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Abstract 
Teachers are obligated to question traditional and stereotypical gender norms (Lgr11). 

However, my own view is that we teacher students have not been given the proper tools to 

actively and consciously be able to reflect over gender related questions, as well as the 

implication of these in relation to different school situations. In this study the school is 

observed through an intersectional perspective as an institution where norms are made tied to 

and affected by each other, for example gender-sexuality, gender-ethnicity and ethnicity-class. 

Further, this study shows how these social categories are connected to complex and 

systematical power structures in society (Hedlin 2010). According to Magdalene Thomassen 

(2007) the teacher profession requires the ability to value, choose and provide reasons for the 

choices that are made. In other words, the teacher profession requires the ability to select and 

assess research and information that is suitable to use in the classroom.  The statement that 

Thomassen (2007) makes explains my choice to do a literature study about how different 

social categories and power structures correlate and construct each other. The thesis question 

that I intend to examine and answer is how earlier school research describe and label gender 

and sexuality.  Ultimately, my goal is to demonstrate how the heteronormative gender 

hegemony gives individuals different circumstances and opportunities in school. 

Keywords: Gender norm, sexual norm, heteronormativity, intersectional, equality, school 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Lars Gårdfeldt (2007), präst i svenska kyrkan, berättar i sin publikation "Det finns nog inga 

homosexuella på vår lilla skola" om sina skolminnen. Han beskriver en ständig rädsla inför 

att bli upptäckt som skolans bög. Hans klädintresse ledde till att han under en tid fick 

öknamnet "discobög", ett ganska lätthanterligt problem eftersom det bara var att låta bli att 

köpa nya kläder. Däremot var inte "flick-Lars" (vilket antydde att han liknade en tjej på fel 

sätt) lika lätt att skaka av sig, liksom skräcken för att till slut få en omgång stryk och behöva 

förklara allt för sina föräldrar. Med hjälp av ett disco, tungkyssar och lite bröstklämmande 

berättar Gårdsfeldt (2007) att han lyckades bevisa att han var en "manlig" kille och att 

öknamnet var obefogat. I längden krävdes mer än så, Gårdfeldt (2007) berättar vidare att han 

var tvungen att avstå från sina tjejkompisar eftersom en "riktig" kille inte umgås med tjejer på 

det sättet. Han menar även att de fyra gånger han blev slagen medvetslös (i andra klass, tredje 

klass, i sjunde klass och första året på gymnasiet) fick honom att "skärpa till sig" och bete sig 

som om han vore en "normal" och "manlig" kille (Gårdfeldt 2007).  

I skollagen står det: 

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 (1 kap 5 §). 

Vidare uttrycker skolans värdegrund och uppdrag ett tydligt ansvar att motverka "traditionella 

könsmönster", vilket utgör en grund för att problematisera sättet kön och sexualitet har 

kommit att befattas men även i att uppmuntra beteenden som bryter mot detsamma. 

Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell 

läggning är oacceptabelt, "skolan[s] uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart..." (Lgr11 2011, s 7). Verksamma lärare är alltså skyldiga att ifrågasätta traditionella 

och stereotypiska könsnormer. Dock upplever jag att vi lärarstudenter under utbildningens 

gång inte har fått tillräckliga verktyg för att aktivt och medvetet kunna reflektera över genus-

relaterade frågor och betydelsen av dessa i relation till olika skolsammanhang, sammanhang 

vi förväntas behärska som färdigutbildade. Bristen på kunskaper kring dessa frågor kan leda 

till att stereotypiska könsmönster förstärks och reproduceras istället för att ifrågasättas och 
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motverkas. Trots goda intentioner finns alltså risken att en deltar i ett upprätthållande av ett 

disharmoniskt könsmanus. 

I detta arbete studeras skolvärlden som ett sammanhang där normer och kategoriseringar 

knutna till exempelvis kön, sexualitet, etnicitet och klass görs. Ett intersektionellt perspektiv 

utgår från att dessa sociala kategorier är sammanvävda, komplexa och kopplade till olika 

maktstrukturer i samhället (Hedlin 2010). Många genusforskare anser exempelvis att det inte 

går att separera könsnormer från sexualitetsnormer, något som Maria Hedlin (2010), fil.dr. i 

pedagogiskt arbete och Tina Mattsson (2010), fil.dr. i socialt arbete, menar fångas av 

begreppet heteronormativitet. Heteronormativitet kan sägas bära ett samhälles oskrivna regler 

kring sexualitet och kön och talar om för oss att heterosexuella cis-personer
1
 med könsuttryck 

som bekräftar detta är det mest önskvärda. Hur det konkret tar sig i uttryck är föremål för den 

här studien. Min avsikt är att synliggöra hur kön och sexualitet som sociala kategorier 

samverkar och konstruerar varandra. Ett intersektionellt perspektiv möjliggör detta och 

öppnar för att visa hur maktstrukturer påverkar den pedagogiska vardagspraktiken. Det 

handlar inte om att överge genusperspektivet utan om att komplettera det med ett perspektiv 

som framhäver andra aspekter värdefulla att ta hänsyn till för att nå en desto mer nyanserad 

bild. 

Med sikte på skolans tidigare år har min avsikt varit att få en närmare inblick, fördjupad 

förståelse och ökad kunskap i området. Som jag ovan redogjort för är detta av intresse med 

tanke på mitt framtida yrke där ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till ens praktik och 

förmåga att motivera val är av stor betydelse. Lärarprofessionen innebär att kunna bedöma, 

välja och ge välgrundade skäl för sin hållning (Thomassen 2007). Professionen kräver med 

andra ord didaktiskt kompetenta forskningskonsumenter, vilket även förklarar valet av en 

systematisk litteraturstudie som tillvägagångssätt då den ämnar sammanställa och granska 

forskning. 

Denna studie kan betraktas som ett bidrag i normkritiska forskningsfält som strävar efter att 

synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund 

för diskriminerande strukturer. 

                                                           
 

1
 En cis-person är en person vars juridiska och biologiska kön samt könsidentitet och könsuttryck hänger ihop 

enligt normen och förblir oföränderligt (http://www.rfsl.se/?p=410). 
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Mot denna bakgrund syftar forskningsöversikten till att identifiera och diskutera de sätt 

föreställningar kring köns- och sexualitetsnormer kommer till uttryck i skolan. Avsikten är att 

kunna upptäcka hur olika sociala kategoriseringar och maktstrukturer samverkar och 

konstruerar varandra. 

Frågan jag har ställt är: Hur beskrivs, benämns och stereotypiseras kön och sexualitet i 

tidigare forskning om skolan? 

1.3 Disposition 
Skolan har fått i uppdrag att utforma undervisningen i samklang med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, en viktig utgångspunkt i denna 

studie. Vad det exakt innebär går jag närmare in på i nästkommande bakgrundskapitlet. I 

tredje kapitlet redogörs för studiens valda metod, tillvägagångssätt och analys, dess 

tillförlitlighet och räckvidd samt avgränsningar. Därefter beskrivs några grundläggande 

teorier för studien, nämligen intersektionalitet, heteronormativitet och konstruktivismen. 

Därefter följer en redovisning av valda studier, resultatgenomgång och analys av den 

granskade litteraturen. I dessa avsnitt presenteras och diskuteras den genomförda 

sammanställningen som följs av en konkluderande diskussion. Uppsatsen avslutas med 

reflektioner i framåtsyftande anda. 
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2 Bakgrund 

2.1 Skolans värdegrund & styrdokument 
Ett gott självförtroende är en nödvändig förutsättning för ett kreativt och lustfyllt lärande. Det 

kan visa sig genom vänskapliga gester och kamratlig delaktighet men också genom kränkande 

behandling och utanförskap. Texter som är vägledande för skolans arbete är regeringens 

proposition 2009/10:232, barnkonventionen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för 

pedagogisk omsorg (2012) och Förskolans och skolansvärdegrund – förhållningssätt, verktyg 

och metoder (2011) samt Mare Erdis (2011) Juridik för pedagoger.  

 

I regeringens proposition 2009/10:232 framgår att "barnkonventionens grundläggande 

principer bör iakttas i utformandet av all relevant lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, 

oavsett sakområde" (s 12). Centralt i barnkonventionen är alla barns lika värde och rättigheter 

samt att ingen får diskrimineras (artikel 2). Detsamma gäller rätten att få uttrycka sin mening 

och få den respekterad (artikel 12) samt att barnets bästa alltid ska sättas främst (artikel 3). I 

syfte att påverka utvecklingen och främja en enhetlig rättstillämpning anges i Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg (2012) riktlinjer för hur verksamma 

inom skolväsendet kan eller bör handla för att uppfylla kraven i föreskrifterna. 

"Huvudmannen bör [exempelvis] säkerställa att barnets särskilda rättigheter så som de 

beskrivs i barnkonventionen tillgodoses i verksamheten" (Skolverket 2012, s 13). Det 

innebär enligt skolverkets allmänna råd ett hänsynstagande till de rättigheter konventionen 

lyfter fram samt till de intressen och behov som barnet har. 

 

I Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2011) 

beskriver skolverket mer exakt det demokratiska uppdraget från ett rättighetsperspektiv och 

ett förhållningssätt i organisation och utbildning. Kunskap och bildning betraktas här som 

människans möjligheter och verktyg för att utvecklas och möta utmaningar. Detta har alla 

barn och ungdomar rätt att få likvärdiga möjligheter till. Skolverket (2011) menar att 

värdegrundsarbetet främst handlar om att i praktiken utveckla ett förhållningssätt som bygger 

på demokratiska värderingar och som genomsyrar den pedagogiska vardagen. Centralt är att 

organisationen, dess innehållsmässiga prioriteringar och tillvägagångssätt utgår från principen 

om allas lika värde. Något författaren och juristen Erdis (2011) utvecklar i Juridik för 

pedagoger där hon skriver att det även syftar till "att utveckla en miljö där alla barn och 

elever känner sig trygga och utvecklas" (s 57). Erdis (2011) menar att det kräver att barn och 
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elever blir respektfullt bemötta. För en likvärdig skola där alla människors egenvärde 

respekteras och där olikheter ses som en tillgång understryker Skolverket (2011) vikten av att 

uppmärksamma omgivande normer som talar om för oss hur vi bör uppföra oss för att passa 

in. Ett "synliggörande av normer är en väsentlig del av förskolans och skolans 

likabehandlingsarbete eftersom grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar 

uppstår kan kopplas till de normer som finns" (Skolverket 2011, s 16). I och med det betonas 

behovet av kunskap om hur normer och värden gestaltas och tillämpas för ett medvetet och 

reflekterat värdegrundarbete. Genom att normkritiskt granska den egna verksamheten, 

undersöka idéer och värderingar, lyssna på andra och uttrycka egna funderingar kan 

verksamma pedagoger i skolan bidra till att tryggheten ökar (Skolverket 2011). 

