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Abstract  
 

This "cross-culture" study deals entirely on awareness and attitudes among Kenyan and 

Swedish teachers in terms of gender equality. Parts of this study were conducted in Kenya, 

where I spent a month living and visited a school in a multi-million city. There, I conducted 

semi-structured interviews with teachers and gathered material for my thesis. The purpose of 

this study is to see how teachers in Kenya relate to gender and then compare this with 

Swedish teachers. The study also includes a review of national policy documents for school 

regarding gender equality. In Kenya I interviewed four teachers in the secondary school who 

teach various subjects. 

 

The conclusions drawn by the governing documents for school was that the teachers in both 

countries are encouraged to work with gender equality. My performance analysis is 

constructed on the basis of Yvonne Hirdmans theory of dichotomy, hierarchy and 

reproduction process. Educators' awareness of gender issues was distinguished. Everyone had 

opinions and told me about them. There approach to equality lead to some diversity among 

the teachers. They claim that equality brings many negative sides and are afraid that they will 

overshadow the good parts.  
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Sammanfattning  
Denna ”cross-culture” studie handlar i sin helhet om hur medvetenheten och förhållningssättet 

är bland kenyanska och svenska lärare när det gäller jämställdhet. Delar av denna studie 

genomfördes i Kenya, där jag under en månads tid levde och besökte en skola i en 

mångmiljonstad. Där genomförde jag semistrukturerade intervjuer med lärare samt samlade 

material till mitt examensarbete. Syftet med studien är att se hur lärare i Kenya förhåller sig 

till jämställdhet för att sedan jämföra detta med Svenska lärares. Studien innehåller också en 

granskning av ländernas styrdokument för skolan gällande jämställdhet. Jag intervjuade fyra 

verksamma lärare på secondary school som undervisar i olika ämnen.  

 

De slutsatser som drogs utifrån styrdokumenten var att lärarna i båda länderna uppmanas att 

arbeta med jämställdhet. Min resultatanalys är uppbyggd med utgångspunkt i Yvonne 

Hirdmans teorier om dikotomi, hierarki och reproduktionsprocessen. Pedagogernas 

medvetenhet kring jämställdhetsfrågor var stor. Alla hade åsikter och berättade om dem. 

Förhållningssättet till jämställdhet skilde sig något åt bland lärarna. De påstår att 

jämställdheten medför många negativa sidor och är rädda för att dessa skall överskugga de 

bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kenya, genus, jämställdhet, kön, skola, undervisning, lärare 

 



 

1. Inledning...........................................................................................................................6 

2. Syfte och frågeställningar.................................................................................................8 

3. Bakgrund ..........................................................................................................................9 

3.1 Kontextuell bakgrund................................................................................................9 

3.1.1 Disposition.........................................................................................................9 

3.1.2 Kenya ..............................................................................................................10 

3.2 Kenyas skolsystem..................................................................................................12 

3.3 Könsstrukturer i Kenya ...........................................................................................12 

3.4 Min bakgrund .........................................................................................................13 

3.5 Lärarnas bakgrund ..................................................................................................13 

4. Metod ..............................................................................................................................15 

4.1 De metoder som jag kommer att använda mig av ....................................................15 

4.1.1 Kvalitativ metod...............................................................................................15 

4.1.2 Textanalys........................................................................................................15 

4.1.3 Komparativ metod............................................................................................16 

4.2 Semistrukturerade intervjuer ...................................................................................17 

4.3 Validitet och reliabilitet ..........................................................................................17 

4.4 Urval ......................................................................................................................18 

4.5 Skolkontext.............................................................................................................19 

4.6 Etiska överväganden ...............................................................................................19 

4.7 Intervjuerna ............................................................................................................20 

5. Genus i samhället............................................................................................................22 

5.1 Begreppsdiskussion med fokus på genus och jämställdhet.......................................22 

5.2 Forskning om jämställdhet globalt sätt i samhälle och skola....................................24 

5.3 Genus och jämställdhet i Sverige skolas styrdokument............................................27 

5.3.1 Skol- och diskrimineringslagen ........................................................................27 

5.3.2 Läro- och ämnesplan för gymnasiet i samhällskunskap.....................................28 

5.4 Genus och jämställdhet i Kenyas styrdokument ......................................................29 

5.5 Sammanfattning......................................................................................................30 

6. Analysinstrument ...........................................................................................................31 

6.1 Mina analysinstrument............................................................................................31 

7. Resultat ...........................................................................................................................33 

7.1 Förhållningssätt och medvetenhet kring jämställdhet i det kenyanska klassrummet.34 

7.2 Negativt med jämställdhet.......................................................................................39 



 

7.2.1 Religionens påverkan på ett jämställt Kenya ....................................................39 

7.2.2 Jämställdhet och makt ......................................................................................40 

7.2.3 Jämställdhet gör män lata .................................................................................41 

7.3 Pedagogernas syn på arbetet för jämställdhet ..........................................................41 

7.4 Förhållningssätt och medvetenhet kring jämställdhet i det svenska klassrummet .....43 

7.4.1 Leons uppfattningar .........................................................................................43 

7.4.2 Tekklas uppfattning..........................................................................................46 

8. Analys..............................................................................................................................48 

8.1 Svenska och kenyanska styrdokumenten.................................................................48 

8.1.2 En kortare komparation och lärarnas uppfattning av styrdokumenten ...............48 

8.2 Tjejer, killar och samhället......................................................................................50 

8.3 Pedagogernas förhållningssätt och socialisationen betydelsen .................................51 

8.4 Sociala rum och kulturens del i uppfattningen av kön..............................................53 

8.5 Arbete kring och med jämställdhet..........................................................................55 

9. Teoribildning ..................................................................................................................57 

9.1.1 Byggnader och genus .......................................................................................57 

9.1.2 Makt och könssocialisation ..............................................................................58 

9.1.3 Betyg och förhållningssätt till skolan................................................................58 

9.1.4 Drömmen om ett välordnat land .......................................................................59 

9.2 Medvetenhet och förhållningssätt............................................................................60 

9.3 Mönster och hypotes...............................................................................................60 

10. Diskussion .....................................................................................................................62 

10.1 Synen och innebörden av jämställdhet i de båda länderna......................................62 

10.2 Samtal om det kenyanska samhället och jämställdhet............................................63 

10.3 Vidare forskning och slutsats ................................................................................65 

11 Käll- och litteraturförteckning......................................................................................66 

Bilaga 1 ...............................................................................................................................69 

 

 

 



 

  6 

1. Inledning 

Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att 

fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och 

ha tillgång till rent vatten. (Millenniemålen.nu)  

År 2000 satte FN under ett toppmöte upp strategier för vad deras arbete skall riktas mot. Detta 

skulle underlätta för nationer, multilaterala organisationer och andra aktörer att visa vad som 

är viktigt att fokusera på. Man satte upp en tidsgräns och såg till att målen var mätbara för att 

öka möjligheten för framgång.  

 

Mål nummer tre är ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. ”Jämställdhet är inte alldeles 

lätt att mäta, men de indikatorer som finns för millenniemål 3 tar exempelvis hänsyn till hur 

stor del flickor som börjar skolan, andelen kvinnor i världens parlament samt kvinnors roll i 

arbetslivet.” (Millenniemålen.nu) Utveckling inom detta område mäts i andel flickor per 

pojkar i utbildning och läskunnighet: andel kvinnor i lönearbete utanför jordbrukssektorn och 

andel kvinnor i parlament. Framstegen har varit ojämna och överlag otillfredsställande, även 

om andelen kvinnliga parlamentariker ökat kraftigt. Det är framför allt ett antal länder i 

Afrika söder om Sahara som sannolikt inte kommer att uppnå målen, däribland landet Kenya. 

Därför anser jag att spänningen istället ligger i att undersöka medvetenheten och 

förhållningssättet till jämställdheten kvalitativt i landet där den annars mäts i kvantitativa 

former.  

 

I Sverige har vi en lång period bakom oss där många i samhället har arbetat för en fungerande 

jämställdhet. 1980 kom den första jämställdhetslagen, och en jämställdhetsombudsman. 

Jämställdhetslagen infördes 1991. Från och med 2008 utbetalas en jämställdhetsbonus till de 

vårdnadshavare som delar lika på föräldrapenningen. 

 

Lärarutbildningen på Karlstads universitet har ett samarbete med ett antal olika internationella 

universitet. Samhällskunskapslärarutbildningen har ett speciellt utbyte med ett i Kenya och 

genom detta kan man välja att förlägga en hel termin, åtta veckor eller som jag fyra veckor i 

landet. Det erbjuds i samband med detta både möjlighet till universitetsstudier, samt möjlighet 

att samla in material till examensarbetet. Vilket jag gjorde när det gäller lärares medvetenhet 

och förhållningssätt till jämställdhet i den kenyanska klassrummet.   
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Utbytet i Kenya har givit mig mycket, bland annat möjligheten att själv känna mig i minoritet. 

Dessutom har jag fått kunskap om det kenyanska skolsystemet. Resan resulterade i många 

glada och fantastiska intryck och inte minst möjligheten att träffa så mycket intressanta 

människor.  

 

I min b-uppsats studerade jag genus och jämställdhet i den svenska skolan med utgångspunkt 

i lärarnas åsikter. Fokus låg på hur genusstrukturer skapas och vidmakthålls i den svenska 

skolan och vilka strategier lärare har för att motverka eller vidmakthålla strukturerna. Detta 

gjorde mig väldigt nyfiken att undersöka detsamma i Kenya och jämföra det med mina 

resultat från b-uppsatsen. Tämligen fort insåg jag att synen på jämställdhet inte är densamma 

som i vår del av världen. Något jag speciellt förvånades över var religionens påverkan på 

livets alla områden. Familjeplaneringen, hur man beter sig, vad man gör på fritiden och vem 

som gör vad i samhället och hemmet.  

 

Syftet för uppsatsen är att undersöka de kenyanska lärarnas medvetenhet och förhållningssätt 

till jämställdhet. Intresset ligger alltså inte på ett kvantitativt plan utan ett kvalitativ. Därför 

har jag under min vistelse umgåtts med och intervjuat pedagoger för att kunna besvara mina 

frågeställningar. För att sedan kunna kategorisera och analysera svaren på frågeställningarna 

har jag i anknytning till Yvonne Hirdman skapat analysinstrument i form av dikotomi, 

hierarki och reproduktionsprocessen.  Det uppsatsen vill uppnå är en större förståelse kring 

fenomenet jämställdhet och pedagogernas tankar och funderingar kring detta. (Hirdman 

2003:106). Däremot är inte uppsatsen endast till för att ge en ökad förståelse kring 

jämställdheten i Kenya. Utan arbetet går också ut på en ”cross-culture” studie där vi i englihet 

med Birgit Pepin lär oss mer av ett annat land för att förstå vårt eget bättre. (Pepin 2004:223) 

Den kunskap som framkommer i uppsatsen kan bidra till kunskap för pedagoger som arbetar i 

mångkulturella skolor i Sverige.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att synliggöra kenyanska lärares förhållningssätt och 

medvetenhet kring jämställdhet. Vidare syftar arbetet till en jämförelse mellan svenska och 

kenyanska lärare i dessa frågor.  

 

Forskningsfrågor: 

- Vilka förhållningssätt och vilken medvetenhet har de intervjuade kenyanska 

pedagogerna till jämställdhet i klassrummet? 

- Vilka skillnader och likheter angående jämställdhet går att utläsa mellan de svenska 

och kenyanska styrdokumenten och intervjuer? 

- Vilka skillnader och likheter går att se mellan de kenyanska och svenska lärarnas 

förhållningssätt och medvetenhet kring jämställdhet. 

 

Forskningsfrågorna skall besvara med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

kenyanska och svenska lärare. Fokus för arbetet ligger i att utöka förståelsen kring 

medvetenheten och förhållningssättet hos de kenyanska lärarna. Men för att även skapa en 

förståelse för oss i Sverige sker också en jämförelse med lärare från Sverige och de 

styrdokument som finns dessa länder emellan. Med hjälp av Yvonne Hirdmans teorier om 

dikotomi, hierarki och reproduktionsprocessen skapar jag analysinstrument för att diskutera 

svaren på mina forskningsfrågor.   
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för kontexten som är viktig att känna till för att 

kunna förstå studien. Även vissa begrepp som är nödvändiga att känna till inför läsandet av 

uppsatsen kommer också att klargöras. Här kommer också den tidigare forskningen kring 

jämställdhet och skola i Sverige och i Kenya presenteras.  

 

3.1 Kontextuell bakgrund  

Jag har valt att genomföra fältstudiearbetet i Kenya inför mitt examensarbete. Denna studie 

har som övergripande mål att visa hur lärare förhåller sig till elever av de båda könen och hur 

de bemöts i skolan i ett land som skiljer sig markant från Sverige. Birgit Pepin (2004) menar 

att utförandet av en undersökning i ett annat land är av vikt för att få en djupare förståelse för 

det egna systemet i motsats till det nya och därmed få ett nytt perspektiv på den kunskap vi 

redan besitter. 

 
Cross-cultural research can help to discover where and why social occurrences in one country 

differ from those in another, and how the context, historical background, social conditions and 

culture shape the manifestations of a specific phenomenon /…/ (Pepin 2004:223).  
 

Fokus ligger på att synliggöra hur de kenyanska lärarna ser på jämställdhet och arbetar med 

den. Genom att göra denna undersökning hoppas jag kunna skapa en tydlighet i vad fyra 

lärare på fältet har för tankar i frågor kring jämställdhet och genus i skolan och klassrummet. 

Pepin menar också att den kontexten är viktigt för resultatet, det är därför jag har valt att 

förlägga fältstudierna i Kenya för att kunna tillgodogöra mig den kenyanska kulturen och 

levnadssättet. För visst skulle intervjuerna kunnat bedrivas vi Internetlänk, men utan 

kontexten och kännedom om respondenterna blir trovärdigheten desto mindre.  

 

3.1.1 Disposition 

Med utgångspunkt i Pepins citat ovan följer här en sammanställning av relevant bakgrund vad 

avser Kenya. Detta för att skapa en förståelse för förutsättningarna och hur jag uppfattar 

landet. I denna synliggör jag kontexten för Kenya, den historiska bakgrunden, sociala 

förhållanden och de kulturella uppfattningarna. Därefter följer ett metodavsnitt där jag 
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redovisar hur fältstudierna och forskningen gått till. Följer gör sedan analysinstrumenten jag 

använt mig av för att skapa struktur i följande analys- och resultatkapitel. Som avslutning 

skapar jag en teoribildning och diskuterar vad studien utmynnat i. 

 

3.1.2 Kenya 

Kenya är en republik och ligger precis vid ekvatorn i de östra delarna av Afrika. Landet 

gränsar bland annat till Uganda, Indiska oceanen och Somalia. I landet bor det cirka 41,6 

miljoner människor och en stor del bor i huvudstaden Nairobi som har cirka nio miljoner 

invånare. Kenyas kultur och människornas ursprung är viktigt för många kenyaner. Det finns 

cirka 42 olika stammar och cirka 55 olika modersmål som oftast bara är talspråk. (NE.se 

uppslagsord Kenya) Kiswahili är det dominerande mellanfolkliga språket, medan engelska är 

förvaltningsspråk. Inget enskilt folk dominerar tydligt i Kenya. Enligt en folkräkning 2009 

utgör den största gruppen Kikuyu 17 procent av invånarna och de följande fyra grupperna 

mellan 14 och 10 procent vardera. Äktenskap över folkgränserna är vanliga. Men hårdnande 

ekonomiska villkor, oro i grannländerna och populistisk politik har bidragit till skärpta 

motsättningar. Kikuyu, ett jordbrukande bantufolk som främst bor på den centrala högplatån, 

där vi befann oss under vårt besök i Kenya. Ett stort problem i Kenya har med 

motsättningarna mellan stammarna att göra. Därför värnar man om olika delar som håller 

befolkningen samlad. Det kan till exempel vara kristendomen men också språken kiswahilli 

och engelska. Dessa är saker som förenar över stamgränserna. 

 

När de europeiska stormakterna delade upp den afrikanska kontinenten mellan sig vid 

Berlinkonferensen 1884–1885, tilldelades Storbritannien det område som skulle bli Kenya. 

Kenya blev ett brittiskt protektorat 1895 och samma år började järnvägen till Uganda byggas. 

En stor del av arbetskraften till järnvägsbygget hämtades från Indien eftersom de redan visste 

hur man byggde järnväg och britterna ansåg det onödigt att utbilda fler.  

 

För att försäkra sig om afrikanernas stöd gav britterna särskilda förmåner till vissa afrikanska 

ledare, och olika grupper spelades ut mot varandra. År 1902 uppmuntrades vita nybyggare att 

flytta till de bördiga högländerna och ursprungsbefolkningen drevs bort. Afrikanerna 

hänvisades till mindre bördiga områden. Naturligtvis accepterade inte afrikanerna detta efter 

en period utan beslutade sig för att skapa en sammanslutning för att få tillbaka makt på ett 
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fredligt sätt. Dock hördes inte afrikanernas röster och ett uppror inleddes. Detta slogs dock 

ner och de vita vann en militär seger. (Utrikespolitiska institutet sökord Kenya)  

 

Oroligheterna uppstod i mångt och mycket kring vem som skulle ha rätten att bruka den 

bördiga jorden och vem som skulle arbeta för vem. Jordbruket har alltid varit en viktig del av 

den kenyanska självupplevelsen och för landet i stort eftersom 70 % lever utav det jorden ger. 

Kenya är en av världens ledande exportörer av både svart te och snittblommor. Även kaffe 

och majs är stora jordbruksprodukter. Kaffe, främst för export och majs för inhemsk 

konsumtion då kenyanernas basföda är majsgröten ugali. (Utrikespolitiska institutet sökord 

Kenya) 

 

Marken räcker inte till för att försörja den växande befolkningen, särskilt som bara en liten del 

av landet normalt får tillräckliga regnmängder för att ge bra avkastning. Kenya drabbas 

omväxlande av svår torka och allvarliga översvämningar. Väderförhållandena och de tvära 

kasten tycks bli svårare på grund av klimatförändringar. Det leder till stora problem för 

jordbruket. Landet tvingas ofta importera stora mängder livsmedel, och många människor är 

beroende av matbistånd för sin överlevnad. (Utrikespolitiska institutet sökord Kenya) 

 

Kristendomen etablerades sig tidigt i Kenya och omfattar i dag ca 75 % av befolkningen. Av 

dessa är drygt hälften protestanter av olika slag, och resten katoliker. År 2010 fanns över 

hundra trossamfund av olika karaktär. Bland dessa är pingströrelsen en av de mest 

framgångsrika. Man räknar med att ca 15 % av Kenyas befolkning deltar i olika 

pingstförsamlingar. Uppskattningar av andelen muslimer i Kenya varierar, men de torde 

uppgå till omkring en tiondel av befolkningen. De flesta bor i kusttrakterna och mot gränsen 

till Somalia, därför är inte Islam så utbrett i de delar av Kenya jag besökte. Kenyas 

konstitution är sekulär och tillsammans med andra lagar garanteras religionsfrihet. 

