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Samhällskunskapsämnet är under ständig förändring, precis som samhället. I kursplanen för sam-
hällskunskap har flera centrala innehåll tillkommit i och med läroplansreformen 2011. Det är inte 
längre ett ämne som enbart berör demokratisk fostran och kunskap. I undervisningen för årskurs 
4–6 ska ”Hur könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkultur” och ”Familjen och 
olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet” (Skolverket, 2011b, s. 201) be-
handlas. Denna studie utreder vad könsroller, sexualitet och jämställdhet innebär samt vikten av ett 
normkritiskt förhållningssätt i samhällskunskapslärarens undervisning. Det redogörs även för hur 
kön och sexualitet gestaltas i medier. Syftet med studien är att redogöra för hur synen på sexualitet 
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eller diskriminerande karaktär. Det är därför viktigt att samhällskunskapslärare utmanar och ifråga-
sätter stereotypa gestaltningar av kön och sexualitet i sin undervisning. I studien framgår även att 
många lärare undervisar om jämställdhet och genus utan att ha gedigen kunskap i ämnet. Undervis-
ningen baseras då på lärarens åsikter i ämnet, när det istället bör baseras på kunskap och vetenskap. 
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1 Inledning  
Genom att begränsa sin kontext uppstår normalitet. Men vad händer om den onormale, som till-
fälligtvis fått uppleva sig normal, vänjer sig vid det och börjar ställa anspråk på att faktiskt vara 
normal, också utanför den begränsade kontexten, också när han eller hon lämnar det slutna rum-
met bakom draperierna? Gud hjälpe för vad som då skulle kunna ske. (Gardell, 2012, s. 179) 

 
Jonas Gardell skriver om de homosexuellas frigörelse under 1980-talet, i den skönlitterära trilogin 
Torka aldrig tårar utan handskar. Mycket har förändrats i Sverige sedan dess, homosexuella par har 
rätt att gifta sig och skaffa barn och behöver inte längre dölja sin kärlek. Men faktumet att männi-
skor vill upplevas som normala och att samhället är styrt av normer kvarstår.  
 
Samhället är under ständig förändring, till följd av detta förändras även samhällskunskapsämnet 
vilket leder till att det blir alltmer komplext att arbeta som samhällskunskapslärare. Läraren bör ha 
god förståelse för de samhällsstrukturer som människor skapar och lever i för att kunna motverka 
de strukturer som kan hindra elevers utveckling. Samhällskunskapslärare är i sin lärarprofession 
ålagda att följa styrdokumenten från Skolverket och undervisa om ”Hur könsroller och sexualitet 
framställs i medier och populärkultur” och ”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, 
könsroller och jämställdhet” (Skolverket, 2011b, s. 201). Sexualitet och könsroller är ett relativt 
nytt och outforskat område inom samhällskunskapsämnet, det har tidigare varit en del av sex- 
och samlevnadsundervisningen. Eftersom skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet kan det vara svårt för verksamma samhällskunskapslärare att förstå hur 
sexualitet, jämställdhet och könsroller ska behandlas i undervisningen, då de är stora och kom-
plexa områden.  
 
För att kunna behandla sexualitet, jämställdhet och könsroller kan kunskaper om genusteori och 
normkritisk teori vara till hjälp för utformandet av samhällskunskapslärarens undervisning. Lära-
ren ska ge eleverna möjligheter att studera och undersöka mediala och kulturella framställningar 
av vardagliga företeelser, såsom kärlek och sexualitet. Därefter ska eleverna ges möjlighet att tolka 
och reflektera över dessa framställningar. Framställningarna kan skildra likvärdighet och lika rät-
tigheter men i vissa fall även ojämställda och diskriminerande mediala och kulturella könsrolls-, 
kärleks- och sexualitetsskildringar (Franck, 2013). 
 
Till följd av mediala och kulturella skildringar av diskriminerande köns- och sexualitetsframställ-
ningar är det viktigt med ett genusmedvetet och normkritiskt förhållningssätt. Genus och normer 
är något som alla lärare bör ha kunskap om, men i synnerhet samhällskunskapsläraren eftersom 
det ingår i det centrala innehållet i kursplanen för samhällskunskap. Genusteori och normkritisk 
teori kommer vara utgångspunkten i detta examensarbete. I föreliggande arbete ligger fokus på 
att undersöka vad studier har visat för resultat av forskares och pedagogers förståelse av jäm-
ställdhet, genus och sexualitet. Vidare redogörs för hur dessa ämnen framställs i medier samt vik-
ten av ett normkritiskt förhållningssätt. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Skolverkets styrdokument som infördes 2011 ställer krav på utökade kunskaper hos samhällskun-
skapsläraren. Syftet med föreliggande studie är därför att utifrån tidigare forskning undersöka hur 
synen på sexualitet och könsroller framställs och förstås i olika sammanhang.  

• Vad innebär normkritiskt förhållningssätt i förhållande till jämställdhet, genus, 
sexualitet och medier? 

• Varför bör ett normkritiskt förhållningssätt tillämpas? 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] 
(Skolverket, 2011b) vara väsentlig för att utreda varför jämställdhet, genusteori, normkritiskt te-
ori, sexualitet och medier är aktuella för samhällskunskapsläraren. Samhällskunskapsämnets ut-
veckling redogörs eftersom det är utvecklingen av ämnet som har bidragit till att dessa ämnen är 
nödvändiga för samhällskunskapslärare att ha kunskap om. Vidare kommer genusteori och 
normkritisk teori förklaras på en grundläggande nivå. 

3.1 Läroplanens jämställdhetsperspektiv 

Vad jämställdhetsarbete innebär i skolan kommer förklaras i detta avsnitt, med Lgr 11 som ut-
gångspunkt. Jämställdhet är ett politiskt mål där total jämlikhet mellan flickor/kvinnor och poj-
kar/män vill uppnås. Oavsett kön ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
(SOU 2010:99).  
 
Sedan Lgr 11 infördes i skolorna finns det ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samhällskunskaps-
ämnets kursplan, både i syftestexten och i det centrala innehållet. I syftestexten står det beskrivet 
att eleverna ska se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Det ska leda till att eleverna får en utveck-
lad förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, däribland jämställdhet. I det 
centrala innehållet för årskurs 4–6, som beskriver vad undervisningen ska behandla, framställs 
jämställdhetsperspektivet tydligt i underkategorin ”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexuali-
tet, könsroller och jämställdhet” (Skolverket, 2011b, s. 201).  
 
Utöver kursplaner finns det övergripande mål och riktlinjer som alla lärare ska arbeta för. Detta 
beskrivs i första kapitlet i Lgr 11 som behandlar skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 
2011b). Jämställdhetsarbetet framställs tydligt i första kapitlet där det förklaras att skolan aktivt 
och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhet kan 
även kopplas till läroplanens beskrivning av att utbildningen ska förmedla och förankra respekt 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Vidare står det skrivet att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön 
eller könsöverskridande identitet eller uttryck, och inte heller sexuell läggning. Därför ska skolan 
ta ansvar för att motverka traditionella könsmönster och eleverna ska ges utrymme för att pröva 
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011b).  
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3.2 Samhällskunskapsämnets utveckling 

I detta avsnitt redogörs hur samhällskunskapsämnet har förändrats under årens gång. Fokus lig-
ger även på hur ämnet har kommit att se ut idag. 

Samhällskunskapsliknande skolämnen har funnits länge. En föregångare till dagens utformning av 
samhällskunskapsämnet är införandet av skolämnet statskunskap vid lärosätena1 på 1800-talet 
(Långström & Virta, 2011). En ännu tydligare föregångare var medborgarkunskapen som inför-
des ungefär 100 år senare, under 1918-1919 års skolreform. Det var regeringen som efterfrågade 
ett skolämne som skulle vara allmänbildande, yrkesförberedande och förbereda eleverna för deras 
skyldigheter och rättigheter som samhällsmedborgare (Nationalencyklopedin, u.å.d). Försök gjor-
des under 1900-talets början att förändra ämnets innehåll men det var först efter andra världskri-
gets slut, år 1945, som förändringar på riktigt kunde börja ske (Långström & Virta, 2011).  

Efter andra världskriget skapades Förenta Nationerna, FN, vars huvuduppgift var att verka för 
demokrati. Detta krävde en inrikespolitisk reformation i Sverige som kom att beröra skolorna. 
Det gamla skolsystemet skulle ersättas av ett nytt där demokratiskt tänkande var i fokus. Det till-
sattes år 1946 en skolkommission med uppdraget att reformera skolan. Två år senare, år 1948, 
lämnades betänkandet in där det tydligt framgick att samhällskunskap skulle bli ett eget ämne 
(Långström & Virta, 2011). Detta ämne skulle vara utökat med demokratifostran i fokus tillsam-
mans med att tillföra objektiv kunskap. Det kom att dröja nästan femton år innan detta blev verk-
lighet för alla stadier i skolan. Redan år 1951 infördes en försöksverksamhet i att införa samhälls-
kunskap som ämne i de lägre stadierna. Ytterligare några år senare, 1962, bröts samhällslära ut 
från historieämnet och blev ett självständigt ämne även på läroverken. Samma år bildades även de 
samhällsorienterade ämnena i grundskolan, som innefattade historia, geografi, kristendomskun-
skap2 och det dominerande ämnet samhällskunskap (Nationalencyklopedin, u.å.d).  

Sedan 1960-talet har ett antal skolreformer genomförts, den senaste år 2011. Samhällskunskaps-
ämnet har alltid varit ett tvärvetenskapligt och mångvetenskapligt ämne (Långström & Virta, 
2011). I Lgr 11 framgår ämnets omfattande innehåll tydligare än i föregångaren, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94]. Identitetsutveckling och grupptill-
hörighet har blivit en större del av kursplanens innehåll precis som medier och deras roll och be-
tydelse. Samtidigt har även de mänskliga rättigheterna fått större utrymme. Kursplanernas likheter 
består i att det fortfarande handlar om att eleverna ska tillägna sig grundläggande demokratiska 
värden, ha kunskaper om ekonomiska frågor, det svenska styrelsesättet och samhällssystemets 
uppbyggnad samt norm- och rättssystem i Sverige. Ytterligare ska eleverna tillägna sig ett källkri-
tiskt förhållningssätt. Det som skiljer de båda kursplanerna åt är att inslagen av normöverföring 
och fostran i Lpo 94 har tonats ned, eftersom detta har getts ett större utrymme i första kapitlet i 
Lgr 11, som handlar om skolans värdegrund och normer (Skolverket, 2011a). 
 