Skolans huvuduppdrag är alltså att alla barn och elever ska ges likvärdiga möjligheter till 

kunskapsbildning. Något som förutsätter ett fortlöpande arbete med att förebygga och 

främja jämlikhet. I detta arbete avser jag, med utgångspunkt i att maktförhållanden och 

kategoriseringar utifrån köns- och sexualitetsnormer samverkar och konstruerar varandra, 

synliggöra och studera i vilken utsträckning heteronormativiteten utmanas och återskapas i 

skolan och vad det innebär. 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ kontra kvantitativ ansats 
Då denna studie har syftat till att studera ett komplext område där mycket av det väsentliga 

befinner sig mellan raderna lämpar sig den kvalitativa metoden, där intresset för djupet och 

innebörden av fenomen står i centrum. Genom kvantitativa metoder kan en å andra sidan nå ut 

till en större mängd och därmed få tillgång till en större bredd vilket kan uppvisa mönster och 

förändringar genom tider och mellan olika områden. Dock kan dessa generaliseringar verka 

begränsande när det kommer till det unika speciella fallet eller mötet. Enligt Thomassen 

(2007) är människan och det mellanmänskliga alltför komplext och oförutsägbart för att 

kunna förklaras och förutspås av statistiska beräkningar och liknande. 

Utgångspunkten till studiens metod är alltså kvalitativ ansats och då handlar 

datainsamlingsmetoden, enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne 

Wengström (2013), om att samla in och systematisera kunskap för att få en djupare förståelse 

av problemområdet, att visa sammanhang och upptäcka mönster. Vidare påpekar Eriksson 

Barajas m.fl. (2013) att det stigande informationsutbudet inom utbildningssektorn ökar 

kravet på att dagens lärare ska kunna hantera ny kunskap och granska nya fakta, vilket 

systematiska litteraturstudier kan bidra till. Därför uppmuntras lärarstudenter, som jag själv, 

att skriva examensarbeten som litteraturstudier. 

3.2 Systematisk litteraturstudie - en kvalitativ fördjupningsmetod 
En annan anledning till valet av litteraturstudie, utöver den ovan nämnda, är uppfattningen om 

att en litteraturstudie skulle kunna ge ett bredare och mer generellt resultat än om jag själv 

skulle genomföra en empirisk undersökning. Detta eftersom den lämpar sig dels för att 

heltäckande identifiera, värdera och sammanställa alla studier av relevans inom ett visst 

område och dels för att söka underlag för praktiska tillämpningar (Eriksson Barajas m.fl 

2013). Detta knyter an till ännu ett syfte, nämligen att bygga en vetenskaplig grund för 

framtida didaktiska val och pedagogisk utformning. Ett krav som tydligt framgår i skollagen 

som uttrycker att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap 

5 §). 

I en litteraturstudie studeras alltså tidigare dokumenterad kunskap vilket innebär att frågorna 

en utgår ifrån riktar sig mot litteratur istället för mot personer (Eriksson Barajas m.fl. 2013). 

Av intresse är då vetenskapliga rapporter, artiklar och texter av relevans för det aktuella 
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ämnet. Ämnet som i detta fall handlar om att identifiera och sammanfatta hur kön och 

sexualitet kommer till uttryck i forskning kring skolan. 

3.3 Insamling av material 
En systematisk litteraturstudie syftar således till att undersöka och väga samman resultat av 

tidigare forskning. Forskning som går att nå exempelvis genom 1) databassökning eller 

genom 2) manuell sökning (Eriksson Barajas m.fl (2013). Jag har använt mig av båda när jag 

har valt ut material i syfte att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Den manuella 

innefattar en strategi som kan liknas med en snöboll då den innebär att en tittar på aktuella 

texters referenser och får tillgång till ännu ett par, en strategi som Eriksson Barajas m.fl 

(2013) menar kan vara fruktbar. Sökorden jag utgått ifrån i databasen Libris har varit: 

"heteronorm*" och "skol*". Sökorden har kombinerats och trunkerats. Trunkering innebär 

att en ersätter början eller slutet av ett ord med en asterix för att finna ord med varierande 

början och ändelser (Eriksson Barajas m.fl 2013). För att minimera sökresultaten gjorde jag 

flera avgränsningar, med sikte på avhandlingar, vetenskapliga artiklar, och artiklar från år 

2000 och framåt. Val av material för vidare granskning har gjorts utifrån publikationernas 

abstracts, i dessa har kriteriet varit att en tydlig bild av hur kategorierna kön eller/och 

sexualitet synliggörs i skolan presenteras. De publikationer där detta tema inte behandlas har 

alltså valts bort. 

3.4 Bearbetning och analys 
En analys innebär enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) en uppdelning av det undersökta 

fenomenet i mindre bitar och att en studerar dessa var för sig. Genom att urskilja 

sammanhang, utveckla förklaringar och studera mönster mellan texterna menar Eriksson 

Barajas m.fl. (2013) att kunskapsnivån på så vis kan höjas och bli tillämpningsbar. Jag har 

utgått från Eriksson Barajas m.fl. (2013) innehållsanalys vilket innebär att samtliga valda 

texter lästes i sin helhet flera gånger för att få en helhetsbild över materialet. Anteckningar 

och färgkodning gjordes under tiden för att sortera upp de olika delarna. Sedan gjordes en 

sammanställning av texternas (för litteraturstudien relevanta) delar som besvarar 

litteraturstudiens syfte och kommer att utgöra dess resultat.  Resultatet strukturerades upp med 

hjälp av olika teman och subteman för att skapa sammanhang och begriplighet för läsaren. 

Men det har inte varit någon rätlinjig process, jag har hoppat fram och tillbaka från moment 

till moment och justerat alltefter som arbetet har tagit form. En sådan rekursiv relation lyfter 

Yin (2013) fram som karaktäristisk för kvalitativ forskning. 
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3.5 Etiska överväganden 
Eriksson Barajas m.fl. (2013) rekommenderar att en inleder den systematiska litteraturstudien 

med etiska överväganden gällande urval och presentation av resultat. Något som innebär 

enligt Cato R. P. Bjørndal (2005) att en förhåller sig reflekterande gentemot omvärlden. 

Författaren skriver att ett värderande öga aldrig ska vara till skada för det som studeras, att det 

handlar om att medvetet fundera över hur en kan uppskatta och lyfta fram det och på så vis 

bidra till fortsatt utveckling. En litteraturstudie innebär enligt Yin (2013) ett urval av 

vetenskapliga texter och för att denna studie ska vara så trovärdig som möjligt har jag strävat 

efter att ta del av så många olika forskningsstudier som möjligt.  

3.5.1 Generaliserbarhet 

Yin (2013) förklarar att avsikten med att generalisera, när det gäller kvalitativa studier, dels 

kan vara att mönster i olika fenomen eller processer upptäcks, görs begripliga och teoritiseras 

och dels att tillämpa en viss teori på en händelsekedja för att göra den mer begriplig. Något 

som bekräftas och utvecklas av Fejes & Thornberg (2009) som skriver att resultat kan, genom 

direkt tillämpning, ge verksamma pedagoger verktyg för att analysera situationer och för att 

på ett mer lyckosamt sätt agera i sin praktik. Beroende på hur en tolkar resultaten kan en 

relatera och använda sig av dem i olika syften. Föreliggande litteraturstudie är kvalitativ och 

hämtar mycket av sin empiri från fältstudier vilket innebär en viss svårighet i att göra resultat 

generaliserbara. Genom att identifiera likheter och skillnader kan trots det mönster upptäckas 

och trovärdigheten öka. Något annat som Eriksson Barajas m.fl. (2013) tar upp är att 

resultaten i samtliga valda texter ska presenteras oavsett om de stödjer ens egna uppfattningar 

eller inte (Eriksson Barajas m.fl. 2013), något jag ser som en vinst då jag är ute efter en så 

nyanserad och osviklig bild av verkligheten som möjligt.  

3.5.2 Reliabilitet 

Genom att självkritiskt förhålla mig till processens gång har jag försökt minimera risken att 

data förvanskas. Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar nämligen att kategorisering och 

tematisering alltid innebär en tolkning av texten då det handlar om att söka mönster och 

skapa kategorier. Av vikt lyfts fram "huruvida flera nyanser fångas" (Eriksson Barajas m.fl. 

2013, s 142) vilket jag ständigt har reflekterat över när jag valt ut vissa stycken av en text som 

ju alltid är inskrivna i vissa kontexter. Jag har då försökt undvika att ta något ur sitt 

sammanhang genom att, med hänvisning till Eriksson Barajas m.fl. (2013), försöka integrera 

och harmonisera de olika delarna i en helhet. 
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3.5.3 Validitet 

I all forskning är det av vikt att vid upprepade tillfällen ställa sig frågan om det en avser att 

mäta faktiskt mäts. Detta beror mycket på hur välstämt mätinstrument en har till sitt 

förfogande, något som är knutet till begreppet validitet (Eriksson Barajas m.fl. 2013). 

Överfört till kvalitativ pedagogisk forskning skulle det istället kunna innebära att ideligen 

ställa frågan om jag, genom mitt urval av studier, kan få reda på det studien efterfrågar 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013). I denna litteraturstudie har jag då fokuserat på att hur kön och 

sexualitet beskrivs, benämns och stereotypiseras i texter.  

3.6 Avgränsningar 
Tidsramen och storleken för denna uppsats har varit avgörande på så vis att jag har fått göra 

flera avgränsningar. En avgränsning som absolut kan upplevas som en brist utifrån ett 

intersektionellt perspektiv är att jag i denna studie har valt att enbart fokusera på sociala 

kategoriseringar kring kön och sexualitet och därmed utesluta många andra såsom etnicitet, 

klass, religion etcetera. Mer tid och plats hade även kunnat innebära att jag kunde utveckla 

min studie på andra vis, såsom genom att använda mig av och kombinera med en kvantitativ 

studie eller andra slags datainsamlingsmetoder, såsom exempelvis en fältstudie. En fältstudie 

skulle möjliggöra ett verklighetsperspektiv där erfarenheter skulle kunna knytas an, jämföras, 

styrka och tillföra en än mer jordnära dimension. 

3.7 Metoddiskussion 

Systematiska litteraturstudier kräver ett antal vetenskapliga studier av god kvalitet för att det 

ska finnas möjlighet till tillförlitliga slutsatser menar Eriksson Barajas m.fl. (2013). Samtliga 

valda texter är kvalitativa och uppfyller flertalet av de karakteristika och kvalitetskriterier som 

Fejes & Thornbergs (2009) och Eriksson Barajas m.fl. (2013) lyfter fram som väsentliga. 