(Utrikespolitiska institutet se uppslagsord Kenya)  

 

Urbaniseringen har varit stor i Kenya under de senaste åren. Tyvärr har detta i rätt stor 

utsträckning lett till att många människor inne i städerna, särskilt unga, inte har jobb och lever 

i slumorådena. I och med att det är oroligt mellan den somaliska terroristorganisationen ”Al-

shabab”, som är en underorganisation till Al-Quida, och Kenya är det i dagsläget inte säkert 

att vara i vissa delar av Kenya vilket påverkar arbetet för att bygga upp landet. De bombar och 

terrorhotar protestantiska kyrkor och institutioner vilket bidrar till oroligheter i hela landet. 
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Under 2010 klubbade den kenyanska regeringen igenom en ny konstitution som bygger bland 

annat på de mänskliga rättigheterna. Den ger en tydligare struktur för parlamentet och 

regeringens arbete, men arbetar också för att Kenya ska bli ett bättre land att leva i genom att 

motarbeta korruption och utbilda rättsväsendet. Under vårt besök i Kenya besökte vi främst 

provinsen Rift Vally och staden Nakuru. Den har cirka en och en halv till två miljoner 

invånare och är provinsens huvudstad. Vi bodde i utkanten av staden i en medelklassfamilj.   

 

3.2 Kenyas skolsystem 

1985 infördes Kenyas nuvarande skolsystem 8-4-4. Detta innebär att eleverna först går åtta år 

i primary school, som täcker åldersgruppen 6-14 år, därefter fyra år i secondary school, vilket 

är gymnasiet och slutligen fyra års universitetsstudier. Primary education ska ge 

grundläggande kunskaper till eleverna och utbildningsnivån bör motsvara i stort sätt den 

svenska grundskolans. Alla år i både primary och secondary school är obligatoriska i Kenya.  

 

Skolgången i Kenya var länge präglad av det brittiska systemet till sin struktur och sina 

läroplaner. Sedan 1980-talet har dock skolplanerna utformats av nationen i Kenya. Engelska 

är dock det huvudsakliga undervisningsspråket. Närvaron i primärskolan var 2009 82 %. 

Andelen som fortsätter i secondary school ökade kraftigt under 2000-talet och är i dag över 

50 % eftersom den nya konstitutionen också gör secondary school avgiftsfri och obligatorisk. 

Det enda man betalar för som förälder är en matavgift. Läs- och skrivkunnigheten hos den 

vuxna befolkningen (över 15 år) uppskattades 2009 till totalt 87 %. Kenya har ett drygt 

tjugotal universitet och högskolor, många av dem privata. År 2010 satsades ca 17 % av den 

statliga budgeten på utbildning. (NE.se) Under min tid i Kenya har jag besök en sceondary 

school, det är motsvarigheten till vår gymnasieskola.  

 

3.3 Könsstrukturer i Kenya 

I den kenyanska kulturen har kvinnan generellt en lägre ställning än mannen. Eftersom många 

kenyaner är kristet troende och bibeln kan tolkas som att kvinnan är lägre stående än mannen 

uppfattas det därför också så. Den traditionella kvinnorollen är att kvinnan skall ta hand om 

hushållssysslorna och barnuppfostran medan mannen istället skall inbringa inkomsterna. Ett 

gott exempel på detta är vad man kallar kvinnor i samhället efter att det fött en son. I formella 

sammanhang kallas de fortfarande ”Mrs” och efternamnet. Men som tilltalsnamn vänner 
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emellan kallar man nu kvinnan ”Mamma” och så den förstfödde sonens namn. Detta händer 

inte om kvinnan endast föder flickor. Männen arbetar i mycket högre grad med lönearbete 

medan kvinnan förväntas ta hand om familjens jordbruk och utföra de tunga 

hushållssysslorna. Männen tjänar generellt sätt tre gånger så mycket som kvinnorna trots att 

de sköter samma arbete. (Utrikespolitiska institutet uppslagsord Kenya) 

 

En naturlig följd av dessa könsstrukturer är att kvinnorna lätt hamnar utanför skolsystemet 

och särskilt på landsbygden där man behövs hemma för att sköta gården och de dagliga 

sysslorna. Dock har det blivit bättre sedan den nya konstitutionen och den fria skolgången.   

 

Könsdiskriminering är formellt förbjudet, men i verkligheten är det långt till jämlikhet mellan 

könen. Kvinnor bidrar ofta med en stor del av familjens inkomster och ansvarar samtidigt för 

barnen samt för tungt arbete, som att hämta vatten och ved. Samtidigt har de sämre 

egendomsrättigheter. Änkor övertar ofta den traditionella rätten att bruka jorden, medan den 

legala äganderätten oftast går i arv till mannens familj. Vid en skilsmässa förlorar kvinnan 

ofta tillgång till marken och det hon äger. Kvinnor är också underrepresenterade i politiken. 

Den nya författning som antogs 2010 föreskriver emellertid att en tredjedel av alla platser i 

valda församlingar måste vara kvinnor. (Utrikespolitiska institutet uppslagsord Kenya) 

 

3.4 Min bakgrund 

Jag är i slutet av min lärarutbildning för grundskolans senare år och gymnasiet där ämnena 

svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap ingår i utbildningen. Delar av 

utbildningen har varit verksamhetsförlagd och under den har jag varit på en gymnasieskola. 

Jag har även arbetat som vikarie i grundskolan under utbildningen. Detta bidrar till att jag är 

välbekant med det svenska skolsystemet och kulturen kring det eftersom jag både varit aktiv 

som lärare i skolan, men också relativt nyss varit elev i det svenska skolväsendet. Min studie 

har utformats i samråd med min handledare Kenneth Sandelin, anställd som doktorand i 

historia på avdelningen för samhälls- och livsvetenskaper på Karlstads universitet. 

 

3.5 Lärarnas bakgrund 

Jag har för att göra läsningen bekvämare valt att kalla skolan vid namn och även pedagogerna. 

Naturligtvis är dessa namn inte deras riktigt utan påhittade av mig för att dölja deras riktiga 
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identitet. Alla mina respondenter arbetar på Mwai Kibaki secondary school och har en 

kenyansk lärarutbildning på universitetsnivå bakom sig. Mr Oduya har arbetat som lärare i 30 

år och är 53 år gammal. Han valde tidigt i sitt liv att bli lärare och har undervisat i cirka trettio 

år. De ämnen han har är geografi och Kenyas speciella blandning av historia och 

samhällskunskap, ”history and govorment”. Mrs Dungo är 45 år gammal och har undervisat i 

över 20 år, hon arbetar idag som ”deputy principal” (vice rektor) vilket hon gjort de senaste 

fem åren. Hennes huvuduppgift är ändå att undervisa och det gör hon i CRE (christian 

religious education) och geografi. Hennes övriga arbetsuppgifter är att assistera rektorn i det 

administrativa arbetet, vidare har hon ansvar för disciplinen tillsammans med en 

disciplinkommitté. Hon ansvarar också för att lektionerna flyter som de ska och att läraren 

sköter sitt arbete och undervisar på utsatta tider. Tredje intervjupersonen heter Mrs Lawernzi, 

hon arbetar som lärare i ”home science” och PE (physical education). Under de senaste 

femton åren av Mrs Lawernzi 35 åriga liv har hon arbetat på skolan. I dagsläget utbildar hon 

sig även till psykolog. Detta för att antingen arbeta som kurator eller som psykolog på heltid. 

Mrs Aniam är ”head of guidance consulting” men arbetar naturligtvis också som lärare. Hon 

är 38 år gammal och hennes universitetsutbildning ledde till en examen i CRE och kiswahili.  
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4. Metod 

Under detta avsnitt kommer jag att diskutera metodvalet för mitt examensarbete. Eftersom jag 

långt innan skrivprocessens start var tvungen att fastslå min metod för att kunna bedriva mina 

fältstudier i Kenya väljer jag att presentera den nu. Jag kommer också att diskutera uppsatsens 

validitet samt föra ett resonemang kring de beslut jag tagit vad avser datainsamlingen. 

  

4.1 De metoder som jag kommer att använda mig av  

Under denna rubrik kommer jag redogöra för de metoder jag använder mig av under 

uppsatsens arbete.  

 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Fokus kommer att ligga på kvalitativ forskning och komparativa studier, under 

metodgenomgången eftersom jag valt kvalitativ metod för detta examensarbete. Syftet med 

uppsatsen är att synliggöra kenyanska och svenska lärares förhållningssätt och medvetenhet 

kring genus i sina respektive skolsystem. Eftersom målet är att ”förstå mer” kring lärarnas 

jämställdhetssyn, lämpar sig kvalitativ metod bättre än den kvantitativa. (Bryman 2011:341)  

 

Den kvalitativa metoden är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 

arbetssätt. Dessa förenas av att forskaren själv är i den sociala verklighet som analyseras. 

Datainsamling och analys sker samtidigt på grund av att materialet ofta är stor och otympligt, 

samt att forskaren försöker att fånga såväl människors handlingar, som dessa handlingars 

innebörder. Med hjälp av kvalitativa metoder som ofta är i form av intervjuer och/eller 

observationer, strävar man som forskare efter att frambringa en helhetsbeskrivning av det 

efterforskade. Denna typ av studie omfattar med stor sannolikhet mindre grupper än 

kvantitativa undersökningar gör. Idag är kvalitativa metoder väl etablerade inom de flesta 

samhällsvetenskapliga discipliner. (Bryman 2011:340-348)  

 

4.1.2 Textanalys 

Det kan finnas flera olika skäl till att vi väljer att analysera en text. En första anledning är av 
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humanistiska skäl. Med hjälp av texten håller vi kontakt och skapar förutsättningar för ett 

socialt liv, till exempel genom sociala medier eller brev.  En andra orsak till textanalys är att 

vi behöver tolka texterna för att förstå vad författaren vill säga oss. För att förstå texten måste 

vi i många fall gå djupare in i den än bara ytligt läsa. En ytterligare anledning kan vara av 

retoriska orsaker. Vi behöver veta hur olika genrer använder sig av stilmarkörer för att själva 

kunna skriva de texter vi vill. Precis som jag gjort inför denna uppsats. Vi behöver också 

tolka texter för att kunna se eventuella manipulativa drag och hur texter kan påverka vårt 

beteende och våra känslor exempelvis genom propaganda och reklam. (Hellspång 1997:87) 

En läroplan behöver också tolkas för att förstås, precis som vilket textdokument som helst. I 

denna uppsats kommer jag att genomföra en kortare textanalys av Kenya och Sveriges 

läroplaner och ämnesplaner när det gäller jämställdhet och genus.  

 

4.1.3 Komparativ metod 

Genom att göra en komparativ studie vill jag nå en större förståelse av genusvärlden hos de 

olika lärarna i Sverige och i Kenya. (Bryman 2008:80) Kännetecknet för komparativa studier 

är att det finns ett antagande om att det finns likheter eller skillnader mellan två områden. 

Vetenskapen syftar till att identifiera orsakssamband. Jag har valt ett antal analysinstrument 

som jag kommer att använda mig av för att hitta likheter och skillnader mellan Sverige och 

Kenya. Vid komparativa analyser relaterar man olika kategorier mot varandra. Det kan vara 

begrepp, typologier, modeller eller teorier. Vad den komparativa logiken erbjuder är ett 

tankesätt att tolka underlaget i förhållande till de analytiska kategorierna. Ofta har man ett 

eller flera länder som jämförs, i mitt fall två länder. Vi har tre kategorier man använder sig av 

som grund vid komparativa studier. Dessa är: likheter förklaras med likheter, skillnader 

förklaras med skillnader och variationer förklaras med variationer. Dessa använder man sig av 

för att fastställa samband i komparativ logik.  

 

Målet med examensarbetet är att förstå mer om Kenyas skolsystem. Men min förhoppning är 

också, precis som Pepin skriver, att det ska ge mig och läsarna en större förståelse för det 

svenska skolsystemet. (Denk 2002:8) Som b-uppsats i samhällskunskapslärarutbildningen 

utförde jag en kontextuell studie av två svenska lärares syn på jämställdhet och genus i 

skolan. Här försöker jag på liknande sätt göra en kontextuell studie om Kenya som sedan 

kommer att användas för att jämföra dessa två länder. (Denk 2002:8)  
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4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Mitt empiriska material består av data från fyra intervjuer med kenyanska lärare. Dessa har 

jag sedan transkriberat och analyserat för att komma fram till resultatet. Jag genomförde 

semistrukturerade intervjuer, där jag utgick från samma intervjuguide i samtliga intervjuer. 

För skapa en intervjuguide sammanställde jag först de teman som var viktiga för intervjun. 

Sedan skapade jag en bank med följdfrågor som var formulerade på olika sätt, så som ”berätta 

mer”, ”kan du specificera dig” eller ”har du några exempel”. För att starta upp intervjun 

började jag med lätta frågor om respondentens namn, bakgrund och ålder med mera.  

 

Jag använder mig av öppna frågeställningar, vilket resulterade i att lärarna hade möjlighet till 

att uttrycka sina åsikter och tankar. (Bilaga 1) Det innebar att de hade möjligheten att uttrycka 

sina egna åsikter och värderingar till stor del. (Bryman 2008:204) Däremot är det omöjligt att 

påstå att jag inte påverkat lärarna jag intervjuade med frågor och dylikt eftersom 

intervjusituationen inte är en naturlig situation. Då jag spelade in och transkriberade de fyra 

intervjuer har tiden funnits till att noggrant kunnat lyssna, bearbeta och tolka det som lärarna 

berättar. Jag har därmed noggrant lyssnat till både ”vad” och ”hur” lärarna har uttryckt sig. 

(Bryman 2008:428) Språket är en faktor som inte är att förglömma i direkt koppling till mina 

intervjuer. Eftersom intervjuerna bedrevs i Kenya och engelska var språket vi kommunicerade 

på kan vissa otillräckligheter i mitt eget språk samt respondentens språk vara ett hinder. Vi 

förstod inte alltid varandra och hade ibland problem med ”fackspråket”. Även att jag använde 

mig av ljudupptagning gjorde att intervjuerna till en början kändes något spända.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet    

Validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra, vilket innebär att man måste lägga 

fokus på de båda begreppen, det ena förutsätter det andra. Validitet kan generellt sägas vara 

att man verkligen mäter det man vill mäta. Man bör alltid sträva efter hög validitet. Validitet 

handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. För att enkelt förstå begreppet validitet kan vi 

jämföra med exempelvis ett busskort. De är giltiga i vissa situationer men inte i andra. Inom 

forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för vilken population 

resultaten är giltiga. Inom kvalitativ forskning kan man inte bedöma tillförlitligheten med 

siffror med lätthet. Validitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva 

att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga 

rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under 
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processen har vuxit fram. (Bryman 2008:351) För att studie skall bli så tillförlitlig och 

användbar som möjligt har jag, först och främst, valt att noga redovisa metoderna och de 

tillvägagångssätt jag har använt.  

 

Reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har 

samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten 

beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under processen har 

vuxit fram. (Bryman 351:2011)  

 

Tidigare i min utbildning har jag skrivit en semistrukturerad intervjustudie vilket har förfinat 

min intervjuteknik. Det bidrog också till att jag kunnat utför arbetet med detta examensarbete 

på ett bättre sätt, mycket på grund av tidigare erfarenhet i vetenskapligt skrivande. 

 

4.4 Urval 

Urvalet av mina respondenter var inte helt enligt mina önskemål. Min första tanke var att 

genomföra fokusgruppsintervjuer med lärare i Kenya. Dock avrådde min kontaktperson på 

skolan från detta eftersom det praktiskt skulle vara svårt. Därför, i samråd med min 

handledare valde jag att göra semistrukturerade intervjuer. Jag vill beskriva mitt urval som ett 

bekvämlighetsurval. Min kontaktperson på skolan genomföra valen av respondenter eftersom 

det var skolans tradition, men också för att hon kände skola och lärarna. (Bryman 2011:194-

196) Vår kontaktperson på Lakipia Universitys styrde urvalet av den skolan vi hamnade på. 

Av detta kan jag konstatera att jag själv inte varit inblandad i urvalen av respondenter eller 

plats. Att man är medveten om det i fortsatt läsning ser jag som en förutsättning. Däremot 

tycker jag att skolan avspeglade den kenyanska statsmiljön på ett bra sätt och jag vill påstå att 

lärarna svarade på mina frågor ärligt.  

 

Mina respondenter från Sverige kommer som sagts tidigare från en tidigare uppsats skriven av 

mig. Dessa valdes ut av mig själv på skolan jag har praktik. Dessa lärare har jag god kontakt 

med och har även stundtals arbetat med dem. Jag menar att också detta var ett 

bekvämlighetsurval, mycket på grund av den korta tid man har att skriva under B-uppsatsen.  

 



 

  19 

4.5 Skolkontext 

Delar av mitt material är insamlat på en skola i Kenya och Nakuru. Skolan som materialet är 

insamlat på går under namnet Mwai Kibaki secondary school i denna uppsats. Mwai Kibaki 

secondary school är en förhållandevis vanlig kenyansk skola. Det går cirka 900 elever i den 

och de är uppdelade från ”form one to four”. Skolan erbjuder alla de nationella ämnena i 

Kenya vilket förbereder en för college eller universitetsstudier. Skolan ligger strax utanför 

centrum i nära anslutning till Nakurus slumkvarter. Skolgången i Kenya är som sagts tidigare 

gratis, dock måste man betala en matavgift. Mwai Kibaki high schools upptagningsområde 

var främst från familjer som har de sämre ställt och de kan mycket väl leva i Nakurus 

slumområde med under en dollar om dagen att leva på. Majoriteten av skolans elever 

tillskriver sig den kristna protestantiska tron, men på skolan finns även elever som har en 

annan religiös övertygelse. (Bryman 2008:351-352)  

 

Mitt svenska material är insamlat på en stor skola i Skaraborg. Skolan har ett stort 

upptagningsområde och därför är det stor variation på var eleverna geografiskt kommer ifrån, 

landsbygd som stad. Dock var majoriteten av eleverna i klassen etniskt svenska. (Bryman 

2008:351-352)  

 

4.6 Etiska överväganden  

Forskare har i intervjusituationer ett antal etiska överväganden att förhålla sig till. Innan varje 

intervjutillfälle passade jag på att informerade respondenterna om att de när som helst under 

intervjun har rätt att avstå från att svara eller avbryta intervjun. Detta kallas för 

samtyckeskravet och är något som Bryman (2008:442) skriver om. Kravet innebär att de 

intervjuade deltar på en frivillig basis. En annan etisk aspekt som Bryman (2008) tar upp är 

konfidentialitetskravet. Detta bygger på att respondenterna garanteras anonymitet.. Genom att 

ha detta krav i åtanke vill jag skydda respondenternas identitet. Alla namn jag nämner här i 

examensarbetet är fiktiva och påhittade av mig för att skydda respondenternas riktigt identitet. 

I vanliga fall hade jag även erbjudit att skicka respondenterna mina transkriberingar. Men 

eftersom intervjuerna bedrevs i Kenya och jag har väldigt begränsad tid avstod jag från det 

denna gång.  
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4.7 Intervjuerna  

Intervjuerna riggades på olika sätt. Alla bedrevs dock i ett slutet rum, där varken elever eller 

andra lärare kunde störa oss. Tre av intervjuerna var i Mrs Aniams ”guidance consulting” 

kontor. Intervjun med Mrs Dungo var på hennes eget kontor. Innan intervjuerna började 

berättade jag om de etiska övervägandena och att de inspelade materialet endast skulle 

användas till uppsatsen. Även om de inte skulle förstå språket jag skriver på, försäkrade jag 

dem om att de skulle få en upplaga av min uppsats skickad till skolan. Intervjuerna tog lite 

olika tid, men i snitt låg de på en halvtimme till 45 minuters ostört samtal. Även de svenska 

genomfördes i slutna rum utan betydande störningsmoment.  