Trots att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela samhällskunskapsundervisningen är det 
först i och med den senaste läroplanen, Lgr 11, och dess kursplan i samhällskunskap som jäm-

1 Motsvarighet till dagens gymnasieskola (Långström & Virta, 2011). 
2 Kristendomskunskap har efter år 1969 kallats för religionskunskap (Nationalencyklopedin, u.å.d). 
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ställdhetsarbete lyfts fram under det centrala innehållet för årskurs 4–6 (Skolverket, 2011b). Dele-
gationen för jämställdhet i skolan redogör i utredningen Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av 
jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99) om skolans jämställdhetsarbete och 
förändringarna i sex- och samlevnadsundervisningen som tidigare enbart rymts inom biologiäm-
net. Innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen har ändrats och utvecklats under de senaste 
årtiondena. Undervisningen bör främst handla om reproduktion, könssjukdomar och preventiv-
medel men är också nödvändig att behandlas och diskuteras ur ett vidare perspektiv. Detta hör 
ihop med att samhällets syn på sexualitet och kön har utvecklats och fokuserats på andra saker 
såsom sexualiseringen av det offentliga rummet, krav på mäns och kvinnors sexuella utstrålning 
samt pornografi som maktutövning. Frågor om sexualitet och könsroller behandlas i och med Lgr 
11 inte enbart i kursplanen för Biologi3. Det har även inskrivits i de samhällsorienterade ämnena 
Religionskunskap4 och Samhällskunskap5. Ytterligare berörs sexualitet och kroppsideal i kurspla-
nerna för skolämnena Idrott och hälsa6 och Bild7. Delegationen redogör för att fler ämnen nu 
berörs av undervisning i sex- och samlevnad, vilket förbereder fler i skolpersonalen att förebygga 
kränkande behandling. För att förstå hur sexualitet och elevers sexuella uttryck kan förekomma i 
kränkningar bör lärare ha en bred förståelse av kön, sexuell läggning och könsöverskridande iden-
titet (SOU 2010:99).  

3.3 Samhällskunskapsämnets didaktik 

I detta kapitel vill vi förklara begreppet didaktik och vad som är utmärkande för samhällskun-
skapsämnets didaktik. Därefter ser vi med utgångspunkt från kommentarmaterialet till kursplanen 
i samhällskunskap (Skolverket, 2011a) hur normer och genus framställs. Kommentarmaterialet 
finns till för att underlätta för pedagoger genom att förklara hur kursplanen bör tolkas och hur 
undervisningen bör genomföras didaktiskt. 

Didaktik handlar om vilka faktorer som påverkar människors lärande, i och utanför skolan. För 
att förstå dessa faktorer finns det några didaktiska grundfrågor att ha som utgångspunkt, vilka kan 
sammanfattas som vad, hur, varför och vem? Dessa grundfrågor kan i skolan utvecklas på olika 
sätt för att hjälpa läraren att utforma sin undervisning, genom att söka svar på vad som ska läras 
ut, hur det ska läras ut, varför det ska läras ut och vem det är som ska lära sig (Skolverket, 2012). 
Didaktik handlar om att kunna anpassa undervisningen till varje individ och till varje ämne. 
Forskning påvisar vikten av didaktik eftersom en lärare med stark ämnesdidaktisk kompetens har 
större möjlighet att få sina elever att uppnå målen för ämnet (Gustafsson, 2012). 

3 I det centrala innehållet för kursplanen i Biologi, årskurs 4–6: ”Människans pubertet, sexualitet och reproduktion 
samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (Skolverket, 2011b, s. 113). 
4 I det centrala innehållet för kursplanen i Religionskunskap, årskurs 4–6: ”Vardagliga moraliska frågor som rör flick-
ors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning” 
(Skolverket, 2011b, s. 189). 
5 I det centrala innehållet för kursplanen i Samhällskunskap, årskurs 4–6: ”Familjen och olika samlevnadsformer. 
Sexualitet, könsroller och jämställdhet” samt ”Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur” 
(Skolverket, 2011b, s. 201). 
6 I det centrala innehållet för kursplanen i Idrott och hälsa, årskurs 4–6: ”Ord och begrepp för och samtal om upple-
velser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild” (Skolverket, 
2011b, s. 52). 
7 I det centrala innehållet för kursplanen i Bild, årskurs 7–9: ”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, 
etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas” (Skolverket, 2011b, s. 22). 

4 

 

                                                      



 

De samhällsorienterade ämnenas didaktik har inte ett gemensamt didaktiskt forskningsfält trots 
att det ofta utgör ett gemensamt undervisningsområde i grundskolan. Skolämnet historia är mer 
utforskat inom didaktiken än exempelvis geografi och samhällskunskap. De två sistnämnda äm-
nena har först under de senaste 20 åren utvecklat självständiga ämnesdidaktiska discipliner (Gus-
tafsson, 2012). Samhällskunskapsdidaktik handlar om en balansgång mellan normativitet och kri-
tiskt tänkande. Dels ska eleverna bli samhällsmedborgare som har kunskap om demokrati, jäm-
ställdhet, rättvisa och mänskliga rättigheter, dels ska de utveckla förmåga i kritiskt tänkande. 
Samhällskunskapslärarens uppdrag är att ge eleverna möjlighet att uppnå båda dessa mål, vilket i 
sin tur kräver att eleverna tillägnar sig kunskap om samhället både på praktisk och på livsnära 
nivå (Långström & Virta, 2011). 

Kommentarmaterialet till kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2011a) förklarar att det som 
ligger till grund för indelningen av kursplanens centrala innehåll utgår från fem centrala aspekter. 
Dessa fem aspekter är de sociala, de ekonomiska, de rättsliga, de mediala och de politiska 
aspekterna. Det är viktigt för eleverna att tillägna sig kunskap och utveckla en helhetssyn på sam-
hällsfrågor och samhällsstrukturer. Helhetssynens innebörd är att belysa samhällsfrågor och sam-
hällsstrukturer ur olika perspektiv och så allsidigt som möjligt. Samhällsstrukturer definieras av 
kommentarmaterialet som strukturer i samhället som kan vara mer eller mindre komplexa. Vissa 
av strukturerna regleras av lagstiftning och regelverk, exempelvis Sveriges politiska system och 
rättsväsendet med lagar och domstolar, och är då mer fasta i sin utformning. Ytterligare förklarar 
kommentarmaterialet de mindre greppbara strukturerna såsom socialisationsprocesser 8, köns-
roller och medier. Kommentarmaterialet ger förslag på flera perspektiv som kan användas för att 
belysa dessa strukturer, ett av dessa är genusperspektivet (Skolverket, 2011a). 

I det centrala innehållet för årskurs 4–6 lyfts sexualitet, könsroller och jämställdhet fram. Här 
menar kommentarmaterialet att genusmönster kan uppmärksammas. Vidare står det om mediers 
roll i samhället som är en tydlig punkt i det centrala innehållet. Det gäller att ge eleverna möjlighet 
att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till budskap förmedlade i medierna. Än en 
gång framhäver kommentarmaterialet vikten av genusperspektivet. I och med ”hur sexualitet och 
könsroller framställs i medier och populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 201) bör undervisningen 
belysa stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet samt hur medierna kan bidra till att 
skapa och upprätthålla dessa alternativt ifrågasätta och utmana normer (Skolverket, 2011a). 

3.4 Normkritisk teori 

En norm kan definieras som en informell och osynlig regel för hur vi bör vara och bete oss mot 
varandra. Människor använder normer som en social kontrollmekanism där vi ordnas i kategorier 
där det finns ett ”rätt” beteende. Så länge ingen bryter mot normen är den osynlig, när någon bry-
ter mot normen delas den in i två delar – det avvikande och det normala. Normer är föränderliga 
och hur de ser ut beror på sammanhanget, tidpunkten och situationen (Wedin, 2009). För att 
upprätthålla det som anses vara normalt, alltså normer, krävs det en aktiv upprepning och imite-

8 Socialisationsprocesser är de färdigheter som formar individers personlighet. Påverkansfaktorer i socialisationspro-
cessen är vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor som pågår hela livet. Socialisationspro-
cessen kan ske i familjen, skolan, kamratgruppen, yrkeslivet och genom massmedia (Nationalencyklopedin, u.å.e). 

5 

 

                                                      



 

ring i människors tänkande (Martinsson & Reimers, 2008). Med utgångspunkt från denna definit-
ion av norm utvecklas den normkritiska teorin i detta avsnitt. 

En normkritisk teori i skolan innebär att försöka motverka de rådande normerna som kan leda till 
större makt för de elever som uppfyller normen och ett utanförskap för de elever som inte passar 
in i normen (Martinsson & Reimers, 2008). Att använda sig av ett normkritiskt förhållningssätt 
kan jämföras med att använda sig av ett verktyg som gör det möjligt att förändra rådande makt-
strukturer. Med hjälp av ett normkritiskt tänkande kan de strukturer som finns i samhället och i 
skolan idag identifieras och förändras. Ett normkritiskt förhållningssätt i skolan handlar om att få 
syn på hur makten är fördelad då det finns elever som inte kan leva upp till normen som råder 
vilket kan leda till lidande och utanförskap i skolan. Den som hamnar under kategorin avvikande 
kan bli utsatt av den som har makt att bestämma normen (Wedin, 2009). 

Normkritisk teori är tätt sammankopplat med kön och sexualitet. Det är alla lärares uppdrag att 
arbeta mot diskriminering av elever med könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell 
läggning. Ändå är heteronormativitet9 en av de starkast befästa normerna i samhället och så även 
i skolan. Läromedel befäster ofta tanken om att heterosexualitet är det normala och förväntade 
och beskriver homosexualitet som en sexuell avvikelse istället för ett jämbördigt alternativ till 
heterosexualitet (Lundgren, 2008). Traditionella könsroller motverkas genom att ifrågasätta varför 
vissa kroppar könas på vissa sätt. Det bör ifrågasättas varför och hur kvinnligt och manligt tol-
kade kroppar förväntas ha specifika gemensamma intressen och varför deras begär förväntas rik-
tas mot det motsatta könet. När det talas om kvinnligt och manligt görs det ofta till varandras 
motsatser och dessa motsatser förväntas komplettera varandra (Martinsson & Reimers, 2008). 

3.5 Genusteori 

Genusforskning och genusteori, som kommer redogöras i detta kapitel, har under senare år upp-
kommit för att sätta fokus på det som anses vara manligt och kvinnligt och även som en reaktion 
för att ifrågasätta könsmaktsordningen som innebär att det kvinnliga under en lång tid har varit 
underordnat det manliga (Wedin, 2009).  

Det som ligger till grund för vår förståelse av hur normer kring kön skapas är genusteori och ge-
nusforskning. Kön definieras som vårt biologiska kön, hur den fysiska kroppen ser ut. Baserat på 
det nyfödda barnets biologiska kön tilldelas det ett juridiskt kön, som i Sverige antingen är man 
eller kvinna (RFSL, u.å.). Genus är det sociala könet, uppfattningen om vad som är manligt och 
kvinnligt. Genus är något som människor ständigt skapar i samhället, inte något som är medfött. 
I takt med att de samhälleliga strukturerna förändras, förändras även våra egna föreställningar om 
vad som är manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar ser olika ut i olika delar av världen, i olika 
tider genom historien och i olika kulturer (Wedin, 2009). Det biologiska könet behöver inte vara 

9 Heteronormativitet är återkommande i studien och definieras på följande vis: 
Med begreppet heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, re-
lationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 
allomfattande. Heteronormativitet grundar sig på en binär könsuppfattning och en hegemonisk 
heterosexuell norm. Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt det som faller utanför 
stämplas som avvikande och är/blir därmed fel. (Rosenberg, 2004, s. 183f) 
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detsamma som det sociala könet (Wahlgren, 2011). Därför görs skillnad mellan transpersoner10 
och cis-personer11.  

