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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att visa jämställdhetsarbetet i skolan med avseende på lärarens 

ordval med genusmedvetet språk kopplat till barnlitteraturen ”Känner du Pippi Långstrump?”. 

Arbetet har fokus på förskoleklass och åk 1. Den röda tråden i examensarbetet är att 

lärarprofessionen bör se människan. Studien tillhandahåller en litteraturgranskning av lärarens 

ordval i ett jämställdhetssyfte såsom orden hen, man, genus, kön etc. samt en granskning av Pippi 

Långstrump av Astrid Lindgren utifrån de relaterade begreppen. Kopplingen av begreppen sker 

även till styrdokumenten. Studien beskriver vidare hur Skolverket och andra såsom professorer och 

forskare pratar kring jämställdhet för skolan, förskolan och förskoleklassen. Vikten av lärarens 

ordval och jämställd litteratur framhävs att användas för lärarens vidare arbete med barn om genus. 

Resultaten som framkommer är att det finns en rad sätt att arbeta med jämställdhet, däribland 

litteratur och ordval att använda och hur de kan användas exempelvis hen eller en istället för man. 

Det visar att det är viktigt att lärare har kunskap om genus samt hur pedagoger pratar med barn om 

genus. Inredning för en genusmedveten pedagogik berörs det vid också.  

Nyckelord: jämställdhet, genus, lärarens ordval, jämställd litteratur 

 

Abstract  

The aim of this thesis is to show gender equality in school for teacher's choice of words with 

gender-sensitive language related to children's literature "Do you know Pippi Longstocking?". Work 

has focused on preschool and grade 1. The theme of the thesis is that the teaching profession should 

look human. The study provides a literature review of the teacher's choice of words in the gender 

order as the words hen, man, gender, sex, etc., and a review of Pippi Longstocking by Astrid 

Lindgren on the basis of the related concepts. The coupling of the concepts are also made to the 

governing documents. The study goes on to describe how the School Board and other such 

professors and researchers talk about equality for school, kindergarten and preschool classes. The 

importance of the teacher's use of language and gender literature asserts that used for the teacher's 

further work with children about gender. The results that emerges is that there are a number of ways 

to work with gender equality, including literature and language to use and how they can be used, for 

example, or a hen instead of one. It shows that it is important that teachers have knowledge about 

gender and how teachers talk to children about gender. Furnishings for a gender sensitive pedagogy 

are at it too. Key words: gender, teachers words, gender literature 
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1. Bakgrund 
 

Vad spelar könet för roll? Vi är alla människor! Mänskliga rättigheter är för alla och de är 

universella. Alla människor är fria
1
 vilket betonas i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Individens frihet och vikten av detta nämns också i läroplanen.
2
 Värdegrunden är viktig och alla 

människors lika värde.
3
 ”Alla är, eller har någon gång varit, involverade i skolans värld och det gör 

skolan unik. Den är unik i så måtto att alla, och då menar jag alla, har en relation till skolan.”Denna 

ström av människor som hela tiden kommer och går ställer naturligtvis krav på skolan på att skolan 

är så pass robust att den tål dessa svängningar i demografisk struktur.”
4
  

 

Den röda tråden i detta examensarbete är pedagogernas roll som förebilder när det gäller 

genusfrågor och hur det ur jämställdhetsaspekt är lämpligt att uttrycka sig när det gäller genus. Att 

kön bara är något konstruerat. En central del är att barnen blir medvetna om att alla är människor 

och ska ha samma förutsättningar. Att se bakom indelningarna pojke, flicka, tjej, kille, man, kvinna 

och att på ett pedagogiskt sätt finna och visa fram människan, barnet, bakom indelningarna är 

viktigt för ett jämställt bemötande. Språket som används kan vara könsneutralt, vilket är bra så att 

barnen leds in i ett jämställt könstänkande. Att som lärare arbeta för en jämställd undervisning 

syftar, anser jag, till att se människan bakom varje barn och inte bara som ett kön med de problem 

det kan innebära. Det finns forskare som undrar om det överhuvudtaget behöver indelas i kön. 

Maria Hedlin funderar på om det ens behöver indelas i kvinnor och män
5
. När en flicka föds och 

barnmorskan meddelar att det är en flicka, i den stunden bestäms inte bara flickans könsidentitet 

utan som queerforskaren Don Kulick påpekat är förflickningen en pågående process som ständigt 

behöver repriseras för att skapas och förstås av andra människor.
6
 Pojkar genomgår likaså samma 

process. 

 

Lärare har ett viktigt ansvar med vilket ordval som används och vilken litteratur, dikter som läses, 

vilka sånger som sjungs för att eleverna ska finna sig själva och lärarna har ansvar för en jämställd 

undervisning även i inredning av det pedagogiska rummet. Med exempelvis hen blir det mer 

neutralt ordval istället för han/hon. En av lärarna på lärarutbildningen, Ann-Britt Enochsson sa vid 

                                                 
1
 FN förbundet. (http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/) 20121216. 

2
 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Edita:    

   Västerås, s. 7. 
3
 Olofsson, Britta. (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar. Lärarförbundets förlag: Malmö, s. 9. 

4
 Regeringskansliet. Löfström, Åsa. (2012). Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens 

arbetsmarknad . (http://www.framtidskommissionen.se/wp-

content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf ) 20121212, s. 13-14. 
5
 Hedlin, Maria. (2006). Jämställdhet. En del av skolans värdegrund, s. 9. Liber: Stockholm. 