 

Eftersom jag tidigare i min utbildning har jag skrivit en uppsats med kvalitativ metod som 

redskap vilket bidrog till att jag nu förfinat min intervjuteknik. Intervjufrågorna riktade jag 

aktivt till mina frågeställningar. Dels för att få svar på vad jag faktiskt ville, men också för att 

få en god avgränsning på intervjuerna. Eftersom syftet med själva underökningen är att se vad 

lärarna har för förhållningssätt och medvetenhet kring genusfrågor, utgick jag från lärarnas 

åsikter om undervisningen. Min intervjuguide finns med som bilaga i slutet av uppsatsen. 

(Bilaga 1) 

 

De första frågorna i intervjuerna var mer av allmän karaktär. Ganska snart kom vi dock in på 

centrala delar. Under samtalen signalerade jag flera gånger att det som respondenterna 

berättade var intressant och angeläget med nickar och instämmande ljud. Vid några tillfällen 

upprepade jag också vad intervjupersonerna hade sagt och frågade om jag hade uppfattat dem 

korrekt. Jag bad vid ett flertal tillfällen om att de skulle vidareutveckla sina tankar. (Bryman 

2008:419-428) De båda intervjuerna i Sverige startades upp med småprat vilket gav en trevlig 

atmosfär och goda möjligheter till bra intervjusvar. 
 
Under transkriberingen uppfattade jag intervjuerna med Mrs Aniam och Mr Oduya som mer 

lättsamma. Detta kan vara för att jag under min vistelse på skolan skapade en bättre relation 

till vissa av lärarna, däribland dessa två. Jag kände helt klart att språket var ett hinder och jag 

kunde inte uttrycka mig på riktigt samma sätt som jag önskat. Dock hjälpte respondenterna 

mig och intervjuerna blev bra. Innan intervjuerna hade jag farhågorna att lärarna inte skulle 

vara ärliga med sina svar och försöka svara det som de trodde att jag ville höra. Men så var 
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inte fallet. Jag tyckte de svarade på frågorna och min uppfattning var att de inte försökte dölja 

något. Det svenska materialet transkriberades likaså.  

 

De svenska intervjuerna kommer att redovisas under resultatet. Dessa skall sedan användas 

för att jämföra med de kenyanska lärarnas svar. Jag har tagit fram de relevanta från b-

uppsatsens i relation till mina frågeställningar i denna uppsats. Jag har med det svenska 

lärarna eftersom ”cross-culture” perspektivet är viktigt för min studie. Detta för att bredda 

förståelsen för jämställdhet i Kenya, men också i Sverige.  
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5. Genus i samhället  

5.1 Begreppsdiskussion med fokus på genus och jämställdhet 

När man började forska om genus och använda sig av kvantitativa studier studerades flickor 

och pojkar ur ett könsperspektiv, där kön var en variabel i betydelsen biologiskt kön. Detta 

såg man som grundläggande för idéer om uppfostran och föreställningar om könen (Connell 

2003). Det biologiska könet beskrivs idag samstämmigt av alla forskare jag läst. De har inte 

särskilt mycket att göra med identitetsskapandet och genusstrukturerna i samhället utan 

beskrivs rent biologiskt. Så när forskarna talar om kön menar de bokstavligt talat om man är 

man eller kvinna, det lägger ingen värdering i det vilket inte jag heller kommer att göra här i 

uppsatsen. Socialt kön är ett vanligt ord i svensk genusforskning. Dock menar jag att detta ord 

klingar negativt och har därför istället valt att använda ordet genus och jämställdhet. Dessa 

ord är mer inkluderande, det vill säga att både forskning om kön och könsskillnader samt 

forskning som studerar hur genus, social klass, etnicitet och sexualitet konstrueras. Till 

forskningsfältet har också forskning vars syfte är att avslöja och utmana ojämställda och 

ojämlika praktiker räknas. (Nyström 2009:2) Inom genusforskningen är kön och genus 

centrala begrepp. R.W. Connell förklarar i sin bok Om genus (2002) att man inte kan se 

kvinnlighet och manlighet som något endast av naturen givet, men inte heller som något som 

vi påtvingats genom sociala normer eller myndigheter. (Connell 2002:21) Kajsa Svaleryd 

skriver i sin bok Genuspedagogik att ordet genus innefattar så mycket mer än kön. ”Genus är 

vad det kulturella arvet och det sociala systemet formar oss till” (Svaleryd 2003:29)  

 

Genusbegreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars 

förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. Istället för att fästa 

uppmärksamheten på det biologiska könet, som beskrevs ovan, har genus kommit att 

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

kvinna eller man. I queerforskningen är Fanny Ambjörnsson en framstående svensk forskare. 

I hennes bok Vad är queer? (2006) skriver hon att frågor kring patriarkatets upprätthållande 

är viktigt i samband med genusfrågor och maktstrukturer i samhället. Ett problem med 

begreppet queer och till viss del även heteronormativitet är att begreppen är breda och det 

finns flera olika åsikter om vad som ingår i dem. (Ambjörnsson 2006:7-11) En viktig del 

inom queerteorin är ifrågasättandet av uppdelningen av ett biologiskt kön och ett socialt skapa 

genus, där queerteoretiker menar att den dikotomin inte är möjlig att göra. Ambjörnsson 
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skriver att skapa medvetenhet om att queer finns är viktigt för samhället och då också skolan 

för att diskutera kring vad som är normalt och vilka processer som normaliseringen skapar. 

(Ambjörnsson 2006:51) Även genusstrukturer är skapade genom normalisering och därför är 

det av vikt att samtala om detta i skolan för att synliggöra fördomar och normer, enligt 

Ambjörnsson. 

 

Ett begrepp som förknippas med genus är jämställdhet, som är det svenska ordet för jämlikhet 

mellan könen. I och med att kvinnornas underordnade position i samhället började bli en 

politisk fråga, infördes begreppet i Sverige på 1960-talet. Den svenska jämställdhetspolitikens 

mål är att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 

områden i samhället. Med detta menas att det ska vara en jämn fördelning av inflytande och 

makt och lika tillgång till utbildning (Myndigheten för skolutveckling 2003). Begreppet 

används idag flitigt i skolan och innefattar människors lika värde och lika rätt till utbildning 

oavsett könstillhörighet. ”Gender equality” är även ett ord man tar till när man talar genus och 

tjejer och killars möjligheter i Kenya.  

 

Genus i likhet med begreppet jämställdhet beskriver att problem kan uppstå mellan män och 

kvinnor och att detta leder till en maktaspekt i dess relation och återskapas i ett hierarkiskt och 

könsåtskiljande mönster. Jämställdhet i det här sammanhanget handlar om att ge pojkar och 

flickor samma utrymme i skolan för att ge dem chansen att bli de personer de har möjlighet 

att bli. Arbetet strävar mot att ge elever oavsett könstillhörighet en rättvis och demokratisk 

skolgång. Till skillnad från jämlikhet som innefattar alla människors lika värde avser 

jämställdhet endast förhållandet mellan könen (Wedin 2009:17). I Jämställdhetsarbete i 

förskola och skola skriver Eva-Karin Wedin (2009) att jämställdhet kan lyftas fram både 

kvantitativt och kvalitativt. Ser man på det kvantitativt strävar man efter en jämn 

könsfördelning av kvinnor och män (Wedin 2009:18). Den kvalitativa synen avser att kvinnor 

och mäns erfarenheter och kunskaper tillvaratas och att de får en jämn maktrelation. Forsberg 

(2002) beskriver det hierarkiska förhållandet i det svenska samhället och menar att i de flesta 

sammanhang värderas det ”manliga” och det som män gör, högre än det ”kvinnliga”. Detta 

kallar Yvonne Hirdman (2001) för ”mannen som norm”. Hon menar dock att genus är ett ord 

som ska ta oss bortom ord som kön, könsroller och jämställdhet som enligt henne i boken 

Genus – om det stabilas föränderliga former (2010). Att förstå genus är att förstå:  

 
”tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön – en mänsklig uppfinning, en 
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artefakt, en konstgjordhet, innebär att man försöker sudda ut denna hårda uppdelning, att man 

söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska uppdelningen av kön/kropp – genus. 

(Hirdman 2010:14) 

 

Hirdman är genusforskare och introducerade begreppet genus i Sverige, vilket är en 

översättning från engelskans gender, i en artikel i kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 (Hirdman 

1988). Hon definierar kön som socialt och kulturellt skapat (jfr kön som biologiskt skapat). I 

genusbegreppet är det inneboende att könet är något föränderligt och inte som en tidigare 

biologisk analys påstått, och fortfarande påstår, något deterministiskt (Hirdman 2003:106). 

 

5.2 Forskning om jämställdhet globalt sätt i samhälle och skola 

Genus och jämställdhet skiljer sig mycket åt beroende på vilket land man befinner sig i. Men 

tack vare att många länder numera har fri skolgång och tjejer och killar möts i allt större 

utsträckning har skola och jämställdhet blivit omdiskuterat i många länder. I tredje världen är 

ojämlikheten mellan könen betydligt större i jämförelse med västvärlden. David P. Baker & 

Gerald K. LeTendre (2005) för fram att de senaste 30 åren ändå har varit en bra och 

framgångsrik period för kvinnor i samhället och skolan. Många utbildningar har öppnats upp 

för kvinnor. En anledning till detta är att samhället har fått upp ögonen på de ojämlikheter 

som råder samt att människan inte bör särbehandlas på grund av sitt kön. Att även FN har valt 

att fokusera på jämställdhet i sina mänskliga rättigheter ses som ett steg på vägen.  

 

Det har blivit vanligare att alla barn både pojkar och flickor får möjlighet att gå i skolan, även 

i tredje världen. Skolan fungerar i allmänhet på samma sätt överallt i världen eftersom tanken 

bakom utbildning är densamma. Skolan formas mycket tillsammans med pedagogerna, 

lärarutbildningen och av landets kultur vilket leder till att jämställdheten mellan könen i 

skolan ser olika ut på olika platser. Skolan har till uppgift att forma eleverna till goda 

samhällsmedborgare. I och med detta överförs samhällets syn på kön och jämställdhet vidare 

till eleverna (Baker & LeTendre 2005:45).  

 

Baker & LeTendre (2005:89) skriver att läroplaner i många länder tar upp 

jämställdhetsbegreppet i utbildningen. Flickor i världen idag har inte lika möjligheter som 

pojkar när det gäller utbildning och rätten till skolgång och detta speciellt i de högre 

klasserna, då skolavgifterna är kan vara höga i vissa länder. Författarna menar vidare att 
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flickor i de flesta samhällen diskrimineras i skolan. De skriver även att flickorna ses som 

mindre intelligenta och är i allmänhet mer involverade i husliga sysslor som att städa, ta hand 

om småsyskon och hämta vatten och ved än vad pojkar är. 

 

Undervisningen i många länder favoriserar pojkarna eftersom de får de hög betalda yrkena i 

framtiden. Därför utgår ofta undervisningen från deras intressen och behov (Baker & 

LeTendre 2005:62). Pojkars dominans i skolan är något som förekommer på nästa alla ställen 

i världen. I könsblandade grupper ger flickor ofta efter för att pojkars ska kunna ta plats och 

framföra sina önskemål. Pojkar har dessutom en benägenhet att skaffa sig starka positioner 

genom att inte lyssna och nedvärdera flickor (Forsberg 2002:93). Michelle Fine & Lois Weis 

(2003) menar dock att det inte alltid nödvändigtvis behöver vara pojkarna som placerar 

flickor i en underlägsen position. Det kan även bero på landets kultur och hur pedagogerna 

förhåller sig till flickornas sätt att se på sig själva. Därmed inordna flickorna sig lätt i en 

underlägsen maktposition. Trots att dessa ojämlikheter mellan könen existerar är rätten till 

utbildning oberoende kön internationellt accepterad och de flesta skolor vill försöka skapa 

jämställdhet mellan könen (Colclough m.fl. 2003:56). Baker & LeTendre (2005:121) menar 

att detta mål är svårt att uppnå för skolor i länder som präglas av fattigdom, korruption och 

annan yttre påverkan som i till exempel Kenya. Skolor i västvärlden har däremot mer resurser 

att lägga på arbetet för att skapa en bra och jämställd skola.  

 

Hirdman har format begreppet genussystemet som förenklat kan förklaras som innehålla de 

tidsenliga, geografiska och kulturella förväntningar och begränsningar som ett kön måste 

förhålla sig till. Det kan liknas vid andra system, till exempel de kapitalistiska, som också ser 

olika ut utifrån var och när det existerar. Hirdman grundar sin teori om genussystemet på 

logiker som kallas dikotomi och hierarki.  

 

Variabeln kön är ett exempel på en dikotomi, det vill säga att den endast kan anta två värden. 

Enligt Hirdman innebär det att man håller isär könen, kvinna och man. Isärhållandets grund 

finns i arbetsfördelningen mellan könen och vad samhället föreställer sig förväntas av mannen 

respektive kvinnan (Hirdman 1988:78). Man kan också konstruera variabler som dikotomier 

för att underlätta bearbetning och analys. Till exempel kan man välja att indela befolkningen i 

ålder, där kategorierna yngre och äldre finns, eller varför inte inkomst i högre och lägre.  Det 

är denna naturliga uppdelning utav kön som bland annat Hirdman, Connell och Ambjörnsson 

ifrågasätter. (2008, 1996 & 2005) 



 

  26 

 

Hierarkin har länge funnits och är viktig för hur vi uppfattar kön. Det skapades tidigt i och 

med kyrkans framväxt för att man tydligt skulle uppfatta vem som var överordnad respektive 

underordnad i kontakten med Gud. Hierarki syftar på mannen som normbärare. Mannen 

uppfattas som det mänskliga och det rätta inom alla områden. Kvinnan framställs som könet, 

objektet och den biologiska varelsen. (Hirdman 1988:89) Hierarkin mellan könen återspeglas 

också mellan män som interagerar och umgås med varandra. Relationerna dem emellan 

bygger på dominans, allianser och underordning, vilket man tydligt märker i skolan mellan 

ungdomar (Connell 1996:48). Längst ner i maskulinitetshierarkin menar Connell att det finns 

en grupp män/maskuliniteter vilka är underordnade. Dessa förknippas främst med 

homosexuella män och de som uppfattas som kvinnliga/feminina. Det förknippas också med 

män som på ett eller annat sätt uppfattas som svaga, veka eller klena. Connell menar att 

sexualitet används konstant för att skapa hierarkier.  

 

Hirdman (1988:84) menar att vi bidrar till att upprätthålla dikotomin mellan könen på tre sätt. 

Det första sättet är att vi har en kulturell uppfattning som beskriver för oss hur en man och en 

kvinna bör vara. Detta kallar Hirdman för idealtypen. Det andra sättet handlar om hur kvinnor 

och män beter sig i och förhåller sig till varandra inom sociala rum, exempelvis hemmet eller 

arbetsplatsen. Hon beskriver hur detta begränsar det handlingsutrymme som finns och 

bibehåller ojämlikheter mellan könen. Ett exempel är ansvarsfördelningen i hemmet. Det 

tredje sättet vi upprätthåller dikotomin mellan könen på är det som händer från det att vi föds 

och blir individer. Vi socialiseras in i en heteronormativ värld där relation till varandra och 

andra blir tydliga genom vad mamma och pappa gör. 

 

Hirdman har också skapat begreppet genuskontrakt. Genuskontrakten är det som sätter 

ramarna för hur långt vi kan sträcka oss inom vårt kön. Dessa kontrakt kan vara lika mycket 

till vår fördel som någonting som verkar begränsande för oss individer men också för 

samhället. Dessa kontrakt sker på olika nivåer, exempelvis samhälleligt, kulturellt och 

interrelationellt (Hirdman 2003:23). Genuskontrakt skapas mellanmänskligt med bakgrund 

mot de genussystem som vår kultur och vårt samhälle har byggt upp. Kontrakten upprättas 

genom socialisering, exempelvis att man lär pojkar att inte bejaka sina känslor och flickor att 

de bör vara ansvarstagande gentemot andra. Pojkar och flickor lär sig naturligtvis inte bara av 

de vi säger till dem utan även de vuxna i deras omgivning gör. Ett andra sätt att skapa 

genuskontrakt i samhället är genom social kommunikation och kulturell uppfattningar. 
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Exempel på det förstnämnda är den könsspecifik arbetsfördelning som finns. Det kan vara så 

att kvinnan har svårt att nå högre positioner inom en organisation. Den andra har att göra med 

historiska, kulturella och geografiskt lagrade föreställningar om vad det innebär att vara man 

och kvinna. Dessa två är en del i det stereotypa genuskontraktet och som i detta sammanhang 

står i vägen för kvinnans utveckling från sitt kön. Att kvinnor föder barn har gjort att det 

kulturellt och historiskt ansetts som den naturliga ordningen att kvinnan skall ta hand om 

barnen. Detta har bidragit till segregeringen mellan könen och den logik mycket av vårt 

samhälle bygger på. Det är som att kvinnors biologi legitimerar deras sociala plats, den 

underordnade. Dessa tre delar tillhör reproduktionsprocessen vilket är något jag kommer att 

fortsätta ta upp senare.. 

 

Hirdman menar att biologi blir ett problem om man gör det till ett problem, det vill säga om 

man ser biologi som oföränderligt och autentiskt. ”Och därur tycks också följa ett slags 

självklart antagande att det ”riktiga” och det ”autentiska” är bättre än det onaturliga/icke-

autentiska och följaktligen bör vara det som bestämmer hur det ska vara. Som vore det som är 

naturligt också bra på ett slags ”ur-sätt”, så att det bör strukturera människors liv. Om man 

anser att det inte bara är legitimt utan önskvärt därför att det är naturligt, ja, då har man 

bekymmer. (Hirdman 2003:82-83). Hirdman avslöjar det naturliga, vilket är en viktig del för 

den som ämnar ta sig ur eller förbi sitt köns och genuskontraktet ramar: ”Att hävda att något 

är naturligt betyder inte att man måste acceptera en rad följder som evigt givna som naturliga: 

att kvinnor ska vara bundna till hus och hem, det lilla livet osv...// Det legitimerar inte 

segregering. Det gör inte ens segregering naturlig. Och även om det gjorde det behöver vi inte 

böja oss inför det som inför ett evigt imperativ. Det räcker med att vi inte vill.” (Hirdman 

2003:83).  

 

5.3 Genus och jämställdhet i Sverige skolas styrdokument 

Nedan presenteras skollagen, diskrimineringslagen och läroplanerna som gemensamt 

uttrycker att jämställdhet är ett obligatoriskt uppdrag för lärare och skolpersonal.  