Teorietiska utgångspunkter samt insamlingsmetoder och etiska förhållningssätt redovisas och 

motiveras i samtliga. Viktiga aspekter som öppenhet, genomskinlighet och systematisk 

uppbyggnad redovisas utförligt, liksom tankegångar och inblickar som släpper in, kvalificerar 

och vägleder läsaren.  

Syftet i denna litteraturstudie är brett och texter med ett liknande syfte och frågeställningar 

har inte funnits att tillgå men genom det breda urvalet har både syfte och frågeställning kunnat 

besvaras. Om texterna inte uteslutande uppmärksammat kön eller sexualitet eller kön i 

relation till sexualitet inom ramen för skolan, utan även i relation till andra sociala kategorier 

såsom klass och etnicitet, har endast de delar som behandlar kön och sexualitet använts i 

resultatet. Detta för att enbart beskrivningar av kön och sexualitet är av relevans för mitt syfte 
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och frågeställning. Varje text i sig bidrar med viktig kunskap och skapar diversitet i det 

sammanställda resultatet vilket ger ett större kunskapsvärde. Förhoppningsvis bildar studiens 

samtliga delar tillsammans en granskningsbar, trovärdig och följdriktig helhet. 
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4 Teoretiska utgångspunkter & centrala begrepp 

4.1 Genusvetenskap i pedagogik och didaktik 
År 2012 gav Nationella sekretariatet för genusforskning ut skriften och antologin 

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik där forskarna och redaktörerna Anna Lundberg 

och Ann Werner inleder med att klargöra några värdefulla aspekter av genusvetenskap: 

Som vetenskapligt ämne [har genusvetenskapen] utvecklat en unik transdisciplinär 

kompetens vad gäller kunskap om och kritisk analys av olika typer av maktstrukturer och 

hur de genomskär varandra i kultur, samhälle och politik. Genusvetenskaplig kunskap 

innefattar också ett reflexivt, kritiskt och kreativt förhållningssätt till vetenskaplig 

produktion, didaktik och kunskapande (Lundberg & Werner 2012, s 5). 

Lundberg & Werner (2012) menar att genusvetenskapen karaktäriseras av en bredd och 

verksamhet som samarbetar med och överbrygger disciplingränser mellan humaniora, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap. Genusvetenskapens lärare arbetar oavbrutet med att 

vidareutveckla maktkritisk pedagogik och didaktik, didaktik med rötter i både aktivism och i 

pedagogisk kritisk teori. Under 60- och 70-talet inriktade sig den maktkritiska pedagogiken på 

förtryckta grupper men har alltmer sedan dess fokuserat på lärarens roll, vikten av 

självreflexivitet och samspelet mellan didaktik och dess innehåll. Lundberg & Werner (2012) 

menar att mångfalden genom dessa processer fungerar som en drivkraft. En av författarna 

som har bidragit till denna samling är Nina Lykke med kapitlet Intersektionell 

genuspedagogik. Hon menar att intersektionell genuspedagogik syftar till att öka 

medvetenheten om samverkande maktförhållanden, uteslutande normer och olikheter i 

klassrummet. Hon hänvisar till tidigare forskning och skriver att 

viktigt för förståelsen av intersektionalitet är (…) att betrakta kategoriseringarna och 

samspelet mellan dem som ett görande, det vill säga något vars betydelser vi skapar i den 

mellanmänskliga kommunikationen och inte som något med en fast, evigt giltig betydelse 

(Lykke 2012, s 28) 

Lykke (2012) menar att detta är en grundläggande tanke inom intersektionell genuspedagogik, 

en inspirationskälla till utvecklande av verktyg som motverkar uteslutande och behandlar 

olikheter konstruktivt. Sett ur detta perspektiv består klassrummet av individer vars brytningar 

av genus, sexualitet, ålder etc. är många. En intersektionell genuspedagogik reflekterar över 

vilka följder dessa olikheter har för lärandeprocessen och över hur kunskap om 

intersektionalitet och genus kan medverka till ett lyckat lärandeklimat. Detta genom att inrikta 
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sig på att kritiskt avslöja olikheter och utmana föreställningar som står i vägen för en jämlik 

och inkluderande gemenskap (Lykke 2012). 

4.2 Könsmönster & genusforskning 
Nationella sekretariatet för genusforskning (2014) arbetar med att bevaka, analysera och 

informera om genusforskningens ställning, utveckling och villkor på flera plan. Här betraktas 

genus som ett verktyg för att påvisa att människor inte föds som kvinnor och män utan istället 

blir det. Utifrån en kritik av att kvinnors och mäns förutsättningar i livet har förklarats med 

förenklande hänvisningar till biologiska skillnader har genusbegreppet vuxit fram och kommit 

att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad som 

betraktas som kvinnligt/manligt. Människor görs alltså till kvinnor och män i relation till det 

samhälle och kultur de lever och deltar i. En vetenskaplig teori som Hedlin (2010) skildrar i 

Lilla genushäftet 2.0 och som hon menar poängterar 

att det vi uppfattar som uttryck för en fast och stabil inre könsidentitet istället ska ses som 

en prestation (accomplishment). Eftersom femininitet ("kvinnlighet") och maskulinitet 

("manlighet") inte är något som finns i människors väsen måste de ständigt "göras" (s 22). 

Författaren menar att vi genom att (ofta oreflekterat) rätta oss efter tongivande könsnormer, 

det vill säga "feminina" och "maskulina" normer, upprätthåller dem. Gestaltningar som 

behövs för att vi fortsättningsvis ska uppfatta fenomenen kvinnligt och manligt som 

självskrivna. På så vis förs könsnormer vidare. Något som Hedlin (2010) menar sker ganska 

naturligt sen barnsben då vi i olika utsträckning, beroende på både inre och yttre 

omständigheter, anpassar oss till allmänt rådande kulturella normer. Medan den som anpassar 

sig till dessa rådande koder uppfattas som normal riskerar den som inte gör det att uppfattas 

som avvikare. På samma gång, förklarar Hedlin (2010), är dessa normstrukturer mer eller 

mindre öppna för förhandling eftersom "genusrelaterade förväntningar förhandlas när vi 

antingen anpassar oss till, eller utmanar, etablerade femininitets- och maskulinitetsmönster" (s 

22). Att könsnormer varken är entydiga eller bestämda är något hon tydligt framhåller 

eftersom genus "görs" på varierade sätt. Något som vidare innebär att en talar om 

femininiteter respektive maskuliniteter. Därför menar hon att det är centralt att undersöka hur 

genus iscensätts i ett specifikt sammanhang där hänsyn tas till tid, rum och kontext (Hedlin 

2010). 
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4.3 Intersektionalitet 
I takt med synliggöranden av den komplexitet som ligger till grund för att människor delas in 

i kvinnor och män har genusbegreppet utvecklats och fått en alltmer nyanserad innebörd. Dels 

lyfter genusforskningen fram att det finns skillnader inom grupperna och dels att människors 

genus inte helt går att skilja från deras sexualitet, etnicitet eller klass. Detta perspektiv av hur 

andra identitetskategorier samverkar med genus benämns inom genusforskningen för 

intersektionalitet (Nationella sekretariatet för genusforskning 2014). Mattson (2010) 

beskriver denna utveckling och berättar att det under 1990-talet växte fram en kritisk 

diskussion om hur kön som kategori skulle förstås. Feminister ansåg att kategorin "kvinna" 

användes på ett ofullständigt sätt då många (kvinnor) inte kände igen sig i den vita 

heterosexuella västerländska medelklasskvinnans erfarenheter, som genusforskningen utgått 

från och därmed negligerat och förtryckt andra kvinnor. Många feminister menade alltså att 

det finns olikheter inom grupperna kvinnor och män kopplade till andra sociala kategorier 

såsom sexualitet, etnicitet, ålder och klass. Därför är det av vikt att se grupperna som 

heterogena och ha i åtanke att exempelvis kvinnor ibland kan ha mer gemensamt med män 

och vice versa beroende på vilka kategorier som spelar in (Mattsson 2010).  

Lykke (2003) argumenterar för intersektionalitetsbegreppets relevans i artikeln 

Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen. Författaren menar att det 

öppnar för möjligheter bortom de traditionella gränsdragningarna och menar liksom Mattson 

(2010) att genus finns inbakat i ett sammanhang tillsammans med andra sociala kategorier 

som alla spelar roll. Därför bör genus studeras i samspel med dessa (Mattsson 2010; Lykke 

2003). Författarna förklarar att det är ett kulturteoretiskt begrepp som kan härledas till 

engelskans intersection vilket betyder "korsning" eller "skärningspunkt". Översättningen 

belyser just den intersektionella strävan att klarlägga hur olika maktstrukturer och kategorier 

är sammanflätade. Men dessa maktstrukturer och kategorier kan spela olika mycket roll 

beroende på sammanhang. Hedlin (2010) betonar att en genom ett intersektionellt perspektiv 

riktar in sig både på att visa hur underordning konstitueras som på hur privilegierade 

positioner skapas. Isärhållningen som detta medför anser Hedlin (2010) markerar ett "vi" och 

ett "de" där "vi" överordnas genom att betraktas som normföreträdare i relation till "de" som 

avviker från normen (Hedlin 2010). 

Vikten av att ta hänsyn till hur flera aspekter påverkar varandra är således centralt i den 

intersektionella analysen. I detta arbete har jag trots det valt att fokusera i första hand på hur 
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föreställningar kring kön och sexualitet kommer till uttryck samt hur de som sociala 

kategorier förhåller sig till varandra. Detta för att bli medveten om och problematisera 

maktstrukturer en är med och upprätthåller. Att vara medveten och normkritisk är en viktig 

förutsättning i arbetet att förebygga och främja jämlikhet. 