6
 Kulick, Don (2004). ”Queerteori, performativitet och heteronormativitet: några grundläggande begrepp” i Olsson, 

Anna-Clara & Olsson, Caroline (red) I den akademiska garderoben. Stockholm: Atlas, s. 32. 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/
http://www.framtidskommissionen.se/wp-content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf
http://www.framtidskommissionen.se/wp-content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf
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ett tillfälle ”till manns & kvinns”,
7
 vilket var bra då många kanske säger bara till manns vilket inte 

passar då det är kvinnor också. Jag har ute i en förskola funnit spel som används av barnen, där det 

är stereotypa bilder på sjuksköterskan som är en kvinna, kocken som är en man osv. När jag var 

liten kallade vi den manliga läraren på mitt dagis för herrken. En blivande lärare gjorde klart för 

eleverna på sin vfu (verksamhetsförlagda utbildning) när de sa fröken att ’jag vill att ni kallar mig 

Charlotte’. Detta är ett sätt att avköna läraren för att slippa indelningarna kvinnliga alternativt 

manliga lärare. I litteratur som i sagoböcker och i sånger är stereotyperna levande då det oftast är 

maskulina huvudrollsinnehavare och feminina birollsinnehavare.
8 Äldre folksagor har ett föråldrat 

könsmönster.
9
 I läroböcker får kvinnorna mindre plats än män. Då kvinnor finns med ramas de in i 

traditionella roller för kvinnor såsom att vara mamma. Männen däremot visas i en rad olika roller 

utanför hemmet.
10

  

 

På internationella kvinnodagen var jag på ett föredrag om könsnormer som anordnades av Globala 

skolan. Det var en medieresa där en rad olika filmklipp visades från dagens samhälle med 

stereotypa bilder av hur kvinnan respektive mannen är enligt någon osynlig norm. Bland annat 

föreläste en journalist om att i mediebruset som finns i radio, tv, tidningar etc. så har kvinnor väldigt 

mycket mindre utrymme än vad män har.
11

 Anja Hirdman skriver om hur det i feministisk forskning 

forskats om bilden av kvinnor i media och mediernas stereotypa bilder av kvinnan. Istället för att 

undersöka bilder av kvinnor talades det om kvinnan som bild och det sågs som ett sätt att presentera 

människor.
12

 

 

Statistiska centralbyråns mätningar visar att år 2010/11 var antalet lärare i grundskolan 65140 

stycken kvinnor och 20740 män.
13 I skolledarförbundets lönebilaga 2013 visas tydliga exempel på 

att män i kommuner, landsting och stat tjänar mer än kvinnor
14

. Åsa Löfström skriver ”Pojkar och 

flickors villkor och prestationer i dagens skola är centrala för hur framtidens män och kvinnor ska 

kunna bidra efter bästa förmåga till framtidens arbetsmarknad”
15

. Vidare nämner Löfström att 

skolan gått i en maskulin riktning de senaste tjugo åren. Vidare skriver hon att arbetsmarknaden i 

                                                 
7
 Enochsson, Ann-Britt, föreläsning på kursen Lärarens uppdrag den 30 oktober 2012. 

8
 Svaleryd, Kajsa. (2002). Genuspedagogik. Liber: Stockholm, s. 73. 

9
 Olofsson, (2007)., s. 70. 

10
 Milles, Karin. (2008). Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Scandbook: Falun, s. 20. 

11
 Globala skolan, föredrag om könsnormer en medieresa, på internationella kvinnodagen 2013. 

12
 Hirdman, Anja. ”Att vara åtråvärd för andra” 

(http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_23_Tusen_flickor.pdf), 20130428. 
13

 Statistiska centralbyrån. (2012). Lathund om jämställdhet 2012. 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf) SCB-Tryck: Örebro. 20121213. 
14

 Sveriges skolledarförbund. Du och din lön 2013. 
15

 Regeringskansliet. Löfström, Åsa. (2012). Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens 

arbetsmarknad . (http://www.framtidskommissionen.se/wp-

content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf)  20121212, s. 5. 

http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_23_Tusen_flickor.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf
http://www.framtidskommissionen.se/wp-content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf
http://www.framtidskommissionen.se/wp-content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf
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Sverige är en av den mest könsuppdelade.
16

 I samlingen på förskolan exempelvis, där får pojkar 

mer uppmärksamhet än flickor.
17

 Sveriges Radios Ekoredaktion visar i ett schema att pojkar är flera 

timmar längre i veckan på förskolan än flickor. Mia Heikkilä som är lektor i pedagogik menar att 

det finns forskning som ger en förklaring till detta nämligen att föräldrar omedvetet tänker att 

pojkar klarar mer och att de är mer varsamma med flickorna.
18

 

 

Empirin visar några jämställdhetsfunderingar som jag bland annat har lagt märke till på min vfu, 

samt under min lärarutbildning. Genus är något konstruerat. I studien visas på de möjligheter det 

finns med att jobba på ett genusmedvetet sätt för ökad jämställdhet. Utifrån läroplan står det att 

skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla intressen och förmågor oberoende av 

könstillhörighet.
19

 Möjligen är språket och språk i litteratur ibland inte könsneutralt vilket gör att 

barn leds in i ett stereotypt könstänkande vilket inte ökar jämställdheten. 