 

5.3.1 Skol- och diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
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oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Skollagen 8 §) 

 

Det är i skol- och diskrimineringslagen som reglerar hur skolan och förskolans 

jämställdhetsuppdrag styrs. Redan i det första av lagens 29 kapitel tar lagstiftarna upp att man 

ska främja lika rättigheter för alla oavsett kön eller identitet. Det uttrycks också att 

utbildningen skall överensstämma med de demokratiska värderingarna där jämställdhet är en 

av de viktiga punkterna. (Skollagen 6 §) I arbetet med jämställdhet är kön och sexuell 

läggning samt könsöverskridande uttryck centrala. Genusmönster och normer som styr hur 

flickor och pojkar ska bete sig skapar diskriminering och kränkningar. Det är viktigt att ha 

kunskap om genus och jämställdhet för att bättre kunna hantera kränkningar och 

diskrimineringar, för att sedan skapa åtgärder och arbeta för att förebygga att trakasserier och 

diskriminering på grund av kön uppstår. (Wedin 2009:27)  

 

5.3.2 Läro- och ämnesplan för gymnasiet i samhällskunskap  

I den svenska skolan har det inte alltid varit en självklarhet att man behandlat flickor och 

pojkar lika. Idag strävar skolan istället efter en likvärdig utbildning (Gy11). I läroplanen för 

gymnasiet från 2011 skall utbildningen utformas så att:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män /…/ Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning /…/ Skolan skall aktivt främja kvinnor och mäns lika rättigheter och 

möjligheter. (SKOLFS 2011:5-6) 

 

/…/ 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. (SKOLFS 2011:144) 

 

I ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet skriver de att eleverna skall bredda, 

fördjupa och utveckla kunskap kring ett flertal aspekter där bland annat demokratiska 

förutsättningar, mänskliga rättigheter och jämställdhet är en del av det. (SKOLFS 2011:143) I 

ämnesplanen för samhällskunskap står det: 
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I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i 

enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (SKOLFS 2011:144) 

 

I och med detta finns det ett krav på att lärarna är pålästa om bland annat demokrati och 

jämställdhet. För om inte läraren tar debatten och låter eleverna utveckla kunskaper kring de 

ämnen citatet ovan berör så följer de inte sitt uppdrag. Därför är det viktigt att skolledare och 

lärare i sin planerade verksamhet tar med jämställdhets och demokratidebatten.  

 

5.4 Genus och jämställdhet i Kenyas styrdokument 

I Teaching and Learning in the Secondary Classroom (2001), vilket är ett motsvarande 

dokument till den svenska läroplanen, finns ett stycke som tar upp ”gender awareness”. De 

redogör för olika beskrivningar av vad som i Kenya ses som manligt och kvinnligt beteende. 

Kvinnan uppfattas som en blyg, tillbakadragen och bra på att lyssna. Medan mannen beskrivs 

som stark, mäktig, dominant, den som fattar beslut och skall bestämma i samhället. Dessa 

stereotyper speglas även i skolan. Därför tas de upp i dokumentet med en förhoppning om att 

förändra dessa synsätt hos eleverna och pedagogerna. Författarna bakom dokumentet för 

diskussionen vidare om genusolikheter i skolan och anser att dessa är tydliga. De menar att 

man tydlig kan se i antalet inskrivna elever av respektive kön på skolan, elever som hoppar av 

och interaktionen som bedrivs i klassrummet huruvida jämställdheten ligger till. Det går att 

utläsa att skillnaden mellan pojkar och flickors närvaro om de väl går i skolan är minimal, 

men att den varierar beroende på landområde och årskurs. De menar dock att de råder större 

skillnad mellan könen när det handlar om avhopp från skolan, här är flickor 

överrepresenterade av olika orsaker. Vid pojkars avhopp från skolan handlar det istället om 

frivillighet och deras möjlighet att tjäna pengar (Teaching and Learning in the Secondary 

Classroom 2001). 

 

I interaktionen i klassrummet menar författarna till dokumentet att pojkarna dominera i 

diskussioner, samtal och i andra gruppaktiviteter. Killarna är även de som i allmänhet pratar 

mest i skolan och flickorna blir i och med detta lyssnare. Pojkar väljer även att placera sig 

längst fram i klassrummet med anledning av att få pedagogens uppmärksamhet. Flickor 

placerar sig däremot längre bak i klassrummet eftersom de är blyga och rädda för att svara på 

frågor (Teaching and Learning in the Secondary Classroom 2001). I dokumentet berättas det 
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även om olika beståndsdelar som ska verka preventivt vad gäller könsskillnader i skolan. 

Vidare följer vad pedagogen och skolpersonalen kan bidra med i sitt arbete och vad de bör 

vara medveten om angående genus och jämställdhet. Pedagogens förväntningar och attityder 

gentemot flickor och pojkar kan påverka deras deltagande i klassrummet menar författarna 

och uppmanar pedagogerna till en kraftsamling. Pedagogen har till uppgift att motverka 

traditionella könsmönster och att inte arbeta enligt den rådande kulturen och framhäva vissa 

sysslor som kvinnliga respektive manliga. Från dokumentet sida föreskrivs det att pedagogen 

har det huvudsakliga ansvaret i arbetet för en jämställd skola (Teaching and Learning in the 

Secondary Classroom 2001).  
 

5.5 Sammanfattning  

Idag vet vi att människor tidigt skiljer på pojkar och flickor och åtskiljandet fortsätter livet ut. 

Däremot kan det se olika ut beroende på tid, kultur, etnicitet, klass, med mera. I Kenyas 

styrdokument beskriver man hur det har sett ut och hur man skall arbeta för att uppnå 

jämställdhet. Oftast uppfattas jämställdhet som något man kan mäta kvantitativt. I Sverige har 

vi stiftat lagar kring jämställdheten och i våra styrdokument är de framträdande att läraren 

måste försöka arbeta för en norm fri skola. I möten med andra i vårt samhälle är betydelsen av 

vilket kön en människa har centralt och dessa relationer mellan kön framstår som en både 

föränderlig och stabil struktur. (Hirdman 2001:187) Flera av forskarna betonar vikten och 

beskriver att makt har en central funktion i jämställdheten, oavsett om man befinner sig i 

skolan eller på annan plats i samhället. Hirdmans resonerar sig fram till att vi tydligt ser och 

har en dikotomin som består i kvinna och man. Det finns normer, makt- och belöningssystem 

som driver män och kvinnor att leva upp till traditionella, patriarkala ideal och uttrycka sig 

manligt respektive kvinnligt vilket leder till ojämställda förhållanden. Det skapas en hierarki 

mellan de båda könen. Dessa tankar reproduceras i vårt samhälle genom sättet vi uppfostrar 

våra barn, hur kulturen runtikring oss är och hur människor i de olika sociala rummen vi 

befinner oss i uppfattar oss. Detta kallar Hirdman att genuskontrakt skapas. Dessa tre olika 

förhållningssätt ser jag som centralt i Yvonne Hirdmans resonemang kring genus och 

jämställdhet. Dessa tillsammans kommer att vara utgångspunkten i mitt arbete med att 

analysera och resonera kring mitt resultat. I nästkommande kapitel kommer jag att presentera 

dikotomi, hierarki och reproduktionsprocessen vilka kommer att bli mina analysinstrument. 

De kommer att leda uppsatsen genom resultat, analys, teoribildning och diskussion.  
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6. Analysinstrument  
En av de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att de mycket snabbt 

genererar mycket material. Tyvärr finns det för kvalitativ dataanalys ingen kodifieringsteknik 

än, och många menar också att det inte är något att sträva efter. Det vanligaste sättet att 

analyser kvalitativ data är Grounded theory även om det finns andra analysinstrument. 

Ursprungligen kommer detta sätt från Glaser & Strauss. (Bryman 2008:510-511) 

 

Den senaste definitionen av Grodunde theory är: 

 
Teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan datainsamling, analys 

och den resulterande teorin. (Bryman 2008:513)  

 

6.1 Mina analysinstrument 

I kvalitativ forskning har man som sagt ofta stora mängder data som skall analyseras. Detta 

gör man genom att strukturera upp, sålla ut de viktiga och sedan tolka detta. För att kunna 

hantera det empiriska materialet har jag valt att identifiera att antal olika begrepp som 

fungerar som analysinstrument. Analysinstrumenten används för att skapa ordning och 

analyser det empiriska material som mina intervjuer har skapat. Jag har valt att använda mig 

av ett antal begrepp när jag ska analyser mina resultat. De begrepp jag valt har successivt växt 

fram. Under min vistelse i Kenya startade jag redan upp en öppen kodning av materialet. Jag 

försökte kategorisera mina respondenters svar. Efter hemkomsten startade processen med att 

skapa samband mellan de olika delarna för att sedan välja ut kärnkategorier och systematiskt 

relatera dessa till varandra. Min förhoppning är att dessa begrepp skapar fokus tillsammans 

med mina frågeställningar och ger betydelse till mina resultat där kopplingar och 

beskrivningar mellan koderna blir tydliga. Genom detta är mina förhoppningar att jag skall 

kunna reflektera, se mönster och se betydelsen av mina resultat. (Bryman 2008:525)  

 

De olika begreppen jag har valt att använda är hierarki, dikotomi, kulturella uppfattningar, 

sociala rum och socialisering. Genusforsaren och professorn Yvonne Hirdman menar att 

genussystemet är uppbyggt på två principer som jag också valt som analysinstrument. Den 

första är dikotomin, isärhållandet av det manliga och kvinnliga som inte ska blandas. 
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Isärhållandets lag finns överallt, den hänvisar män och kvinnor till olika egenskaper, platser 

och jobb. Den andra är hierarki där mannen ses som norm, männen är människor och det 

normala medan kvinnan sticker ut från normen. Att vi lever i ett patriarkat menar Hirdman är 

tydligt och en viktig del för att kunna se genussystemet. Genom att mannen ses som norm för 

honom till överordnad medan kvinnan ses som undantaget. Denna norm går dock väldigt 

långt bak i historien, även om den inte är lika tydlig i vårt svenska samhälle. Att skilja på män 

och kvinnor har man enligt mina respondenter i Kenya gjort sedan Gud skapade mannen och 

kvinnan. Därför är dikotomi ett gott analysinstrument när man ska ta sig an jämställdheten i 

Kenya. Tillsammans påverkar kultur och religion mycket i landet och mellan dikotomierna 

skapas det snabbt en hierarki. (Hirdman 1988) 

 

De andra etiketterna jag har valt för analysen går att hitta i Hirdmans genuskontrakt. Hon 

menar att det är något som ärvs från generation till generation och förändras i samklang med 

samhället utvecklas. Dessa genuskontrakt sker genom reproduktionsprocesser som Hirdman 

förklarar med hjälp av Jurgen Habermas livsvärldslära. De finns tre stycken 

reproduktionsprocesser, den första av dessa är kulturell överlagring som jag kallar kulturella 

uppfattningar. Detta innebär att de med bilder eller uppfattningar vi har om hur förhållandet 

mellan man och kvinna bör vara. Det är idealtypsrelationer mellan könen. Den andra är social 

integrationsnivå. Det har att göra med arbetsdelningen som finns mellan könen och hur män 

och kvinnor förhåller sig till varandra i olika institutioner som till exempel hur pojkar och 

flickor förhåller sig till varandra i skolans värld. Jag kallar denna etikett sociala rum. Den 

tredje och sista reproduktionsprocessen är socialisering på individnivå. Genom direkt 

inlärning när vi var små barn uttrycker denna sig väldigt konkret. (Hirdman 1988) Dessa tre är 

av stor vikt för att kunna utröna hur förhållningssättet och medvetenhet kring jämställdhet ser 

ut hos de Kenyanska pedagogerna. Jag har valt dessa begrepp som analysinstrument eftersom 

jag genom detta kan uppnå en god analys av mina resultat. Utifrån vad mina respondenter 

svarade har jag resonerat mig fram till begreppen i samråd med min handledare och funnit att 

dessa varit till stor nytta. Och tillsammans med reproduktionsprocesserna som gör att 

kategoriseringen av mina resultat blir tydlig hoppas jag kunna hitta ett flertal spännande 

slutsatser i mina resultat.  
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7. Resultat  

 

I denna del kommer resultatet av mina intervjuer att redovisas. Jag har valt att presentera 

resultatet i form av temarubriker där jag förklarar deras åsikt. Jag har som tidigare nämnt 

intervjuat 4 pedagoger, en manliga och tre kvinnliga pedagoger. Dessa arbetar allesammans 

på en secondary school där åldrarna är 15-19 år. 

 

Intervjuerna genomfördes på engelska. Däremot presenteras resultatet på svenska med 

anledning att underlätta för läsaren. Jag kommer att använda exakta citat och dessa kommer 

att vara på engelska eftersom en översättning kan leda till feltolkning av pedagogernas 

uttalanden. Anledningen till exakta citat i den löpande texten har sin grund i att jag anser att 

resultaten blir mer intressant och innehållsrik när de intervjuades egna formuleringar 

framhålls. 

 

Resultatet kommer att indelas i olika huvudrubriker. Rubrikerna är formade utifrån mina 

frågeställningar med anledning av att kunna besvara mitt syfte. Dessa frågeställningar har jag 

även utgått ifrån när intervjuguiden utformades. Den första rubriken ”Vilka förhållningssätt 

och vilken medvetenhet har de kenyanska pedagogerna till jämställdhet i klassrummet” 

kommer att innehålla beskrivningar av pedagogers vetskap om hur dessa pedagoger ser på 

och arbetar med jämställdhet i klassrummet. Efter detta följer ett stycke om hur pedagogen 

behandlar de olika könen. Till den sista frågan presenteras resultatet från min b-uppsats. Den 

uppsatsen heter I fnittret gömmer sig genusstrukturer och skrevs av mig våren 2012. Den går 

att läsa i sin helhet om man ber mig. 

 

Alla intervjuer utfördes utifrån min intervjuguide vilket medförde att alla pedagoger fick 

samma frågor. Även om det var en variation av frågor fick jag liknande svar på flertalet av 

dem. På grund av detta kan det förekomma en del upprepningar i resultatet. Jag finner det 

dock vara relevant att ta med denna upprepande information vid flera olika tillfällen eftersom 

deras svar behandlar olika områden.  
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7.1 Förhållningssätt och medvetenhet kring jämställdhet i det kenyanska 

klassrummet 

De fem olika typer av analysverktyg för att analyser mitt resultat kommer att synliggöras i 

texten. Dessa är hierarki och dikotomi tillsammans med tre delar av reproduktionsprocessen, 

socialt rum, kulturella uppfattningar och socialisation. Dessa kommer att operationalisera 

löpande i texten. Utifrån vad respondenterna säger relateras deras uttalande till 

analysverktygen. 

 

Åsikterna kring och hur det ser ut gällande jämställdhet i det kenyanska samhället talade 

respondenterna gärna om. De visste vad ”gender” och ”gender eqality” var och det berättade 

gärna om den nya kenyanska reformen från 2010. I den var det bland annat inskrivet att en 

tredjedel av alla parlamentariker var tvungna att vara av de ena könet. Respondenterna vill 

framhäva att regeringen tar steg mot ett mer jämställt land. Det sociala rummet som regering 

och parlament utgör kämpar för jämställdheten. På frågan om hur jämställdheten ser ut på 

skolan, skiljer det sig mellan pedagogerna. Till en början säger alla desamma, men en bit in i 

intervjun märker man tydliga skillnader. De som anser att jämställdhet är något bra och 

viktigt att arbeta med menar att det i klassrummet inte finns märkbara skillnader mellan 

könen. Detta eftersom att eleverna undervisas tillsammans och därmed är lika. ”In school we 

don´t have a boy or a girl, we have a big amount of students”. (Mr Odoya) Mr Odoya menar 

att han uppmuntrar eleverna till att vara lika och ställer lika många frågor till tjejer och killar 

så de kan delta i samma aktiviteter aktivt i klassrummet och på skolan. Respondenterna 

instämmer ening och anser likaså att jämställdheten existerar eftersom alla elever oavsett kön 

sitter tillsammans i klassrummet och att all undervisning sker i helklass. De som upplever att 

jämställdhet förekommer formulerar sig på följande sätt: 

 
 In school all students are the same. That’s why we put them together, they sit together, the have 

PE toghter and they eat togheter. We want to see them as one class, as individualls. That’s why the 

have school uniforms and look the same. (Mrs Aniams)  

 

Respondenterna menar här till en början att det sociala rummet som skolan utgör arbetar och 

når jämställdhet. Mycket tack vara helklass undervisningen där tjejer och killar blandas. Mrs 

Aniams menar också att det är på grund av skoluniformen man ser dem som individer. I 

samhället som socialt rum ser det annorlunda ut eftersom alla har egna kläder på sig.  
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Utanför skolan som socialt rum har flickorna betydligt fler sysslor att utföra, så som att samla 

ved, ta hand om småsyskon, hämta vatten och laga mat. Pojkarna gör däremot inte något av 

detta när det kommer hem. Här skapas en väldig klyfta mellan pojkar och flickor. En tydlig 

dikotomi som hierarkiskt ordnar könen. Detta leder i sin tur till att flickorna inte har någon tid 

till att göra skolarbete och intresset för att lära minskar och de kommer efter i sin inlärning. 

Mrs Aniams, Mr Oduya och Mrs Lawernzi berättar att avhoppen är en bidragande orsak till 

bristen på jämställdhet. Många flickor tvingas hoppa av skolan på grund av tidigt giftermål 

eller graviditet vilket leder till att antalet flickor i de högre klasserna är betydligt färre än 

antalet pojkar.  

 
Girls tend to drop-ut when they reach puberty. Some drop out because of  pregnancy. Others drop 

out and get married early because the family can’t afford to have the girl at home and they need 

someone to support their daughter. (Mrs Lawernzi)  
 

Respondenterna påpekar också att skillnaderna i Kenya är enorma. I vissa byar på landet har 

de inte hänt något när det gäller jämställdhet medan det i större städer är på god väg. I Kenya 

har de skolplikt och det är även för ”secondary school”. Undervisningen är även avgiftsfri 

men ändå är de svårt att få tjejerna att gå ut skolan på landet där de behövs hemma. (Mr 

Oduya) Dikotomin här är stark, även studiemotiverade tjejer måste klara av hemmets sysslor 

innan de kan ta tag i studieövningar. Kenyas kultur är som sagt otroligt stark, och det bidrar 

till att pedagoger undermedvetet följer den, menar Mr Oduya. En flickas syssla i skolan är 

bland annat att samla in böcker och ge till pedagogen samt att sudda svarta tavlan, till skillnad 

från en pojkes som har auktoritet och bestämmer bland annat över flickorna och andra elevers 

sysslor. Enligt Mr Oduya finns det en inbyggd hierarki i och med den kenyanska kulturen. I 

och med denna uppdelning upplever många pedagoger att det förekommer en ojämlikhet 

mellan könen i skolan som socialt rum. Alla respondenterna påpekar dock att man har valt att 

ha prefekter i alla klasser, två flickor och två pojkar. Dessa skall fungera som hjälplärare. 

Detta menar respondenterna ska hjälpa eleverna avvänjning från normerna, att en tjejprefekt 

även står över de manliga eleverna. Det skall vara ett steg i riktning mot en mer jämställd 

skola. Tack vara att secondary school nu är avgiftsfri blir det för många elever i klassrummet 

för att läraren själv skall kunna sköta allt. Därför finns prefekterna, de lever också kvar som 

en del av den kenyanska kulturen. 

 

De flesta av pedagogerna påpekar att trots deras ansträngningar har de inte nått ända fram. De 
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uttrycker att det bland annat beror på att flickor av olika orsaker presterar sämre än pojkarna. 

En av anledningarna ligger i att flickorna når vuxenstadiet och koncentrerar sig mindre på 

skolarbetet tidigare än pojkarna. Menstruationen är ett stående problem för flickorna eftersom 

många av dem inte har råd med nödvändiga sanitetsprodukter. Om detta hade varit ett manligt 

problem hade man med stor sannolikhet löst det, menar Mr Oduya.  

