur jämställdhetsarbetet i klassrummet 

ser ut, för att sedan kunna genomföra steg två. Steg ett väcker alltså jämställdhetglasögonen 

som behövs för att se hur arbetet i det aktuella klassrummet ser ut, och för att se vilka 

eventuella förändringar som borde genomföras (John och von Sabljar, 2003). 

 

Det tredje och sista steget i deras förslag på att motverka traditionella genusnormer, består av 

att bevara de kunskaper som utvecklats under de två första stegen. Detta för att sedan kunna 

sprida kunskaperna vidare till andra lärare och personal på skolan. I arbetet att sprida dessa 

kunskaper vidare är det viktigt att skapa rutiner som gör att kunskaper bevaras. För att detta 

rutinarbete ska bli mer lätthanterligt föreslår författarna att en pedagogisk jämställdhetsplan 

upprättas och innefattar hela skolan (John och von Sabljar, 2003). Arbetet med denna 

jämställdhetsplan börjar med att få med alla lärare på skolan i att en förändring behöver göras. 

Detta kan ske genom en övning som kallas “tvärtomövning”, som går ut på att motsatta 

exempel föreslås, alltså hur traditionella genusnormer upprätthålls istället för att motverkas. 

Sedan får alla lärare rösta på de exempel som anses viktigast att motverka. Efter detta görs en 
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plan på hur dessa exempel kan motverkas praktiskt, som sedan sätts ihop till den färdigställda 

pedagogiska jämställdhetsplanen. Målet med jämställdhetsarbete är att integrera detta arbete i 

den ordinarie undervisningen, så att det blir en naturlig del i klassrumsundervisningen (John 

och von Sabljar, 2003). 

 

3.2.3 Sexstegsmodellen 

Wedin (2009) har utformat en modell som kan hjälpa lärare att medvetandegöras och 

motverka traditionella genusnormer, som består av sex steg. Sexstegsmodellen är tänkt som ett 

hjälpmedel vid planering och genomförande av det som författaren kallar utvecklingsarbete 

med jämställdhet. Detta arbete bygger på att den aktuella läraren reflekterar över sitt eget 

arbete i förhållande till aktuell forskning. Aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid detta 

arbete är att arbetet är systematiskt och ska utföras med gemensam metodik, dokumenteras, 

pågå under överenskommen tid och att arbetet utförs bäst i grupp. Alla deltagande bör har 

liknande förkunskaper angående genusnormer och arbetet ska dessutom kopplas till aktuell 

forskning och konkreta erfarenheter (Wedin, 2009). 

 

Steg ett går enligt Wedin (2009) ut på att undersöka förutsättningarna som finns i miljön som 

jämställdhetsarbetet ska ske i. Detta för att kunna anpassa arbetet efter miljön på bästa sätt. 

Författaren menar att eventuella förbättringar i miljön bör ske innan förändringsarbetet startar. 

Det kan till exempel vara tid och ekonomi som behöver prioriteras. I steg två bör det 

kommande arbetet enligt författaren organiseras och planeras så att alla medverkande är 

medvetna om hur arbetet kommer gå till. Alla deltagande lärare bör vara medvetna om 

uppsatta mål med arbetet och hur arbetet bör följas upp. För att förbättra chansen till ett lyckat 

arbete bör även arbets- och ansvarsfördelning delas upp i steg två. Steg tre består av 

utbildning om genus och hur arbete för att motverka traditionella genusnormer bör se ut. 

Denna utbildning är en förutsättning för att föra arbetet vidare och kräver att lärare själva 

hittar den information som ska intas. Detta ska enligt författaren ske i olika former, det kan 

vara litteraturinsamling, nätverksträffar eller studiebesök (Wedin, 2009). 

I steg fyra analyseras, diskuteras och reflekteras de kunskaper som hittills intagits under 

arbetet. Detta för att problematisera de genusföreställningar som finns i undervisningen, för 

att sedan kunna ta sig vidare till steg fem som är det stora förändringssteget. Här genomförs 

förändringarna av de genusföreställningar som reflekterats och framkommit under steg fyra. 

Förändringsarbetet behöver inte vara omfattande, utan handlar snarare om en förändring av 
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bemötande, agerande och ett brytande av mönster som återfinns i lärarens förhållningssätt. En 

plan för förändringsarbetet gör det enklare att genomföra denna förändring framgångsrik. Det 

sjätte och avslutande steget genomförs i och med att resultatet av arbetet utvärderas och följs 

upp. Här kan det vara av fördel att lärarna som deltagit i utvecklingsarbetet delar med sig av 

sina erfarenheter, vilket ökar kunskaper och förståelse för en genusmedveten 

klassrumsundervisning (Wedin, 2009). 