 

1.1. Syfte 

Syftet är att visa jämställdhetsarbetet i skolan utifrån ett genusperspektiv med avseende på lärarens 

ordval med genusmedvetet språk kopplat till barnlitteraturen ”Känner du Pippi Långstrump?”. 

Denna studie är skriven med fokus på de yngre barnens skolgång från förskoleklass till årskurs 1. 

 

1.1.1. Frågeställningar 

 Varför är det viktigt att arbeta med genus i skolan? 

 Hur styrdokument, lagstiftare, forskare och skolpersonal arbetar med och ser på 

genuspedagogik och jämställdhetsarbetet? 

 Hur ser ”Känner du Pippi Långstrump?” av Astrid Lindgren ut som en genusmedveten 

barnlitteratur och hur är språket i Pippi som en lärobok?  

 Hur kan lärarens ordval påverka och hur kan läraren arbeta för en jämställd undervisning? 

  

                                                 
16

 Ibid, s. 13. 
17

 Olofsson, (2007). s. 49. 
18

 Lärarnas tidning. Nr 4, mars 2013, s. 8. 
19

 Skolverket. (2011)., s. 8. 
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1.2. Metod 

En rad jämställdhetsrelaterade begrepp definieras. Sedan undersöks hur jämställdhetsarbetet i 

skolan är genom att koppla begreppen till styrdokumenten och frågeställningarna. Därefter 

analyseras boken ”Känner du Pippi Långstrump?” och den knyts an till de jämställdhetsrelaterade 

begreppen och frågeställningarna i analysen av Pippi boken. Slutligen summeras resultatet utifrån 

undersökningen. 

 

1.2.1. Litteraturgranskning av skönlitterär barnbok 

I denna studie granskas boken ”Känner du Pippi Långstrump?” ur ett genusmedvetet perspektiv. 

Denna skönlitterära barnbok valdes med fokus i min tanke på hur tjejen (som jag istället ser som 

barnet, människan - oavsett kön) får plats i böckerna.  

 

1.3. Jämställdhetsrelaterade begrepp         

Nedan följer definitioner av begrepp som är centrala för uppsatsen. Relevansen för dessa begrepp är 

att de kommer att granskas om de finns i styrdokumenten och i Pippi boken. Det granskas generellt 

om området genus i styrdokumenten och i Pippi boken samt om det framhävs ifall de olika 

begreppen nämns av forskare och andra personer. Ur Pippi undersöks om Astrid har delat in 

figurerna i boken i olika genus och hur Astrid tar upp och om det skrivs ut kön, människor, pojkar 

eller flickor. Undersökningen tittar på om det råder jämlikhet/jämställdhet mellan könen samt ifall 

det framkommer någon heteronorm och om det speglas feminism, matriarkat eller patriarkat i 

boken och styrdokumenten. I tillägg granskas om ordet hen finns med, vilket pronomen som 

används dels ifall ordet man är med. Motiveringen till varför undersökningen granskar om de olika 

begreppen är med i analysen från styrdokument och av forskare samt i Pippi boken är för att det är 

begrepp som kan vara viktiga för genusarbetet. 

 

1.3.1 Genus/Kön 

 

Kön spelar roll
20

. Hedlin skriver att genus som definition började användas på grund av att påpeka 

att genus ej handlar om könet som är biologiskt utan istället på något föränderligt såsom 

uppfattningar om vad som förväntas vara kvinnligt respektive manligt
21

. Sandra Hardings 

genusteori visar på att genus påverkar tankar och resonemang. Genus är alltid något som är 

pågående och påverkar hur olika handlanden görs. Vad som känns samt hur det känns påverkas av 

                                                 
20

 Marieke van den Brink, PhD, genusvetenskapligt  

   seminarium: Transformative change towards diversity, KAU den 16 januari 2013. 
21

 Hedlin (2006), s. 45. 
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genus
22

. Sociala processer påverkar människans kroppar och alla medverkande krafter exempelvis 

utbildning organiseras av genus. Mönstren av genus influerar kroppen och skapar också kroppen 

och utformar de tillstånd som kroppen ska vidgas och ha sitt liv i.
23

 Jämställdhetskonsulten Kristina 

Henkel förklarar att Genus är det kön som konstrueras. Ordet kön står för det biologiska könet som 

vi föds med. Vidare menar Henkel att ”vi kan inte låta biologiska skillnader rättfärdiga ett ojämställt 

bemötande”. Genus är alltså det som anses vara maskulint respektive feminint” menar Henkel. 

Problemet med varför det är ojämställt i samhället är för att redan när barn föds delas de in i 

grupperingar om tjejer eller killar. Sedan skapas förväntningar på respektive grupperingar. 

Dessutom tillskrivs värderingar och könen ramas in. Traditionellt sett har den manliga ramen fått en 

liten extra guldstjärna.
24

 Åberg skriver ”En person som avviker från gängse könsnormer förstås till 

exempel som ’inte riktig kvinna eller inte riktig man’. Denna person befinner sig därigenom 

fortfarande inom normens domäner då han eller hon (o)begripliggörs genom den normerade 

könsdikotomin manligt-kvinnligt”.
25

 Som pedagog eller rektor behöver man inse att samhällets 

könsmaktsordning avspeglar sig i skolan och att man måste också medvetandegöra eleverna om det. 