 
The buildings is a problem. The girls have nowhere to throw the sanitary towels. Some of the girls 

can't even afford sanitary towels, which is a big problem. So, they will stay home insted. (Mr 

Oduya)  

 

Eftersom flickor och det kvinnliga könet hierarkiskt nedvärderas i den kenyanska kulturen 

blir detta ett stående och stort problem. Byggnaderna är byggda av och för män och därför 

kommer tjejerna utanför.  

 

Mina respondenter anser att pojkarnas övertag och beteende bland annat beror på landets 

kultur där mannen sägs vara högre uppsatt än kvinnan. Detta leder till att pojkarna tror sig 

vara bättre och mer speciella än flickorna. Eftersom de hela tiden ser sina föräldrar integrera 

med varandra i hemmet socialiseras pojkar och flickor in i dessa roller. Uppfostran sker till 

stor del i hemmet där mannen ser sig som ledare över kvinnan, som hemmets herre, menar 

Mrs Aniams och Mrs Dungo. På vissa ställen förändras detta synsätt och överlägsna beteende 

men ofta har de sitt ursprung i hemmet vilket de sedan för med sig till skolan. Killarna vågar i 

och med de ta plats och välja ämnen som av samhället anses som svåra. Mrs Aniams och Mrs 

Dungo menar att de i skolan försöker undvika att behandla könen olika, ingen är bättre än den 

andra. Ett tungt ansvar vilar på skolan gällande jämställdhet eftersom eleverna från hemmet 

har med sig att ett av könen har en lägre position. Mrs Dungo säger:” Anywhere in Africa, 

sometimes boys look at the girls as they are salves.” (Mrs Dungo) Hon menar också att det är 

på väg bort, men fortfarande ett problem.  

 

Eftersom dikotomin är så stark mellan kvinna och man, flickor och pojkar i Kenya är 

respondenterna eniga om att det är pojkarna som dominerar och yttrar sig mest i klassrummet. 

Flickorna är däremot blyga och har svårt att prata inför klassen vilket leder till att pojkarna får 

ett övertag och ett mer dominerande beteende. (Mrs Lawarenzi) När flickorna pratar är de 

dock bättre på att uttrycka sig och använder ett mer korrekt språk. Trots detta känner flickorna 

att pojkarna är bättre än dem vilket resulterar i att pojkarna får ett övertag, både prestations 
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och betygsmässigt. Pojkarnas beteende uppfattas av vissa pedagoger som stökigt, högljutt och 

aktivt och de menar att de måste tillrättvisas oftare än flickorna. I vissa situationer dominerar 

även pojkarna omedvetet över flickorna och försöker överrösta dem. Pedagogerna har den 

uppfattningen att detta beror på de båda könens olika natur och kulturella värderingar. 

Återigen ger respondenterna uttryck socialisationens vikt. En pedagog uttrycker: 
 

In Africa the boys from the birth are brought up to believe that they are more important than the 

girls. So, the take more space and do not give room for girls. Whatever they say they allways do it 

with a lot of confident. While the girls, let me put it this way, nerly not opens the moouth.. This 

makes the boys dominate. (Mrs Lawarenzi)  

 

Hur pedagogen bemöter och behandlar elever i skolan speglas även i hur de fördelar tiden 

mellan de olika könen. Enligt Mr Oduya fördelar lärarna på skolan tiden jämställt mellan 

könen, eftersom de undervisas i helklass. Däremot menar han att flickor ofta är blyga och har 

dåligt självförtroende så spenderar han mer tid med/till dem. Genom att uppmuntra och ägna 

mer tid till dem är målet att flickorna ska känna lika stort värde och självsäkerhet som 

pojkarna. Pojkarna behöver inte på samma sätt denna uppmuntran eftersom de är fria och har 

en god självkänsla. I Mr Oduyas uttalande ovan visas återigen prov på Kenyas starka kultur 

där dikotomierna och hierarkin är framträdande. Mr Oduya menar att flickorna underordnar 

sig pojkarna i och med det är så de har blivit uppfostrade. 

 
We always spend more time in girls. That’s because they need to be encouraged. They lack so 

many things in life and apart from that we have so many girls who are very ,very shy. To make the 

girls feel free, like the boys, we as teachers have to encouraged them, get to know them, spend 

time with them and see the girls as individualls. (Mr Oduya)  

 

Pojkarna reagerar ofta på denna särbehandling och uttrycker att det är orättvist att lärarna 

fokuserar på flickorna, påstår Mr Oduya. Andra reaktioner som respondenterna berättar om är 

att det särbehandlade könet skulle känna en avundsjuka och att de inte var omtyckt av 

pedagogen. Eleverna uttalar inte alltid i ord det missnöje som finns, men det märks ofta 

genom deras reaktioner att de känner sig diskriminerade. I och med att eleverna anser sig vara 

jämställda reagerar de vid ojämn tidsfördelning och menar att ingen borde få mer eller mindre 

tid. Mrs Aniams menar att ungdomarna i dagens Kenya är uppvuxna i en annan typ av kultur 

än hon själv. Detta ser hon inte som något gott. 
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Sometimes young people have lost respect for adults. They have lost the spiritual within 

themselves and sometimes, even, the belief in God. (Mrs Aniams)  

 

En annan situation där respondenterna menar att de kan göra en skillnad mellan de båda 

könen är vid användandet av olika röstlägen vid tilltal till pojkar respektive flickor. Mrs 

Laweranzi berättar att de strävar efter ett jämställt klassrum, men många gånger använder hon 

en mjukare röst när hon talar till flickor. Anledningen till detta är att flickorna är blyga och 

lättskrämda. Mot pojkarna är pedagogerna mer hårda och barska.  

 

The voice is good teaching effect, so we need to use it well. But it’s not good to use it in different 

ways when you speak to boys or girls. Some boys are free and brave and can be very brutal. You 

need to be strict with them. The girls on the other hand often shy away if you speak to the with a 

strict vocie…(mrs Lawernzi)  

  

Mrs Lawernzi menar dock att ett varierat röstläge kan vara en pedagogisk effekt som bör tas 

tillvara på. De andra anser fortsättningsvis att som pedagog bör man tala till eleverna på ett 

likvärdigt sätt så att alla känner sig älskade och uppskattade. Dikotomin, pojke och flicka gör 

sig återigen tydlig i Mrs Lawenzi resonemang. En annan uppfattning är att röstläget varierar 

beroende på vilken information som ska framföras i klassrummet. Om det handlar om en 

tillrättavisning så är pedagogens röst hård oavsett vilket av könen som har handlat fel. Men 

reaktionen hos könen efter en tillrättavisning är ofta väldigt olika påpekar respondenterna.  

 

Sammanfattningsvis råder det, hos respondenterna, olika uppfattningar vad gäller 

jämställdhetens existens i skolan. Dock betonar respondenterna att jämställdheten kan vara ett 

problem. Men de anser också att ojämlikhet råder, bland annat på grund av tidigt avhopp 

bland flickor. De menar vidare att ojämlikheten även blir påtaglig när det handlar om att välja 

hierarkin i klassrummet, då pojkar ofta får den ledande rollen. Utifrån mina analysinstrument 

och respondenters svar ser jag tydligt att den kulturella uppfattningen är av stor betydelse. De 

tre reproduktionsprocesserna tillsammans med religionen är av stor viktigt för hur kenyanerna 

uppfattar sig själva. Att kenyanerna så tydligt delar upp mänskligheten i två självklara 

dikotomiuppdelningen A och B, man och kvinna är tydligt utifrån svaren på intervjuerna. 

Kenyanerna ger också dessa två dikotomier platser på den hierarkiska stegen där mannen är 

överordnad kvinnan på grund av sitt kön.  
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7.2 Negativt med jämställdhet  

Till en början i varje intervju talade respondenterna om allt de goda med jämställdheten. Men 

i och med att vi blev bekväma i situationen och frågorna flöt på så vågade allt fler av 

respondenterna öppna sig och berätta om sin syn och tankar kring jämställdhet och genus. Här 

har jag under tre rubriker samlat negativa aspekter med jämställdhet som mina respondenter 

tog upp. Respondenternas tankar kopplas löpande i texten ihop med analysinstrumenten.   

 

7.2.1 Religionens påverkan på ett jämställt Kenya 

Religionen är stark i Kenya, vilket berättades om i kontextbakgrunden. Flertalet kenyaner 

tycker att religionen är väldigt viktig och att besöka kyrkan på söndagar gör alla.  

 
Our religion affects us in everything. It is very important to us and we do not want to go away 

from religion. In the Bible it says that the woman created in the image of man, and that man was 

created by God. Therefore, the man is over the woman. (Mrs Aniams)  
 

Mrs Aniams beskriver det som att mannen skall tillåtas vara herre i huset, annars kan det lätt 

bli konflikter och problem. Hierarkin i hemmet är ett naturligt inslag och Mrs Aniams påstår 

att hon vill att de ska vara så. Två av mina respondenter erkänner också villigt att det är 

mindre värda än sina män. Det står tillbaka och låter honom styra och bestämma i hemmet. 

Detta är en del av den kristna tron. Religionen är en stor del av Kenyas kutur. Mrs Aniams 

tillhör Presbyterianismen vilken fäster stor vikt vid kristna skrifter.  

 
We see human rights as a Western ploy. For a foundation, it is good, but the very contrary to 

Christian values. The man and woman are as I said not equal before God. (Mrs Aniams) 

 

Det uppfattar de kristna värderingarna som viktigare än de förhållningssätt som FN kommer 

med. Vikten av att göra Gud till lags, som Mrs Anaims uttrycker det, är av stor betydelse. ”I 

allways carry a bibel with me in my bag, so I know what to do”. (Mrs Aniam) Att gå emot de 

kulturella och kristna uppfattningarna är otänkbart. Alla de övriga respondenterna uttrycker 

sig på samma sätt förutom Mr Oduya. ”I think the church is taking too much time from 

people's lives, but that's just my opinion” (Mr Oduya)  
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7.2.2 Jämställdhet och makt  

Enligt Mrs Aniams påverkar också religionen hur man ser på människans sexuallitet. Som 

skrivits ovan menar Mrs Aniams att kvinnor är underställda männen eftersom mannen är 

skapad till guds avbild. Hierarkierna är tydliga i det kenyanska samhället vilket naturligtvis 

också påverkar jämställdheten.  

 
You know, the Bible says that men who are together as one lies with a woman is an abomination. 

You should go home to your friends who do this and tell them that it is only short-lived happiness, 

a short play. Children are the only long-lasting happiness in life. (Mrs Aniams) 

 

När jag ställer frågor till mina respondenter gällande maktdelning och homosexuallitet blir det 

fundersamma. Men när Mrs Aniams nämner ovanstående syns det tydligt hur de ställer sig till 

homosexuallitet. Hon ser att få barn är det enda sättet att få en långvarig lycka i livet. 

Homosexuallitet innebär en förlust av den naturliga maktbalansen som utgörs av dikotomin 

man och kvinna, men även den ordnade hierarkin där emellan. Homosexualiteten ses därför 

som ett hot, särskilt eftersom man inte kan få uppleva lycka i ett sådant förhållande. Enligt 

Mrs Lawernzi har vi sett flertalet prov på att människor har blivit straffade av Gud för att de 

levt ogudaktig.  

 
Greeks, Romans and Egyptians were destroyed because they did not have the right faith. They 

found, among other things, that gay sexuality was okay. Much coming from the west only 

increases the induvidualismen spreading emptiness. You from the west has a veil for the eyes, 

covering your contact with God. (Mrs Aniam)  

 

De uppfattar det sociala rummet som kallas västvärlden som en plats där individualismen är 

stor, enligt vissa respondenter, för stor. I Kenya fokuserar man istället på sin familjs välstånd 

och framfart. Så att tänka på sig själv och att hitta sig själv ses som väldigt främmande i 

Kenya. “You will find yourselfe when you get children” (Mrs Aniam)  

 

Strukturen som uppdelningen i form av dikotomin mellan man och kvinnan utgör är viktigt 

enligt mina respondenter för samhället. Kenyas nationella styre har haft stora brister genom 

åren vilket göra att en förlust av samhällets hårt framarbetade strukturer skulle vara en förlust. 

Ett av fundamenten i det strukturalistiska Kenya är att dikotomin som jag nämnde ovan där 

män och kvinnor håller sina roller och gör vad samhällets sagt åt dem att göra. ”If when men 
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begin to take an interest in their appearance and acquire earrings and more lost parts of the 

structures.” (Mrs Aniam) 

 

7.2.3 Jämställdhet gör män lata 

Arbetet för jämställdhet har kommit en god bit på vägen. Idag arbetar kvinnorna också med 

inkomstbringande jobb, och inte bara på familjens jordbruk. Idag är det också okej för 

männen att hjälpa till med barnuppfostran och sysslor i hemmet, vilket inte hade varit tänkbart 

förr i tiden. Jämställdheten har också bidragit till att arbetsmarknaden har öppnat sig för båda 

könen. Nu vågar och kan män till exempel söka omvårdnads- och köksarbeten medan kvinnor 

tar sig fram som ingenjörer, jurister och ekonomer. Samtliga av mina respondenter håller med 

om detta. Dock inte alla att jämställdheten nödvändigtvis har gjort kvinnan arbetssituation 

lättare. 

 
It is good that boys read home science in school. They can find work in hotels as cooks and can 

even do it better than women did. But the problem with equality is that women now earn their own 

money, it make that men feel inferior. It can help depritioner and that the men stop work. They are 

simply lazy, because of the equality. (Mrs Lawarenzi) 

 

Däremot framhäver Mrs Lawarenzi att jämställdheten har en fallenhet för att göra männen 

lata. Hon menar att de i alla fall förr drog in pengar till hemmet. Nu ska kvinnan göra det 

också vilket bidrar till att mannen inte gör något om det vill sig riktigt illa. Mrs Lawarenzi 

uttrycker som ovan ett hot mot samhällets strukturer. Detta i sin tur försvagar hierarkin som 

stor delar av förvärvs- och hemarbetet är uppbyggt kring i Kenya. Mr Oduya är inne på 

samma spår.   

 
When men have money, they want to treat their wives. When women have money, they do not 

give their money to the men, because she knows that he's home. She knows where she got him. 

(Mr Oduya)  

 

7.3 Pedagogernas syn på arbetet för jämställdhet  

För att skapa en jämställd skola krävs en medvetenhet angående jämställdhet hos 

pedagogerna. Nedan följer därför ett avsnitt om pedagogers syn på jämställdhet samt hur de 
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arbetar för att nå en jämställd skola. Här kikar jag på stycket utifrån den pedagogiska fråga 

”hur”.   

 
Equality in school is when everyone is treated equally. Everyone has the same opportunity to get 

where they want to reach. Anything that helps people to live a better life should be even asked. 

(Mrs Dungo) 

 

Jämställdhet i skolan är att alla oavsett könstillhörighet ska behandlas lika och att det inte ska 

var någon skillnad mellan pojkar och flickor. Respondenterna menar att jämställdhet innebär 

att undervisa eleverna tillsammans och att alla utför samma prov, samt att de har lika mål att 

uppnå gör skolan jämställd. En av respondenterna uttrycker att jämställdhet är skillnaden 

mellan pojkar och flickor och hur pojkarna favoriseras mer än flickorna. En förklaring är:  

 
Our culture is again a problem. The value boys more than girls, much because of the economy. In 

Africa, it is still the case that men earn more than women. That's why it is often more effort on 

their boys as parents, that girl still just going to be married off.. (Mrs Dungo) 

 

Med detta menar Mrs Dungo att jämställdhet inte alltid behöver betyda att könen behandlas 

lika, utan att i Afrika kan detta begrepp utgöra en skillnad mellan könen. Begreppet kan även, 

enligt ett fåtal av de intervjuade, refereras till hur kvinnor särbehandlas i samhället eller till 

hur något av könen är diskriminerande mot varandra.  

 

På frågan om jämställdhet är något som är viktigt, är alla respondenterna eniga om att det är 

ett område som bör prioriteras och diskuteras. Ingen elev bör på grund av sitt kön 

diskrimineras utan det är viktigt att behålla en god gemenskap i klassrummet:  
 

Equality is important to me! Equality is good in school and we are constantly working to get the 

girls and guys on the same level. One problem is that girls like to drop out of school early, which 

helps to not get an equally good education. Though we are on track to change that. Although 

Parliament is today more equal which is really good.. (Mrs Lawarenzi)  

 

Det är viktigt att uppmuntra tjejer i skolan. Det är svaret jag får på huruvida de arbetar för 

jämställdhet. Tjejerna hamnar lätt lite utanför på grund av olika omständigheter och det är 

viktigt för det kenyanska samhället att ha båda könen på alla arbetsplatser. Mr Oduya berättar 

att han försöker från första årskursen på secondary school att inspirera tjejerna att ta del av 

naturvetenskapliga kurser och matte. Han menar att det främjar jämställdheten att arbeta 
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aktivt att ha en jämn könsfördelning på skolan i alla ämnen. Även Mrs Aniams menar att hon 

uppmuntrar tjejerna. Hon för försöker också göra det lättare för dem att stanna kvar i skolan 

med hjälp av att bidra med sanitetsprodukter och huvudvärkstabletter.  

 

Samtliga respondenter anser däremot att jämställdhet är något att eftersträva. Men deras syn 

på vad som är jämställdhet stämmer inte riktigt överens med vår definition av jämställdhet i 

Sverige. Vilket är något jag kommer in på i diskussionen senare. Pedagogerna yrkar på att 

eleverna oavsett kön ska ses som likvärdiga och att detta ska eftersträvas i skolan. Vid 

inträffandet av flickors tidiga avhopp från skolan, arbetar pedagoger för att få dem att komma 

tillbaka och avsluta sin utbildning, med målet att skapa en mer jämställd skola. Pedagogerna 

arbetar även med att uppmuntra flickor så att de kan känna sig jämställda med pojkarna och 

att de är lika mycket värda samt att de har förmågan att prestera i samma utsträckning som 

pojkar. 
 

7.4 Förhållningssätt och medvetenhet kring jämställdhet i det svenska 

klassrummet  
Då en del av min studie är att jämföra vad lärare säger om jämställdhetsfrågor redovisas här 

Sverige, vilket är de land Kenya skall jämföras med. Här kommer mina två respondenters från 

Sveriges uppfattningar om genusstrukturer i klassrummet presenteras under var sina rubriker. 

Detta är resultatet från min föregående uppsats i samhällskunskap. Mitt mål under b-

uppsatsen var att identifiera genusstrukturer i det svenska klassrummet och undersöka vad 

pedagoger gjorde i arbetet för jämställdhet. Även under denna rubrik knyts respondenternas 

svar till analysinstrumenten. Uppsatsen innehöll intervjuer med två lärare från två olika 

program på en stor gymnasieskola i Sverige, jag har i uppsatsen valt att kalla den 

Livsgymnasiet. Den ena läraren, som här kallas Tekkla, arbetar som svensk- och 

samhällskunskapslärare på ett praktiskt program. Tekkla är i medelåldern och har arbetat som 

lärare i lite över tio år. Den andra läraren som jag kallar Leon arbetar som samhälls- och 

psykologilärare på ett teoretiskt program. Han har arbetat som lärare i större delen av sitt liv 

och har passerat sextio strecket. 