4.4 Sexualitet, kön & heteronormativitet 
Både Mattsson (2010) och Hedlin (2010) pekar på det faktum att många genusforskare inte 

anser att det går att separera könsnormer från sexualitetsnormer. Mattsson (2010) hänvisar till 

Butler och skriver att kön görs i relation till sexualitet då den reproduktiva heterosexualiteten 

är central för könsmaktssystemet och könskonstruktioner. Enligt Mattsson (2010) så menar 

Butler att trots att det inte finns något kön eller sexualitet som är mer riktig/t än något/n 

annat/n så tenderar vi att förstå kön som biologiskt och sexualitet som naturlig och 

reproduktiv som om det vore en naturlag vi inte har makt över. Heterosexualitet anses därmed 

vara mest riktig eftersom den är reproduktiv. Mattsson (2010) menar vidare, med hänvisning 

till Butler, att denna föreställning är central för hur vi könar eftersom heterosexualitet vidare 

antas grunda sig i begär som riktas mot olikhet, vilket då också blir något som förväntas av 

kön (kvinnor och män). Kön kommer därför att göras olika eftersom manligt och kvinnligt 

förväntas skilja sig från varandra. Att förväntas "bli" eller vara heterosexuell blir därmed en 

del av vad det innebär att vara kvinna eller man. De avvikande från heteronormen uppfattas 

därmed som mindre kvinnliga/manliga än de som följer normerna. Detta anser Hedlin (2010) 

… fångas av begreppet heteronormativitet som syftar på att heterosexualitet har en självklar 

normposition, och därtill förväntas denna heterosexualitet gestaltas och ta sig uttryck på 

specifika sätt som upprätthåller en binär genusordning och gränser för vad som är som 

"rätt" feminint och maskulint beteende. Även heterosexualiteten måste "göras" på rätt sätt 

(s 25). 

Normstrukturerna och maktordningen som heterosexualiteten innebär exemplifieras av 

Mattsson (2010) som lyfter fram homo- och bisexuellas situation. Den kan nämligen innebära 

ett ständigt "komma ut" och ifrågasättanden medan heterosexualitet genomsyrar vardagstalet 

om allt från relationer till fritidsintressen utan att upplevas som det minsta överdimensionerat. 

Mattsson (2010) menar, med hänvisning till Ambjörnsson, att heteronormativitetsbegreppet 

understryker just normer och förhållanden som omfattar sexualitet, istället för att rikta in sig 

på själva heterosexualiteten. Begreppet öppnar för att synliggöra hur dessa normer integreras 

och konstrueras igenom institutioner, bestämmelser, strukturer, beteenden etc. och är centralt 

ur ett kritiskt perspektiv. Heteronormativitet utgör därmed inte bara en viktig utgångspunkt 
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för en intersektionell förståelse av sexualitet och kön, utan även i analyser av normaliserande 

praktiker (Mattsson 2010).  

4.5 Konstruktivismen 
Konstruktivismen är ett nyckelperspektiv inom intersektionalitet (Mattsson 2010). 

Konstruktivismen utgår från att vi upplever världen efter våra förväntningar och därmed 

förklarar olika fenomen utifrån våra övertygelser (Mattsson 2010). Med hänvisning till Berger 

och Luckman förklarar Mattsson (2010) processen närmare och menar att vi som sociala 

varelser kommunicerar och tolkar våra upplevelser tillsammans. Dessa gemensamma 

antaganden om verkligheten skapas och återskapas genom olika sociala processer och blir 

våra referensramar som ligger till grund för vår inställning gentemot omvärlden (Mattsson 

2010). Något som hon menar förändras över tid beroende på den historiska, sociala och 

kulturella kontexten. Mattsson (2010) refererar till Foucault som lyfte fram diskursens 

betydelse för hur vi uppfattar saker och ting omkring oss. Mycket förenklat går det ut på att 

det som går att uttrycka med ord kan vi handla och tänka utifrån, medan det som vi inte har 

ord på inte finns. Det finns inget som är fritt från människans tolkning och som inte är skapad 

genom maktrelationer, att allt behöver tolkas med hjälp av språket och talordningen, genom 

diskursen, för att begripliggöras och bli giltigt. Mattson (2010) kopplar detta till vår 

förståelse av kön, sexualitet etcetera och menar att det problematiserar talet om biologiskt 

sådant eftersom 

kön, sexualitet och etnicitet/"ras" måste förstås som resultatet av våra egna föreställningar 

och vår egen kunskaps och vetenskaps-produktion snarare än som resultatet av en sann och 

ofrånkomlig biologi (Mattson 2010, s 29) 

Denna teori, att vi konstruerar fenomen på ett sådant sätt att det påverkar fenomenens 

varande, menar Mattson (2013) har fått stort genomslag inom den genusvetenskapliga 

diskussionen i förhållande till hur kön i relation till kropp och sexualitet kan förstås. Med 

hänvisning till Butler skriver Mattsson (2010) att vi genom hur vi talar om våra kroppar också 

könar dem vilket innebär att vi i själva verket även konstruerar det vi föreställer oss vara 

biologiska kön: kvinnor och män. Den biologiska kroppen blir alltså ett resultat av vårt sätt att 

tänka, tala och se; en del av den diskursiva ordningen. Mattsson (2010) summerar och 

hänvisar till Butler som tillsammans med andra teoretiker anser att vi konstruerar och skapar 

världen, att vi är begränsade i vår upplevelse och vår tolkning av den.  
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Tillsammans med det konstruktivistiska perspektivet är maktstrukturer och kategoriseringar 

centrala för intersektionalitet. De är för det mesta så invanda, självklara och bekanta för oss 

att de i regel upplevs som naturliga vilket leder till att vi inte vill förändra dem. Tvärtom så 

anpassar vi oss till dessa mönster, förklarar bort och osynliggör dem. Därför framträder dessa 

maktstrukturer, vilka kategoriserar i hierarkisk ordning, tydligast på strukturell nivå menar 

Mattsson (2010). Vidare förklarar hon: 

För att förstå hur maktstrukturer upprätthålls och hur konstruktionen av vad som är normalt 

och vad som är avvikande går till, måste vi uppmärksamma att överordnade grupper på 

grund av sin maktposition har företräde när det gäller att definiera hur världen ska tolkas (s 

35). 

Detta influerar sättet vi alla uppfattar världen på och är därmed också fundamentalt för 

strukturella ojämlikheter (Mattsson 2010). I ett intersektionellt perspektiv är det viktigt att 

förstå hur kategoriseringar är kopplat till makt. Kategorisering syftar på skilda fenomen som 

sammanförs på grund av att de uppfattas ha en gemensam nämnare. Vi ordnar och 

kategoriserar ständigt för att göra saker och ting begripliga. Detta betyder att kategorisering 

alltid innebär någon form av konstruktion vilket gör kategorier problematiska eftersom de blir 

till i relation till varandra och värderas därefter. Mattsson (2010) lyfter fram och utvecklar 

begreppet stereotyp och förklarar att stereotypifiera innebär att en utgår från några enkla 

och erkända karaktärsdrag hos en individ eller grupp och låter dessa karaktärsdrag sedan 

representera allt vad den innebär. På så vis blir kategorier tvingande i den bemärkelsen att 

människor kommer att definieras som fasta, fixerade och begränsade till vad de förväntas vara 

och därmed osynligjorda i relation till den komplexitet de bär. Med hänvisning till Sandell 

och Mulinari presenterar författaren ett, för den intersektionella analysen användbart, sätt att 

använda kategori som begrepp. Kategorierna här betraktas som dikotoma och hierarkiska och 

skapas och återskapas genom olikheter och orättvisor. Hon knyter an till den västerländska 

kulturen där vi tenderar att tänka dualistiskt, utan hänsyn till gränstrakter och gråzoner.  

4.5.1. Manligheter som norm & isärhållandets princip 

Mattsson (2010) refererar till Hirdman som har utvecklat en teori om genussystemet och 

beskriver samhället som strukturerat dels efter manligheter som norm och dels efter 

isärhållandets princip. Med detta menas att allt som tillskrivs som manligt värderas högre än 

det som tillskrivs som kvinnligt. Isärhållandets princip innebär att könen ständigt hålls isär. 

Dessa två regler samverkar med och förstärker varandra (Mattsson 2010). Genussystemet har 

blivit kritiserat enligt Mattsson (2010) för att den tycks betrakta könen som två fasta 
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kategorier och att ta hänsyn till den dynamik och komplexitet som kön präglas av i 

förhållande till andra sociala kategorier såsom sexualitet, klass och etnicitet. Vidare berättar 

Mattsson (2013) att den intersektionella analysen (vilken jag utvecklar i nästa stycke) 

utvecklades under 1990-talet med ambitionen att länka samman just dessa olika kategorier 

och undvika homogenisering.  

När det kommer till könsmaktsordningen och konstruktionen av genus menar Mattsson (2013) 

att fokus främst har legat på kvinnors situation och skriver att  

medan kvinnan traditionellt sett gjorts till kön genom sin avvikelse från normen, det vill 

säga mannen, och därmed också synliggjorts som avvikare, har mannen förblivit 

könsneutral och förhållandevis osynlig (s 55) 

I syfte att problematisera mäns position som norm menar Mattsson (2010), liksom Hedlin, och 

hänvisar till maskulinitetsforskaren Connell att vi behöver förstå maskulinitet som en 

uppsättning olika maskuliniteter som står i relation till varandra. Connell syftar enligt 

Mattsson (2010) på: hegemoni, underordning och medlöperi. Den hegemoniska 

maskuliniteten kännetecknas av sin ledande och dominerande position, både i förhållande till 

kvinnor och till andra former av maskulinitet. Den underordnade maskuliniteten intas av män 

som av olika anledningar inte lyckas göra anspråk på den hegemoniska positionen. De kan 

vara mörkhyade, med invandrarbakgrund, homosexuella eller tillhörande arbetarklassen. Att 

män kan inta denna position innebär inte att de underordnas kvinnor även om det är möjligt 

vid enstaka fall. Även här betraktas kön som en kategori i samverkan med andra sociala 

kategorier, såsom sexualitet, klass och etnicitet. Många män befinner sig i underordnade 

positioner, trots det menar Connell enligt Mattsson (2010), att flertalet på något sätt drar nytta 

av könsmaktsordningen, där de i relation till kvinnor har vissa fördelar, oavsett om de kan 

inkluderas i den hegemoniska positionen eller inte. Det som skapar medlöperi och som åsyftar 

det faktum att män gynnas på kvinnors bekostnad är att oerhört få män gör motstånd och 

istället distanserar sig från kvinnors krav på jämställdhet. 

Genusbegreppet uppmärksammar på så vis de sociala villkor inom vilka människors 

möjligheter och handlingsmönster formas. Därigenom har skillnader, på en strukturell nivå, 

kunnat synliggöras. En kritisk granskning av över- och underordning är centralt inom 

genusforskningen som studerar olika maktstrukturer och utmärks av ett kritiskt 

förhållningssätt (Nationella sekretariatet för genusforskning 2014). 



22 
 

5 Empiriskt material 
Följande skolforskningsstudier ingår i min granskning: 

 Bengtsson, Jenny (2013) har skrivit avhandlingen Jag sa att jag älskade han men jag har 

redan sagt förlåt för det – Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år. Det 

övergripande syftet med har varit att undersöka normalitetskonstruktion och 

problematisera förutsättningar för begriplighet och inkludering i grundskolans tidigare år. 