Att bli genusmedveten är en lång process, menar Kajsa Gillander Gådin.”
26

 "– Man måste arbeta 

mer generellt med genus och jämställdhet. Och lärarna måste arbeta med sig själva. Det handlar 

också om hur lärarna uppträder mot varandra, vilka ämnen som anses viktiga. Lärarna måste göra 

upp med sin biologistiska syn på skillnader mellan könen. Framför allt behövs det mycket mer 

kunskap om genus och jämställdhet inom lärarkåren, anser Gillander Gådin".
27

 Vilka könsmönster 

finns i skolan? Vad är genus och genusteori? Vilket ansvar har lärare? På vilket sätt har 

jämställdhetsfrågor med skolan att göra? Det är frågor som Maria Hedlin nämner.
28

 ”Lärare behöver 

både djupa och breda könsteoretiska kunskaper för att kunna bidra till elevernas optimala 

utveckling” skriver Hedlin.
29

 

 

1.3.2. Jämställdhet/Jämlikhet 

 

Tillstånden mellan män och kvinnor är jämställdhet och jämlikhet och jämställdhet kan 

sammanblandas.
30

 Att anställa lika många män som kvinnor behöver inte betyda jämställdhet.
31

 

                                                 
22

 Hedlin (2006), s. 48. 
23

 Conell, Raewyn. (2009). Om genus Daidalos: Göteborg ,s. 78. 
24

 Skolverket. Dvd. (2010). För en jämställd skola. 
25

 Åberg, Magnus. (2008).  Lärardrömmar. Intellecta DocusSys AB: Göteborg, s. 18. 
26

 Hultén, Eva-Lotta. (http://www.genus.gu.se/meromgenus/teman/skola/krankningar/-det-gar-over-nar-de-mognar-/), 

20121112. 
27

 Jalakas, Anders. ”Lärare behöver mer kunskap om genus och jämställdhet”. Skolvärlden 

(http://www.skolvarlden.se/artiklar/behovs-mer-kunskap-om-genus-inom-lararkaren) 20121115.  
28

 Hedlin, (2006)., s. 9.  
29

 Hedlin, (2006)., s. 7.  
30

 Hedlin, (2006)., s. 11.  
31

 Skolverket. Dvd. (2010).  

http://www.genus.gu.se/meromgenus/teman/skola/krankningar/-det-gar-over-nar-de-mognar-/
http://www.skolvarlden.se/artiklar/behovs-mer-kunskap-om-genus-inom-lararkaren)%2020121115
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”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden” Ordet 

jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är 

däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i 

samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social 

tillhörighet med mera. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.
32

 ”I ett 

jämställdhetsarbete eftersträvar vi inte likhet i första hand, utan fler valmöjligheter för båda könen. 

På grund av våra skilda förväntningar på flickor och pojkar är dessa valmöjligheter i själva verket 

starkt begränsade”.
33

 I ett jämställdhetsarbete, utvidga begreppen flicka och pojke, gör båda kön till 

vinnare.
34

 ”Jämlikhet förstås både som en kvalitets- och rättvisefråga”.
35

 

 
1.3.3. Heteronorm 

 

Heteronormen innebär att sexualitet av heteroarten uppfattas som det normala och förväntade.
36

 Ett 

slags motståndstänkande finns. Vi verkar uppfatta världen som motsatspar vilket även gäller kön 

och sexualiteten. Kvinna-man, svart-vit, hetero-homo. Vilket är en tudelad struktur i tanken. I 

motsatsorden finns en maktordning och den ena delen har ofta ett större värde.
37 Henkel säger att 

det vanligaste skällsordet i skolan är ”bög” ingen säger ”jävla hetero”.
38

 Svaleryd anser att det är 

viktigt med värderingarna mellan könen samt respekt och kunskap om det andra könet som kan 

höjas och influeras.
39

 Det som är relevant med att jag tar upp detta är att eftersom heteronormen 

verkar uppfattas som det normala är det viktigt att lärare har det i tanken att det är inte säkert att det 

är så. Diskrimineringsombudsmannen nämner att barns förmåner kan främjas genom frågor om 

homo-, bi-, och heterosexualitet på ett sätt som är likvärdigt.
40

  

 

 

 

  

                                                 
32

 Statistiska centralbyrån. (2012). Lathund om jämställdhet 2012. 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf). SCB-Tryck: Örebro. 20121213. 
33

 Olofsson, (2007)., s.77. 
34

 Olofsson, (2007)., s. 78.  
35

 Åberg, (2008)., s. 24. 
36

 Frittfram. (2006). Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen. RFSL: Norra Skåne. 
37

 Adeniji, Anna. Ordningsstörande begär. Biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning. Stockholms 

universitet. (2001) ur boken Frittfram. (2006). Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen. 

RFSL: Norra Skåne, s.28. 
38

 Skolverket. Dvd. (2010).  
39

 Svaleryd, (2002). , s. 72.  
40

 Diskrimineringsombudsmannen, Lika rättigheter i förskolan (http://www.do.se/Documents/handledningar-

utbildning/lika-rattigheter-i-forskolan.pdf), s. 32. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf
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1.3.4. Patriarkat 

 

Patriarkalisk förklaras som landsfaderlig, husfaderlig och gammaldags faderlig i underlydande
41

. 

”Den andra typen av studiemiljöer karaktäriseras av svag struktur, som skapar osäkerhet samt 

bristande tillit och inflytande. Sådana miljöer har på sina håll utmärkts av kränkningar och grovt 

språkbruk samt av en grabbig och nedbrytande’antiskolkultur’, delvis präglad av 

traditionella/patriarkala könsmönster. Detta är alltså de gynnsamma miljöernas motsats, i det att de 

framstår som stökiga, tuffa och otrygga”.
42

 Patriarkat förklaras som en mansdominans av äldre män 

i familjen där fadern är överhuvud och kvinnor och yngre män ej har rättighet att bestämma. 