Yvonne Hirdman (2001), professor i historia och även i kvinnohistoria, har utvecklat genusord-
ningen, som spelar en stor roll inom genusteori. Hirdman delar upp genus i två delar, i den första 
hålls kvinnligt och manligt isär. De som uppträder eller visar på könsöverskridande tendenser 
väcker obehag hos oss människor, då vi föredrar att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara 
manliga för att passa in i normen. I den andra delen värderas det manliga högre än det kvinnliga. 
Det är en naturlig över- och underordning där mannen har mer makt än kvinnan. Detta är en mer 
eller mindre omedveten process hos alla människor som tillsammans skapar och upprätthåller 
genusordningen (Hirdman, 2001).  

Genus är något som görs, något vi ständigt skapar i samhället. Normer och genus handlar båda 
om makt. Orättvisorna mellan män och kvinnor har att göra med de samhällsstrukturer som vi 
alla skapar och bygger upp. Strukturer är, liksom normer, osynliga tills vår uppfattning om vad 
som är normalt och strukturellt ifrågasätts. Det kan vara när en pojke bär kjol, då märks normer-
na och strukturerna mycket tydligt. Det är vi människor som skapar det sociala könet och vi 
skapar även uppfattningarna av vad som är manligt och kvinnligt. Genusforskningen har upp-
kommit för att kunna förändra detta och göra könsroller annorlunda, något som är svårt då det 
sitter djupt rotat i vårt samhällssystem och i våra strukturer (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

4 Metod 

I föreliggande avsnitt redogörs vilken metod vi har valt att använda, samt kritik och motivering 
av denna. Ytterligare beskrivs vilket urval vi har gjort samt vilka avgränsningar vi har valt att göra. 
Därefter förklaras hur analysen av det använda materialet har gått till. 

4.1 Metodval 

Metoden som använts i denna studie är en kvalitativ litteraturstudie där vi analyserat olika materi-
al. Urval av materialet bestod av tidigare forskning inom ämnena jämställdhet, genus och sexuali-
tet. Statistik förekommer i studien, för att komplettera och förtydliga visst innehåll, och den kvali-
tativa analysen förtydligas med kvantitativ data.  
 
Informationssökning är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi har använt oss av forskningsrap-
porter och doktorsavhandlingar för att ta del av andras erfarenheter. Dessa olika typer av texter 
har vi sökt efter i ett antal litteraturdatabaser där forskningsstudier finns publicerade. De databa-
ser vi har använt oss av är SwePub, som publicerar vetenskapliga forskningstexter såsom dok-
torsavhandlingar, konferensbidrag och rapporter från svenska forskare. Även databasen Digitala 

10 Transpersoner är ett paraplybegrepp. Oftast är transpersoner de som avviker från könsnormen i sina könsuttryck 
och/eller könsidentiteter. Transpersoner kan exempelvis vara transvestiter, transgenderister, drag queens/drag kings 
och transsexuella (RFSL, u.å.). 
11 Cis-personer är de vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop med varandra och 
med normen. Exempelvis är en person som folkbordfördes som man vid födseln, som har en penis, som ser sig själv 
som man och som uppträder med ett manligt genus en cis-person (RFSL, u.å.). 
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vetenskapliga arkivet [DiVA], som samlar forskningsresultat på flera olika akademiska nivåer har 
försett oss med material. Ytterligare har vi haft användning av databasen Education Resource Inform-
ation Center [ERIC], en engelsk databas som publicerar forskningsresultat inom pedagogik. I hög-
skolebibliotekets litteraturkatalog och sökfunktion Primo har vi hittat användbara artiklar och 
böcker. Ytterligare har Olssons (2011) inventering av samlad SO-ämnesdidaktisk forskning varit 
användbar. 
 
De huvudsakliga sökord vi har använt oss av har varit: samhällskunskap, jämställdhet, genus, sexualitet, 
medier och norm*. Då vi har gjort en kvalitativ litteraturstudie har även informationssökningen va-
rit av kvalitativ art. Detta innebär att sökorden har varierat under arbetets gång, då vissa träffar 
lett oss in på nya tankegångar för att få tag i användbart material. 
 
Utöver litteraturdatabaser har vi använt oss av en metod som kallas kedjesökning inom informat-
ionssökning och litteraturstudier. När kedjesökning används söker man i litteraturförteckningar 
och referenser i artiklar och böcker för att hitta ytterligare texter som behandlar ämnet (Harboe, 
2013). Vår resultatdel är tematiskt indelad och vi gör en kvalitativ innehållsanalys där vi analyserar 
varje tema för sig i det material som presenteras. 

4.2 Kritik och motivering av metodval 

Den främsta anledningen till att vi har valt att använda oss av en kvalitativ litteraturstudie är för 
att kunna tillämpa ett tolkande synsätt. Med en kvalitativ metod kan vi göra en tolkande analys av 
det utvalda materialet istället för en statistisk sammanställning som hade varit fallet vid tillämpan-
det av en kvantitativ metod. Ur en kunskapsteoretisk ståndpunkt är den kvalitativa metoden tolk-
ningsinriktad med en utgångspunkt i verkligheten. Genom att använda en kvalitativ metod förstås 
den sociala verkligheten med hjälp av att analysera hur deltagare i studien, i vårt fall deltagare i 
tidigare forskning, i en viss miljö tolkar sin verklighet. Kritiken mot ett kvalitativt metodval kan 
vara att det är svårt att komma fram till generaliserbara slutsatser då dataintaget inte är lika stort 
som i ett kvantitativt metodval. Den kvalitativa analysen beror mycket på deltagarnas och fors-
karnas egna erfarenheter och uppfattningar om ämnet (Bryman, 2011). 

Sökresultat i databaser har lett till användbara artiklar, doktorsavhandlingar och rapporter. En 
kritik som riktas till databaser är att ingen är fullständig trots att sökresultatet kan vara stort vilket 
leder till ett begränsat urval titlar. Databaserna är sällan neutrala utan bygger på särskilt utvalda 
förlag, bibliotek eller universitet (Harboe, 2013). Eftersom detta är fallet har vi gjort valet att an-
vända oss av flera olika databaser, för att få ett så brett urval som möjligt. 

Motiveringen till att använda sig av kedjesökning är att det ger tydliga rekommendationer om 
andra författare och forskare inom ämnet. Kritik kan riktas mot kedjesökning i och med att det är 
svårt att få tag i den senaste litteraturen och forskningen (Harboe, 2013). 

4.3 Urval och avgränsningar 

Urvalet är i och med en kvalitativ metod ofta målstyrt och målinriktat. Enheter väljs ut med di-
rekt hänvisning till de forskningsfrågor som används i studien (Bryman, 2011). Enheter, som här 
menas forskningsinnehållet, som vi använder oss av är doktorsavhandlingar, artiklar, rapporter, 
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officiella dokument från statliga myndigheter och i viss mån forskning som är publicerad i böcker 
och antologier. 

Vi är medvetna om att begreppen jämställdhet, genus, sexualitet och medier alla är oerhört kom-
plexa ämnen och i viss mån är de motsägelsefulla att analysera. Vi söker därför efter avhandlingar 
och forskning som kompletteras med normkritisk teori gentemot alla dessa vida begrepp. Ytterli-
gare en avgränsning vi har varit tvungna att göra är att tolka begreppet medier i denna studie som 
massmedier, såsom TV, tidningar och reklam. 

4.4 Analys av material 

Våra krav för användning av material i resultatdelen har varit att de ska ha en tydlig koppling till 
jämställdhet, genus, sexualitet eller medier. Därför har nästan samtliga analyserade material något 
av dessa ord i rubriken, utifrån det har vi kunnat göra ett urval när vi sökt i databaser. Ytterligare 
har kravet varit att de ska vara referee-granskade, vetenskapliga och helst skrivna av etablerade 
forskare i området. Då vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie har vi haft ett ganska fritt 
upplägg av analysen. De avhandlingar, rapporter eller artiklar som vi funnit intressanta för vår 
studie, för samhällskunskapsläraren eller som berör något av våra valda områden har vi inklude-
rat, medan de som inte uppfyllde dessa krav exkluderades. 

5 Resultat 

I detta avsnitt redogörs i en tematisk uppdelning begreppen jämställdhet, genus, sexualitet och 
medier. Dessa är innehållsrika och komplexa områden vilket har lett till att vi har valt forskning 
som gör nedslag i normkritiskt förhållningssätt gentemot genus och sexualitet i skolan och i 
undervisningen. Jämställdhet undersöks ur både ett samhälleligt perspektiv och ett skolperspek-
tiv. I avsnittet som behandlar medier kommer de tidigare områdenas gestaltningar och framställ-
ningar att redogöras.  

5.1 Jämställdhet 

I detta kapitel reder vi ut begreppet jämställdhet, vad maktordning innebär och vilka olika synsätt 
som har och fortfarande präglar det svenska samhället i ämnet. Studier visar på att flickor i all-
mänhet trivs bättre i skolan och att de uppnår bättre resultat, trots detta får pojkar senare jobb 
med högre lön. Dessutom är det fortfarande så att pojkar och typiska manliga egenskaper glori-
fieras i skolan och ses som bättre (Holm, 2009). 

I Sverige idag förs ofta en dialog med fokus på individualistiskt tänkande. Den påbjuder att jäm-
ställdhet inte är något problem i dagens samhälle, att det främst är en politisk fråga som löstes i 
och med att kvinnlig rösträtt infördes år 1919/1921.12 Sedan dess har män och kvinnor samma 
rättigheter vilket gör att det anses vara onödigt att lägga fokus på och diskutera ämnet jämställd-
het. Det individualistiska synsättet menar att orättvisorna i samhället inte handlar om problem 
med jämställdhet mellan olika kön eller genus, utan att det är en individuell fråga. Enligt det indi-

12 1919 fattades beslut i Sverige om att även kvinnor skulle få rösta och ha möjlighet att bli invalda i riksdagens andra 
kammare. Två år senare, år 1921, hölls det första riksdagsvalen där kvinnor deltog (Nationalencyklopedin, u.å.b). 
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vidualistiska sättet att se på jämställdhet är det upp till den enskilda individen och har inget att 
göra med vilket kön hen13 kan tänkas tillhöra (Holm, 2008). Ett annat sätt att se på jämställdhet är 
jämställdhet som en politisk fråga som främst handlar om demokrati, men även om makt 
(Hedlin, 2010). Detta synsätt menar att det finns en könsmaktsordning, en hierarki mellan könen 
som innebär att det överallt i dagens samhälle finns en tydlig överordning av män och en under-
ordning av kvinnor (Bromseth & Wildow, 2007). När jämställdhet ses utifrån ett maktperspektiv 
kan denna delas in i tre delar; öppen makt, makt över dagordningen och privilegiet att utgöra 
normen. Med öppen makt innebär en jämn fördelning mellan könen där den politiska makten 
fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Detta innebär att kvinnor bör utgöra hälften av både 
väljare och valda. Makt över dagordningen handlar om vilka reella möjligheter det finns att på-
verka och genomföra förändringar, oberoende av kön. Den sista delen, privilegiet att utgöra 
normen, handlar om dolda och underliggande regler och normer. Detta privilegium, att konstru-
era det normala, är den mest eftersträvansvärda makten. Det är maktordningarna som avgör vad 
som för stunden betraktas som normalt i samhället. I samhället idag ses mannen som norm vilket 
leder till att kvinnan är avvikande, och jämställdheten anses inte vara uppnådd förrän män och 
kvinnor har lika inflytande över normen (Hedlin, 2010). 