 

3.2.4 Deltagande observation  

Brade m.fl. (2008) skriver att en kartläggningsmetod är viktig att genomföra för att få syn på 

hur det faktiskt förhåller sig, för att medvetendegöra lärare om sitt förhållningssätt. Detta kan 

göras genom att läraren spelar in sig själv eller ber någon kollega filma hur hen gör i 

praktiken. Det kan även göras via ljudupptagning, men då kan läraren gå miste om viktig 

information om hur hen använder sig av ordlös kommunikation i form av blickar, miner och 

annan ljudlös kommunikation. Naturligtvis går det även att göra en deltagande observation 

utan ljudupptagning bara genom att dokumentera vad som sägs i klassrummet. Då är det 

viktigt att läraren meddelar vad observatören ska titta på.  

Dessa frågor kan läraren utgå ifrån för att få ett underlag för analys och diskussion oavsett 

vilken metod som används: 

 Är det någon eller några elever som jag vänder mig till mer än andra när jag talar med 

klassen? 

 Är det någon eller några elever som avbryter mig när jag talar? Hur reagerar jag på 

det? Är det någon skillnad på min reaktion beroende på vem som avbryter? 

 Vilka elever tilltalar jag med namn? Vilka elever tilltalar jag inte alls? 

 Hur bemöter jag mina elever när de behöver hjälp med sina uppgifter? Hur förhåller 

jag mig rumsligt till dem? Är jag nära eller en bit ifrån? Stannar jag en kort eller lång 

stund? 

 Hur är eleverna placerade i klassrummet och varför har jag valt att göra så? 

 Pratar jag lika länge med pojkar och flickor? Vilka får flest följdfrågor? 

 Hur ser situationen ut vad gäller positiv- respektive negativ uppmärksamhet? 
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En 20 minuter lång filmsekvens kan vara lagom att analysera. Det är viktigt att först fråga 

vårdnadshavare och eleverna om de vill/får bli filmade och göra upp innan hur materialet får 

användas (Brade m.fl. 2008).  

 

3.2.5 Mätning av talutrymmet 

Brade m.fl. (2008) beskriver att ett sätt för att få upp ögonen för vilka genusnormer läraren 

har vant sig vid, alltså hur lärarens förhållningssätt till dessa ser ut, är att mäta talutrymmet för 

eleverna i klassrummet. Först kan läraren mäta generellt hur talutrymmet fördelas mellan 

flickor och pojkar. Det är dock viktigt att även titta på hur grupper eller individer tar mycket 

respektive lite talutrymme, för att inte fastna i en generaliserad bild av hur pojkar och flickor 

är. Författarna poängterar att genom att synliggöra hur den faktiska taltiden fördelas så 

innebär det att läraren kan öppna sig för en förändring. De skriver vidare att fokus kan läggas 

på eleverna eller på läraren. Om fokus läggs på eleverna så kan läraren utgå från direkta 

uttalanden, direkta svar på frågor eller alternativt på om svaren kommer från pojkar och 

flickor. Om fokus läggs på läraren, så kan observatören räkna fördelningen av direkta frågor, 

följdfrågor, negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser eller i positiv uppmärksamhet i form 

av beröm. Analysen blir ofta en aha-upplevelse för både lärare och elever, då dessa vanligtvis 

vant sig vid både rollfördelningen och det normaliserade beteendet (Brade m.fl. 2008). 

 

3.3 Arbetssätt för att motverka traditionella genusnormer 

3.3.1 Kompensatorisk pedagogik 

Kompensatorisk pedagogik eller kompensatorisk träning som John och von Sabljar (2003) 

kallar det, är en pedagogisk form där arbete för att främja både intimitet och autonomi står i 

fokus. Intimitet menar författarna står för de egenskaper som i samhället anses kvinnliga, 

medan autonomi står för de egenskaper som anses manliga. De egenskaper som innefattas i 

intimitet är lyhördhet, empati, omsorg och känslighet. De egenskaper som autonomi innefattar 

är förmågan att uttrycka åsikter, ta plats, experimentera och att ha tävlingsinstinkt. Bodén 

(2011) menar att en av den kompensatoriska pedagogikens utgångspunkter är att pojkar och 

flickor lätt intar traditionella, normerande genusroller när de arbetar i könsblandade grupper, 

vilket då gör det svårt att bryta de mönster som hävdar att flickor är mer intima och pojkar 

autonoma. John och von Sabljar (2003) framhåller att alla människor behöver båda dessa 
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egenskaper för att fungera i vårt samhälle. Kompensatorisk pedagogik innebär som nämnts 

ovan att ett arbete för att främja båda dessa delar hos både pojkar och flickor görs, vilket även 