Patriarkatet finns som strukturer i samhället
43

.  

 

1.3.5. Matriarkat 

 

Matriarkalisk beskrivs som kvinnostyrd
44

. Sara Buregrens beskriver hur männen har bestämt över 

kvinnorna över hela jorden i tusentals år och hur ojämställt det varit för kvinnorna exempelvis 

genom att de sent fått rösträtt och att endast 4% av Nobelprisen genom åren utdelats till kvinnor. 

Buregren framhäver också kvinnliga personligheter som har gjort sprickor i det patriarkala 

normsystemet och kvinnliga förebilder
45

. Cecilia Nelson skriver hur det har funnits matriarkat
46

.  

 

1.3.6. Feminism 

 

Feminist är en kvinnosakskvinna
47

. Med feminism menas att kvinnor har mindre ställning i 

allmänhet än män. Feminister arbetar för att män och kvinnor ska få lika rättigheter och 

potentialer
48

. Feminism startade i detta århundrade som en förståelse av den sociala konstruktionen 

av kön.
49

 Karren J Warren anser att kollektivt förnekande av sociala orättvisor vidmakthålls mot 

barn. Den ekofeministiska filosofin syftar till att se barns frågor som centrala feministiska frågor.
50

 

Feminism beskriver hur det finns en förskjutning av makt i samhället till fördel för män
51

.  

 

                                                 
41

 Palmér Johan (1960) Ord för ord Kungl. Boktryckeriet P.A Nordstedt & Söner: Stockholm, s. 489. 
42

 Skolinspektionen. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:9, s. 10. 
43

 Genus.se (http://genus.se/meromgenus/ordlista/#patriarkat), 20130811. 
44

 Palmér Johan (1960) Ord för ord Kungl. Boktryckeriet P.A Nordstedt & Söner: Stockholm, s. 408. 
45

 Nelsson, Cecilia “Jämställdhet – så här gör du” (www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.130386-jamstalldhet-sa-har-gor-

du?articleRenderMode=extra_comment), 20130810. 
46

 Ibid. 
47

 Palmér Johan (1960) Ord för ord Kungl. Boktryckeriet P.A Nordstedt & Söner: Stockholm, s. 142. 
48

 Genus.se (http://genus.se/meromgenus/ordlista/#feminism), 20130811. 
49

 Warren, Karren J. (1997). Ecofeminism. Indiana university press. ,s. 214. 
50

 Warren, (1997).,s. 195. 
51

 Genusfokus (www.genusfokus.se/om/genusforskning/), 20130810. 
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1.3.7. Vilket pronomen ska användas? 

 

I boken jämställdhet en del av skolans värdegrund skriver Hedlin om flickor, kvinnor och pojkar, 

män och där tas det även upp kunskap som är könsteoretisk vilket är viktigt för pedagoger. Hedlin 

skriver att den kunskapen kan innebära om det är nödvändigt att ens tala om män och kvinnor då vi 

alla är människor och anser att vi är människor men att på grund av våra kön blir vi olikt 

behandlade
52

 Milles skriver ”Ett annat litet ord som kan ställa till problem för den som inte vill 

förmedla förlegade föreställningar är pronomet man. Man används för att syfta på en eller flera 

personer med okänd eller irrelevant identitet”
53

. Vidare skriver Milles att man kan användas i utbyte 

för vi eller jag. Det som kan vara problematiskt med ordet man är att det liknar helt man som 

substantiv. Det finns ingen risk att pronomet man ska förväxlas med substantivet man tycker Milles. 

Man används flitigt i meningar där något anspelar på ett beteende eller ett tillstånd som är normalt 

vilket ger en länk mellan det normala och det manliga. ”Och visst är det mindre lyckat ur 

jämställdhetssynpunkt att det manliga får stå för det allmänna och mänskliga” säger Milles.
54

 På en 

presskonferens pratar Jan Björklund exempelvis om tjänstemän.
55

 Jag tänker tjänstekvinnor då? 

Genom skiftet av byte av jämställdhetsminister främjar det att jämställdhetsfrågan blir än mer 

aktuell genom att jämställdhetsministern syns i media. 

 

Ett annat ord som hamnat i framkant i debatter är nu ordet en istället för man. ”Ett ord som nu 

börjat användas i stället för det mer herrklingande pronomenet ’man’”. Ordet en istället för man 

används redan i universitetsvärlden, i skönlitteratur och i tidsskrifter.
56

 Lektor i genusvetenskap vid 

Karlstads universitet, Magnus Åberg, nämner också ordet en istället för man.
57

 

 

1.3.8. Hen – de som förespråkar hen 

 

Daniel Wojahn som är forskare och språkvetare vid Södertörns högskola utförde ett experiment där 

han lät några människor läsa en text där olika pronomen används om en obestämd användare av en 

telefon. Den exempelmening som Daniel Wojahn valde var ”Om användaren inte har någon 

handsfree kan han i stället sätta på mobilens högtalarfunktion”. Tillsammans med han testades han 

eller hon, hon eller han, han/hon, den och hen. Flertalet valde hen. Exempelmeningen måste vara 

helt konstruerad: Vilken manualförfattare utgår från att alla mobilanvändare är män? I verkligheten 

skulle manualförfattaren kunnat undvika hela problemet genom en omskrivning: ”Om användaren 