Ett sätt att undervisa om jämställdhet kan vara att börja med att definiera vad beskrivningen ”ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av köns-
tillhörighet” (Skolverket, 2011b, s. 8) egentligen innebär. Vilka hinder kan förekomma? Hur ska 
arbetet med detta gå till i praktiken? Vad säger forskningen? Genom att diskutera och lyfta sådana 
här frågor med ett vetenskapligt förhållningssätt förhindras användandet av klichéer och välkända 
repliker, som ofta handlar om att belysa de biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och 
män. Fokus bör istället ligga på människans egenskaper som hen kan tänkas ha och även männi-
skans förutsättningar för att handla (Hedlin & Åberg, 2011).  

Hedlin och Åberg (2011) menar i sin studie att jämställdhet i skolan både när det gäller pedago-
gerna och eleverna bör handla om lika villkor för alla oberoende av individ, kön och egenskaper. 
Män och kvinnor bör ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I kontrast till detta talas det 
mycket om att fler män måste söka sig till läraryrket.14 En föreställning är att fler manliga lärare 
kan leda till höjd yrkesstatus och på så vis även höjda löner och bättre elevresultat. Det kan finnas 
en risk med att öppet önska att fler män söker sig till lärarutbildningen vilket därigenom nedvär-
derar de kvinnliga lärarnas och de kvinnliga lärarstudenternas arbete (Hedlin & Åberg, 2011). Att 
önska att fler av pedagogerna ska vara män kan kritiseras ur ett jämställdhetsperspektiv då det 
handlar om individer och inte kön. Det råder även en gemensam syn på vikten av manliga före-
bilder i skolan, detta trots att det inte finns någon forskning som visar på att pedagogernas kön är 
av någon betydelse. I stället visar forskning att det är pedagogernas professionella kompetens 
som är avgörande för elevernas resultat (SOU 2006:75).   

13 Hen är ett könsneutralt pronomen som används istället för han eller hon. Ordet kan användas i meningar som 
språkekonomiskt pronomen. Hen kan också användas konsekvent som ersättning för ”hon” eller ”han” när könsbe-
nämning är irrelevant i sammanhanget eller av människor som inte vill definiera sig enligt konventionella könsnor-
mer (NE, u.å.a). 
14 År 2012 var lärarna som arbetade i grundskolan 76 % kvinnor och 24 % män. I gymnasieskolan var 51 % av lärar-
na kvinnor och 49 % män (SCB, 2012). 
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Flickor är en grupp som enligt verksamma pedagoger får lära sig i större utsträckning om skolans 
kod som framgångsrecept vilket pojkarna berövas då de istället får lära sig att uppträda på ett 
”maskulint” sätt som förespråkar ett slappare och mer negativt förhållningssätt till skolan (Wahl-
gren, 2009). Pojkar uppmuntras av lärarna att tänka självständigt, vara aktiva och yttra sina åsikter 
medan flickorna behandlas gentemot ett feminint ideal där de får beröm när de är tysta och lugna 
(Sumi, 2012). I skolan idag når flickor ett bättre resultat på uppgifter och prov. De säger sig dess-
utom trivas bättre i skolmiljön och känner sig i allmänhet tryggare än pojkarna. Resultaten från 
flera undersökningar pekar på att flickor och pojkar närmar sig varandra i flera olika avseenden, 
men den manliga överordningen förstärks genom att traditionellt manliga egenskaper fortfarande 
hyllas och män får i regel jobb med en högre lön (Holm, 2009). En förklaring till att män tjänar 
mer än kvinnor kan vara att områdena där flickor blir bättre och starkare inte har hög status. Yt-
terligare kan en förklaring vara att anställda fortfarande bedöms efter vad de kan åstadkomma 
baserat på vilket kön de tillhör och inte baserat på dem som individer (Holm, 2009).  

Skillnaderna mellan flickors och pojkars skolframgång kan utläsas ur PISA15-undersökningarna, 
som genomförs vart tredje år i många länder världen över. PISA är ett OECD16-projekt med syf-
tet att undersöka hur redo 15-åringar är att möta världen då de är klara med den obligatoriska 
skolan. Resultaten visar att skillnaderna mellan flickor och pojkar inte är signifikant i något ämne, 
däremot är det större skillnad mellan högpresterande pojkar och lågpresterande pojkar än vad det 
är mellan högpresterande flickor och lågpresterande flickor. PISA-undersökningar har gett ett 
tydligt resultat att de som har sjunkit mest av svenska elever genom åren är pojkar och lågpreste-
rande elever (Skolverket, 2014). Det kan finnas en fara med att se skillnad på pojkars och flickors 
resultat, då de inte är enhetliga grupper. Faktumet är att det kan vara större skillnader inom könen 
än mellan könen (Hedlin, 2010).  

Statistiska Centralbyråns sammanställning om jämställdhet från år 2012 visar att flickor som går 
ut gymnasiet har ett medelvärdespoäng på 14,8 av 20 möjliga. Pojkar har i sin tur ett genomsnitt-
ligt gymnasiepoäng på 13,3. Ytterligare är det fler kvinnor än män som vidareutbildar sig på hög-
skolor efter gymnasiet, 38 000 jämfört med 20 900 män som tog högskoleexamen 2010/2011. 
Trots detta är det väl ute i arbetslivet männen som tjänar mer än kvinnorna. Av de tio största yr-
kesgrupperna är det enbart inom vård och omsorg som kvinnorna tjänar mer än männen (SCB, 
2012).17   

Genusforskaren och docenten Eva Gannerud (2009) har kunnat visa på en tydlig gemensam 
aspekt för både manliga och kvinnliga lärare vilken är att nästan alla anser sig vara tillräckligt 
kompetenta för att undervisa i frågor som genus och jämställdhet. Detta trots att långt ifrån alla 
aktivt deltagit i fortbildning i ämnet. Det kan leda till att undervisning om jämställdhet och genus 
bedrivs av ”sunt förnuft” och inte på någon vetenskaplig grund (Gannerud, 2009). 

15 PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment, som är en internationell utvärdering av fem-
tonåriga elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Nationalencyklopedin, u.å.c). 
16 OECD står för Organisation for Economic Cooperation and Developement och har 34 medlemsländer. I den genomförda 
PISA-undersökningen år 2012, som genomfördes av OECD, undersöktes inte enbart medlemsländerna, istället un-
dersöktes totalt 65 länder (OECD, u.å.). 
17 Medellönen för kvinnor inom vård och omsorg ligger på 23 000 kronor i månadslön, jämfört med männens medel-
lön på 22 800 (SCB, 2012). 

11 

 

                                                      



 

5.2 Genus 

I föreliggande kapitel kommer huvuddragen ligga i genuspedagogik, genusmedvetenhet och pe-
dagogers förhållningssätt till genus. Vidare kommer det utredas hur väl pedagoger är förberedda 
för en genusmedveten undervisning, eftersom genusnormer reproduceras och påverkar pedago-
ger omedvetet i lärarutbildningen, väl ute i verksamheten och genom hela livet. 

Det är tydligt att barn och ungdomar precis som vuxna är aktiva deltagare i att skapa normer men 
det ifrågasätts hur mycket eleverna egentligen blir påverkade av allt genusarbete som sker i sko-
lorna. Sådant arbete trivialiseras ofta med hänvisning till att det ”bara” är barn det handlar om, 
som uppfattas som ”ofärdiga” människor, både av sig själva och ur samhällets ögon. Konsekven-
serna av denna syn kan bli att de till stor del styrs av de strukturer som de vuxna runt dem skapat, 
strukturer som är fyllda med normer och mer eller mindre tydlig information om vilka förvänt-
ningar på samhället har på dem. Dessa utmaningar har en tendens att trivialiseras, då det på ett 
sätt kan sägas höra hemma någonstans mellan skolan och hemmen (Bengtsson, 2013). 

För att kunna arbeta genusmedvetet måste lärare i skolan bli medvetna om hur de själva bemöter 
och behandlar elever olika. Idag finns en specifik frivillig påbyggnadsutbildning till lärarpro-
grammet som innebär att man utöver pedagog även blir genuspedagog (Wahlgren, 2009). Genus-
pedagogik är en relativt ny företeelse i skolan och det finns svårigheter i att förtydliga vad det 
egentligen innebär. I grunden handlar genus om ett jämställdhetstänk, att arbeta aktivt med allas 
lika värde och genom ett sådant arbete få syn på de normer som anses vara ”okej”. Genuspeda-
gogik kan ge läraren verktyg för att ordna undervisningen så att den blir rättvis för alla individer i 
skolan (Bengtsson, 2013). Genuspedagoger arbetar med att främja ett jämställt och normkritiskt 
förhållningssätt i skolan, de ska utgöra en form av expertkunskap och extraresurs för att stärka 
kompetensen hos övrig skolpersonal. Genuspedagogiskt arbete genomförs för att aktivt mot-
verka stereotypa könsmönster som kan begränsa enskilda individer. Fokus bör ligga på att under-
visa individer och inte flickor och pojkar eftersom det finns fler avvikelser från och inom könen 
än det finns biologiska kön. Genuspedagoger menar att jämställdhet mellan könen inte är en atti-
tydfråga utan främst en fråga om kunskap. De allra flesta som arbetar som genuspedagoger häv-
dar att de gör detta som en reaktion på samhällets orättvisor. De upplever att både barn, ungdo-
mar och vuxna gör vissa val av exempelvis leksaker, gymnasieutbildning eller karriär beroende på 
vilket biologiskt kön de är födda med. Detta med utgångspunkt i normer som samhället har kon-
struerat. En av genuspedagogernas uppgifter är medvetandegörandet av att alla val kan göras, 
oberoende av kön (Wahlgren, 2009).  

Universitetslektorn Ann-Sofie Holm (2008) hävdar att det är i samtal där läraren ska framstå som 
mer kompis än lärare som heteronormativa och stereotypa könsroller tar sig uttryck. Det behöver 
alltså inte främst vara i undervisningen som förmedlandet av stereotypa könsroller sker. Detta 
kan leda till att när frågor kring genus tas upp och diskuteras sker det på ett oreflekterat och 
spontant vis som inte bjuder in till några djupare analyser (Holm, 2008). Om lärare och lärarstu-
denter inte får möjlighet att utveckla en djupare förståelse för genus och jämställdhet kan det leda 
till att könsblinda och heteronormativa synsätt fortsätter att prägla skolan. Lärarstudenterna 
borde därför få möjligheten att själva utveckla redskap med vilka de kan få syn på sin egen roll i 
utvecklandet av genus och normer, detta för att de aktivt ska kunna motverka könstypiska stereo-
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typer. Det är viktigt att detta arbete sker kontinuerligt och inte enbart med någon enstaka föreläs-
ning, eftersom heteronormativa och stereotypa könsroller sitter mycket djupt rotat i var och en av 
oss. Det handlar om att värdera och analysera sina egna värderingar och åsikter. Jämställdhet och 
genus är ämnen där många har starka åsikter men väldigt få har gedigna kunskaper om (Hedlin & 
Åberg, 2011).  