 

7.4.1 Leons uppfattningar 

Leon berättade mycket och väldigt gärna om hur han såg genusstrukturer uppträdde. Han 
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menade att i den tidigare delen av hans nu nästa 40 åriga lärarkarriär var genus något han inte 

funderat på. Men den kulturella uppfattningen i samhället har ändra sig och idag har han 

börjat sätt ord på vad han gör. Han påstår att intresset alltid varit stort för individer. Under 

årens gång har han valt att lägga mycket fokus på att alltid se elever som just individer och 

inte sitt kön. Leon problematiserar kring uppfattningarna om dikotomin manligt och kvinnligt, 

vilket överrensstämmer med Hirdmans teori om makthierarkin där mannen är norm och 

kvinnan är avvikande, men även queertankarna kring maktstrukturer och patriarkatet.  

 
Leon: Till exempel så kan man titta på flickor eller om det sitter en grupp kvinnor och så pratar 

man och så säger flickan så här stolt, eller någon utav de kvinnliga väninnorna: ”Jag var en sån här 

riktig pojkflicka!” Men du hör aldrig en pojke sitta och säga att jag var en… tjejpojke! (kort paus) 

Eller om en pojke skulle ta på sig lite höga klackar och ta på sig läppstift eller sånt så skulle säkert 

mamma och pappa bli starkt oroade. Men om en flicka tar fram ett svärd och springer omkring då 

skulle mamma och pappa bli stolta över att det här är en flicka som vågar ta för sig. Så det är… 

alltså att… de kvinnliga attributen, de är sedda som mera negativa. (Intervju, Livsgymnasiet, Leon 

16/5-12)  

 

Han menar att det inte riktigt går att frångå från de bilderna av manligt och kvinnligt vi har i 

vårt medvetande. Hierarkin där manligt är något att föredra är allt för stark, i alla fall i 

föräldrarna till våra ungdomar. Det har bidragit till att de socialiserats in i bilderna Leon 

beskriver ovan. Dock menar Leon att han ser stora framsteg i den generationen han undervisar 

nu. Leon undervisar klasser på teoretiska program med både tjejer och killar. Detta tycker han 

är väldigt roligt, eftersom många av eleverna är starka kunskaps- och motivationsmässigt. 

Leon menar att de starka individerna inte behöver luta sig tillbaka på sitt kön, för att tillhöra 

en grupp eller känna sig trygga. De skapar grupper som stärker deras identiteter på annat sätt. 

Han menar att det inte finns någon klar dikotomi där man antigen måste tillhöra det ena eller 

andra. Däremot när det finns individer som är svaga och där andra är starka vänder de sig 

gärna till sitt kön och genusstrukturer uppkommer. Eftersom klasserna han undervisar i är 

väldigt spontana och lättsamma spelar det ingen roll om man är tjej eller kille. Det är en enkel 

relation mellan lärare och elever, både i korridoren och i klassrummet, påstår Leon. Han 

menar att media lätt påverkar elever som har svårt att analysera och rensa ut media flödet. I 

reklam och media utnyttjar de gärna fördomar och genusstrukturer för att få människor att 

känna igen sig och vilja köpa produkten. Och om man då som elev inte kan se detta påverkas 

man lättare av medias genusstrukturer, menar Leon. Att påverkas av massmedias 

genusstrukturer visar kanske på att man inte är en så stark individ som man tror sig vara, 
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berättar han. 

 

I relationen mellan lärare och elev märker Leon en genusstruktur som de har diskuterat 

mycket kring i arbetslaget. Att flörta med lärare i ett försök att ställa sig in för att till exempel 

få gå tidigare från en lektion är väldigt mycket vanligare från det kvinnliga könet gentemot 

manliga lärare. Samtliga av de manliga lärarna i Leons arbetslag kunde vittna om att tjejer 

försökt använd charma och flört för att få sin vilja igenom, medan de fem kvinnorna i 

arbetslaget inte kunde vittna om att det hänt dem. Han menar att det är en typisk genusstruktur 

som uppenbarar sig här. Kvinnliga elever tror att de kan utnyttja sin ”skönhet” för att få sin 

vilja igenom, medan de inte är något killar försöker med. Han funderar kring hur de kommer 

sig att dikotomin blir så tydlig här när den är på väg att suddas ut annars. Leon berättade att 

det fanns tankar i arbetslaget om att tjejerna utnyttjar de bra med jämställdheten samtidigt 

som de drar nytta av de gamla hierarkiska ordningarna som ligger kvar kring jämställdhet.  

 

Homosexuallitet och sex var något Leon förknippade med genus och samtalet under intervjun 

kom in på dessa ämnen under ett flertal tillfällen. Han berättade att när man talar om sex blir 

stämningen i klassrummet lätt först en aning fnittrig, han menar dock att det är viktigt att ta 

sig över detta steg för att utjämna genusstrukturer. 

 
Leon: I fnittrigheten gömmer det sig genusstrukturer. Det spelar ingen roll vilket kön fnittrigheten 

tillhör, utan man måste ta sig igenom det stadiet ändå. Genusstrukturerna ligger gömda under 

fnittret och de yttrar sig annars i stereotypa mönster. Ofta sitter tuffingarna och coolar sig kring att 

knulla och andra sitter och fnittrar bredvid. När man kommer över det stadiet kan man börja 

diskutera på allvar och få eleverna att tänka till kring alla stereotypa genusstrukturer som finns i 

samhället om samlevnad, särskilt de mellan man och kvinna, där jag tycker samhällsnormerna är 

mycket tydligare än de kring specifika samlaget hos homosexuella. (Intervju, Livsgymnasiet, Leon 

16/5-12)  

 

Leon berättar vidare om de traditionella genusstrukturerna kring sex, som han menar att man 

måste ta sig igenom. Han förklarade att den kulturella uppfattningen i Sverige kring sex är 

väldigt tabu. För att kunna diskutera sexualitet knytet till genusstrukturer och jämställdhet i 

samhället så måste man ta sig igenom kulturen. I livskunskapen, som Leon också undervisar i, 

diskuterade de under veckan som gått frågor kring sex- och samlevnad och han menade att det 

säkert gjorde att han hamnade i dessa tankebanor lättare. Just att kvinnor generellt inte vågar 

tala och berätta om sex är en tydlig genusstruktur enligt Leon. Han menar att de kan bero på 
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de gamla genusstrukturerna med att kvinnor och tjejer socialiseras in och skall vara pryda och 

inte tala om sådana saker. Därför bör man legalisera kåthetskänslan för tjejer i ett viktigt steg 

mot mindre genusstrukturer. Detta diskuterar också Ambjörnsson utifrån ett queerperspektiv 

och menar att sexet är viktigt ur ett genusperspektiv därför att det är ett av de områden i vårt 

samhälle där maktstrukturerna mellan män och kvinnor vidmakthålls. (Ambjörnsson 

2006:122-125) Även Svaleryd är inne på liknande spår. Killens snopp är något att vara stolt 

över, men tjejens mutta är något man inte talar om. (Svaleryd 2002:26)  

 

7.4.2 Tekklas uppfattning  

Det märktes tydligt redan i inledningen på intervjun att Tekkla var en kvinna som tänkt 

mycket kring genus och genusstrukturer i vårt samhälle. Hon började med att reflektera kring 

arbetslaget, programmet och samhället överlag.  

 
Tekkla: Vi lever i ett patriarkat, samhället, och även skolan är uppbyggd på samma sätt. Se bara 

vilka rektorer som väljer att säga upp sig här på skolan och se vem socialdemokraterna satte på 

partiledarposten när det svänger. (Skratt) Även här på Livsgymnasiets yrkesprogram är 

patriarkatet tydligt, vi kvinnor som kan vår sak och vågar stå upp får direkt skit och blir 

uppkallade till rektorn (kort paus) det hände mig senast förra veckan. (Intervju, Livsgymnasiet, 

Tekkla 22/5-12) 

 

Det Tekkla ville förmedla var att om skolans och samhällets ledning trycker ner kvinnor 

uppifrån, vad har då de enskilda tjejerna på Livsgymnasiets yrkesprogram att säga till om. 

Tekkla påstår att detta är en ”het potatis” som hon hela tiden försöker göra eleverna medvetna 

om. För avsaknaden av tjejer är stor. Det har med kulturen och socialisationen att göra. I vissa 

klasser hon undervisar i finns det inte en enda tjej. Det bidrar till att de lite mjukare killarna 

ofta kommer inkläm istället. Tekkla menar att man som tjej och lärare på ett yrkesprogram 

måste vara otroligt strategisk, smart, och tuff för att få respekt. För genusstrukturerna är 

otroligt tydliga, både bland lärarna och definitivt bland eleverna. Även Tekkla tar upp att 

svaga elever lätt drar sig till sitt kön. Hon påstår att människor som är starka i sig själva inte 

behöver ta till sådana ”knep”, medan de svaga måste slå vakt om sitt kön för att ens ha något 

att luta sig tillbaka emot. Därför hamnar gärna de mjuka killar som är starkare 

kunskapsmässigt, lätt i inkläm. De kan inte ta till attributen som anses ”killkilliga”, enligt 

Tekkla. Här kopplas istället dikotomin manligt och kvinnligt till attribut och inte till kön. På 
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detta sätt upprätthålls makthierarkin. Fler genusstrukturer som blir tydliga på 

yrkesprogrammet enligt Tekkla är att de tjejer som finns allt som oftast tar på sig en mamma 

roll och killarna finner sig i det och blir busiga små pojkar. Denna mammaroll tillskriver 

killarna då också Tekkla, vilket gör att hon får kämpa ett tag för att komma undan stämpeln 

som mamma och få en lärarrelation till eleverna. Särskilt eftersom Tekkla inte:  

 
Tekkla: /…/  sjunker till deras nivå som elevassistenterna här på yrkesprogrammen, som blir 

killkilliga för att skapa sig en relation med killarna som går här ute. Man ska inte behöva visa 

skrevet, gapa och bära sig åt bara för att få kontakt. Det är redan nu i skolan viktigt att de lär sig att 

människor är olika och alla blir inte exakt som dem. Deras jargong kommer inte att passa in 

överallt och därför måste de lära sig det redan nu. (Intervju Livsgymnasiet Tekkla 22/5-12) 

 

Killarna på yrkesprogrammen vill gärna visa att det inte är som Tekkla. Därför tar de gärna 

avstånd från henne på så sätt som i citatet ovan, men också genom att gå när hon försöker tala 

med dem. Hon menar att killarna försöker hävda en hierarkisk överordning gentemot henne 

eftersom de är av manligt kön. De vill på så sätt ge sig själva ett övertag påpekar Tekkla. 

Däremot har de inget för det, eftersom eleverna tillslut ofta inser att hon är en bra människa 

som de kan ha nytta av. En tydlig genusstruktur sitter också i byggnaden påpekar Tekkla:  

 
Tekkla: Det underlättar inte direkt för tjejerna här ute då omklädnings rummen ligger helt fel. 

Pojkarna går raka vägen in i verkstaden från sina omklädningsrum genom en ”privat” (visar 

situationstecken med fingrarna) dörr som inte tjejerna har tillgång till. Medan tjejerna som byter 

om femhundra mil ifrån verkstaden i ett omklädningsrum de delar med alla andra 

yrkesprogrammens tjejer får vänta utanför den vanliga entrén innan de kommer in i verkstaden. 

Plus att verkstadstoaletterna inte har sanitets påsar. Snacka om att genusstrukturerna sitter i 

väggarna här ute! (Intervju Livsgymnasiet Tekkla 22/5-12)  

 

Hon vill få fram är att man bör underlätta mycket för tjejerna, inte göra det krångligare för 

dem att söka sig till yrkesprogrammen. Om genusstrukturerna sitter ”i väggarna” är det 

betydligt mycket svårare att göra något åt det. Det sociala rummet som huset på 

yrkesprogrammen skapat har tydliga genusstrukturer. Detta kallas genusgeografi och är ett 

framväxande forskningsområde som hade varit intressant att undersöka skolan utifrån.  
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8. Analys 
Under denna rubrik kommer resultat delen analyseras. Styrdokumenten ligger till grund för all 

undervisning i både Sverige och Kenya, därför inleds analyskapitlet med en jämförelse av 

dem. Det som undersöks är vad det finns för likheter och skillnader dem emellan när det 

gäller jämställdhet. En sammanfattning knuten till analysinstrumenten följer även denna del. 

Efter jämförelsen av styrdokumenten fortsätter analysen av respondenternas svar. Här 

kommer fokus att ligga på pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet kring genus och 

jämställdhet. Den senare delen av analysen är uppbyggd i teman utefter analysinstrumenten.  

 

8.1 Svenska och kenyanska styrdokumenten  

Under denna rubrik gör jag en kortare komparation av de av de kenyanska styrdokumenten 

jag har kunnat identifiera och de svenska. Fokus ligger på jämställdhet, kön och genus.   

8.1.2 En kortare komparation och lärarnas uppfattning av styrdokumenten  

I bakgrunden beskrivs de svenska och kenyanska styrdokumenten och efter jag tagit del av 

dessa finner jag det relevant att jämföra dokumenten för att få en förståelse för hur tankesätten 

angående genus och jämställdhet ser ut i det båda länderna. Denna jämförelse finner jag 

betydelsefull i och med att mitt syfte innefattar en grundläggande förståelse för hur kenyanska 

lärares förhållningssätt och medvetenhet är kring jämställdhet i skolan. I enlighet med Pepin 

är ”cross culture studies” viktigt för att belysa det egna landets företeelser och tankar kring ett 

område, vilket i detta fall är genus och jämställdhet. Men det är också viktigt för att se 

kontextens betydelse. De båda länderna har undertecknat FN:s barnkonvention och i den står 

skrivet att alla barn oavsett kön ska ha lika rätt till bland annat utbildning och ett värdigt liv. 

Jämställdheten och förståelse är två av punkter som ett värdigt liv utgörs av enligt 

barnkonventionen. Detta är även något som skall speglas i läroplanerna men efter att ha 

studerat dem har jag även tydligt kunnat urskilja skillnader dem emellan.  

 

I de Kenyanska Teaching and Learning in the Secondary Classroom (2002) beskrivs genus 

och jämställdhet relativt utförligt och det inleds med en beskrivning av samhällets 

traditionella syn på mannen och kvinnan för att sedan belysa hur detta kommer till uttryck i 

skolan. Mycket av fokus ligger på att hur beskrivande, hur det sett ut och uppmaningar till hur 
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det bör se ut. Kvinnan beskriv som det underlägsen mannen som ses som stark, mäktigt och 

familjens överhuvud. Vidare beskriver dokumenten skillnaden mellan könen och hur 

interaktionen ser ut i klassrummet. I Sverige har vi böcker som heter genuspedagogik. Det 

står skrivet i lagtext och i skol- och ämnesplaner hur man ska handskas med jämställdhet i 

skolan. ”Det fanns en tid då människor hade olika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på 

grund av sitt kön. De fördomar som dessa uppfattningar en gång grundade sig på brottas vi 

fortfarande med idag” (Svaleryd 2003:5) Detta skriver Kajsa Svaleryd i inledningen till sin 

bok Genuspedagogik. I våra styrdokument beskrivs de inte som i de kenyanska vad 

jämställdhet är och utgår ifrån. I citatet under  

 
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet. (Gy11)   

 

I Kenya berättar en av mina intervjupersoner om deras kultur ”our culture is very important, 

and its affect us in many ways, like the roles of male and females.” (Mrs Dungo) Även 

Svaleryd betonade att Sverige hade sett ut på detta sätt. Dock har vi i dagsläget kommit steget 

längre. Många lärare i Sverige idag kommer ifrån en generation som är uppvuxen med och 

under jämställdhetens framväxt. Därför lever många som de lär. I Kenya är detta ett problem 

eftersom många av lärarna idag är uppvuxna i den kenyanska kulturen som inte förespråka 

jämställdhet. Där socialiseras man istället in de stereotypa dikotomi. Därför vet de inte riktigt 

hur de ska förhålla sig till orden och vad orden egentligen betyder.  

 

Styrdokumenten har däremot olika strävans mål. De kenyanska strävar efter att förklara hur 

det kan se ut och vad målet med att arbeta jämställt i klassrummet kan leda till. 

Respondenterna menar dock att det är otroligt viktigt eftersom en förståelse måste byggas upp 

i det kenyanska samhället. De svenska strävar efter en åtlydnad. I Sverige har vi lagstiftat in 

jämställdheten i skolan genom att skriva ”alla människors lika värde” i SKOLFS (2011:143). 

I Kenya måste lärarna vara öppna för förändring eftersom de arbetar emot sin egen kultur. 

Kulturen är otroligt stark i Kenya vilket mina respondenter intygar. I Sverige hade vi denna 

typ av kultur för ett antal år sedan, vilket Svaleryd också menar ovan. Dock har vi nu tagit oss 

ur våra gamla kulturella normer. I Sverige har vi under årens gång slutit ett genuskontrakt 

som utvecklats. Vår socialisering har från grunden ändrats då man i media och övriga svenska 
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instanser talar mycket om jämställdhet och barnuppfostran och hur man skall undvika 

könsocialisation.  

 

Sammanfattningsvis var pedagogerna på skolorna i Kenya omedvetna om att det fanns 

dokument om genus och jämställdhet. De hade även svårt att hitta var de kunde finna material 

om det i läroböcker med mera. Dock påstår de att samhället, regering och rektor uppmuntrar 

lärarna att behandla flickor och pojkar likvärdigt och särskilt lyfta upp flickorna för att inge 

dem en bättre självkänsla och kunna nå samma studieresultat som pojkarna. Genom detta 

menar lärarna att ett egentligt dokument skulle vara bra, men det behövs inte. Det jag då ser 

som likheter i kursplanerna är att de poängteras att skolan i sitt arbete ska motverka 

traditionella könsmönster. Pedagogerna har ett ansvar att i sin professionella yrkesroll arbeta 

för att bemötande och behandlandet av båda könen i skolan sker på jämställda grunder. Fokus 

i styrdokumenten ligger på det sociala rummet, man talar om samhället och skolan och hur 

man ska förhålla sig till jämställdhet som pedagog där.   

 

8.2 Tjejer, killar och samhället 

Utifrån mina analysinstrument skall jag nu analysera resultat delen. Jag kommer successivt att 

arbeta igenom de fem instrumenten jag valt, med början i dikotomi och hierarki begreppen. 

Under hela processen kommer jag att göra jämförelser med den svenska skolan.  

 

Dikotomi, tjejer och killar, stora delar av Kenyas samhällsstruktur hänger på detta. I Sverige 

är denna uppdelning också tydlig, dock inte alltid så att man måste tillhöra A eller B. Där kan 

påstår mina respondenter snarare att dikotomin bygger på vad samhället uppfattar som 

manliga och kvinnliga attribut. I Kenya är det väldigt framträdande att männen och även 

killarna i skolan ser sig högre stående än kvinnorna. Pojkarna i skolan tillåts att dominera mer 

i klassrummet medan tjejerna får stå tillbaka och ge plats. Även mina respondenter från 

Sverige och Kenya bekräftar detta i intervjuerna. De menar att pojkarna i både Kenya och 

Sverige tar mer plats. Här har vi en likhet som är markant. I Sverige talar man dock om 

beteende. I min respondent Tekklas klasser finns det näst intill endast killar. Hon berättar att 

de som inte kan ta upp attribut som tobak, alkohol och sex blir placerade i en underställd 

hierarkisk position. Här har det alltså ingen att göra med vilken kön man tillhör, utan istället 

vilket egenskaper som värderas kvinnligt respektive manligt i samhället. Det kan man säga är 

den mest framträdande dikotomin i Sverige. I Kenya är det inte tillåtet att omge sig, med de 
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av samhället sedda som kvinnliga attribut, när man är kille. ”Boys with errings have lost there 

masculinity, they have lost themselves” (Mrs Aniam)  

 

Landets kultur kan påverka både pedagoger och elevers syn på jämställdhet. Traditionella 

könsmönster som funnits med under historiens gång inverkar på hur jämställdheten ser ut i 

dagen skolan. (Karlsson 2003) Att flickor globalt sätt tar på sig en underordnad roll är inte 

ovanligt och generellt sätt har kvinnan en lägre status än mannen rent hierarkiskt i flera 

länder. I många kulturer, så som Kenya, tar sig tjejer och kvinnor denna underordnade rollen. 