Bodén (2011) understryker. Om en av delarna tar mindre utrymme hos en elev kompenseras 

denna i form av övningar som gör att både den autonoma och intima delen fylls. Målet med 

kompensatorisk pedagogik är med andra ord att stärka individen genom att utveckla de 

egenskaper som normalt sett inte uppmuntras hos pojkar respektive flickor (John och von 

Sabljar, 2003). Även Bodén (2011) understryker detta när hon berättar att det 

genuspedagogiska arbetssättet kompensatorisk pedagogik går ut på att alla elever ska ges 

möjligheten att utveckla alla sina sidor. Alla pojkar och flickor ska få känna sig självständiga, 

som både Bodén (2011) och John och von Sabljar (2003) benämner som autonoma, och även 

nära sina medmänniskor och känslosamma, som författarna benämner som intima. 

 

Olofsson (2007) poängterar att det är lättare för flickor att bryta mot traditionella genusnormer 

då det anses häftigt att ta till sig de traditionellt manliga genusnormerna. Hon menar att för 

pojkar är det betydligt tuffare att överskrida de traditionellt kvinnliga genusnormerna då det 

ofta anses fånigt. För att hjälpa flickor och pojkar att vidga gränser och därigenom ge dem fler 

möjligheter när de utformar sin identitet så kan lärare bekräfta eleverna när de överskrider 

dessa. Det är till exempel viktigt att lärare är observanta på tillfällen då pojkar visar tecken på 

omvårdnad och omtanke och att de ger positiv feedback på detta. Det är även viktigt att lärare 

stöttar pojkar i att sätta ord på sina känslor, då det är viktigt att de lär sig att uttrycka dessa. 

Detta då det är viktigt att lyfta fram så kallade ”mjuka” värden och ge dem högre status. 

Pojkar behöver generellt sätt mer närhet i form av förtroliga samtal medan flickor behöver 

mer uppmuntran i att öva upp förmågan att stötta och peppa varandra. Det är viktigt att lärare 

bekräftar flickor när de fattar egna beslut och kommer med idéer då flickorna generellt sätt 

bör träna på ledarskap. Det är även viktigt att läraren accepterar om en flicka säger nej till 

något som hen ber flickan om, då det är angeläget att påvisa att det är tillåtet att säga ifrån och 

sätta gränser, för att därigenom stärka flickor i att de inte ska gå in i offerrollen. Genom att 

kombinera en kompensatorisk gruppedagogik där indelningen utgår från varje barns 

kompetens, med ett mer individuellt arbetssätt kan varje barns speciella behov tillgodoses 

(Olofsson, 2007). 
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3.3.2 Pojk- och flickgrupper 

John och von Sabljar (2003) menar att uppdelning av pojkar och flickor kan vara ett sätt att 

motverka traditionella genusnormer. Detta förutsätter dock att övningarna som sker i flick- 

respektive pojkgrupperna inte gynnar traditionella genusnormer. Tanken med uppdelade 

gruppövningar är att pojkar får arbeta med uppgifter de behöver träna på utan konkurens från 

flickor, och vice versa, för att sedan sammanföra de respektive könen och därmed få ett bättre 

kunskapsresultat. Även Olofsson (2007) och Wedin (2009) förespråkar att pojkar och flickor 

arbetar separat om det sköts på rätt sätt. Detta förutsätter enligt Wedin (2009) även att 

observationer och kartläggning för att synliggöra normer visar att ett av könen behöver mer 

utrymme. Wedin (2009) ser precis som John och von Sabljar (2003) detta arbetssätt som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen för att sedan sammanföra könen igen. Brade 

m.fl. (2008) anser däremot att det inte finns någon anledning att dela upp flickor och pojkar i 

olika grupper i undervisningen, då detta tenderar att förmedlar att flickor och pojkar förväntas 

vara olika. Detta även eftersom uppdelning av pojkar och flickor i förlängningen riskerar att 

begränsa både flickors och pojkars handlingsutrymme. Det är angeläget att lärare utforskar 

sina föreställningar angående könsuppdelade grupper, för att problematisera den invanda 

normen. Läraren bör ställa sig frågan om uppdelningen mellan pojkar och flickor bygger på 

vad läraren förväntar sig att pojkar respektive flickor vill och kan göra, eller utifrån vad 

individen faktiskt vill och kan göra. Det är inte nödvändigtvis så att det enbart är tjejer som 

behöver träna på att ta plats och killar som behöver lära sig att ge plats åt andra” (Brade m.fl. 

s 95). Om gruppindelning efter kön sker med tanke på att flickor och pojkar behöver 

kompenseras, så behöver gruppindelning inte göras efter kön. Detta då det inte alltid är så att 

pojkar behöver lära sig att ge plats åt andra, det kan lika väl vara flickor som behöver tränas i 

det (Brade m.fl. 2008). 