Bland pedagoger kan det återfinnas ett ambivalent förhållningssätt till kön. Vissa pedagoger 
framhåller individen som någon fristående från sin sociala och kulturella bakgrund. Individens 
könsmönster beror helt och hållet på individuella faktorer. Andra pedagoger tolkar och förklarar 
elevernas beteenden och handlingar utifrån deras kön. Det finns även de som säger att flickor 
och pojkar är olika, då åsyftas i första hand biologiska skillnader (Hedlin, 2010). En annan studie 
har kunnat kategorisera pedagogers förståelse av kön i tre olika delar: olika men lika värde, kön 
som socialt konstruerat och en queer förståelse av kön och sexualitet.18 Förståelsen av sexualitet, 
genus och jämställdhet såg olika ut för olika pedagoger och stred ibland mot läroplanens skriv-
ningar som är tydligt socialkonstruktivistiska – alltså framställer kön som socialt konstruerat 
(Bromseth & Wildow, 2007). 

Granskningar som har gjorts ur ett genusperspektiv av samhällskunskapsläroböcker, visar att 
kvinnornas positioner och ställning i samhället sällan nämns. Läroböcker inom samhällskun-
skapsämnet behandlar alltid politiska ideologier, i alla fall på gymnasienivå. De ideologier som då 
behandlas är huvudsakligen de som sägs vara skapade av män. Feministiska ideologier och rörel-
ser tar sällan någon plats i ideologikapitlen. Trots att läroböcker har kapitel som behandlar jäm-
ställdhet där medvetenhet om diskriminering av kvinnor genomsyrar kapitlet, glöms detta bort i 
övriga kapitel. När läroböcker behandlar internationell politik är det män som har de största infly-
tandet, och det saknas kommentarer om männens makt och övertag. Till följd av att det ofta sak-
nas kvinnliga förebilder inom politiken i läroböcker kan det bli svårt för flickor att identifiera sig 
som politiska varelser (Berge & Widding, 2006). Genom att använda texter och läromedel som 
utesluter kvinnor och deras erfarenheter kan könsstereotyperna förstärkas. Studier visar på att 
användande av könsjämställda material tillåter elever att ha mer könsbalanserad kunskap och att 
utveckla mer flexibla attityder mot könsroller (Sumi, 2012).  

Utöver val av läroböcker i undervisningen borde pedagoger bli medvetna om fördomarna som de 
kan förstärka i undervisningen. Fördomar mot kön i utbildning kan vara ett problem som få ifrå-
gasätter eller ens lägger märke till. Offren för dessa fördomar kan under flera års tid ha lärt sig att 
vara tysta och passiva, de säger därför inte ifrån om de blir orättvist behandlade. Under flera år 
kan lärarens tid, energi och uppmärksamhet fördelas främst på pojkarna vilket kan leda till att 
flickorna hamnar i skymundan och då bli ofrivilliga offer för könsdiskriminering (Sumi, 2012). 

 

 

 

18 Ytterligare förklaringar av dessa förståelser kommer redogöras i avsnitt 5.3 Sexualitet. 
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5.3 Sexualitet 

I detta avsnitt utreds heteronormativiteten som omedvetet präglar skolan och samhället. Hetero-
normativitet innebär att kvinnor och män förväntas vara varandras motsatser och de förväntas 
åtrå varandra. I kapitlet undersöks hur heteronormen tar sig form i olika sammanhang, främst i 
pedagogers verksamhet och tänkande. 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är demokratisk fostran. Christine Gilljam (2004), som har arbe-
tat hos Diskrimineringsombudsmannen [DO] och Ombudsmannen mot diskriminering på grund 
av sexuell läggning [HomO], menar att tillämpandet av en heteronormativ struktur i skolan och i 
undervisningen kan leda till att det demokratiska uppdraget inte genomförs på rätt sätt, eftersom 
de elever som inte ser sig själva som medskapare av heteronormen kan känna sig kränkta. Många 
skolor saknar strukturer som ger stöd till hur frågor om sexuell läggning och homofobi kan be-
mötas lämpligt av lärarna i undervisningen (Gilljam, 2004). Vid värdegrundsarbete behandlas ofta 
rasism och sexism som tydliga samhällsproblem medan homofobi inte behandlas som ett likvär-
digt problem (Bromseth, 2009). Att motverka homofobi är en minst lika stor del av de mänskliga 
rättigheterna som att motverka rasism och främja jämställdhet, det är alltså förödande att glömma 
bort detta i värdegrundsarbetet (Gilljam, 2004).  

Eftersom pedagoger, precis som alla människor, påverkas av samhällets strukturer och normer 
bör pedagoger ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot det egna arbetet. Det går inte att vara helt 
fri från de normer och attityder som samhället speglar, det är först när förståelsen av ens egna 
synsätt ifrågasätts som förändring kan ske (Bromseth & Wildow, 2007). Att undervisa om sexuali-
tet glöms ofta bort i undervisningen, och även i de lokala styrdokumenten (Gilljam, 2004). Kön 
finns ofta med i skolors likabehandlingsplaner, måldokument eller handlingsdokument – det är 
sällan en fråga om sexualitet. Detta gör att heterosexualiteteten är norm för det självklara, ef-
tersom ingenting annat påtalas (Bromseth & Wildow, 2007).  

Forskaren Janne Bromseth har tillsammans med Hanna Wildow, projektledare för Stiftelsen Fri-
ends, kommit fram till tre olika förståelser av kön; olika men lika värde, kön som socialt konstru-
erat och en queer19 förståelse av kön och sexualitet. De pedagoger som såg på kön som att pojkar 
och flickor är olika men lika mycket värda har en biologisk förståelse av kön, istället för det soci-
alkonstruktivistiska som läroplanen föreskriver. Med denna förståelse är upprätthållandet av 
heteronormativiteten tydlig. Heteronormativitetens förutsättning är att det ska finnas två separata 
kön som efter födseln är oföränderliga. Under livet skapas skilda genus till följd av om individen 
är man eller kvinna och dessa genus ska vara varandras motsatser och begära varandra (Lönn-

19 Queer innebär framförallt ett kritiskt förhållningssätt till det normala. Det är det som påstås vara normalt som 
queer riktar sin blick mot istället för det som är avvikande från normen. Queer uppmanar till att tänka bortom upp-
delningarna och inte försöka likställa homo- och heterosexuella eller män och kvinnor. Själva grundtanken är att det 
inte finns något normalt eller onormalt sätt att uppträda som sexuell man eller kvinna. Hjärtefrågorna inom queer är 
heteronormativitet, sexualitet och genus. De ser ett tydligt samband med hur gränsen mellan homo- och heterosex-
ualitet och gränsdragningen mellan man och kvinna upprätthåller heteronormativiteten, alltså både sexualiteten och 
genus (Ambjörnsson, 2006). 
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gren, 2010). En jämställd skola ska passa alla. Dock kan en skola som upprätthåller heteronormen 
riskera att inte innefatta alla elever (Bromseth & Wildow, 2007). 
 
Pedagogerna som såg på kön som något socialt konstruerat ansåg att det var viktigt att motverka 
traditionella könsmönster i elevernas sociala beteenden för att främja pojkar och flickors lika möj-
ligheter. Pedagoger med den här förståelsen ville få eleverna att upptäcka normativa könsmönster 
för att kunna utmana och förändra dem. Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt är det viktigt att 
förstå att skolan är medskapare av normer som präglar samhället och dessa borde utmanas. Uti-
från ett genusperspektiv innebär det att som pedagog granska hur normer präglar förhållningssät-
tet till undervisningen och eleverna (Bromseth & Wildow, 2007). 
 
Den sista förståelsen av kön var inte lika vanligt förekommande bland pedagoger. Den förklaras 
som en queer förståelse av jämställdhet, genus och sexualitet. Med denna förståelse är genus och 
sexualitet samkonstruerade i en heteronormativ ordning där normer ifrågasätts. Både kön och 
sexuell läggning förstås som socialt konstruerade och dessutom ifrågasätts de binära indelningar-
na i man-kvinna och hetero-homo. Denna förståelse framhävs av Bromseth och Wildow (2007) 
och borde vara den gemensamma förståelsen för alla pedagoger. På så sätt exkluderas inte transi-
dentiteter och den heteronormativa innebörden av kön ifrågasätts (Bromseth & Wildow, 2007).  
 
När homo- och bisexualitet tas upp i skolan är det vanligtvis med syftet att skapa och öka en tole-
rans och förståelse för dessa sexualiteteter (Bromseth, 2009). Heterosexualiteten tas för given och 
skolan glömmer då att aktivt förmedla en bild av homo- och bisexualitet. Om elever redan i sko-
lan förs in i en heterosexuell roll kan det bli svårt för dem att se och acceptera andras eller sin 
egen sexuella läggning (Gilljam, 2004). För att öka toleransen mot homo- och bisexuella undervi-
sas det vanligtvis om trakasserier och olycka som har drabbat homo- och bisexuella genom histo-
rien. Konsekvenserna kan ofta bli att reproducera ett perspektiv som menar att homo- och bisex-
uella befinner sig någon annanstans och inte just här. Eleverna får då en bild av vad som är nor-
malt och vad som är avvikande och en uppdelning i ”vi och ”de andra”20. Undervisningen tar för 
givet att alla elever är heterosexuella, och att undervisningens syfte är att öka deras tolerans. Den 
heterosexuella eleven får lära sig att hjälpa ”de andra” genom att vara snäll och tolerant. Det är 
synd om ”de andra”, de lider och är socialt exkluderade individer som är beroende av ”vår” tole-
rans och acceptans för att kunna leva ett bra liv. En sådan undervisning kan lära eleverna att det 
finns en hierarki mellan olika sexualiteter där heterosexualiteten står överst (Bromseth, 2009).  
 
Att i undervisningen dela in människor i ”vi” och ”de andra” kan leda till exkluderande av vissa 
elever. Istället kan fokus riktas mot normen och kritisera den om den visar sig vara kränkande. 
En undervisning som handlar om ”de andra” är ett misslyckat försök i att inkludera (Bromseth & 
Wildow, 2007). En normkritisk undervisning bör inkludera undervisning om och för ”de andra”, 
utan att skapa en förståelse för att det finns ett ”vi” och ”dem”. Med ett ”vi”- och ”dem”-tänk 

20 ”De andra” är de individer som traditionellt sätt marginaliseras, blir utsatta för nedvärderande kommentarer eller 
kränkta i samhället. I detta fall innefattar det dem som är, eller tros vara, bi- eller homosexuella och även transperso-
ner. De står i motsats till dem som är priviligierade i samhället och tillhör heteronormen, de är alltså ”några andra” i 
förhållande till normen (Kumashiro, 2002). 
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skapas kunskap om förtryck, där lärdomen ligger i vad samhället definierar som ”normalt”, alltså 
hur saker generellt sett är, och även vad som är normen, alltså hur saker borde vara. ”De andra” 
står i kontrast till normen vilket kan leda till missuppfattningar om lärarnas undervisning inte är 
inkluderande. Förståelsen av ”de andra” baseras på stereotyper, myter och normer som eleverna 
får ta del av både i och utanför skolan. Utanför skolan lär sig elever om olika sexualiteter från ste-
reotypa gestaltningar i medier och populärkultur. Även i skolan lär sig elever lite om det som ut-
manar stereotyper. Skämt och kränkande kommentarer om HBTQ-personer21 går ofta obemärkt 
förbi av läraren.22 Forskning har visat att ”kunskapen” många elever har om ”de andra” är an-
tingen ofullständig till följd av exkludering, osynliggörande eller tystnad, eller en förvrängd syn på 
grund av nedvärderande, nedsättande kommentarer och marginalisering (Kumashiro, 2002). Där-
för är inkludering av sexualiteter och könsuttryck som avviker från normen viktig, men fungerar 
inte enbart som metod. Denna bör kompletteras med det queera förhållningssättet som innebär 
att synliggöra och kritisera normen (Bromseth & Wildow, 2007). 
 