Tallberg Broman (2002) menar att ungdomar i Sverige har generellt dålig självkänsla och det 

är särskilt något tjejer vitnar om. Detta bidrar till att de nedvärderar sig själva och sätter oftast 

också väldigt höga krav på att lyckas, vilket tjejerna ofta också gör. I Kenya menade 

respondenterna att tjejerna inte vågade ta för sig i vare sig klassrummet eller val av kurser. 

Leon berättar om det svenska perspektivet från ovan. Han menar att det är tjejerna i den 

svenska skolan man per automatik ser som mer studiemotiverade och begåvade, vilket gör att 

han använder mer av sin tid till att stött killarna. (Leon) Så kunskapsmässigt på den 

hierarkiska skalan i Sverige befinner sig tjejerna över killarna. Medan tjejerna i Kenya 

påverkas så mycket av kulturen och samhället att de till och med hamnar under killarna i allt. 

 

Pepin menar att vi kan lära oss mycket genom ”cross-culture studie” och en iakttagelse under 

denna rubrik som vi framtida lärare bör ta med oss är skillnaden i uppfattning av 

studieresultat.  I Kenya uppfattar pojkarna att det får mindre tid. Detta förklara en av mina 

kenyanska respondenter på detta sätt: ”You boys are good so we want them also to be as good 

as you are”. (Mrs Dungo) Detta uttalande är något som visar på en betydande skillnad mellan 

hur uppfattningarna kring de båda könen ser ut i Kenya i jämförelse med Sverige. För enligt 

Leons redogörelse ser vi tjejer som kunskapsmässigt överlägsna i Sverige. Det betyder att om 

man som lärare kommer att arbeta på en mångkulturell skola så bör man se till flickors 

blyghet och tillbakadragenhet. Anledningen till detta ligger i att vissa länder, så som Kenya, 

kan ha en mer utpräglad och nedvärderande kvinnosyn vilket leder till att dessa flickor intar 

en mer underordnad roll. 

 

8.3 Pedagogernas förhållningssätt och socialisationen betydelsen  

Pedagoger har i sin yrkesroll ett ansvar att arbeta för att motverka traditionella könsmönster 

och skapa jämställdhet i skolan. (Gy11, Teaching and Learning in the Secondary Classroom 
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2001) Trots dessa föreskrifter menar respondenterna att detta inte alltid verkställs i skolorna. 

Tydlighet visas det på att socialisationen och det sociala rummet spelar stor roll här. För att 

styrka detta kan jag i enlighet med Einarsson & Hultman (1984) se att pedagogerna varierar 

sina röstlägen vid tal till pojkar och flickor. Pojkar i Kenya är uppvuxna med att tidigt bli 

talade till som män och när det gör fel har de fått veta det snabbt. Flickor har fått lära sig att 

stå tillbaka för pojkarna. Respondenterna menar att de använder en mild och mjuk röst 

eftersom de ses som det svagare könet. Till pojkarna, berättar respondenterna att det är lätt att 

man använder en mer barsk och mörk röst eftersom de anses vara starka och framåt. Detta blir 

särskilt påtagligt vid tillrättavisandet av elever. Mrs Lawarenzi ger uttryck för detta och menar 

att användandet av varierat röstläge. Ungdomar överlag behöver allt som oftast bli 

tillrättavisade. Att man då använder extra stäng röst mot killar menar Mrs Lawarenzi beror på 

att de oftast skriker högst medan flickorna är något tillbakadragna även om de gjort fel. I 

Sverige är det svårt att påvisa en sådan framträdande förändring i pedagogernas röstläge med 

stöd i mina intervjuer med svenska lärare. Däremot menar Tekkla att hon till en början lätt 

blir prövad, eftersom hon inte sjunker till elevernas språkliga och gapiga nivå. Hon menar att 

det brukar ta tid att vinna över eleverna på sin sida. Dessutom menar hon att de elever, på de 

manligt dominerade programmen, lätt blir nonchalerade när det inte är skrikiga och gapiga. 

Detta är attribut som vi i Sverige är insocialiserade att killa skall besitta, och när det inte gör 

det fallerar vår bild av hur en kille ska vara. Det kan lätt leda till att killen blir mobbad och 

kallad bög med mera, enligt Tekkla. I Kenya uttrycker inte respondenterna vad som händer 

med killar som inte upprätthåller de manligt attributen.  

 

Huruvida pedagogerna fördelar sin tid mellan eleverna är det en del som skiljer sig. I Sverige 

berättar respondenterna att det försöker fördela tiden jämt mellan tjejer och killar. Däremot 

menar respondenterna och Karlson (2003) att pojkar tilldelas flest frågor och får mest hjälp av 

pedagogen i klassen. I helklassituationer tilldelas pojkar två tredjedelar av den verbala tiden 

och får därmed mer respons och uppmärksamhet från pedagogen, menar Karlsson. Leon 

menar att han fördelar lite mer tid till killarna eftersom de ses som studiesvagare i Sverige. I 

Kenya uttrycker pedagogerna det tvärt om. Där fördelas tid och frågor relativt jämställt 

mellan pojkar och flickor i klassrummet. Dock menar respondenterna i Kenya att pojkarna 

vågar tala mer än flickorna i klassrummet, därför lägger de ett större fokus på flickorna. Mr 

Oduya menar att även flickor i vissa fall tilldelas mer tid eftersom de behöver uppmuntras och 

stärkas i sin självkänsla. Eftersom flickorna ses som de studiesvaga könet i Kenya på grund 

av kultur och socialisation bedömer pedagogerna att det behöver mer stöd. Om pedagogen 
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tillhandahåller mer tid till pojkarna kan det leda till att flickor, som utifrån deras kulturella 

syn nedvärderar sig själva, hamnar i en ännu lägre position till skillnad jämfört med pojkarna. 

Det kan i sin tur leda till en större skillnad i jämställdheten mellan de båda könen. Om man 

från födseln växer upp i ett heteronormativt hem där mannen leder kvinna är det lätt att man 

socialiseras in i dessa mönster. Vi ser de samma i Sverige idag. Tekkla menar att det är en 

”het potatis” att göra alla medvetna om vad jämställdhet kan bidra med och skapa goda 

förutsättningar för den i samhället.  

 

Einarsson (2004) menar att skillnader mellan könen ofta beror på landets kultur och samhället 

syn på mannen och kvinnan. Detta är precis vad mina respondenter också bekräftade. Kenyas 

traditionella könsmönster och kultur är väldigt syniga i samhället och skolan. Det är lätt så att 

mönster som finns i samhället ofta avspeglar sig i skolan och eleverna. Detta kan vi i Sverige, 

precis som Pepin skriver ta god lärdom av. Det är svårt att skapa ett jämställt samhälle om 

arbetet kring det enbart ligger på skolan, man behöver koppla in fler instanser, både i Sverige 

och i Kenya.  

 

8.4 Sociala rum och kulturens del i uppfattningen av kön 

De kulturella värderingarna är av stor vikt för hur man som flicka och pojke uppfattar sig 

själv i Kenya. De kenyanska pedagogerna ger uttryck för att fördelningen av sysslor i skolan 

kan utgöra problem eftersom flickor, på grund av pojkars motvilja, tvingas göra största delen 

av sysslorna vilket har sin grund i landets kulturella värderingar. Om man under hela sin 

uppväxt får höra att ”God created man in his own image, the woman of the man, because the 

woman's role to serve the man” (Mrs Lawarenzi) är det svårt att göra något annat. Även i 

hemmet utför flickorna majoriteten av hushållsarbetet vilket leder till att de hämmas i sin 

utbildning. På grund av alla sysslor blir tiden till att studera begränsad och deras 

skolprestation sjunker. Baker & LeTendre (2005) pekar även på detta och menar att flickor 

runt om i tredje världen är mer involverade i dagliga hushållssysslor och ses som mindre 

intelligenta. Det är viktigt att känna till att flickor tvingas delta i hushållssysslor till en större 

del än vad killarna behöver. Detta kan i vis mån leda till sämre skolresultat då flickors tid till 

läxläsning blir begränsad. Ur ett svenskt förhållande menar Tallberg Broman (2002) att 

flickor många gånger har goda resultat i skolan. I detta fall kan en skillnad uppstå i hur flickor 

med utländsk bakgrund presterar till skillnad från de flickor som inte har sysslor att utföra i 

hemmet. I och med att elevers olika kulturer i dagens klassrum kan skilja sig åt är detta bra att 
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ha i åtanke. I intervjun med Leon bekräftar han vad Tallberg Broman skriver. Han menar att 

flickor överlag har bättre betyg än killarna. Han menar också att våra kulturella värderingar 

säger att tjejer är bättre i skolan än killar, vilket han kan uppleva som ett problem. Det bidrar 

till att man kan övervärdera tjejernas förmåga och undervärdera killarnas.  

 

Att som pedagog vara medveten om att det finns fler än skolan som socialt rum där 

jämställdheten påverkar eleverna är viktigt. Mina respondenter i Kenya påpekar att de 

behandlar flickor och pojkar lika, och till en grund är det så. Men varför är då Kenya så pass 

långt efter i jämställdhetsutvecklingen? Det har att göra med att andra sociala rum i samhället 

inte alls är med i jämställdhetsutveckling. Så som religionen och kyrkan, hemmen och viktigt 

samhällsfunktioner är inte alls inne på samma bana som skolan. Som konstaterades i 

kontextbakgrunden är religionen otroligt viktigt i Kenya. Det är en av de stora bidragande 

orsakerna till att Kenya ser ut som det gör idag. Att kvinnorna ser jämställdheten som något 

negativ och påstår att männen blir lata i och med att kvinnorna även förvärvsarbetar ses som 

en direkt påverkan av kulturen och religionen. Bibeln utser mannen till familjens överhuvud 

och försörjare och när våra västerländska värderingar tar sig in via FN:s mänskliga rättigheter 

rubbas detta. I och med detta motsätter sig de mänskliga rättigheterna Guds ord genom att 

säga att kvinnor och mäns lika värde är viktigt. Men även genom att säga att homosexuallitet 

är okej. Här skiljer sig Sverige en stor del. Vi har arbetat och skapat villkor för jämställdhet i 

många av landets sociala rum. Det finns fortfarande mycket att göra och särskilt i hemmen där 

enskilda personers syn och tankar på jämställdhet är svåra att komma åt, menar Tekkla.  

 

Både Mr Oduya och Tekkla berättar om att skolan är byggd för män. Genusgeografi är som 

sagt otroligt viktigt för utvecklingen av jämställdheten i samhället. Vi måste tillsammans se 

till att det är lätt att arbeta för jämställdhet, menar Tekkla. Mr Oduya beskriver problemen 

som blir när tjejer kommer i puberteten och börjar få mens. De saknas ställen att kasta 

sanitetsprodukter, men det är inte det största problemet. Sanitetsprodukter är dyrt och tjejer 

får de fatiga områden i staden har inte råd med det. I Sverige menar Tekkla vi egentligen har 

ett liknande problem. På yrkesprogrammen är inte byggnaderna anpassade för att båda tjejer 

och killar skall kunna ta del av undervisningen. Tjejerna tvingas byta om tillsammans med 

alla tjejer som går på yrkesprogrammen, medan killarna har programspecifika 

omklädningsrum i direkt anslutning till verkstäderna. Inte heller toaletterna i anslutning till 

verkstäderna är utrustade med sanitets påsar vilket gör att tjejerna måste ta sig till den 

gemensamma toan i tjejernas omklädningsrum, ofta långt bort från verkstaden för att gå på 
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toa.  

 

Som Pepin skriver ser vi också här att vi har nytta av ”cross-culture studies”. Att ta tillvara på 

lärdomarna om sociala rum är viktigt även för pedagoger i Sverige. Tekkla kämpar hårt för att 

skapa en gott och jämställt klimat mellan sina pojkar i klassrummet där förnedrande ord så 

som bög används flitigt. Men om hon inte får med sig alla lärare på skolan kanske hon bara 

vinner sitt klassrum. När de sociala rummen så som rasthallar, matsal och idrottshall ändå går 

förlorade.  

  

8.5 Arbete kring och med jämställdhet 

Den allra största skillnaden jag ser mellan den kenyanska skolan och den svenska är i själva 

implementeringen. Hur man i vardagen arbetar med och kring jämställdhet. I Sverige har vi 

pedagoger så som Tekkla som arbetar stenhårt varje dag. Men även pedagoger som Leon som 

egentligen inte tänker så mycket på genus och jämställdhet men ändå lyckas befrämja 

individens egenvärde i klassrummet. Genus och jämställdhet är dock något som är på väg in 

över hela världskartan. I många länders ämnesplaner belyser man nu jämställdheten, bland 

annat i den kenyanska och den svenska. Den svenska skolan är idag en mångkulturell plats 

vilket kan skapa problem för oss pedagoger i arbetet med jämställdhet. Det är där vi har stor 

nytta av forskning så som denna där vi belyser vår eget arbete genom att kika på ett annat 

land. Elevers olika beteende är något som finns över hela världen och som man ställs mot vart 

man än arbetar som pedagog. Alla människor är egna individer som måste behandlas på sitt 

speciella sätt. I både Sverige och Kenya dominerar pojkarna och flickorna antar en lite mer 

tillbakadragen position. Även killar som lägger sig an vad samhället uppfattar som kvinnliga 

attribut hamnar också i en tillbakadragen position. Genom dem kan vi dra slutsatsen att 

pedagogerna måste arbeta med att mänskliga egenskaper och intressen uppfattas som 

genusneutrala. Att matlagning och barnpassning direkt för tankarna till kvinnliga sysslor, 

precis som skruva på bilar och räkna ut komplicerade ekvationer för tankarna till manligt 

område.  

 

I ett land som Kenya är värderingar och synen på mannen och kvinna ännu djupare rotade än i 

Sverige. En förändring av dessa är en otroligt lång process som vi i Sverige har vandra i under 

en lång period nu. Detta anser jag utgöra ett problem för pedagogernas arbete i strävan för ett 
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jämställt mångkulturellt klassrum, både i Sverige och i Kenya. Genom att resa till ett land i 

tredje världen där lands kultur och syns skiljer sig väsentlig har min förståelse ökat.  
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9. Teoribildning 

Utifrån det samlade materialet i Kenya har jag arbetat fram ett resultat och en analys. I dessa 

har jag använt mig att ett antal begrepp för att kunna strukturera upp och jämföra med 

Sverige. Dessa begrepp är analysinstrumenten jag skrev om i kapitel fem. Dikotomi och 

hierarki utgör två av begreppen och tillsammans med tre delar utav reproduktionsprocessen 

skapar de mina analysinstrument. Jag har här under skapat ett antal rubriker för att visa på ett 

mönster. Detta mönster kommer att härledas till en hypotes som knyter an till mina 

forskningsfrågor och syfte. (Bryman 2008:517)  

 

9.1.1 Byggnader och genus  

Utifrån resultatet och analysen kan man konstatera att det sociala rummet har en stor inverkan 

på jämställdheten, både i Sverige och i Kenya. Byggnaderna som eleverna spenderar sina 

skoldagar i är inte anpassade för ett jämställt samhälle. I Sverige har vi inte anpassat dem på 

yrkespraktiska programmen så både tjejer och killar kan gå där. Omklädningsrummen för 

tjejerna är inte placerade i anslutning till verkstäderna vilket de är för pojkarna. Därför skiljs 

redan på den här nivån tjejerna från killarna i klassen. Även möjligheten att slänga 

sanitetsprodukter på verkstadstoaletterna är obefintlig. Detsamma gäller de kenyanska 

skolorna. Samma problem som i Sverige rådande toaletterna finns, men här finns också 

problemet med att sanitetsprodukter är dyrt vilket gör att många tjejer inte har råd med det 

alls.  

 

Jämställdheten påverkas alltså redan utav dessa yttre förhållanden som är svårt för 

pedagogerna att påverka. Skolorna byggdes för många år sedan i både Sverige och Kenya 

vilket har bidragit till att de inte är byggda utifrån det samhället vi lever i idag. Detta skapar 

ett hinder för pedagogerna i undervisningen för jämställdhet när de i sin närmsta omgivning 

redan ser att samhället motarbetar jämställdheten. Det sociala rummet som skolan innebär 

måste vara ett gott föredöme som pedagogerna kan använda som exempel men som också 

fungerar för jämställdhetens bästa. Jag vill påstå att genusgeografin är en lika stor utmaning 

för båda de kenyanska som svenska lärarna. I alla fall för de svenska lärarna på yrkespraktiska 

program. Men ombyggnad av skollokaler är dyrt och båda länderna befinner sig i ekonomiska 

problem vilket bidrar till att en ombyggnader omöjliggörs. 
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9.1.2 Makt och könssocialisation 

Hierarkin är av betydande art i det kenyanska samhället. Uppdelningen mellan könen är av 

stor betydelse. Det manliga könet ser sig och beter sig som överlägsen kvinnan. Mannen i 

huset är den högsta personen och kvinna skall acceptera det. Religionen beskriver att mannen 

är högre stående än kvinnan och detta har då kulturen tagit upp. Därför socialiseras barn från 

tidig ålder in i könsstrukturer genom hemmet och kyrkan. Att leva och växa upp i ett 

heteronormativt förhållande är det enda som är möjligt i Kenya. Barn ser och lär sig inget 

annat och därför är blir det hotfullt när avvikande beteende från normen uppenbarar sig. Man 

ser då att den struktur samhället står på lätt kan fallera. Om inte längre samhället har en 

dikotomi i hemmet, vem ska då vara husets herre och sköta de som samhället uppfattar som 

viktiga kontakter utåt.   

 

I Sverige har vi läst ett flertal olika nationella och internationella forskares uttalande om 

dikotomi och kön. De menar att kön inte är en självklar dikotomi utan att den endast är 

skapad för att upprätthålla patriarkatet och de maktstrukturer samhället bygger på. I Sverige är 

inte längre könet i sig det som ger en hierarkiskt högre position, utan de egenskaper och 

attribut som tidigare kopplats till kön. I Sverige har vi idag skapat ett genuskontrakt där vi har 

strukturer i skolan som är bundna till egenskaper vilka i sin tur skapar en hierarki. Dessa 

strukturer är killarna på yrkesprogrammen rädda att förlora, för vem är de utan sin ”cool” 

identitet, menar Tekkla.  