 

3.3.3 Vända upp och ner på könsroller 

Brade m.fl. (2008) anser som nämnts ovan att det är viktigt att läraren ifrågasätter stereotypa 

läromedel. Det är enligt författarna också viktigt att läraren vänder upp och ner på 

könsrollerna för att tydliggöra de traditionella genusnormerna för eleverna. För att hjälpa 

elever att se igenom dessa genusnormer som är skapade av samhället kan läraren belysa dessa 

och därmed ge elever kunskaper om ett kritiskt förhållningssätt gentemot dem. Läraren kan 

använda sig av alternativa berättelser för att på så sätt lära ut ett kritiskt förhållningssätt att se 

på den kunskap som traditionellt förmedlas i läromedlen. Läraren kan byta ut könen på 
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huvudrollskaraktärerna i sagor som till exempel Snövit, Skönheten och odjuret, Ronja 

Rövardotter, Emil i Lönneberga, Robin Hood, Askungen och Törnrosa. Detta för att eleverna 

ska få upp ögonen för hur flickor och pojkar gestaltas i sagor, för att därmed förmå dem att se 

vilka genusnormer som råder för hur flickor respektive pojkar förväntas bete sig. Syftet med 

denna övning är alltså att ifrågasätta de traditionella genusnormerna, och därmed att utmana 

eleverna att tänka kritiskt gentemot traditionella genusnormer (Brade m.fl. 2008). Wedin 

(2009) beskriver även hon att lärare bör vända upp och ner på könsrollerna i berättelser, för att 

belysa traditionella genusnormer för elever. Hon nämner till exempel att läraren kan byta ut 

Emil i Emil i Lönneberga till Emila. Detta för att visa på att även flickor kan vara försekomna. 

Även för att påvisa att det inte finns speciella pojk- och flickegenskaper, utan att dessa är 

skapade av samhällets förväntningar på könen (Wedin, 2009). 

 

3.3.4 Leksaksanalys 

Ett arbetssätt som Brade m.fl. (2008) framhåller är att läraren kan genomföra en leksaksanalys 

med eleverna för att synliggöra traditionella genusnormer, för att på så sätt motverka dem. 

Övningen går ut på att läraren påvisar att flickor och pojkar förväntas vilja leka med olika 

saker. Läraren ska dessutom synliggöra för eleverna att leksaker ofta är uppdelade efter kön i 

leksakskataloger. Med hjälp av en leksakskatalog kan läraren göra det möjligt för eleverna att 

upptäcka vilka leksaker som riktar sig till pojkar respektive flickor. Läraren diskuterar sedan 

tillsammans med eleverna om vilka färger de har, vad man övar på att bli bra på när man leker 

med dessa leksaker samt varför de tror att det finns en uppdelning mellan könen över huvud 

taget. För att fantasin ska få flöda kan läraren låta eleverna få experimentera med tanken på 

hur det skulle vara om inte leksaksföretagen försökte styra över vilka leksaker eleverna skulle 

leka med. Detta är exempel på frågor som grundlärare kan fråga elever för att göra dem mer 

genusmedvetna: Vilka leksaker skulle eleverna själva välja att leka med? Hur skulle 

leksakskatalogerna kunna ändras så att det inte var genusnormerna som avgjorde vilka 

leksaker barnen förväntas leka med? Om läraren ytterligare vill förtydliga detta dilemma så 

kan eleverna få föreställa sig en leksakskatalog som inte tar hänsyn till kön, utan enbart riktar 

sig till barn över lag. Hur skulle den vara utformad då (Brade m.fl. 2008)? 
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4. Analys 

Då detta arbete analyseras utifrån metoden innehållsanalys, så delas denna del in i olika teman 

som upptäckts vid läsning av resultatkapitlet som består av genuspedagogisk litteratur. Dessa 

teman fungerar här även som underrubriker. I varje tema analyserar vi utifrån mönster det vill 

säga likheter och skillnader som åskådliggörs i resultatredovisningen. Det analytiska verktyg 

som används vid analysen av de olika temana är genusnormer. 