Pedagoger har en tendens att undervisa om ”vi” och ”de andra”, som tidigare konstaterat. Detta 
kan leda till att det är ett ”problem” som inte finns i den egna kontexten utan på någon annan 
plats och i en annan tid. Denna tendens är densamma gällande läromedel som på något vis be-
handlar sexualitet. När homosexuella individer beskrivs, är de alltid vuxna och långt ifrån elever-
nas egen ålder. På så sätt skapas förståelsen av att homo- eller bisexualitet inte förekommer bland 
unga, utan utvecklas på senare år i livet. Om ungdomar ger uttryck för att vara homo- eller bisex-
uella kan det förklaras som ”en fas” (Bromseth, 2009). Dessutom är bi- eller homosexuella som 
anges i läroböcker sällan namngivna, vilket förstärker ett tänkande om ”vi” och ”de andra” (Lars-
son & Rosén, 2006). 

Trots att det inte står klart skrivet någonstans att heterosexualitet är mer eftersträvansvärt än ho-
mosexualitet, kan en underförstådd tolkning göras av läroböckerna där heterosexualiteten fram-
hävs. Bi- och homosexuella personer gestaltas enbart i de stycken som handlar om just bi- och 
homosexualitet. I motsats till detta dyker heterosexuella par, familjer och personer upp överallt, 
oavsett sammanhang. Nästa steg i utvecklingen skulle kunna vara att problematisera heterosexua-
litetens överordnad och göra andra läggningar än heterosexualiteten till något eftersträvansvärt 
(Larsson & Rosén, 2006).  

 

21 HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck 
och identiteter (RFSL, u.å.). 
22 Jämför med Bromseth & Wildow (2007):  

Elev 1: Lärarna hör ju det [bög] ofta. Man har blivit van vid att höra det. Att säga bög är som 
att säga ”hej!” på den här skolan. […] 
Eleverna menade att lärarna hade svårt att hantera ordet bög som skällsord. Det användes ofta 
och skolpersonalen reagerade sällan på ordet, som mot den kränkande avsikt avsändaren kunde 
ha. Eleverna märkte mycket kraftigare reaktioner hos personalen mot ord som hora och blattar. 
Eleven Sandra på Gröna skolan sammanfattar att ”[m]an kan ju säga ’jag hatar bögar’ liksom. 
Men om man skulle säga ’jag hatar alla blattar’, herregud då skulle man ju få.” Hon menar att 
en av anledningarna är att sexualitet som grund för förtryck, till skillnad från ras, utesluts ur 
flera undervisningsämnen. ”Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok” förklarade hon. 
(Bromseth & Wildow, 2007, s. 86)  
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5.4 Medier 

I detta avsnitt ska forskning gällande representationer i medier av de tidigare temana jämställdhet, 
genus och sexualitet utredas. Medier som enskilt ämne kommer inte behandlas men de medier 
som är aktuella för studien är tidningar, reklam och TV. 

Föreställningar om kön och sexualitet är vanligt förekommande i medier, det är ett av de största 
områdena där idéerna om kvinnor, män och sexualitet produceras och reproduceras. Dessa idéer 
handlar ofta om stereotypa skildringar av förväntningar på mäns och kvinnors beteenden, utse-
enden och personligheter (Lundgren & Sörensdotter, 2004). I bilder är mäns och kvinnors utse-
ende ofta normativt anpassade och skapar då normen för ett eftersträvansvärt utseende, ett skön-
hetsideal. I mediala sammanhang ska kvinnor helst ha långt, böljande, blont hår medan männen 
ska vara kortklippt mörkhåriga. Det mest passande plagget för en kvinna att bära i dessa sam-
manhang är en klänning med smaklig urringning. Mannen ska i sin tur ha skjorta och byxor på 
sig, vid finare tillfällen även kavaj och slips (Lönngren, 2010). Hur kvinnors och mäns kroppar 
könas och bedöms framställs olika i medier. Utmärkande är att mannen oftare är mer påklädd än 
kvinnan samtidigt som han är kraftfull och symboliserar makt (Lundgren & Sörensdotter, 2004). 
Mannens ansikte ska vara osminkat medan kvinnans ska vara perfekt sminkat. Den manliga nor-
men tillåter inte smink, medan den kvinnliga normen i sin tur inte accepterar kroppsbehåring, 
varken under armarna eller på benen. Det anses däremot att vara manligt med riklig kroppsbehå-
ring. Dessutom ska den normativa kvinnan åtrå den normativa mannen och tvärtom. Detta är 
stereotyper som ofta gestaltas i mediala sammanhang i den västerländska kulturen (Lönngren, 
2010). 

Ann-Sofie Lönngren (2010), forskare i genusvetenskap, menar att förutom skönhetsideal förmed-
las genusnormer och heteronormen stereotypt i mediala sammanhang. Mäns och kvinnors per-
sonligheter ska vara varandras motpoler. Kvinnan är passiv medan mannen är aktiv. Det är man-
nen som förför och kvinnan som låter sig förföras. Kvinnan styrs av känslor medan mannen är 
rationell och förnuftig (Lönngren, 2010). I mediet nyhetstexter förstärker journalisters ordval och 
vinklingar skillnader mellan könen. Oftast är mannen den normativa utgångspunkten som kvin-
nan ska jämföras med. På så sätt beskrivs kvinnan som svagare och avvikare från den allmängil-
tiga, manliga normen. Oftast framställs kvinnor på ett sätt och männen på det motsatta sättet. 
Motsatspar visar på en hierarki mellan olika former av normalitet och avvikelser, exempelvis bra 
– dåligt, starkt – svagt, sjukt – friskt. Till följd av detta skapas även ett hierarkiskt förhållande 
mellan könen, där män associeras till det starka och kvinnor till det svaga (Engström, 2008). 

Tidningsmediet försöker ofta ringa in läsaren som man eller kvinna, menar genusvetarna Eva 
Lundgren och Renita Sörensdotter (2004). Därefter får den rådande normen via medier förmedla 
vilka idéer det finns om kön och vilka olika behov och intressen män eller kvinnor har. Eftersom 
normen innebär att män och kvinnor är olika ser även medierna olika ut beroende på om det 
producerade innehållet riktar sig till män eller kvinnor. Normen för män och medier som riktar 
sig till dem påstår att män är intresserade av vapen, sprit och sex. Kvinnor är däremot intresse-
rade av smink, skönhet och relationer. Kvinnor får i tidningar som riktar sig till kvinnor läsa att 
deras utseende duger som det är samtidigt som de översköljs av tips på att bli vackrare, ett nå-
gorlunda tvetydigt budskap. Det finns dock en likhet mellan medier som riktar sig till män och 
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medier som riktar sig till kvinnor, vilket förklaras av en elevs tankar om tidningsmediet ”För tje-
jer… är kanske mer intresserade av utseendet på sig själva, hur dom ska se ut. Och killarna 
kanske inte bryr sig om hur dom ska se ut, dom bryr sig mer om hur… tjejerna ser ut”. (Peter, 
elev, i Lundgren & Sörensdotter, 2004, s. 110). Det kvinnliga skönhetsidealet är därmed intres-
sant för både kvinnor och män i en heteronormativ ordning (Lundgren & Sörensdotter, 2004). 
Motsatserna som speglar innehållet i medierna speglar även heteronormativiteten som vill se män 
och kvinnor som motsatser gällande både beteende och utseende. Det viktigaste är att de ska för-
enas i det sexuella begäret av varandra. Detta eftersom det enligt heteronormen är det mest ”na-
turliga” främst på grund av reproduktionsmässiga skäl (Lönngren, 2010). 

Det är homosexuella män och homosexuella kvinnor som har brutit den logiska ordning som 
heteronormativiteten har byggt upp och som inte får ta så mycket plats i de heteronormativa me-
diala sammanhangen. Lönngren (2010) menar att det inte bara är inom mediers framställningar, 
utan även i samhällsstrukturen där den heteronormativa omgivningen är stark. Därför har homo-
sexuella fått försöka hantera synen på att heterosexualitet är rätt medan homosexualitet är fel. 
Förklaringen till att homosexuella kan framställas som oönskade och fel i medier kan finnas i 
heteronormens genusförklaring. Heteronormen framhäver män som det aktiva könet och kvin-
norna det passiva. När två aktiva aktörers lust riktas mot varandra skapas en enorm sexuell aktivi-
tet som är okontrollerbar enligt heteronormens logik. Därför anser heteronormen att homosexu-
ella män inte kan ingå en stabil tvåsamhet eller familjebildning, som är själva grunden för hetero-
normativiteten (Lönngren, 2010). 

Medan medier har porträtterat homosexuella män som översexuella, polygama människor ligger 
fokus istället på utseendet hos homosexuella kvinnor. Deras utseende står inte i motsats till det 
manliga utseendet enligt medier och detta förlöjligas då den homosexuella kvinnan anses som ful. 
En ful kvinna får inga män, därför är hon lesbisk. Det kan även förklaras som att lesbiska kvinnor 
inte får några män och därför måste de vara fula. Faktumet att homosexuella kvinnor inte vill ha 
män är något som medier ofta blundar för (Lönngren, 2010). Journalisten Emma Sahlman (2005) 
redogör i sin studie att HBTQ-världen ofta skildras med en tydlig hierarki, där homosexuella män 
står över homosexuella kvinnor. Bisexuella individer nämns nästan uteslutande i medier när 
HBTQ-begreppet förklaras medan transpersoner knappt nämns alls. Då transpersoner faktiskt 
nämns i medier, är de ”tokiga” personer, sådana som bytt kön och fortfarande är gifta med 
samma partner som tidigare, oftast berättelser från USA eller i ett annat avlägset land. Aldrig där 
”vi” själva befinner oss. Transpersoner beskrivs vanligtvis i pressen som offer. De är offer för 
mord och andra hatbrott, offer för mobbning på jobbet eller av samhället och offer för en gräslig 
uppväxt (Sahlman, 2005). 