                                                 
52

 Hedlin, (2006)., s. 7.  
53

 Milles, (2008). s. 54-55. 
54

 Milles, (2008). s. 54-55. 
55

 SVT Nyheter (2013). Direkt Rosenbad. SVT 21 januari. 
56 Cederskog, Georg. (http://www.dn.se/kultur-noje/ordet-man-blir-en-i-kampen-for-jamlikhet), 20130121. 
57 Åberg, Magnus. Lektor i genusvetenskap vid Karlstads Universitet, 20130116. 
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inte har någon handsfree kan i stället mobilens högtalarfunktion utnyttjas/användas”
58

. Wojahn 

säger att ”I konservativa kretsar finns annars en essentialistisk syn på kön, som någonting naturligt”. 

Ordet hen har också förståtts som ett skrämselord i strukturen. Wojahn anser hen som ett alternativ 

ord för han eller hon och ett ord för att ifrågasätta själva tvåkönsmodellen.
59

  

 

Marianne Lindberg De Geer menar att hon inbegriper alla. De Geer anser att ordet "hen" döljer 

patriarkatet. ” He he he hen! Vi kräver lika lön och att män tar hand om sina barn som vi nu gjort i 

årtusenden. Vi kan er, av ett oinskränkt fadersvälde återberättad, historia som ni har tvingat oss att 

tro även är vår. Men kvinnors verkliga historia – kan ni den?”
60

  

 

Professor i genusvetenskap Ulf Mellström vid Karlstads universitet, tycker att ordet hen är praktiskt 

och att han inte har några problem med att använda det.
61

  

 

Jämställdhetsministern Maria Arnholm var den första som använde ordet hen i riksdagen.
62

  

 

Språkforskaren Karin Milles anser att ”hen är en rolig lösning på två kommunikativa problem”. 

Milles säger vidare ”Ibland pratar man om en person som vi inte känner till könet på till exempel, 

då löser ordet hen det på ett elegant sätt”. Karin anser också att en del människor varken vill kalla 

sig han eller hon och de har ett val och att språket har en självklar kraft till förändring. Vidare 

poängterar hon att ordet snippa gjort att barn kan prata om kön på andra sätt. Milles anser att ett 

flertal ord har hjälpt till att flytta något framåt och tillägger också att det inte räcker att bara ändra 

själva ordet, utan det som finns bakom likaså. Milles anser, i motsats till Yvonne Hirdman, att 

Sverige är redo för hen
63

.
 

 

1.3.9. Hen – de som inte förespråkar hen 

 

”Frågan om hur ord kan förändra har kommit upp i hendebatten. Och åsikterna går isär”. ”Man kan 

inte trolla bort problem med ord”, säger professor Yvonne Hirdman som är skeptisk till ordet hen 

och Hirdman har bedrivit forskning som är genusinriktad och är professor i samtidshistoria. I 

                                                 
58

 Lindblom, Per-Åke ”Behovet av ’Hen’  är konstruerat” (http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/18/topp-behovet-av-

hen-r-konstruerat), 20121216. 
59

 Ergo (http://www.ergo.nu/forskning/20130125-progressiv-spr%C3%A5ksyn-hos-henhatarna), 20120402. 
60

 De Geer, Lindberg, Marianne. ”Lär er män inte hen” (http://www.expressen.se/kultur/lar-er-man-inte-hen/), 

20120611. 
61

 Mellström, Ulf, Professor i genusvetenskap vid Karlstads Universitet, intervju den 16/1 2013. 
62

 Olsson, Lovisa. ”Arnholm lanserar ’hen’  i Riksdagen”. (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/arnholm-lanserar-hen-i-

riksdagen_7911126.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130213). 20130303. 
63

 Pavlica, Adrianna. ”Forskare oense om effekten” GP (https://www.gp.se/nyheter/sverige/1.874512-forskare-oense-

om-effekten), 20121107.  

http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/18/topp-behovet-av-hen-r-konstruerat
http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/18/topp-behovet-av-hen-r-konstruerat
http://www.expressen.se/kultur/lar-er-man-inte-hen/
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jämförelse tar professorn ordet städare som blev lokalvårdare för att yrkesstatusen skulle höjas och 

menar att det inte har gjort någon skillnad. Hirdman anser dock att debatten kring hen är av vikt. 

Hirdman, tror inte att det på vår planet kommer att hända att ordet hen kommer att användas.
64

 

 

 Nina Lekander läser barnboken kiwi och monsterhund ”det okönade barnet Kivi omges så klart av 

"Mappor och pammor och morbroster Jin, / en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin" och några 

till.”Henförande”.
65

  

 

Utifrån en undersökning som GfK, Growth from Knowledge, har gjort så visar det sig att det 

könsneutrala pronomenet hen har mottagits svalt av människor i Sverige. 68% tyckte inte om att 

byta ut ordet hen istället för han och hon. 14% tyckte däremot att den språkliga förändring med hen 

var bra.
66

 

2. Undersökning 

 

2.1. Skolans styrdokument 

Den grundläggande principen för skolans värdegrund och uppdrag gör att läroplanen och skollagen 

syftar till att skolväsendet ska arbeta för lika värde för alla människor, att det råder jämställdhet 

mellan kvinnor och män och att alla ska få vara den de är – oavsett kön.
67

 I läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skrivs det fram att flickor och pojkar ska ha lika 

mycket plats i utbildningen
68

. I läroplan för förskolan nämns att ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och 

pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”.
69

 I det centrala 

innehållet i samhällsorienterade ämnen för åk 1-3 står under rubriken Att leva tillsammans att 

läraren ska behandla ämnen könsroller och jämställdhet.
70

 Diskrimineringsombudsmannen 

framhäver att i förskolan och i skolan överhuvudtaget ska likabehandling främjas oavsett sexuell 

läggning. Barns lika rättigheter och möjligheter kan främjas genom frågor om homo-, bi-, och 

heterosexualitet på ett sätt som är likvärdigt för alla att användas i pedagogiska verksamheter. 