Hennes fokus ligger på att analysera hur normer för ålder, kön och sexualitet formar och 

formas i skolan som en särskild kontext. 

 Burden, Robert L. & Williams, Marion (2010) bidrar med ett social konstruktivistiskt 

perspektiv med boken Psychology for Language Teachers – a social constructivist 

approach, där de har undersökt och sammanställt olika förutsättningar och möjligheter för 

(språk)lärande. 

 Bromseth, Janne & Darj, Frida (2010) är redaktörerna bakom antologin Normkritisk 

Pedagogik.  Makt, lärande och strategier för förändring(2010) som rymmer 10 olika 

författartexter med utgångspunkt i feministiska, queerteoretiska och intersektionella 

perspektiv varav jag använder mig av samtliga. Författarna är forskare och praktiker, 

aktiva inom högre utbildning, kulturvärlden och statliga myndigheter. Genom text- och 

diskursanalyser av olika slag, studieresor och deltagande observationer etc. har denna 

antologi tagit form. Medverkande författare är: Louise Andersson, Veronica Berg, Lotta 

Björkman, Janne Bromseth (red.), Frida Darj (red.), Gunilla Edemo, Ann Frisell Ellburg, 

Agneta Josephson, Love Nordenmark, Maria Rosén och Renita Sörensdotter. 

 Eidevald, Christian (2009) har skrivit avhandlingen Det finns inga tjejbestämmare med 

utgångspunkt i feministisk poststrukturalism. I analysen har variationen mellan och inom 

grupperna flickor och pojkar varit i fokus. Empirin, består av videoinspelade sekvenser 

från två arbetslag med barn i åldrarna 3-5 år och fokusgruppssamtal med pedagogerna.  

 Franck, Olof (2007) är redaktören bakom antologin Genusperspektiv i skolan – om kön, 

makt och makt. Här belyses frågor utifrån ett historiskt och aktuellt perspektiv på genus 

och kön kring god och allsidig genus- och samlevnadsundervisning. Medverkande 

forskare och författare är Johanna G. Lundberg, Fredrik Bondestam, Olof Franck (red.), 

Lars Gårdfeldt, Anna T. Höglund, Lars Jalmert, Kajsa Tegnér 

 Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012) är båda verksamma vid Linnéuniversitetet i 

Växjö och författarna bakom Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning, en studie som bygger på ett mycket stort antal svenska och 
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internationella forskningsöversikter kring undervisning och lärande. Jan Håkansson är 

fil.dr och universitetslektor i pedagogik och Daniel Sundberg är docent och 

universitetslector i pedagogik.  

 Lahelma, Elina & Öhrn, Elisabet (2011), skolforskare och professorer i pedagogik vid 

Uppsala universitet, redogör i kapitlet 'Skola och kön' i antologin Allmändidaktik–

vetenskap för lärare, för och problematiserar några centrala teman i forskning om skola 

och kön utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv.  

 Martinsson, Lena & Reimers, Eva (2008) är redaktörerna bakom antologin Skola i normer 

(2008). Forskarna som har medverkat har genom intervjuer, granskning av dokument, 

deltagarobservationer och analys av medier undersökt hur normer blir till och och 

upprepas. Mer exakt hur lärare, elever och andra upprepar och ifrågasätter föreställningar 

kring sin vardag och verksamhet. Medverkande forskare och författare är Anna Sofia 

Lundgren, Eva Reimers (red.), Lena Martinsson (red.).  

 Molloy, Gunilla (2003), lektor vid lärarhögskolan i Stockholm har skrivit artikeln 'Det 

nödvändiga samtalet' utifrån konstruktivistiska tankegångar, en treårig forskningsprocess i 

fyra olika svenska skolor, i årskurserna 7 till 9, och granskningar av olika dokument 

undersöker förutsättningar för diskussioner kring demokrati- och moralfrågor.  

 Murray, Olivia (2010), doctorand i College of Education vid Portland State University 

undersöker i hennes studie 'A Mindfulness To Transcend – Pre-Service Lip-Service' vilket 

ansvar enskilda grund- och gymnasieskolor har med fokus på det mångfaldiga 

klassrummet. 

 Svaleryd, Kajsa (2002) har skrivit handledningsboken Genuspedagogik. Svaleryd delar 

här med sig av sina deltagande observationer och erfarenheter som pedagog och 

handledare med fokus på jämställdhetsarbete i för-, grund- och gymnasieskolan. 
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6 Resultatredovisning 
Granskningen av de valda vetenskapliga texterna i litteraturstudien ledde till tre stycken 

övergripande teman och subteman vilka utgör rubrikerna. Dessa sammanfattar hur författarna 

bakom skolforskningen skildrar kön och sexualitet i relation till skolan som ett sammanhang 

där kön och sexualitet formar och formas. Skolans jämställdhetsarbete är ett återkommande 

tema i den granskade litteraturen och får därmed stå för ett tredje huvudtema och rubrik efter 

”(hetero)sexualiteter” och ”Flickor & pojkar”. 

6.1 (hetero)sexualiteter 
För-, grund- och gymnasieskolans undervisning och vardag utgår från lärares och elevers 

heterosexualitet som en självklar förutsättning (Bengtsson 2013; Gårdfeldt 2007; Lahelma & 

Öhrn 2011; Martinsson 2008; Reimers 2008). Medan skolor i Sverige har arbetat aktivt med 

jämställdhetsfrågor i årtionden menar Jenny Bengtsson (2013) att sexualiteten är en 

dimension som inte är tänkt att tillhöra skolan alls, åtminstone inte för yngre barn. Hon 

hänvisar till Epstein, O’Flynn & Telford och understryker att termen sexualitet kan förstås på 

mycket vidare sätt än bara ”sex” (Bengtsson 2013). Övertygelser kring heterosexualitet 

reglerar ofta sociala normer och språk inom sociala institutioner när det gäller ett flertal 

praktiker, såsom familjeideal, romantik, klädsel, dejtande, retande etcetera (Bengtsson 2013; 

Murray 2003; Reimers 2008).  

Tidigare skolforskning slår fast vikten av lärares inställning, perspektiv och förväntningar på 

kön och sexualitet i normaliseringsprocesser i skolan (Eidevald 2009; Håkansson & Sundberg 

2012; Josephson 2010; Martinsson 2008; Molloy 2003; Murray 2003). Något som styrks och 

utvecklas av Marion Burden & Robert L. Williams (2010) som förklarar att allt fler 

undersökningar påvisar i vilken omfattning pedagoger påverkas av sina personliga 

övertygelser. Övertygelser som är kopplade till deras egna värderingar och normsystem, till 

deras världssyn och till deras tankar om sin roll i den. Tydligen har dessa mer eller mindre 

uttalade övertygelser mer inflytande över deras planering av undervisningen, didaktiska val, 

ageranden och under själva klassrumspraktiken än vad tillämpad forskning har (Williams & 

Burden 2010). Anna Sofia Lundgren (2008) berättar att det vid hennes intervjuer med lärare 

berördes en rad föreställningar om homosexualitet: "sexualisering av homosexuella män 

(gränsande till pedofili), att homosexualitet kan väckas genom förförelse, behovet att göra 
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skillnad mellan hetero- och homosexuella gjordes till "de Andra", att homosexuella män är 

feminina, samt att lesbiska kvinnor är maskulina" (s 69). Hon tillägger att bi- och 

homosexualitet även i läromedel ibland beskrivs som exempel på sexuella avvikelser, snarare 

än som neutrala och jämlika alternativ till heterosexualitet. Janne Bromseth (2010) bekräftar 

detta och tillägger att Hbt-personer ofta avbildas som vuxna med den tillhörande 

benämningen "den homosexuella" (Bromseth 2010). Många lärare använder sig av 

diskussioner och värderingsövningar för att bekanta sig med och tycka till om homosexuella 

(Bromseth 2010; Darj 2010; Josephson 2010; Martinsson 2008). Ett vanligt tillvägagångssätt 

enligt Frida Darj (2010) är att lärare använder påståenden såsom "Homosexuella blir 

diskriminerade", Homosexuella ska få adoptera barn" eller "Det är olämpligt att bögar arbetar 

som lärare". Bromseth (2010) lyfter fram en ofta använd övning i sex- och 

samlevnadsundervisningen som går ut på att eleverna ska svara på ett brev från en mobbad 

homosexuell ungdom som, i brist på andra lösningar, vill ta livet av sig. Lundgren (2008) 

beskriver, likt Gårdfeldt (2007) och Olof Franck (2007) att religiösa dokument ofta används 

av vuxna som historiska referenser till moraliska ställningstaganden, såsom "mamma, pappa, 

barn"-principen utan att reflektera över andra sätt att skapa en familj på.  

Att skolan generellt ignorerar homosexuell kultur leder till att många lärandeinstitutioner över 

hela landet (USA) förblir toleranta mot verbala trakasserier (såsom nedsättande skämt om 

homosexuella och lesbiska epitet) och fysisk misshandel riktad till studenter som är, eller 

uppfattas som, lesbisk, gay, bisexuella eller transpersoner (HBT) (Murray 2003). Många 

skolor även här i Sverige utgår ifrån att sådana kränkningar inte förekommer och har därmed 

inte förberett några handlingsprogram för att hantera dem (Lundberg 2007; Berg 2010). Maria 

Rosén (2010) bekräftar detta och skriver att elever som bryter mot normer genom att 

överskrida förväntade könsuttryck och förväntad heterosexualitet ofta betraktas som 

problematiska i dessa sammanhang. Författaren förklarar att "elever blir på så sätt bärare av 

problemen, istället för de normer som begränsar deras livsutrymme" (Rosén 2010, s 59). 

Något som stämmer överens med Gårdfeldts (2007) analys av dagens svenska grund-, 

gymnasium- och högskola som i många avseenden brister när det gäller förhållandena för 

homo-, bi och transsexuella elever som upplever att de inte borde finnas.  

Villkoren för hur icke-heterosexualitet presenteras och synliggörs i skolan bestäms utifrån 

heteronormens premisser (Berg 2010; Bromseth; 2010 Darj 2010; Martinsson 2008; Reimers 

2008). Heteronormativiteten skapar på så vis utrymme för denna homofientlighet och 
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trakasserier (Gårdfeldt 2007; Murray 2003; Rosén 2010). Något som inte bara gäller elever, 

Veronica Berg (2010) har jobbat som skolinformationsansvarig på RFSL Stockholm och 

berättar att de själva ute i skolorna riskerade att bli söndertrasade (Berg 2010). Det är i regel 

den som avviker från normen som får strålkastarljuset på sig medan de som gynnas och de 

privilegier det innebär, som exempelvis att undslippa att benämnas, förblir osynliga 

(Andersson 2010; Reimers 2008). 