Genom de stereotypa gestaltningarna som förmedlas i medier och populärkultur kan elever lära 
sig om bi- och homosexualitet även utanför skolan. Massmedier bidrar i sin tur med en förståelse 
av ”lämpliga” könsroller (Kumashiro, 2002). Det är inte enbart inom medier och populärkultur 
som hetero- och homosexuella, manliga och kvinnliga stereotyper reproduceras utan överallt där 
människor möts. När kvinnor och män, homosexuella eller heterosexuella, förväntas uppträda på 
ett sätt blir det oförklarligt när någon bryter mot normen och det skapar förvirring i hur vi ska 
bemöta det (Lönngren, 2010). 
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Hur mycket människor påverkas av de kroppsideal eller könsroller som förmedlas av medier är 
svårt att avgöra eftersom påverkansfaktorerna är många. Det är inte heller enbart inom medier 
kön och sexualitet kan formas, det sker även kulturellt, socialt och historiskt i samhället. Skap-
ande av genus- och sexualitetsnormer är en ständig process och de normer som presenteras i me-
dierna är en del av detta konstruktionsskapande (Lundgren & Sörensdotter, 2004). 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis diskutera vårt användande och val av metod. Därefter 
redogörs det vad vi i litteraturstudien har kommit fram till. I resultatdelen vänder och vrider vi på 
det forskningen har visat, lyfter det som vi anser är viktigast samt diskuterar hur samhällskun-
skapsläraren bör förhålla sig till det vi kommit fram till i studien. Vi kommer även redogöra för 
egna erfarenheter och aspekter utifrån det som undersökts i studien. 

6.1 Metoddiskussion 

En av de största utmaningarna i det metodiska utformandet av denna studie var att begränsa in-
nehållet. Jämställdhet, genus och sexualitet är alla stora och komplexa ämnen. Ytterligare finns 
flera perspektiv och synsätt av dessa och därför har forskningen i resultatet berört en mängd olika 
innehåll men inte alltid med något större djup. Vi har även varit tvungna att begränsa innehållet 
till det som är väsentligt för pedagoger. De avhandlingar, rapporter och bokkapitel som varit del 
av studien har skrivits av författare som förespråkar genusteori och normkritisk teori. Urvalet 
som gjorts har därför blivit tendensiöst, då vi redan innan undersökningen gjordes själva var posi-
tivt inställda till det normkritiska förhållningssättet, vilket även vårt urval av forskning visade sig 
vara. Utifrån våra sökningar i olika databaser har ingen forskning framkommit där de ifrågasätter 
det normkritiska förhållningssättet. Det har inte heller återfunnits några studier som ställer sig 
kritiska till jämställdhet, genus eller sexualitet. 

En förutsättning inför studien var att använda flertalet databaser för att få ett så stort och pas-
sande träffresultat som möjligt. Trots många försök i att hitta lämpliga artiklar i databasen ERIC 
var det bara en av artiklarna som visade sig vara användbar. Detta för att den var generell och 
direkt överförbar till den svenska skolan. I övrigt var de flesta artiklar direkt sammankopplade 
med utvecklingsländer. Det materialet valdes bort för att dessa länder står inför andra problem än 
de vi har i det svenska samhället eller den svenska skolan. 

Den kvalitativa litteraturstudien som vi använt har ibland kunnat utfyllas med en kompletterande 
kvantitativ metod. Att använda sig av statistik gällande jämställdhetsfrågor har varit en stor hjälp 
för att konkretisera och motivera varför jämställdhet är en aktuell fråga och ett samhällsproblem. 
Det var tydligt att fördelar finns i att kombinera flera olika metoder. 

En intressant aspekt av den undersökta litteraturen i studien är att av de 26 författare som har 
skrivit om genus är 23 av dem kvinnor. Detta leder till ifrågasättandet varför det i större grad är 
kvinnor än män som intresserar sig för genus- och jämställdhetsfrågor på en vetenskaplig, aka-
demisk nivå. Detta är inte generaliserbart för all genusforskning, men har varit tydlig i just vår 
studie där de mest etablerade forskarna på området har varit kvinnor.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Ett av målen med det svenska utbildningsväsendet är att det ska vara likvärdigt. En likvärdig ut-
bildning oberoende av vart du bor, vart du kommer ifrån eller vem du är. En tanke som är god, 
men svår att uppnå. Kan skolan vara likvärdig när inte samhället är det? Det går inte att blunda 
för att det finns maktförhållanden i samhället som har med klass, etnicitet och kön att göra. I stu-
dien har fokus legat på könsmaktsordning, som gör det tydligt att det finns en hierarki mellan kö-
nen. Just när jämställdhet diskuteras är den binära uppdelningen av kvinnor och män nödvändig 
för att få syn på könsmaktsstrukturerna i samhället. Forskning påpekar att det är större skillnad 
inom könen än mellan könen, men för att kunna diskutera jämställdhet krävs ändå en syn på män 
och kvinnor som två, skilda enhetliga grupper. Det är männen som överordnas medan kvinnor 
underordnas. Detta är tydligt i många olika avseenden av samhället, även i skolan. I skolan värde-
ras det typiskt ”manliga” högre, trots att det är flickor som uppnår bättre resultat gällande betyg. 
Läraryrket är kvinnodominerat, något som av samhället ses som ett problem, vilket leder till för-
minskning av kvinnors arbete och kunskap. Det finns önskemål om att fler män ska söka sig till 
läraryrket, och på så sätt höja läraryrkets status och löner. Ytterligare ett argument är att elever 
behöver manliga förebilder, trots att ingen forskning pekar på att lärares kön är avgörande för 
elevers välmående och resultat i skolan. Vi håller med om att det finns en tydlig könsmaktsord-
ning och det kan leda till problem om inte alla verksamma inom skolan delar denna uppfattning. 
För att undervisning om samhället ska kunna ske på rätt sätt, bör det finnas kännedom om hur 
samhället är strukturerat och hur dessa strukturer har bestått, men också förändrats, genom år-
hundranden.  

Normer är något som finns överallt i samhället. Detta är ofrånkomligt och kommer alltid vara ett 
faktum. Normer behöver inte vara något dåligt, det är kanske istället något som behövs. Logiskt 
tänkande individer behöver något att förhålla sig till för att skapa förståelse och kunskap om sin 
omgivning. Däremot bör inte normöverskridande leda till ett problem. Könsstereotyper och 
heteronormativa stereotyper bör motverkas för att inte begränsa individer. Ett normkritiskt för-
hållningssätt i förhållande till de undersökta områdena tar sig uttryck på olika sätt. I studien fram-
går att den rådande normen gällande jämställdhet, visar på att män har ett övertag i samhället. 
Det är männen som tjänar mer pengar än de kvinnor som utför samma arbete. Kvinnodomine-
rande yrken har i samhället låg status och lägre löner, vilket är i motsats till de mansdominerande 
yrkena. Det är även oftast män som är chefer, vd:ar och ledande politiker. Normkritik bör därför 
tillämpas mot den manliga överordningen. Detta genom att aktivt arbeta för jämställdhet och till-
skriva de enligt normen kvinnliga egenskaperna högre status, så att det även kan vara eftersträ-
vansvärt för pojkar. Flickor bör även uppmuntras att utveckla typiskt manliga egenskaper, såsom 
att vara aktiv, självständig och ha självförtroende att yttra sina åsikter.  

Normen både gällande sexualitet och genus stämmer väl överens med varandra, vilket går att ut-
läsa av studien. Cis-kvinnor ska vara kvinnliga, cis-män ska vara manliga och de ska åtrå varandra. 
Detta är logiken i den rådande genusordningen och i den heteronormativa ordningen. Att ha ett 
normkritiskt förhållningssätt gentemot genus och sexualitet bör innebära att inte föra vidare be-
gränsande stereotyper gällande könsroller och sexuell läggning. Personer som uttrycker sig köns-
överskridande eller med en annan sexuell läggning än den heterosexuella borde förekomma i fler 
sammanhang i skolan, inte bara i undervisning om just bi- eller homosexualitet eller transidentite-
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ter. Gällande medier bör det normkritiska förhållningssättet innefatta ifrågasättande av stereotypa 
gestaltningar av kvinnor och män. Det kan handla om beteenden i böcker och film, reklambilder 
av sexistisk karaktär eller nyhetsmedier som skildrar män med makt och kvinnor som omhänder-
tagande och med fokus på familjebildning istället för karriär.  

Samhällskunskapsämnets huvudsyfte har under årtionden handlat om att fostra demokratiska 
samhällsmedborgare. Detta är hela skolans uppdrag, men det är i samhällskunskapsämnet de ska 
utveckla kunskaper om demokratiska processer och förhållningssätt och det är här de mänskliga 
rättigheterna i huvudsak förmedlas. Jämställdhet och alla människors rätt till att vara den de är, är 
i högsta grad tillhörande det demokratiska uppdraget och en del av de mänskliga rättigheterna. 
Det demokratiska uppdraget blir svårt att genomföra på rätt sätt om pedagoger tillämpar en 
heteronormativ och könsstereotypt strukturerad undervisning. Att bearbeta samhällsproblem, 
som är en stor del av samhällskunskapsämnets kursplan, görs ofta med fokus på rasism och sex-
ism. Homofobi anses inte vara ett lika angeläget och aktuellt problem och hamnar ofta i skymun-
dan vid diskussion av dessa frågor. När homofobi berörs handlar det om ”vi” och ”de andra”. En 
uppdelning som är tydlig även vid frågor om rasism och sexism. Det är ”vi” och ”invandrarna” 
eller ”vi” och ”bögarna/lebbarna”. ”Vi” är cis-personer, vita, medel/överklass och helst 
män/pojkar. Det är ”vi” som är normen och ”de andra” som är avvikande. Resultatet av denna 
binära uppdelning i ”vi” och ”de andra” kan bli att diskriminerande och kränkande normer förs 
vidare, ofta oreflekterat. Istället för att få individer att anpassa sig till normen, och på så sätt bli 
”normala”, är det strukturerna i samhället som borde förändras. Förändringen är en nödvändig-
het för att kvinnor och män inte ska vara bundna till krav och anpassa sina liv till hur normerna 
säger att de bör leva. Därför rekommenderas ett queert förhållningssätt till genus, jämställdhet 
och sexualitet. Med detta förhållningssätt ifrågasätts normen istället för det avvikande. På så vis är 
det möjligt att ifrågasätta normer och undvika att återskapa de som är av diskriminerande karak-
tär. 

En del av det centrala innehållet i samhällskunskapsämnets kursplan handlar om medier. Medier 
kan vara allt från sociala medier och dagstidningar till radio och TV. I de flesta av dessa reprodu-
ceras stereotypa könsroller. Det är svårt att avgöra i vilken grad medier och populärkultur påver-
kar människor då påverkansfaktorerna är många. Kön och sexualitet skapas överallt där männi-
skor möts, kulturellt, socialt och historiskt, och är en ständigt pågående process. Lärarens upp-
drag i samhällskunskapsämnet gällande påverkansfaktorer är att undervisa om hur medier kan 
påverka människor. Hur medier framställer kön och sexualitet på olika sätt, kan vara något all-
mänt vedertaget som ”man bara vet”. Det räcker med att gå in på en dagstidnings hemsida, låta 
bli att zappa i reklampauserna eller se en biofilm för att förstå att män och kvinnor framställs på 
olika, stereotypa vis. Det allmänt vedertagna saknar dock vanligtvis vetenskapligt belägg. Det ve-
tenskapliga i dessa frågor är dock en förutsättning att ha kunskap om för att de ska kunna tilläm-
pas i undervisning, då undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Undervisningen om hur könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkultur ska ”be-
lysa hur medierna kan bidra till att skapa och upprätthålla – men också ifrågasätta och utmana – 
stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet” (Skolverket, 2011a, s. 24). Här är det viktigt 
för lärarna att göra jämförelser av hur olika medier framställer kön och sexualitet på olika sätt för 
att skapa ett normkritiskt förhållningssätt. Det gäller att läraren gör rätt tolkning av det som står i 
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kommentarmaterialet. Det bör vara så att lärare förespråkar de medier som ifrågasätter och ut-
manar stereotyperna, istället för de som skapar och upprätthåller dem. Detta eftersom stereotypa 
könsroller och heteronormen kan begränsa både flickor och pojkar och kan leda till kränkningar 
och diskriminering av elever. Det är just jämförandet av dessa två framställningar av kön och 
sexualitet som är intressant i vår nästkommande studie. Som en fortsättning på denna studie 
kommer vi under vår fortsatta lärarutbildning undersöka vilken uppfattning elever har av olika 
medier som uttrycker sig på olika sätt och hur det kan tänkas påverka dem samt hur lärare använ-
der ett normkritiskt förhållningssätt i sin undervisning. 