                                                 
64

 Ibid.  
65

 Lekander, Nina. ”Henförande” (http://www.expressen.se/kultur/henforande/), 20121106. 
66

 Lärarförbundet. Tidningen för alla förskollärare. Nr 7 2012. 
67

 Skolverket. (2011). s. 7. 
68

 Skolverket (2011), s. 15. 
69

 Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Edita: Stockholm, s. 5. 
70

 Skolverket. (2011)., s. 200. 
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Förskolan kan ha barnböcker om regnbågsfamiljer och det är viktigt att olika familjekonstellationer 

och stereotypa föreställningar framhävs.
71

 ”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram”.
72

  

 

Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl fäst och strukturerat i förskolan och skolans 

styrdokument. Exempelvis beskrivs i skollagen att jämställdhet mellan könen ska främjas. 

Jämställdhet berörs i skollagen och angelägenheten definieras i läroplanerna och jämställdhet är en 

del i den värdegrund som förskola och skola ska arbeta med. I diskrimineringslagen finns 

bestämmelser på att arbeta förebyggande för att inskränkning av rättigheter på grund av kön och 

sexuell läggning ej ska ske. Jämställdhetsarbetet återfinns dessutom i kursplanerna för olika 

ämnen.
73

 Delegationen för jämställdhet menar att för ett lyckosamt jämställdhetsarbete är det viktigt 

att föräldrarna godtar och förstår det genusbaserade jämställdhetsarbetet i förskolan.
74

 ”Hög 

vuxennärvaro som skapar ömsesidig tillit och respekt mellan såväl eleverna som mellan vuxna och 

elever. Risken tycks dock vara att det i sådana kulturer ibland odlas ett alltför likriktat ideal som 

bygger på samsyn, på bekostnad av ett klimat där människors olikheter och meningsskiljaktigheter 

värderas som något positivt och kreativt. Sådan skenbar samsyn, där olikheter snarast tenderar att 

ses som störande inslag, är ur demokratisk synvinkel tveksam i det att den också kan dölja och 

osynliggöra andra”. ”Granskningen visar att det på så gott som samtliga besökta skolor finns behov 

av att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, på skolorna överlag, hos rektorer, lärare och/eller i 

undervisningen. Det är till exempel inte alla lärare som själva i tillräcklig utsträckning ser och 

problematiserar rådande genusmönster, för att målmedvetet sträva efter att ge flickor och pojkar 

likvärdigt utrymme i undervisningen” visar Skolinspektionens granskning. 
75

 

 

Flickor och pojkar ska få fler möjligheter att känna sig fria och göra det som de vill utan att vara 

fången av normer som styr vad som är kvinnligt och manligt
76

.  

 

Jag hade en fisklektion för barnen på min vfu- skola, syftet med lektionen var att barnen skulle lära 

sig om fisken samt om genus då jag ej ville indela fisken i något speciellt kön för att visa för barnen 

att det finns en slags gömd könsstruktur med normer och stereotyper. Jag hade ritat upp en stor fisk 

på tavlan och jag hade precis förklarat för barnen i ca 15 minuter, att det är en fisk, det kan vara en 

                                                 
71

 Diskrimineringsombudsmannen, Lika rättigheter i förskolan (http://www.do.se/Documents/handledningar-

utbildning/lika-rattigheter-i-forskolan.pdf), s. 32. 
72

 Skolverket. (2010)..s. 5. 
73

 Jämställd förskola och skola (http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/styrdokument.shtml), 20121212. 
74

 SOU 2004:115, s. 56. 
75

 Skolinspektionen. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:9, s. 8-9. 
76

 Hedlin (2006), s. 17. 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/styrdokument.shtml
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pojke eller flicka. Sedan knackar det på dörren ”knack, knack” och en människa från 

skolinspektionen kommer in och säger …..han fisken! Jag blev så besviken att de hade så låg 

kunskap just då och förstör min lektion ur genusaspekten, men sedan ändrade människan sig (som 

tur var!) och sa att fisken kan ju vara en han eller hon. ”En misslyckad händelse blir inte lyckad  

bara av sig själv. Den kräver reflektion….” 
77

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster”! 
78

  

 

2.2. Lärarutbildningen 

2009 deltog jag i en jämställdhetskonferens på Rosenbad i Stockholm. ”Jämställd lärarutbildning - 

hur når vi dit?” Den behandlade frågor som ”hur kunskap om genus och jämställdhet omsätts i 

utbildningen”, ”hur ser innehållet i lärarutbildningarna ut ur ett jämställdhetsperspektiv”, ”hur 

arbetar universitet och högskolor för att förbättra jämställdheten för studenter och lärare” och ”är 

den stora obalansen mellan män och kvinnor inom lärarutbildningen ett problem och vad görs i så 

fall åt det”? Det nämns också i välkomstbrevet att innehållet i utbildningen har en stor påverkan för 

kommande generationer.
79

 Det som diskuterades var bland annat varför män avbryter 

lärarutbildningarna och att det ska värnas om kvalitén på utbildningarna. I jämställdhet ska det 

finnas likhet och en balansering av olikhet och att det finns en vilja att leva med genusordning. Det 

framkom även att läraren antas forma eleverna. Något annat som framkom var om läraren hjälper 

flickor och pojkar lika mycket men enligt studierna som visades framkom att pojkarna blev oftare 

hjälpta av läraren.  