6.2 Flickor och pojkar 
Enligt både Christian Eidevald (2009) och Gunilla Molloy (2003) anser lärare ofta att det till 

biologiskt kön hör vissa ”naturliga” egenskaper. Både Molloy (2003) och Kajsa Svaleryd 

(2002) menar att lärare exempelvis föredrar könsblandade grupper med förhoppningen att det 

blir något gjort, eftersom ”ordentliga” flickor är mer ansvarsfulla i relation ”besvärliga” 

pojkar. På så vis menar Svaleryd (2002) att flickor tränas tidigt i relationer och utvecklar 

empati. Svaleryd (2002) exemplifierar och berättar om en dag hon hade gymnastik med en 

grupp femåringar i skogen där de balanserade på ett omkullfallet träd. Plötsligt hade hon 

uppmärksammat hur en av pojkarna hjälpte en annan och berömde denne. Sen hade det gått 

upp för henne att flickorna hela tiden hade hjälpt varandra men att hon som pedagog hade 

tagit det för givet (Svaleryd 2002). Att kön är en historisk, social och kulturell konstruktion 

som skapas och upprepas i samspel mellan människor och förändras över tid är en teori som 

sällan tas upp i skolan (Molloy 2003). I många läromedel, aktiviteter, sagor och sånger 

används könskonserverande beskrivningar av flickor och pojkar som ofta handlar om aktiva 

maskulina hjältar och passiva feminina birollsinnehavare (Eidevald 2009; Franck 2007; 

Svaleryd 2002). Svaleryd (2002) exemplifierar och lyfter fram häftet Killsnack/Tjejsnack som 

ofta blir utdelat i sexualundervisningen i mellanstadiet. Eftersom den innehåller reklam för 

mensskydd är den kostnadsfri för skolan vilket förklarar dess stora spridning. Medan 

Killsnack-delen fokuserar på sexualitet, penisens delar, erektion och begär, fokuserar 

Tjejsnack-delen på menstruation och mammarollen. I avsnittet för henne benämns inte några 

yttre könsorgan och i avsnittet för honom står det inget om att bli pappa (Svaleryd 2002).  

6.2.1 Obalans mellan könen & dess effekter 

Det finns enligt tidigare forskning en ojämlik maktbalans i skolan mellan grupperna pojkar 

och flickor (Jalmert 2007; Molloy 2003). Lars Jalmert (2007) menar att det yttersta uttrycket 

för mäns överordning gentemot kvinnor är våldet mot kvinnor. Våld utförs enligt Molloy 

(2003) i skolan och inte bara av pojkar mot flickor, utan även pojkar emellan. Hon tillägger 

dock att flickor beter sig alltmer fysiskt våldsamt de också (Molloy 2003). Detta kan kopplas 
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till Eidevald (2009) och Elina Lahelma & Elisabet Öhrn (2011) som menar att det talar för att 

flickor speciellt uppmuntras till att öka sin repertoar av beteenden och inte begränsas av 

traditionella könsmönster. Något som enligt författarna vidare kan bero på att det finns en 

tendens bland yngre att upphöja sådant som förknippas med manlighet och se ned på sådant 

som betraktas som kvinnligt. Att pojkar i regel väljer enbart manliga förebilder medan 

flickorna väljer både manliga och kvinnliga (Svaleryd 2002) kan vara en effekt av detta. Både 

Eidevald (2009) och Lahelma & Öhrn (2011) menar dock att flickor som agerar på ett sätt 

som kan uppfattas aggressivt betraktas i vuxnas ögon som mycket mer provocerande än om 

det hade gällt pojkar.  

En väsentlig aspekt av värderingen av maskuliniteter innebär enligt Eidevald (2009) och 

Lahelma & Öhrn (2011) minskad frihetsgrad för pojkar/män när det gäller att avvika från 

traditionella könsrelaterade förväntningar. 

Alla sätt att "göra" kön är inte lika mycket värda. Högt värderade maskuliniteter i skolan 

omfattar sådant som fysisk och verbal tuffhet, sportprestationer, tävling och (hetero) 

sexuella intressen. Det innebär ett hårt tryck mot pojkar att visa fysisk tuffhet, vilket också 

kan omfatta att mobba andra pojkar fysiskt eller att markera sexualitet genom att 

nedsättande kalla dem för "homo". När pojkar mobbar flickor, kan det vara fråga om 

nedvärderingen av det mesta som är kvinnligt  (Lahelma & Öhrn 2011, s 124). 

Att flickor idag har bättre eller lika bra resultat i alla ämnen i skolan (Håkansson & Sundberg 

2012; Jalmert 2007; Molloy 2003; Lahelma & Öhrn 2011;) menar Jalmert (2007) har medfört 

att skolprestationer har kommit att befattas som hörande till den kvinnliga sfären, vilket han 

menar förklarar varför det anses omanligt att ägna sig åt skolarbete (Jalmert 2007). 

Upprätthållande av den hegemoniska maskuliniteten och könsmaktsordningen innefattar 

således att inte prestera bra i utbildningssfären (Håkansson & Sundberg 2012; Jalmert 2007; 

Molloy 2003; Lahelma & Öhrn 2011). Molloy (2003) menar att flickor presterar bättre när det 

gäller tysta moment såsom kunskapsutvärderingar men att de i klassrumsdiskussioner tenderar 

att bli överröstade av pojkar och att det troligen hör ihop med flickors könskonstruktion, att 

”bry sig”, vara ”omhändertagande” och empatiska (Molloy 2003). Detta stämmer överens 

med tidigare forskning som visar att pojkar generellt får mer uppmärksamhet vid aktiviteter 

som kräver högre grad av vuxenstyrning och struktur och får därmed påverka mer (Eidevald 

2009; Håkansson & Sundbergs 2012; Lahelma & Öhrn 2011; Svaleryds 2002). Mönster som 

enligt Lahelma & Öhrn (2011) även går att finna i internationell forskning. 

Bengtsson (2013) har genom fältstudier undersökt normalitetskonstruktion och förutsättningar 
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för begriplighet och inkludering i grundskolans tidigare år. Författaren menar att vad som 

gäller vid olika situationer inte går att förutsäga på förhand. Bengtsson (2013) exemplifierar 

och berättar om en situation i en klass hon följde där en av pojkarna blev retad för att ha en 

”tjejbild” som bakgrundsbild. Lugnt och sansat hade han reagerat med att förklara att det inte 

finns några tjej- eller killbilder, utan att det var en ”söt” bild föreställande en pokemon-figur. 

Bengtsson (2013) menar att pojken på detta vis genom sin argumentation visade på ett 

alternativt sätt att förstå bilden samtidigt som han utmanade kopplingen mellan ”söt” och 

”tjejig”. 

6.3 Jämställdhetsarbete 

För-, grund och gymnasieskolan är delaktig i upprätthållandet av könskonservativa 

”feminina” och ”maskulina” normer (Eidevald 2009; Lahelma & Öhrn 2011; Martinsson & 

Reimers 2008; Svaleryd 2002). Som vilken del av samhället som helst är skolan naturligtvis 

delaktig och då det inte handlar om något annat än historiska konstruktioner så finns 

möjligheten till förändring (lahelma & Öhrn 2011). Tidigare forskning visar att många barn 

och elever visar intresse för just diskurser kring rättighetstänkande och förändring av 

dominerande makt- och könsstrukturer (Bengtsson 2013; Franck 2007; Molloy 2003). 

Skolans jämställdhetsarbete innebär i regel enstaka temadagar eller frågeställningar som tas 

upp på vissa lektioner (Björkman 2010; Bromseth 2010; Lundberg 2007; Martinsson 2008; 

Reimers 2008; Svaleryd 2002) och utgår inte sällan från tanken om två stabila kön som 

kompletterar varandra (Bengtsson 2013; Bromseth 2010; Lundberg 2007; Martinsson 2008; 

Reimers 2008; Svaleryd 2002). Dessa jämställdhetsprojekt sker i regel samtidigt som 

normerna i övrig skolundervisning inte problematiseras vilket kan leda till att det blir 

kontraproduktivt (Björkman 2010; Bromseth 2010). Bromseth (2010) exemplifierar och 

menar att det skulle kunna handla om att ta upp kvinnohistoria som ett tema under en dag eller 

vecka, medan resten av historieundervisningen utgår ifrån den manliga normen. Den manliga 

normen kan gestaltas i Lotta Björkmans (2010) berättelse om ett prov hon konstruerade och 

där hon frågade efter vad en regissör har för uppgifter. Trots att Björkman (2010) hade använt 

pronomen hon i frågeställningen hade nästan alla elever svarat med han. Detta hade hon tagit 

upp till diskussion vilket ledde till att eleverna fortsättningsvis blev mer uppmärksamma, inte 

bara på sig själva utan även på hur andra formulerade sig (Björkman 2010). 

6.3.1 ”Enkönade grupper” 

Bromseth (2010) & Svaleryd (2002) menar att det i Sverige är vanligt att en delar in 
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skolklasser efter kön i syfte att stärka flickor. Bromseth (2010) anser att grupperna på så vis 

betraktas och behandlas som fundamentalt olika, att flickor exempelvis antas vara mindre 

förmögna i relation till olika områden. Svaleryd (2002) menar att stereotyper på detta vis kan 

motverkas eftersom pojkar liksom flickor får i enkönad grupp möjlighet att identifiera sig med 

andra pojkar/flickor och uppmärksamma variationen inom det egna könet. Svaleryds (2002) 

erfarenheter från att arbeta med separata flick- och pojkgrupper visar att det ger eleverna en 

positiv miljö att ventilera inom och att eleverna verkar känna sig mer bekväma i att pröva 

sådant som normalt associeras med det andra könet (Svaleryd 2002). Bengtsson (2013) 

berättar om en liknande erfarenhet från hennes fältstudier där könsuppdelade 

dramaundervisning ägde rum med jämna mellanrum och som syftade till att ta itu med frågor 

om samspel och vänskap. Det kunde handla om att respektera olikhet, att vara omtänksam och 

markera att alla är bra på något. Dessa verkade enligt Bengtsson (2013) ha utformats i 

samband med konkreta konflikter som enligt lärarna på skolan främst uppkom i samkönade 

relationer. Någon uttalad didaktisk ambition bakom uppdelningen verkade inte finnas enligt 

Bengtsson (2013) som menar att det snarare omtalades som ett av många sätt som klassen 

återkommande delades in i under veckorna. Dessa dramapass ska flera av eleverna ha uttryckt 

som "lyxigt" och genom intervjuer med eleverna uppenbarade det sig att de var medvetna om 

och kunde formulera dominerande diskurser om könsskillnader (Bengtsson 2013). Barn och 

ungdomar är väl medvetna om hur ”flickor” får och bör bete sig och hur ”pojkar” får och bör 

bete sig och att det innebär olika saker (Bengtsson 2013; Eidevald 2009; Svaleryd 2002). 