Att verka för jämställdhet med ett normkritiskt förhållningssätt till kön är alla lärares uppdrag. 
Trots det ges det väldigt lite utrymme för sådana frågor i lärarutbildningen. Det är i lärarutbild-
ningen grunden för en djupare förståelse av genus och jämställdhet ska läggas för att inte åter-
skapa könsstereotypa tankegångar väl ute i verksamheten. Under vår utbildning har vi på två och 
ett halvt år haft begränsade föreläsningar om sådana frågor. Några få föreläsningar då och då 
kommer inte bidra till att den djupare förståelsen uppnås, utan det är något som borde behandlas 
i varje ämne fortlöpande under hela studietiden. 

Att möta lärarstudenter som påstår att ”genus är en struntsak” är oroväckande då insikten efter 
detta arbete är att deras blivande elever kan komma att begränsas. Pedagoger är, precis som alla 
människor, medskapare av normer och kan upprätthålla diskriminerande och begränsande stereo-
typer. Därför bör de egna värderingarna och åsikterna analyseras. Pedagoger borde även få gedi-
gen kunskap om ämnet, inte bara ha sina egna åsikter. Kränkande, misogyna eller homofoba 
kommentarer från elever ska bemötas med kunskap. De kan inte låtas gå obemärkt förbi och kan 
inte heller anses mindre viktiga i värdegrundsarbetet. Genus och jämställdhet måste, precis som 
all undervisning, baseras på vetenskaplig grund och inte enbart ”sunt förnuft” och personliga 
åsikter. En risk finns i att de personliga åsikterna och det sunda förnuftet inte stämmer överens 
med skolans värdegrund utan är baserade på begränsade normer.  

Det gäller att erhålla den kunskap som behövs för att kunna undervisa om jämställdhet oavsett 
vilka åsikter läraren har i ämnet. Om lärarens övertygelse är att jämställdheten redan är uppnådd 
och inte längre ett samhällsproblem, är det en åsikt som inte stämmer överens med verkligheten 
och kan därför inte läras ut. När kunskaper om jämställdhet har uppnåtts är nästa steg att tillämpa 
kunskaper om normkritiskt förhållningssätt. För som samhället ser ut idag, utifrån det studerade 
materialet, är det den heterosexuelle, vite mannen som är normen, och om inte denna kritiseras 
och ifrågasätts kan det bli svårt att fullt ut arbeta med jämställdhet i skolan. Jämställdhet är trots 
allt inte en åsiktsfråga, jämställdhet är en kunskapsfråga. 

 

 

 

 

 

22 

 



 

7 Referenser 

Ambjörnsson, Fanny. (2006). Vad är queer?. Stockholm: Natur och Kultur. 

Bengtsson, Jenny. (2013). Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det – ålder, genus och 
sexualitet i skolans tidigare år. Linköping: Linköpings Universitet. 

Berge, Britt-Marie., & Widding, Göran. (2006). En granskning av hur kön framställs i ett urval av läro-
böcker – underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”. Umeå: Umeå uni-
versitet. 

Bromseth, Janne., & Wildow, Hanna. (2007). ”Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok” - sko-
lors förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet. Stockholm: Stiftelsen Friends. 
 
Bromseth, Janne. (2009). ”Learning the straight script – constructions of queer and heterosexual 
bodies in Swedish schools” i Bromseth, Janne., Folkmarson Käll, Lisa., & Mattson, Katarina. Body 
Claims. Uppsala: Centrum för genusvetenskap. 
 
Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Elvin-Nowak, Ylva., & Thomsson, Helene. (2003). Att göra kön - om vårt våldsamma behov av att vara 
kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. 

Engström, Kerstin. (2008). Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress. Umeå: 
Umeå Universitet.  

Franck, Olof. (red.). (2013). Samhällsämnenas didaktik - årskurs 4–6. Lund: Studentlitteratur AB. 

Gannerud, Eva. (2009). ”Pedagogers syn på några aspekter av genus och jämställdhet i arbetet” i 
Wernersson, Inga., Genus i förskola och skola – förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: 
Göteborgs Universitet. 

Gardell, Jonas. (2012). Torka aldrig tårar utan handskar – 1. Kärleken. Stockholm: Norstedts. 

Gilljam, Christine. (2004). ”Tystnadens tyranni – om lärarens roll som normsättare för barn och 
ungdom” i Olsson, Anna-Clara., & Olsson, Caroline. (red.). I den akademiska garderoben. Stock-
holm: Atlas. 

Gustafsson, Helene. (2012). Vad är SO-ämnenas didaktik? Hämtad 10 februari, 2014, från 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/so-
amnenas-didaktik-1.186606  

Harboe, Thomas. (2013). Grundläggande metod - den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 

Hedlin, Maria. (2010). Lilla genushäftet 2.0 - om genus och skolans jämställdhetsmål. Kalmar: Linnéuni-
versitetet. 

23 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-didaktik-1.186606
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-didaktik-1.186606


 

Hedlin, Maria., & Åberg, Magnus. (2011). Lärarutbildningen, jämställdhet och genus. Kalmar/Växjö: 
Linnéuniversitetet.  

Hirdman, Yvonne. (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Stockholm: Liber. 

Holm, Ann-Sofie. (2008). Relationer i skolan – en studie om feminineter och maskuliniteter i år 9. Göte-
borg: Göteborgs Universitet.  

Holm, Ann-Sofie. (2009). ”Ungdomars syn på kön – nu och då” i Wernersson, Inga., Genus i för-
skola och skola – förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet  

Kumashiro, Kevin. (2002). Troubling education – queer activism and antioppressive pedagogy. New York: 
Routledge Falmer. 

Larsson, Håkan., & Rosén, Maria. (2006). En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av 
läroböcker. Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”. Stockholm: Lä-
rarhögskolan. 

Lundgren, Anna Sofia. (2008). ”Spela roll” i Martinsson, Lena., & Reimers, Eva., Skola i normer. 
Malmö Gleerups. 

Lundgren, Eva., & Sörensdotter, Renita. (2004). Ungdomar och genusnormer på skolans arena. Falun: 
Dalarnas forskningsråd. 

Långström, Sture., & Virta, Arja. (2011). Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och sam-
hällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lönngren, Ann-Sofie. (2010). ”Promiskuösa bögar och fula flator – könsbundna föreställningar 
om sexualitet och sexuell läggning” i de los Reyes, Paulina. (red.)Vad händer med jämställdheten? -
nedslag i jämställdhetens synfält. Uppsala: Uppsala universitet. 

Martinsson, Lena., & Reimers, Eva. (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. 

Nationalencyklopedin. (u.å.a). Hen. Hämtad 7 mars, 2014, från http://www.ne.se/hen/1826342.  

Nationalencyklopedin. (u.å.b). Kvinnlig rösträtt. Hämtad 1 april, 2014, från 
http://www.ne.se/lang/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt. 

Nationalencyklopedin. (u.å.c). PISA. Hämtad 1 april, 2014, från 
http://www.ne.se/lang/pisa/2302357.   

Nationalencyklopedin. (u.å.d.). Samhällskunskap. Hämtad 19 februari, 2014, från 
http://www.ne.se/lang/samhällskunskap. 

Nationalencyklopedin. (u.å.e.). Socialisation. Hämtad 17 mars, 2014, från 
http://www.ne.se/lang/socialisation.  

OECD. (u.å.) About. Organisation for Economic Co-operation and Development. Hämtad 7 
mars, 2014, från http://www.oecd.org/about/.  

24 

 

http://www.ne.se/hen/1826342
http://www.ne.se/lang/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt
http://www.ne.se/lang/pisa/2302357
http://www.ne.se/lang/samh%C3%A4llskunskap
http://www.ne.se/lang/socialisation
http://www.oecd.org/about/


 

Olsson, David. (2011). Nordisk ämnesdidaktisk forskning i SO-ämnen – en inventering. Karlstad: Cent-
rum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 

RFSL. (u.å.). Begreppslista. Riksbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättighet-
er. Hämtad 19 februari, 2014, från http://www.rfsl.se/?p=410.  

Rosenberg, Tiina. (2004). ”Med kritisk blick – ett inkluderande kulturteoretiskt perspektiv” i Ols-
son, Anna-Clara., & Olsson, Caroline (red.) I den akademiska garderoben. Stockholm: Atlas. 

SCB. (2012). På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2012. Örebro: Statistiska Centralby-
rån.  

Sahlman, Emma. (2005). ”Hallå hela pressen! – hur HBT-världen beskrivs i media 2000-2005” i  
Seppänen Sterky, Manu. (red.), Kärlekens pris – en antologi om homofobi och heteronormativitet. Stock-
holm: Atlas.  

Skolverket. (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skol-
verket. 

Skolverket. (2012). Didaktik – vad, hur och varför. Hämtad 10 februari, 2014, från 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik. 

Skolverket. (2014). Pisa i korthet. Hämtad 7 mars, 2014, från http://www.skolverket.se/statistik-
och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-i-korthet-1.2184. 

SOU 2006:75. (2006). Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedago-
giska arbete. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 

SOU 2010:99. (2010). Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i 
skolan. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.  

Sumi, V-S. (2012). Education and gender discrimination. India: The National Seminar on Women’s 
Rights.   

Wahlgren, Victoria C. (2009). Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola – en studie om genuspedago-
gers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Jönköping: Högskolan i Jönköping. 

Wahlgren, Victoria C. (2011). Genus – pedagogiskt arbete i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB. 

Wedin, Eva-Karin. (2009). Jämställdhetsarbete i förskola och skola. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

 

 

 
25 

 

http://www.rfsl.se/?p=410
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-i-korthet-1.2184
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-i-korthet-1.2184

	1 Inledning
	2 Syfte och frågeställningar
	3 Bakgrund
	3.1 Läroplanens jämställdhetsperspektiv
	3.2 Samhällskunskapsämnets utveckling
	3.3 Samhällskunskapsämnets didaktik
	3.4 Normkritisk teori
	3.5 Genusteori

	4 Metod
	4.1 Metodval
	4.2 Kritik och motivering av metodval
	4.3 Urval och avgränsningar
	4.4 Analys av material

	5 Resultat
	5.1 Jämställdhet
	5.2 Genus
	5.3 Sexualitet
	5.4 Medier

	6 Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2 Resultatdiskussion

	7 Referenser