 

4.1 Observation och kartläggning 

Ett tydligt tema som framkommer i resultatredovisningen är att kartläggning och observation 

av traditionella genusnormer är en viktig del i arbetet att morverka dessa. Kartläggning av 

lärares genusmedvetenhet är ett tydligt mönster som återkommer som en del i arbetet att 

synliggöra och motverka traditionella genusnormer. Wedin (2009) nämner att observation och 

kartläggning av hur genusnormer ter sig i klassrumsundervisningen och hur lärarens 

genusmedvetenhet ser ut är det första steget i processen för att läraren att kunna skapa 

genusmedvetenhet. Det är därmed även det första steget i att motverka traditionella 

genusnormer. Ett mönster som här synliggörs är att observation och kartläggning av 

traditionella genusnormer även återkommer som ett första steg i författarens “sexstegsmodell” 

och “genustrappa”. Wedin (2009) nämner att för att traditionella genusnormer ska kunna 

motverkas bör de anpassas efter miljön. En förutsättning för att detta ska kunna genomföras är 

därför att en kartläggning av miljön genomförs. Kartläggning eller observation av hur 

traditionella genusnormer ter sig i klassrumsundervisningen är en förutsättning för att kunna 

påbörja kompensatorisk pedagogik. Att kartläggning eller observationer av traditionella 

genusnormer är ett första steg i arbetet att motverka dessa framkommer även i Brade m.fl. 

(2008) när de skriver om deltagande observation och mätning av talutrymme samt i John och 

von Sabljars (2003) “trestegsmetod”. Brade m.fl. (2008) nämner även att det är viktigt att 

läraren kartlägger hur genusnormer ter sig i klassrumsundervisningen och vilka motiv läraren 

har för att dela upp pojkar och flickor i olika grupper. Detta eftersom författarna förespråkar 

att gruppindelning inte görs utefter kön. John och von Sabljar (2003) sticker ut från de andra 

författarna i och med att de förespråkar att läraren läser på om genuspedagogik innan en 

kartläggning genomförs. Detta för att skapa kunskaper och vetskap om vad som bör 

synliggöras i kartläggningen. Wedin (2009) förespråkar i sin “sexstegsmodell” att utbildning 
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om genuspedagogik istället sker i steg tre, alltså efter kartläggningen. Gemensamt för alla 

dessa metoder är alltså att alla förespråkar kartläggning som ett första steg i utvecklingen mot 

en genusmedveten undervisning och att detta ska ske utifrån lärarens förhållningssätt och 

utifrån miljön i klassrumsundervisningen.  

 

4.2 Lärarens förhållningssätt 

Ett annat tema som tydligt framkommer i resultatredovisningen är läraren och dennas 

förhållningssätt gentemot traditionella genusnormer. Ett tydligt mönster här är att lärarens 

förhållningssätt, beteende och kunskapsförmedling är aspekter som påverkar om traditionella 

genusnormer motverkas, fortgår eller förstärks. Björkman (2010), Brade m.fl. (2008), John 

och von Sabljar (2003), Wahlgren (2009) och Wedin (2009) menar att det är viktigt att läraren 

har en plan och medvetenhet kring de olika val som läraren gör, alltså hur lärarens 

förhållningssätt påverkar genusnormer i klassrumsundervisningen. Här poängterar Wahlgren 

(2009) att viljan att ha en genomtänkt plan och ett genomtänkt förhållningssätt är en 

förutsättning för att detta ska kunna genomföras. Brade m.fl. (2008) anser att det är viktigt att 

läraren lyfter likheter mellan pojkar och flickor istället för deras olikheter. John och von 

Sabljar (2003) tar upp att det andra steget i deras “trestegsmetod” går ut på att läraren lägger 

upp en handlingsplan med små mål som läraren bör förhålla sig till i sitt arbete för att 

motverka traditionella genusnormer, vilket även Wedin (2003) påpekar i det andra steget i sin 

“sexstegsmodell”. I det tredje steget “trestegsmetoden” berättar John och von Sabljar (2003) 

att läraren lägger upp en pedagogisk jämställdhetsplan för att skapa rutiner, för att bevara och 

även för att föra vidare sitt förhållningssätt kring traditionella genusnormer till andra lärare. 

Ett annat mönster vi kan se är att både Björkman (2010) och Olofsson (2007) belyser lärarens 

språkval som en viktig del i arbetet att motverka traditionella genusnormer. Björkman (2010) 

nämner här att det är viktigt för läraren att ifrågasätta elevernas uttalanden istället för att 

tillrättavisa dem. Olofsson (2007) poängterar vikten av att läraren bemöter eleverna som 

individer när hen hälsar på eleverna, istället för att klumpa ihop eleverna utifrån sina 

respektive kön. Även Bengtsson (2013) och Wedin (2009) framhåller att lärarens 

förhållningssätt i klassrummet är viktigt för att kunna motverka traditionella genusnormer. 