Dock var det enligt Bengtsson (2013) inte helt lätt för informanterna att sätta fingret på 

skillnaden. 

Likt Bromseth (2010) ifrågasätter Lundberg (2007), Martinsson (2008) och Reimers (2008) 

”enkönade” tillvägagångssätt vid jämställdhetsarbeten, vilket innebär att en fokuserar enbart 

på manligt och kvinnligt som utgångspunkter. Författarna menar att barnens och elevernas 

upplevelser och livserfarenhet kanske innebär något helt annat än vad begreppen manligt 

respektive kvinnligt rymmer. Detta bekräftas av Ann Frisell Ellburg (2010) som utvecklar 

tankegången och menar att problematisering av en norm i taget kan leda till att en annan 

förstärks. Jämställdhetsprojekt som utesluter normer knutna till exempelvis sexualitet riskerar 

att stärka heterosexualiteten som norm (Martinsson 2008; Frisell Ellburg 2010). 

Heterosexuella livsberättelser är speciellt vanliga vid jämställdhetsarbete vilket kan vara 

problematiskt då de inte tar hänsyn till dessa av oss som inte identifierar sig som 

heterosexuella. Jämställdhetsarbetet riktar sig på så vis mot heterosexuella och riskerar att 

verka uteslutande mot individer som identifierar sig som icke-heterosexuella (Martinsson 
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2008; Reimers 2008; Bromseth 2010).  

6.3.2 Förutsättningar och möjligheter 

Lundgren (2008) menar att ett flertal av de intervjuade lärarna påstod att en som professionell 

lärare är kompetent att hantera mångfald avseende etnicitet och kön, men att det däremot 

råder kunskapsbrister kring sexualitetsaspekter och om hur en bör hantera det. Flera lärare 

menade att det för en mer välfungerande arbetsmiljö krävs mer kunskaper om homosexualitet 

och om homosexuellas villkor. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv menar Lundgren (2008) 

att en bör problematisera ”vi” och ”de” förhållanden vilket i detta fall handlar om 

heterosexualitet och icke-heterosexualitet. Här hade lärarna också hävdat att kunskaperna var 

små. Något som stämmer bra överens med forskning som visar på att praktiskt 

jämställdhetsarbete samt aktuella forskningsrön kring skola, kön och andra maktförhållanden 

inte har någon självklar plats i lärarutbildningen (Lahelma & Öhrn 2011; Bondestam 2007; 

Reimers 2008).  

Martinsson (2008) menar att vuxna liksom barn befinner sig i normativa meningsstrider där 

det inte är de vuxna som utgör källan. Lärarnas roll kan därför inte vara att överföra några 

rätta värderingar. Däremot menar författaren att en som lärare kan visa på möjligheter att 

utmana normer för att på så vis ”öppna för fler möjligheter att vara människa på” (Martinsson 

2008, s 162). Reimers (2008) som bekräftar detta menar att alla har något queer över sig och 

att ett normkritiskt perspektiv rent konkret skulle kunna innebära att skolpersonal tilltalar och 

betraktar elever utifrån möjligheten att de kan komma att identifiera sig som homo-, 

bisexuella eller transpersoner. Detta klingar väl med Josephsons (2010) val att störa 

språknormen och använda sig i sin delstudie orden "en" (som pronomen) då hon anser att 

ordet "man" betecknar mindre än halva jordens befolkning. Hon har även valt att använda 

"hen" istället för "hon" eller "han" eftersom de så starkt poängterar könsåtskillnad och verkar 

exkluderande för individer som antingen identifierar sig med bägge könen eller varken med 

det ena eller det andra.  
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7 Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att synliggöra och problematisera de sätt kön och 

sexualitet beskrivs på i forskning kring skolan. Av intresse har varit att ta reda på hur normer 

kring kön och sexualitet samverkar och konstruerar varandra. Frågorna jag har utgått ifrån 

handlar om hur kön och sexualitet beskrivs, benämns och stereotypiseras i tidigare forskning 

om skolan. Resultatet kommer att analyseras och diskuteras utifrån intersektionella och 

konstruktivistiska perspektiv. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 (Hetero)sexualiteter 

Något som tidigare forskning visar tydligt är vikten av lärares inställning, perspektiv och 

förväntningar på kön och sexualitet i normaliseringsprocesser i skolan (Eidevald 2009; 

Håkansson & Sundberg 2012; Josephson 2010; Martinsson 2008; Molloy 2003; Murray 

2003). Lundberg (2008) fick genom sin studie insyn i flera lärares tankar och idéer om 

homosexualitet (föreställningar om manlig homosexualitet med kopplingar till pedofili och att 

homosexualitet kan väckas genom förförelse med mera), dessa kan enligt min bedömning 

förklara det faktum att många lärandeinstitutioner förblir toleranta mot verbala trakasserier 

och fysisk misshandel riktad till studenter som är, eller uppfattas som, lesbisk, gay, bisexuella 

eller transpersoner. Lärares förhållningssätt kan då även förklara varför det inte finns några 

handlingsprogram för att hantera detta. Detta förklarar i sin tur, menar jag, Gårdfeldts (2007) 

iakttagelser av att homo-, bi och transsexuella elever upplever att de är oönskade. Dessutom 

beskrivs bi- och homosexualitet i läromedel som exempel på sexuella avvikelser, snarare än 

som neutrala och jämlika alternativ till heterosexualitet (Lundgren 2008; Bromseth 2010; Darj 

2010; Josephson 2010; Martinsson 2008). Detta visar enligt min bedömning tydligt på att 

villkoren inom vilka icke-heterosexualitet presenteras och synliggörs i skolan bestäms utifrån 

heteronormens premisser (Berg 2010; Bromseth; 2010 Darj 2010; Martinsson 2008; Reimers 

2008). Det vill säga utifrån tanken att alla är heterosexuella och att icke-heterosexuella, såsom 

homosexuella, därför är något som finns någon annanstans och som vi behandlar därefter. 

Som resultaten visar används religiösa dokument ofta som historiska referenser till moraliska 

ställningstaganden, såsom "mamma, pappa, barn"-principen utan att reflektera över andra sätt 

att skapa en familj på (Lundgren 2008; Gårdfeldt 2007; Franck 2007). Detta bekräftar teorin 

om heterosexualitet som mest riktig på grund av att den är reproduktiv (Mattsson 2010). 

Heteronormativiteten skapar på så vis utrymme för denna homofientlighet och trakasserier 

(Gårdfeldt 2007; Murray 2003; Rosén 2010). Detta demonstrerar även vad Hedlin (2010) 
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pekar på när hon menar att den som anpassar sig till rådande koder uppfattas som normal och 

att den som inte gör det riskerar att uppfattas som avvikare. Här kan vi tydligt se, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, hur kategoriseringar sker utifrån sexualitet, hur över- och 

underordning skapas och hur detta i sin tur är kopplat till makt. Isärhållningen som detta 

medför menar Hedlin (2010) markerar ett "vi" och ett "de". Detta bekräftar den 

intersektionella strävan att belysa hur olika maktstrukturer och kategorier är sammanflätade 

(Lykke 2003; Mattsson 2010) 

7.1.2 Flickor & pojkar – Obalans mellan könen 

Något annat som har uppenbarats genom granskningen är att för-, grund och gymnasieskolan 

är delaktig i upprätthållandet av könskonservativa ”feminina” och ”maskulina” normer 

(Eidevald 2009; Lahelma & Öhrn 2011; Martinsson & Reimers 2008; Svaleryd 2002). 

Könskonserverande beskrivningar av passiva flickor och aktiva pojkar finns att hitta i flera av 

skolverksamhetens utrymmen (Eidevald 2009; Franck 2007; Svaleryd 2002). Detta kan enligt 

min bedömning leda till att flickors könskonstruktion, att ”bry sig”, vara ”omhändertagande” 

och empatiska förväntas och uppmuntras från flera håll. Att pojkar generellt får mer 

uppmärksamhet vid aktiviteter som kräver högre grad av vuxenstyrning och struktur leder 

naturligtvis till att de också får påverka mer (Eidevald 2009; Håkansson & Sundbergs 2012; 

Lahelma & Öhrn 2011; Svaleryds 2002). Genom att på så vis rätta oss och handla efter 

tongivande könsnormer upprätthåller vi och reproducerar dem (Hedlin 2010). Dessa resultat 

bekräftar alltså teorierna om att människor blir kvinnor och män i relation till det samhälle 

och kultur de lever och deltar i (Nationella sekretariatet för genusforskning 2014; Hedlin 

2010). 

Tidigare forskning talar dock för att flickor, mer än pojkar, uppmuntras till att öka sin 

repertoar av beteenden och inte begränsas av traditionella könsmönster. Något som vidare kan 

bero på att det finns en tendens bland yngre att upphöja sådant som förknippas med manlighet 

och se ned på sådant som betraktas som kvinnligt. En väsentlig aspekt av värderingen av 

maskuliniteter innebär således minskad frihetsgrad för pojkar/män när det gäller att avvika 

från traditionella könsrelaterade förväntningar (Eidevald 2009; Gårdfeldt 2007; Lahelma & 

Öhrn 2011). Det bekräftar teorin om genussystemets regler om att manligt är normen och 

isärhållandet-principen (Mattsson 2010).  

På samma gång, förklarar Hedlin (2010), är dessa normstrukturer mer eller mindre öppna för 

förhandling. Något som åskådliggörs av pojken som genom sin argumentation visade på ett 
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alternativt sätt att förstå pokemon-bilden och därmed utmanade föreställningen om att ”söt” är 

”tjejigt” (Bengtsson 2013). Detta kan även ses som en bekräftelse på att det handlar om 

könskonstruktioner, föreställningar vi lär oss eller utmanar, tar till oss eller ifrågasätter. 