 

9.1.3 Betyg och förhållningssätt till skolan 

I frågan om betyg och studiemotiverade elever har vi de mest betydande skillnaderna mellan 

Kenya och Sverige. I Kenya ser man flickorna som det läraren behöver lägga mest fokus på, i 

Sverige är det tvärt om. Tjejerna i Kenya vågar i och med kultur och uppfostran inte ta den 

plats som krävs i skolan. Andra anledningar till att tjejerna kan hamna efter betygsmässigt i 

Kenya kan också ha en kulturell bakgrund då de måste hjälpa till med mycket mer i hemmet 

än killarna. Den tiden killarna då kan spendera på att läsa till skolan försvinner för tjejerna. I 

Sverige ges båda könen lika möjlighet till studier. De som kan påverka är att egenskaper som 

studiemotivation tillhör hamnar långt ner på hierarkistegen i skolan vilket gör att många inte 

engagerar sig för att vara ”coola”.   
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I både Sverige och Kenya förväntas ett av könen vara sämre än det andra. Detta för att 

kulturen och vi har uppfostrats till det. I Kenya är det mycket försök till att uppmuntra 

tjejerna, men risken finns att det får motsatt effekt och endast befäster strukturen att tjejer är 

svagare killar studiemässigt. På ett liknande sätt kan man resonera i Sverige. Men där är 

övertron på flickor är duktiga, studiemotiverade och inte behöver hjälp som befäster 

strukturerna.  

 

9.1.4 Drömmen om ett välordnat land 

Det kenyanska samhället har länge saknat struktur och gör till viss del det fortfarande. Landet 

består av många olika klaner som talar olika modersmål och har inbördes stridigheter mellan 

varandra sedan hundratals år tillbaka i tiden. Människorna känner sig utelämnade och 

levnadsvillkoren för att överleva är inte de bästa. Även korruptionen är stor och bristen på en 

väl fungerande poliskår är häpnadsväckande. Därför är det inte så underligt att det kenyanska 

folket gärna lutar sig tillbaka på fungerande strukturer i samhället, även om det är sådana som 

vi i västvärlden kanske ser som oacceptabla strukturer. Dikotomin som tydligt delar på män 

och kvinnor och är en tydlig struktur i Kenya. Människorna där ifrågasätter inte uppdelningen 

i könsroller särskilt kraftigt även om styrdokumenten i skolan gör det och regeringen 

uppmanar till det. Den kenyanska kulturen är uppbyggd kring religionen, hierarki och 

kulturen är stark. I Sverige är vi inte särskilt knutna till vår kultur och våra levnadsvillkor är 

helt andra än Kenyas. Vi har en god fungerande statsapparat och strukturen i vårt samhälle är 

uppbyggd kring arbete och studier. Skillnaderna här mellan länderna är stora.   

 

Kanske är det därför inte så konstigt att kenyanerna inte är så ivriga att bli av med hierarkin 

som samhället bygger på mellan könen. Kvinnorna i Kenya, som på många sätt varit den 

drivande kraft i Sverige för jämställdhet, påstår att jämställdheten har många negativa sidor. 

Den gör männen lata, ifrågasätter den kristna tron och skapar oreda i det redan ostrukturerade 

maktsystem i landet. Jag menar att kenyanerna strategiskt bör arbeta för jämställdhet inom 

skola och regeringsväsendet. Men man bör också ha förståelse för att det kanske inte kommer 

att gå så fort som i Sverige. Levnadsvillkoren är olika och när fokus på något sätt måste vara 

att få ordning på strukturen i samhället kanske medborgarna kommer att vara förberedda för 

jämställdheten när det väl finns plats för den  
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9.2 Medvetenhet och förhållningssätt  

Ovan har jag under ett antal rubriker försök samla de åsikter från mina intervjuer som tydligt 

knyter an till mitt syfte och frågeställningar. Det jag har fokuserat på är mina respondenters 

förhållningssätt och medvetenhet kring jämställdhet i skolan.  

 

Utifrån ovanstående rubriker och övrigt resultat vill jag påstå att de kenyanska lärarna är 

medvetna om jämställdheten. Det kan svara på frågor och diskuterar gärna. Till en början talar 

det som om det inte vill säga fel, sedan öppnar sig lärarna och jag får ta del av deras åsikter 

och tankar. De är medvetna om FN:s mänskliga rättigheter och tar ställning till hur de 

behandlar jämställdheten i klassrummet. De är också medvetna om hur de faktiskt behandlar 

de olika könen och hur detta görs i klassrummet. I Sverige är mina respondenter mycket väl 

medvetna om jämställdhetsdebatten framfart och har klara åsikter om hur och varför de 

behandlar eleverna som det gör för att få ett gott utfall.  

 

Hur respondenterna förhöll sig till jämställdheten i Kenya är spännande. Alla pedagogerna jag 

intervjuade uttalar sig negativ om jämställdheten på olika sätt. I dessa uttalande finns likheter 

trots att de härstammar från olika analysinstrument. Rädslan att förlora de strukturer Kenya 

som nation så länge har kämpa för att skaffa sig är stor. När jag ställer frågor om 

förhållningssättet till eleverna i skolan påstår de till en början att jämställdheten är bra. Men 

när vi närmar oss deras eget förhållningssätt till jämställdhet i hemmet och samhället blir 

svaren annorlunda. Många av de kenyanska lärarna hänvisar också jämställdheten till den 

kenyanska kulturen. De påstår att det alltid har varit så, därför är det svårt att ta sig ifrån det. I 

Sverige har vi nått långt med förhållningssättet. Många arbetar aktivt för att inte 

könssocialisera sina barn. Men mycket i det svenska samhället är dock fortsatt uppbyggt kring 

genus och arbetet för ett gott förhållningssätt för i samhället är fortsatt viktigt.  

 

9.3 Mönster och hypotes 

De mönster som flyter som en röd tråd genom texten anser jag är en rädsla för att förlora den 

kenyanska identiteten. Det betyder mycket för mina respondenter att Kenya för en gång skulle 

håller samman. Med stor sannolikhet är detta en bidragande orsak till att de kenyanska 

pedagogernas förhållningssätt är som det är. De uttrycker en negativ bild om jämställdheten 

som allt kan dras till rädslan. Rädslan att förlora strukturen samhället står på. Den ena läraren 

menar att hennes förhållningssätt till jämställdhet är negativt för att män blir lata och inte 



 

  61 

sköter sitt arbete. Den andra menar att religionen är viktigt och att Gud skapade mannen till 

sin avbild och kvinnan i mannens vilket gör att kvinnan hamnar hierarkiskt längre ner. Den 

tredje menar att jämställdheten kan göra människor förvirrade i och med att den accepterar 

individens rättigheter vilket bland annat gör homosexuallitet okej. Dessa tre knyter också 

samman mina fem analysinstrument och genom detta syns ett mönster. Ett mönster som 

pedagogerna försöker dölja, men jag menar att det är en rädsla för förändring och att åter 

förlora kittet som håller ihop samhället. Idag är det förhållandevis lugnt mellan de 48 olika 

folkgrupperna och mycket tack vare den gruppöverskridande kenyanska kulturen men också 

språket kiswahilli och engelskan. Men med det oroliga världsläget fruktar mina respondenter 

att kittet inte ska räcka till och oroligheter i nationen och mellan folkgrupperna skall blossa 

upp igen och särskilt i anknytning till parlaments och presidentvalet. Mina respondenter 

förklarar att samhället fungerar bättre i dagsläget än vad de gjort historiskt sätt. Att landet haft 

svårt och enas under en nationell identitet på grund av de många klaner och stammar som 

finns. De som respondenterna uttrycker är en rädsla för förändig, en förändring som inte 

knyter samman nationen utan drar den isär igen. Jämställdheten är ingen stor del, men 

kulturen är en stor del av det jämställdheten vill förändra. Jämställdheten förespråkar också 

individens rättigheter. Om alla i ett ostabilt land som Kenya ska få bli de dem vill vara 

uttrycker respondenterna en rädsla för hierarkin som landet kultur bygger på skall förintas. 

Naturligt är väl de att respondenterna är rädda för en förändring de inte vet vart den leder. 

Människor överlag är alltid rädda för förändring.  

 

Hypotes 

De kenyanska respondenterna räds förändringen och att de ska förlora sin nationella identitet 

som för tillfället knyter ihop ett oroligt land. Jämställdheten skulle kunna vara en faktor som 

skapar oroligheter mellan folkgrupperna igen. De delar som inte bryter mot kulturella eller 

kristna värderingar uttrycker man som goda för samhället.  
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10. Diskussion 

Jag har haft som syfte att synliggöra kenyanska lärares förhållningssätt och medvetenhet 

kring jämställdhetsfrågor. För detta krävs en förståelse för hur det kenyanska samhället ser ut, 

men också en inblick i hur kenyaner överlag tänker kring jämställdhet. För att kunna 

genomföra detta bedrev jag fältstudier och samlade material till min uppsats i Kenya under en 

månads tid. Materialet till uppsatsen bygger mycket på intervjuer med lärare på fältet i Kenya. 

En viktigt faktor att betona var att jag besökte landet under en månad och bildade mig egna 

uppfattningar och värderingar. Vidare syftar också arbetet till en jämförelse mellan svenska 

och kenyanska lärare i dessa frågor. Detta med hjälp utifrån uppsatsen jag skrev tidigare 

under min utbildning om svenska lärares uppfattning om genusstrukturer i klassrummet. Här 

under kommer jag utifrån analysen, resultat och mina erfarenheter av Kenya och Sverige 

diskutera slutsatser. Till att börja med försöker jag ge klarhet i skillnaden av ordet 

”jämställdhet” i de båda länderna.  

 

10.1 Synen och innebörden av jämställdhet i de båda länderna 

I den svenska och kenyanska skolan är intentionen att jämställdhet ska råda, dock finns det 

skillnader i vad som anses vara jämställdhet. I Sverige innefattar ordet och begreppet bland 

annat jämställdhet mellan pedagogernas likvärdiga behandling och bemötande gentemot 

elever. Oavsett kön skall man ha rätt till en likvärdig utbildning. (GY11) I Sverige bakar man 

också in queerbegreppet och individens egna rättigheter i jämställdhetsbegreppet. Det har inte 

endast att göra med hur man uppfattar tjejer och killar i relation till varandra. Utan också 

individens självbestämmande och möjlighet till att vara den man själv vill vara. I Kenya har 

inte begreppet riktigt tagits så långt. Efter intervjuer med kenyanska pedagoger har det 

framkommit att många anser att jämställdhet betyder en skillnad mellan könen, där något av 

könen, oftast kvinna, har en lägre hierarkisk position och status. En annan uppfattning hos 

dessa lärare är att jämställdhet innefattar att eleverna tar del av samma läroplan. Bara för att 

det undervisas av både män och kvinnor samt att pojkar och flickor är samma klassrum räknas 

som jämställdhet. Detta är något som markant skiljer sig från svensk uppfattning när det 

gäller jämställdhet. Även om pojkar och flickor undervisas utifrån samma grunder och 

ämnesplan betyder inte det att det råder jämställdhet. En annan skillnad angående vad 

jämställdhet innebär är eleverna placering i klassrummet. I Sverige menar bland annat Nowak 

och Thomsson (2003) att placera tjejer mellan bråkiga killar är ett sätt att bekräfta 
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könsstrukturerna i klassrummet. Där tjejer utges för att vara de lugna och killarna de bråkiga. 

Medan de kenyanska pedagogerna ser det som jämställdhet för att man blandar killar och 

tjejer och att de får sitta bredvid varandra.   

 

10.2 Samtal om det kenyanska samhället och jämställdhet 

Pepin menar att utförandet av en undersökning i ett annat land är av vikt för att få en djupare 

förståelse för det egna systemet i kontrast med det nya och därmed få ett nytt perspektiv på 

den redan erhållna kunskapen. Hon menar också att undersökningen själv inte ger så mycket 

som om man även får uppleva kontexten i landet man undersöker. I Kenya bygger man sitt 

samhälle runt religionen och kulturen, dessa två delar är viktigt delar av människans identitet 

och samhällets struktur. Dikotomin och hierarkin är två viktigt delar som tillsammans med 

reproduktionsteorierna är med och skapar samhällets strukturer.  

 

Millenniemålen nämnde jag tidigt under arbetet och FN:s arbete med dessa i 

utvecklingsländer. Rubrik tre i målen är riktad mot jämställdhet där man bland annat 

fokuserar på flickors skolgång, hur många som börjar och slutar skolan, läskunnighet och 

kvinnor i parlamentet för att mäta om man uppnår målen. Det är också dessa faktorer mina 

respondenter i Kenya kallar jämställdhet. Utifrån dessa faktorer är det överens om att det 

rådet jämställdhet. Jag är övertygad om att de inte fått särskilt mycket utbildning kring genus 

och jämställdhet på universitetet och därför är bland annat det FN säger av stort vikt för hur 

de uppfattar ordet. I Sverige skiljer vår uppfattning om jämställdhet sig från den i Kenya på 

grund av att vi lägger så mycket mer bakom ordet. Hos oss inrymmer det inte bara att kvinnor 

ska få gå i skolan och sitta i parlamentet utan också ett flertal olika andra aspekter som 

kenyanerna inte ens diskuterar.  

 

Oroligheten för att Kenya ska återgå till ett land i kaos som under valet 2008 är 

överhängande. Den ekonomiska problematiken i världen har slagit hårt även mot Kenya, 

klimatförändringarna påverkar landets jordbruk väldigt negativt och den populistiska 

(västerländska politiken) regeringen drar landets folkgrupper allt längre ifrån varandra igen. 

Innan var det vanligt med giftermål över befolkningsgrupperna, nu i kristider värnar man 

mycket mer om sin egen grupp. Dessa faktorer har bidragit till att man blivit allt mer restriktiv 

när det gäller förändringar. Därför värnar man om olika delar som håller befolkningen 

samlad. Det kan till exempel vara kristendomen men också språken kiswahilli och engelska. 
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Dessa är saker som förenar över stamgränserna. När det då kommer saker som istället för att 

hålla befolkningsgrupperna samlade skapar förunderlighet och förändring blir man rädd och 

aktar sig för det. På det sättet tolkar jag mina respondenters inställning till jämställdhet. Min 

menig är att det inte riktigt förstår vad jämställdheten står för och hur bra och välfungerande 

deras samhälle skulle bli med den. För med en blandning av alla typer av individer på alla 

poster av betydelse skulle med stor sannolikhet skapa det landet drömmer mest om. En 

korruptionsfri nation där människor kan leva med ett gott förtroende för rättsväsende.  

 

I lärarutbildningen har jag läst om jämställdhet, hur den ska se ut och hur den kan praktiseras 

i svenska klassrum. Men i och med att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle kommer vi 

som blivande pedagoger att möta elever med olika bakgrund från olika delar av världen, till 

exempel Afrika och Kenya. Elever har i och med sin bakgrund eventuellt med sig en annan 

syn på mannen och kvinnan samt vad jämställdhet innebär vilket vi sett presenteras i denna 

”cross-culture” studie. Att få en förståelse för detta, men också en förståelse för hur det känns 

att vara i minoritet har varit givande. Jag som blivande pedagog har därför funderat kring om 

jag enbart kan använda det svenska sättet att tänka i dessa frågor utan att vara medvetna om 

dessa elevers bakgrund och tankesätt. Därför är jag av den uppfattningen att det är viktigt att 

ta del av ett annat lands kultur för att lättare förstå elever med utländsk bakgrund och tillämpa 

det i vår strävan att nå jämställdhet i svenska skola och samhället. Jag menar också att resan 

har berikat mig på sätt en som termin i Sverige aldrig skulle kunna göra.  

 

Innan jag åkte var jag övertygad om att jämställdhet skulle påskyndas och uppnås överallt så 

fort som möjligt. Utifrån min teoribildning, intervjuer och samtal med lärare har jag förstått 

att ett tryck från oss i västvärlden, precis som millenniemålen förespråkar, kan skaka landet 

mer än de hjälper det. I Kenya är man i behov av alla strukturer för att upprätthålla ett 

fungerande samhälle och att påskynda en process mot jämställdhet kanske bara skulle förstöra 

för dem. I skolan är pedagogerna överens om att de ska arbeta för jämställdhet och de är på 

god väg att se eleverna som studenter och inte sitt kön. Detta menar jag kan vara en god 

grogrund till det kenyanska samhället. Om skolorna i hela landet kan implementera 

jämställdheten håller jag som sannolikt att den kommer att sprida sig som ringar på vattnet. 

De mänskliga rättigheterna pressenteras i läroböckerna på secondary school, men man har 

valt att skriva om dem utifrån kenyanska förutsättningar och normer. Till en början förstod 

jag inte ens varför man valde att ta upp dem om man till exempel censurerar äktenskap med 

vem man vill. Under en intervju förklarade en av pedagogerna hur de såg på västvärlden. Det 
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var något avlägset som ibland kommer med förordningar på hur man skall vara i Afrika. 

Kolonialmakten förtryckte länge kenyanerna vilket framkommer i kontextbakgrunden vilket 

har skapa en något befläckad bild av västvärlden, vilket man jag kan förstå. Men glädjen av 

att vi var på deras skola och var intresserad av deras arbete gick heller inte att underminera.  

 

10.3 Vidare forskning och slutsats 

När jag åkte ner till Kenya var jag rädd att materialet jag samlade inte skulle räcka, jag kunde 

aldrig tänka mig att denna mängd av åsikter och berättarlust om jämställdhet och kultur fanns 

i landet. Resan till Kenya öppnade och vidgade mina vyer vad det gäller jämställdhet och 

genus, men framförallt gav den mig minnen för livet som jag aldrig skulle vilja vara utan. I 

min framtida lärargärning tror jag mig ha en jättefin historia att berätta, men även ett 

användbart material för att göra undervisningen intressant.  

 

För att fortsätta och föra arbetet vidare med forskningen om Kenya och jämställdhet hade det 

varit spännande att intervjua elever om deras medvetenhet och förhållningssätt kring 

jämställdhet. Är det någon skillnad mot den bilden lärarna som är en generation äldre har.  
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Bilaga 1 

Intervjuguid 

- Vad heter du? 

- Har du alltid vetat att du ville bli lärare? 

- Hur länge har du gått i skolan? 

- Vilken årskurs undervisar du i? 

- Vilka ämnen har du? 

- Förklara för mig vad genus och jämställdhet är för dig? 

 

Frågeställningar Intervjufrågor 

Vilka skillnader och likheter angående 

jämställdhet går att utläsa mellan de svenska 

och kenyanska styrdokumenten 

- Har ni några styrdokument, ämnesplaner, 

kursplaner? 

 - Om det finns, vad står skrivet? 

 - Om genus? 

 - Upplever du att de talar om jämställdhet 

mellan pojkar och flickor? 

Vilka förhållningssätt och vilken 

medvetenhet har de intervjuade kenyanska 

pedagogerna till jämställdhet och intervjuer? 

- Upplever du att det finns någon skillnad på 

pojkar och flickors beteende i klassrummet? 

 - Kan du ge exempel på ett tillfälle då pojkar 

och flickor beter sig olika? 

 - Anser du att något av könen dominerar i 

klassrummet? 

 - Tycker du att pojkar och flickor behandlas 

lika på skolan? 

 - Bemöter du flickor och pojkar på lika sätt?  

 - Hur fördelar du tiden mellan flickor och 

pojkar i klassrummet? 

 - Anser du att det ibland uppstår situationer 

där du behandlar pojkar och flickor 

annorlunda? 

 - Gör du någon skillnad på könen, om, kan 
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du berätta? 

 - Använder du dig av olika röstlägen när du 

talar till flickor och pojkar? 

 

 - Anser du att det är viktigt med 

jämställdhet? 

 - Finns det något negativt med jämställdhet? 

Vad? 

 

 - Är jämställdhet i skolan viktigt för dig? 

 - Kan du berätta om hur du arbetar för att 

skapa jämställdhet mellan könen i 

klassrummet? 

 - Hur är skolan i jämställdhetsarbetet? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