Wedin (2009) påpekar däremot i sin sexstegsmodell att det är viktigt att lärare hjälps åt och 

samarbetar för att kunna förändra sitt förhållningssätt. Vi kan urskilja att Bengtsson (2013) 

och Brade m.fl. (2008) är de författare som även poängterar att lärarens auktoritet och 

förmåga att vara en bra förebild för eleverna är en viktig aspekt för att motverka traditionella 
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genusnormer. Brade m.fl. (2008) skriver dessutom att lärarens auktoritet bör användas till att 

bryta de traditionella genusnormerna.    

 

4.3 Fokus på individen 

Ytterligare ett tema som återkommer i resultatredovisningen är hur läraren kan arbeta med 

pojkar och flickor för att stärka dem som individer. Ett mönster som i resultatredovisningen 

synliggörs är att Wahlgren (2009) och Wedin (2009) uttrycker att ett genusperspektiv i 

undervisningen är en viktig aspekt för att bemöta eleverna utifrån deras individuella 

förutsättningar istället för utifrån könet. Författarna hävdar att ett genusperspektiv ifrågasätter 

det som traditionellt sätt anses kvinnligt och manligt, vilket därmed motverkar genusnormer. 

Ett annat mönster som synliggörs i resultatredovisningen är att Björkman (2010), Brade m.fl. 

(2008), Olofsson (2007) och Wedin (2009) menar att för att stärka pojkar och flickor som 

individer och inte kategorisera dem efter kön kan han eller hon bytas ut i sånger, sagor och 

ramsor med mera. Brade m.fl. (2008) nämner som exempel på detta att huvudkaraktärer i 

berättelser kan bytas kön på för att tydliggöra traditionella genusnormer, vilket även Wedin 

(2009) uttrycker. Wedin (2009) menar även att det inte finns specifika pojk- respektive 

flickegenskaper. Hon nämner att lärare kan tydliggöra detta för eleverna genom att byta ut 

Emil till Emila, när hen läser Emil i Lönneberga. Ytterligare ett mönster som framkommer i 

resultatredovisningen angående att stärka pojkar och flickor som individer är att Bodén 

(2011), John och von Sabljar (2003) och Olofsson (2007) uttrycker att kompensatorisk 

pedagogik är ett medel att använda för att möjliggöra detta. John och von Sabljar (2003) och 

Olofsson (2007) förespråkar här uppdelning av pojkar och flickor i olika grupper, vilket vi 

även kan se att Wedin (2009) gör. En avvikelse som däremot synliggörs i 

resultatredovisningen är att Brade m.fl. (2008) uttrycker att om gruppindelningen delar in 

pojkar och flickor i olika grupper, innebär det att pojkar och flickor generaliseras utifrån kön. 

De hävdar att vissa flickor kan behöva mer intimitet och vissa pojkar kan behöva mer 

autonomi. Brade m.fl. (2008) sticker även ut inom detta tema i resultatredovisningen när de 

visar på de förväntningar som finns på flickor respektive pojkar angående vilka leksaker de 

förväntas leka med. De påpekar att det även är viktigt att förmedla att det bör vara acceptabelt 

för flickor att leka med de leksaker som traditionellt sätt är sedda som “pojkleksaker” och vice 

versa. Läraren bör hålla diskussion kring detta, för att skapa medvetenhet kring de 

genusnormer som råder. 
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4.4 Utvärdering för utveckling av genusmedvetenhet 

Det sista temat som i resultatredovisningen synliggörs är att utvärdering av lärarens arbete och 

förhållningssätt är en viktig del för att utveckla ytterligare kunskaper, för att på så vis kunna 

motverka traditionella genusnormer. Ett mönster som vi kan se här är att Brade m.fl. (2008) 

John och von Sabljar (2003) och Wedin (2009) uttrycker i sina modeller att en viktig aspekt 

för att föra arbetet i att motverka traditionella genusnormer vidare är att läraren utvärderar sitt 

arbete för att därigenom kunna öka sina kunskaper och insikter angående genusmedvetenhet. 