7.1.3 Jämställdhetsarbete 

Skolans jämställdhetsarbete innebär i regel enstaka temadagar eller frågeställningar som tas 

upp på vissa lektioner (Björkman 2010; Bromseth 2010; Lundberg 2007; Martinsson 2008; 

Reimers 2008; Svaleryd 2002) och utgår inte sällan från tanken om två stabila kön som 

kompletterar varandra (Bengtsson 2013; Bromseth 2010; Lundberg 2007; Martinsson 2008; 

Reimers 2008; Svaleryd 2002). Vanligt förekommande är att dela in skolklasser efter kön i 

syfte att stärka flickor (Bromseth 2010; Svaleryd 2002). Medan Svaleryd (2002) anser att 

stereotyper på detta sätt kan motverkas, menar Bromseth (2010) att grupperna här betraktas 

som fundamentalt olika med olika behov (Bromseth 2010). Att separata flick- och 

pojkgrupper ger eleverna en positiv miljö att ventilera inom (Bengtsson 2013; Svaleryd 2002) 

kan enligt min bedömning bero på det ovan nämnda, att lärares inställning, perspektiv och 

förväntningar på kön och sexualitet har stor verkan i normaliseringsprocesser i skolan. Jag 

menar att det finns en koppling mellan vuxnas förväntningar på barn och ungdomar, som 

exempelvis att det ska finnas en skillnad och en heterosexuell spänning mellan ”flickor” och 

”pojkar” och mellan hur barn och ungdomar uppfattar sig själva i relation till varandra. Dessa 

förväntade spänningar kan enligt min bedömning leda till att barn och ungdomar föredrar att 

hålla sig till enkönade grupper. 

Eftersom heterosexualitet antas grunda sig i begär som riktas mot olikhet så blir detta något 

som förväntas av kön (av flickor/kvinnor och pojkar/män) av barn. Kön och barn kommer 

därför att göras olika eftersom tjejigt/kvinnligt och manligt förväntas skilja sig från varandra 

(Mattsson 2010). Som tidigare forskning visar är barn och ungdomar medvetna om sina 

könsmanus (Bengtsson 2013; Eidevald 2009; Svaleryd), alltså vad det innebär att vara 

flicka/pojke och vad som förväntas av en. Dessutom att det innebär olika saker. Detta visar 

tydligt, tänker jag, på risken med att utesluta normer kring sexualitet då heteronormativiteten 

förutsätter och konstruerar på så vis en skillnad och en sexuell spänning mellan grupperna 

flickor/kvinnor och pojkar/män. Jämställdhetsprojekt som utesluter normer knutna till 

sexualitet riskerar därför att stärka heterosexualiteten som norm (Martinsson 2008; Frisell 

Ellburg 2010) och därmed könsuttryck som är knutna till och samverkar med dessa.  
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Att praktiskt jämställdhetsarbete samt aktuella forskningsrön kring skola, kön och andra 

maktförhållanden inte har någon självklar plats i lärarutbildningen (Lahelma & Öhrn 2011; 

Bondestam 2007; Reimers 2008) bekräftar Bengtssons (2013) analys om att sexualitet är en 

dimension som inte är tänkt att tillhöra skolan. Enligt min bedömning är det då inte så 

konstigt att ett flertal av de lärare som Lundgren (2008) intervjuade påstod att det råder 

kunskapsbrister kring sexualitetsaspekter och om hur en bör hantera det. Trots att sexualitet 

och kön är nära sammankopplade (Mattsson 2010, Hedlin 2010) ägnas det inte 

uppmärksamhet i stora delar av den granskade forskningen heller. Könsstereotypiska 

beskrivningar har varit minst sagt framträdande i flera vetenskapliga studier, barn och elever 

kategoriseras och stereotypiseras även där. Det talas då om grupperna flickor och pojkar som 

om de vore två av naturen olika och skilda grupper med olika behov. Utan mellanformer 

(trots existerande intersexualism, intergender, queer) vilket direkt verkar uteslutande. Detta 

kan kopplas både till diskursens betydelse för hur vi uppfattar och förstår saker och ting 

omkring oss och till den västerländska kulturen där vi tenderar att tänka dualistiskt. Att vi 

envisas med att se två fasta kön (och väljer att bortse från det faktum och att många är 

intersexuella eller transpersoner) som kompletterar varandra och utgör den oslagbara hetero-

kombin (trots att många av oss är icke-heterosexuella) fast det inte är allmängiltigt. Att det 

hänvisas till religiösa dokument är också något som bekräftar den konstruktivistiska teorin om 

att vi i sociala sammanhang kommunicerar våra föreställningar och övertygelser och att de 

med tiden kommer att utgöra ”sanningar” vi förstår och tolkar vår omvärld utifrån. 

Något annat som uppenbarades genom de granskade vetenskapliga texterna, utifrån det 

intersektionella perspektivet, är att exemplifieranden på homosexuella som har råkat illa ut, 

förväntas vara perversa eller pedofiler är män medan kvinnor står för de mer positivt laddade 

sexuella bilderna. Kanske är detta också en effekt av den manliga normen, att pojkar och män 

inte har lika stort svängrum som flickor/kvinnor. 

Det intersektionella perspektivet har inte varit speciellt framträdande i valda texter, mer fokus 

har varit på enskilda sociala kategorier och hur de gestaltas var för sig. Därför har det varit 

svårt att avgöra på vilka sätt köns- och sexualitetsnormer direkt formar och formas i en given 

situation. Detta kan vara på grund av att det är ett relativt nytt begrepp att förhålla sig till här i 

Sverige (Lykke 2002).  
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7.2 Resultatets betydelse för skolan 
Att köns- och sexualitetstereotypiska kategoriseringar framställs på ett så självklart sätt i stor 

del av studierna och därmed utesluter tanken om och individer med könsöverskridande 

identitet eller uttryck är av stor betydelse för skolans verksamhet. Detta med tanke på 

hänsynstagandet skolan är skyldig till, det vill säga till de rättigheter konventionen lyfter fram 

samt till de intressen och behov som barnet har. Att organisationen, dess innehållsmässiga 

prioriteringar och tillvägagångssätt utgår från principen om allas lika värde (Skolverket 2012). 

Kunskap och bildning är människans möjligheter och verktyg för att utvecklas och möta 

utmaningar (Skolverket 2011) vilket kräver en miljö där alla barn och elever känner sig trygga 

att utvecklas (Erdis 2011). Intersektionell genuspedagogik reflekterar över vilka följder 

olikheter har för lärandeprocessen och över hur kunskap om intersektionalitet och genus kan 

bidra till ett lyckosamt lärandeklimat (Lykke 2012) 

När det kommer till undervisningsformer där klassen delas upp i grupper utifrån kön kan det 

faktiskt finnas barn och elever som inte identifierar sig med den könsgrupp eller kategori den 

tvingas in i. Vad gör denna kategorisering med dessa barn och elevers självbild, lärande och 

möjligheter att utvecklas? Intersektionalitet öppnar för möjligheter bortom de traditionella 

gränsdragningarna och uppmärksammar att genus finns inbakat i ett sammanhang tillsammans 

med andra sociala kategorier, såsom sexuell preferens (Lykke 2003; Mattson 2010). Detta 

skulle kunna gestalta sig exempelvis genom Martinssons (2008) idé att en som lärare visar på 

möjligheter att utmana normer för att på så vis ”öppna för fler möjligheter att vara människa 

på” (Martinsson 2008, s 162) eller Reimers (2008) om att det konkret skulle kunna innebära 

att skolpersonal tilltalar och betraktar eleverna utifrån möjligheten att de kan komma att 

identifiera sig som homo-, bisexuella eller transpersoner. Även Skolverket (2011) lyfter fram 

vikten av att uppmärksamma omgivande normer som talar om för oss hur vi bör uppföra oss 

för att passa in.  

Intersektionell genuspedagogik syftar till att öka medvetenheten om samverkande 

maktförhållanden, uteslutande normer och olikheter i klassrummet (Lykke 2012). Dessa 

kategoriseringar och skillnader är konstruerade av oss. Av våra meningsskapande 

övertygelser. Av vårt behov att passa in, tillhöra och förstå världen. Men på bekostnad på vad 

och vem? Dessa kategoriseringar och skillnader behöver ifrågasättas! Dessutom, om vi 

arbetar för att alla ska få samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan oavsett kön 

– det vill säga i syfte att motverka sociala skillnader, skillnader vilka heteronormativiteten 
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förutsätter – utan att problematisera heteronormativiteten eller tanken om två bestämda kön så 

kommer dessa sociala skillnader mellan könen parallellt att fortsätta "krävas" och göras. 

Köns- och sexualitetsnormer samverkar, konstruerar och förutsätter varandra. Det räcker inte 

att arbeta med normer kring kön för att uppnå jämställdhet.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom aktuell svensk skolforskning utifrån ett intersektionellt perspektiv saknas så 

efterlyser jag det. Detta är högst relevant för skolans verksamhet och mål. Det saknas även 

forskning om sexualitet i de lägre åldrarna, om hur normer och föreställningar kring sexualitet 

är med och formar barns utveckling och lärande. 

Andra frågor som tillkommer med detta och spelar roll rör faktorer såsom pedagogiska 

ledares specifika position och vikt i normaliseringsprocesser i skolan samt vilka 

framgångsfaktorer och tillvägagångssätt som är effektiva i syfte att förebygga och främja 

jämlikhet ur ett intersektionellt perspektiv (vilket jag anser inkluderar det konstruktivistiska 

och det heteronormativa perspektivet). 

7.4 Slutsats 
Studien har möjliggjort en diskussion utifrån och kring intersektionalitet vilket har fört med 

sig att jag kommer bära med mig tankar om hur olika (konstruerade!) sociala kategoriseringar 

påverkar maktförhållanden i skolan och i övriga samhället. Att normer är makt glöms tyvärr 

ofta bort när det vanligen pratas om normer och normkritik. 

Heteronormativiteten och könsmaktsordningen skapar olika möjligheter och förutsättningar 

för olika individer vilket leder till att deras liv utvecklas olika. Det är grundläggande att 

problematisera heteronormativiteten i jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Dels för att den 

verkar diskriminerande gentemot dessa av oss som inte identifierar oss som heterosexuella 

cis-personer med könsuttryck som bekräftar detta, och dels för att den på så sätt samverkar 

med könsnormer, förstärker isärhållningen och därmed könmaktsordningen. 

Som jag nämnde inledningsvis så har jag under lärarutbildningen saknat en problematisering 

av detta ämnesområde och jag menar (genom att med detta arbete belysa behovet av det) att 

det behöver tas upp oftare till diskussion.  Det behövs organiserade diskussioner kring hur 

intersektionalitet kan omsättas praktiskt.  Verksamma inom skolväsendet borde sträva efter att 

ha ett intersektionellt förhållningssätt i all verksamhet då verkligheten är intersektionell. 

Som ett pedagogiskt verktyg skulle intersektionalitet innebära att försöka öppna för att "det 
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kan svänga till", att olika röster kan bryta ut och göra sig hörda. Detta öppnar även för 

konflikter men att arbeta intersektionellt innebär att arbeta med olikheter snarare än att 

försöka bemästra dem. Att arbeta med människor istället för mot dem. 
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