Brade m.fl. (2008) uttrycker när de skriver om deltagande observation och mätning av 

talutrymmet att en del i detta observationsarbete är att utvärdera det som observerats, för att 

sedan kunna analysera och reflektera kring vad som behöver utvecklas. John och von Sabljar 

(2003) nämner i steg två i sin trestegsmetod att en del av detta steg är att utvärdera resultatet 

från steg ett och handlingsplanen kring jämställdhetsarbetet som genomförts i steg två, för att 

därefter kunna utveckla lärarens arbete och förhållningssätt för att motverka traditionella 

genusnormer ytterligare. Wedin (2009) nämner även hon i sin sexstegsmodell att utvärdering 

och reflektion kring intagna kunskaper är en förutsättning för att kunna föra arbetet mot att 

bryta traditionella genusnormer vidare. Ett mönster som tydligt synliggörs i 

resultatredovisningen kring utvärdering för utveckling av lärares genusmedvetenhet, är att 

både John och von Sabljar (2003) och Wedin (2009) tar upp vikten av samarbete i lärarlagen 

när det kommer till utvärdering. För att få ut kunskaper av utvärderingen krävs att alla lärare 

på skolan är involverade.  
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5. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring analysen som gjorts på resultatredovisningen, utifrån tankar 

som väckts under arbetets gång. I detta kapitel redovisas även slutsatserna för detta arbete. 

 

5.1 Diskussion av analys och resultat 

I samband med detta arbete har vi märkt att det finns flera aspekter att ta hänsyn till för att en 

grundlärare ska kunna motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen. En av 

dessa aspekter i arbetet att motverka traditionella genusnormer är att läraren börjar med en 

kartläggning. Dels för att upptäcka hur dessa ter sig i klassrumsundervisningen och dels för att 

synliggöra lärarens förhållningssätt till dessa (Brade m.fl. 2008, John och von Sabljar 2003, 

Wedin 2009). Vi anser att detta är rimligt då vi menar att det är svårt att motverka 

traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen om läraren själv inte är medveten om 

hur de ter sig eller att de ens existerar. Vi hävdar också att för att veta vad som ska studeras i 

kartläggningen behöver läraren kunskaper om genusnormer, vilket även John och von Sabljar 

(2003) påpekar. I inledningen av detta arbete problematiseras genusordningen som råder i vårt 

samhälle. Vi har en tendens att dela upp kön och se varandra som varandras motsatser, det 

manliga värderas högre än det kvinnliga (Wedin, 2009). Detta är exempel på 

bakgrundskunskaper som  är viktiga för lärare att ha vetskap om, för att kunna starta sitt 

arbete i att motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen. 

 

Att lärarens förhållningssätt är en annan viktig aspekt i motverkandet av traditionella 

genusnormer i klassrumsundervisningen är något som framkommit under arbetets gång. 

Björkman (2010), Brade m.fl. (2008), John och von Sabljar (2003) och Wahlgren (2009) 

uttrycker att viljan att förändras och att skapa en medveten plan är en förutsättning för att 

läraren ska kunna motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen. Detta håller 

vi med om, då vi påstår att lärarens bemötande och förhållningssätt gentemot elever kan 

möjliggöra att läraren ser eleverna utifrån deras individuella förutsättningar, istället för utifrån 

traditionella förväntningar på respektive kön. Om läraren utvecklar ett genusmedvetet 

förhållningssätt, menar vi att klassrumsundervisningen blir mer jämlik, det vill säga att pojkar 

och flickor får samma möjligheter att utvecklas. Wedin (2009) påpekar att en viktig del för att 
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en lärares förhållningssätt ska kunna utvecklas är att lärarna på skolan samarbetar för att göra 

hela skolan genusmedveten, vilket även vi förespråkar. Vi hävdar att lärare bör sträva efter att 

göra hela skolan mer genusmedveten, vilket kräver att lärarna på skolan samarbetar och 

tillsammans utvecklar sitt förhållningssätt. I lärarens förhållningssätt är en viktig aspekt att 

reflektera över hur läraren uttrycker sig verbalt med eleverna, då hur eleverna tilltalas av 

läraren kan vara avgörande för att motverka traditionella genusnormer (Björkman 2010, 

Olofsson 2007). Vi vidhåller att det är väsentligt hur läraren uttrycker sig då eftersom läraren 

bör ha ett medvetet språkbruk och tilltala eleverna utifrån de individer de är istället för utifrån 

kön. Vi menar också att det är viktigt att läraren gör detta för att vara en bra förebild, som 

även Bengtsson (2013) och Brade m.fl. (2008) poängterar. Om läraren agerar som en förebild 

i klassrumsundervisningen med ett genomtänkt språkbruk och ett förhållningssätt som 

genomsyras av genusmedvetenhet, menar vi att traditionella genusnormer kan 

uppmärksammas och därmed öka pojkars och flickors handlingsutrymme i 

klassrumsundervisningen.  

 

Ett sätt att för läraren motverka traditionella genusnormer och se till varje individ i 

klassrumsundervisningen är att införa ett genusperspektiv, som innebär att läraren ifrågasätter 

det traditionellt sett kvinnliga respektive manliga egenskaperna (Wahlgren 2009, Wedin 

2009). Som vi nämnt tidigare hävdar vi att fokus på individer istället för könet är en 

förutsättning för att läraren ska kunna skapa en genusmedveten undervisning. Vi framhåller 

att med ett genusperspektiv är detta möjligt, eftersom  att en del i arbetet för att kunna 

motverka traditionella genusnormer är att läraren ifrågasätter traditionella genusnormer. Vi 

hävdar också att det är viktigt att läraren synliggör dessa för eleverna, om en förändring i 

klassrumsundervisningen ska kunna möjliggöras. Detta kan enligt Björkman (2010), Brade 

m.fl. (2008) och Olofsson (2007), som nämnts tidigare göras genom att byta ut könen i olika 

former av texter, eller genom att visa på uppdelningar av kön som förekommer i olika typer 

av media. Detta anser vi kan medvetandegöra eleverna om att det finns förväntningar kring 

genusnormer som är skapade av samhället, och alltså inte behöver följas. Ett annat medel som 

vi nämnt tidigare som lärare kan använda för att stärka varje individ är kompensatorisk 

pedagogik, vilket är en pedagogisk form som Bodén (2011), John och von Sabljar (2003), 

Olofsson (2007) och Wedin (2009) menar syftar till att stärka flickors autonoma egenskaper 

och pojkars intima egenskaper. Detta kan enligt John och von Sabljar (2003), Olofsson (2007) 

och Wedin (2009) göras genom könsuppdelade grupper. Brade m.fl. (2008) nämner däremot 
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att dessa könsuppdelade grupper generaliserar könen istället för att se till individen. Vi håller 

med det sistnämnda, då vi menar att vissa flickor behöver mer intimitet och vissa pojkar mer 

autonoma egenskaper. Alla människor är olika och unika oavsett könstillhörighet. Däremot 

frmahåller vi att det kan vara bra att dela upp klassen i mindre grupper för att stärka dessa 

sidor hos varje elev. Vi anser dock att dessa grupper bör delas in utefter behov snarare än efter 

kön. Detta för att individanpassa och stärka varje individ istället för att stärka gruppen flickor 

respektive pojkar som om att de vore enhetliga grupper.     

 

Brade m.fl. (2008), John och von Sabljar (2003) och Wedin (2009) berättar att en viktig del i 

processen att motverka traditionella genusnormer är att som lärare utvärdera sitt genusarbete 

och förhållningssätt till genus. Detta instämmer vi i. Vi understryker att genom att få syn på 

sina misstag ges lärare möjlighet att utvecklas till att bli mer genusmedvetna, och därmed 

kunna motverka traditionella genusnormer. Med tanke på detta är utvärdering och reflektion 

kring det egna arbetet, enligt oss en förutsättning för att kunna bedriva en genusmedveten 

klassrumsundervisning. Brade m.fl. (2008) nämner att observation med hjälp av 

dokumentation är ett bra hjälpmedel för detta. Vi understryker att det är viktigt att ta sig tiden 

att dokumentera och analysera materialet, för att synliggöra tillkortakommanden, för att på så 

sätt utveckla genusmedvetenhet och i slutändan kunna motverka traditionella genusnormer i 

klassrumsundervisningen. Vi anser att för att den nya kunskapen som framkommer vid 

dokumentation och utvärdering, ska få fäste, krävs det att lärarna på skolan samverkar, vilket 

även John och von Sabljar (2003) och Wedin (2009) uttrycker.     

 

5.2 Slutsats 

Vi har utifrån denna uppsats diskuterat frågeställningen: Vilka metoder rekommenderar 

genuspedagogisk litteratur till grundlärare för att motverka traditionella genusnormer i 

klassrumsundervisningen? Vi har sammanfattningsvis kommit fram till att, för att grundlärare 

ska kunna motverka traditionella genusnormer i klassrumsundervisningen krävs; att rådande 

genusnormer i klassrumsundervisningen synliggörs, att läraren får syn på och förändrar sitt 

eget förhållningssätt, att läraren sätter individen i fokus och att läraren kontinuerligt 

utvärderar sitt genusarbete och förhållningssätt kring genusnormer. Dessa aspekter anser vi 

tillsammans skapar de kunskaper hos lärare, som är nyckeln till motverkande av traditionella 

genusnormer. Vi har dessutom under arbetets gång blivit medvetna om att en förutsättning för 
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att en genusmedveten klassrumsundervisning ska kunna bedrivas är att även elever och andra 

lärare på skolan involveras. En lärare kan inte förändra allt.  
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