 

 

 

2.3. Regeringen, forskare och skolans personal 

Den förväntade sexualitetet, heteronormen, att vara kär i någon av det motsatta könet nämns i en 

dvd från skolverket och läraren David W Flato anser att det är grundläggande och väldigt viktigt att 

arbeta med heteronormen i skolan. Heteronormen påverkar våra kärleksliv och lösningar som vi 

väljer samt vad som anses normalt menar Henkel. Heteronormen påverkar också förutfattade 

meningar om att det kvinnliga och det manliga tillsammans skulle utgöra en helhet. I skolan är det 

viktigt att framhäva verkligheten och en fjärdedel av alla elever har andra former av 

familjekonstelationer än just mamma, pappa, barn.
80

 

                                                 
77

 Åberg, Ann & Taguchi, Hillevi Lenz. (2009). Lyssnandets pedagogik. Liber: Stockholm, s.85. 
78

 Skolverket. (2011)., s. 8. 
79

 Högskoleverket, konferens: Jämställd undervisning –hur når vi dit? Stockholm Rosenbad:  

    Stockholm. 16 oktober 2009. 
80

 Skolverket. Dvd. (2010).  
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Odelfors undersökning visar att pojkar ses som individer och nämns vid namn men flickorna 

behandlas som en grupp exempelvis flickorna.
81

 Att arbeta med systerskap i förskola och skola är 

något vi måste jobba med skriver Olofsson.
82

  

 

Professor Yvonne Hirdman ser ordning och klassificeringar där det kvinnliga är mindre värt än det 

manliga.
83

 I yrket som lärare finns det en könsfördelning av kvinnor och män i olika 

indelningsgrupper av lärare som speglar den segregerade könsarbetsdelningen i gemenskapen som 

helhet.
84

 Skolledarnas mätningar visar på skillnader i lönekategorier mellan kvinnor och män.
85

 

Statistiska centralbyråns siffror visar också på skillnader.
86

 

 

Genusforskning kan ibland blandas oriktigt samman med jämställdhetsarbete. Givetvis kan dessa 

olika grenar länkas samman genom att genusforskningens alster används som vetenskaplig grund 

för olika jämställdhetsåtgärder så forskar genusforskare om annat än jämställdhetsarbete. 

Jämställdhetsforskning är en gren av genusforskningen som tillhandahåller frågor om jämställdhet 

såsom att en viss arbetsplats ska få fler kvinnor i tjänst.
87

  

 

Utgångspunkten är att arbetet med jämställdhet samt åtgärderna som görs fullgör ett 

förändringsarbete. Jämställdhetsfrämjande insatser ska möta önskan av förändring.
88

   

Jämställdhetsdelegationen är kunskap om jämställdhet och det är Länsstyrelsen i Värmland som 

sprider information om jämställdhet inom bland annat utbildningsområden.
89

 

 

På en direktsänd konferens på kanalen Axess tv om bland annat jämställdhet diskuterade 

skolminister Jan Björklund om vikten av jämställdhet i skolan så det är ett mycket aktuellt ämne.
90

 

På nationella sekretariatet för genusforsknings hemsida om jämställdhetsarbetet i skolan skriver 

Roxana Ortiz i en artikel om hur det arbetas med det.
91

 I en paneldebatt på 2012 års skolforum 
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fördes en debatt i detta aktuella ämne om jämställdhet. För att skolan ska bli jämställd framkom att 

rektorn har en nyckelroll. Nyamko Sabuni, före detta jämställdhetsminister, anser att lärarna är 

bärare av jämställdhetsarbetet i skolorna.” - Vi tror att vi behandlar alla lika. Men så är det inte. Det 

är genom att tänka och bli medveten om hur man arbetar i klassrummen som lärarna kan 

åstadkomma förändring”.  Ett enkelt redskap är att filma sina lektioner och analysera materialet 

utifrån genusperspektiv” säger Nyamko Sabuni.
92

   

 

Ann-Charlotte Eriksson som är vice ordförande i Lärarförbundet säger ”- Lärare och rektorer jobbar 

mot framtiden, inte minst med utvecklingsperspektiv men vi har så ont om tid. Vi är tacksamma att 

det rensas upp bland lärarnas och rektorers arbetsuppgifter. Elever och lärare fostras in i ett 

demokratiskt samhälle och då måste jämställdheten vara en viktig del av det”.
93

  

 

Skolverket har gett ut en film ’för en jämställd skola’ och där framhävs ifrågasättandet av normer 

och fria val. Det framkommer att jämställdhet skapar många möjligheter menar 

jämställdhetskonsulten Kristina Henkel. Något som framkommer är att istället för att tjejer och 

killar kan vara på ett enda sätt kan eleverna vara på 100 olika sätt. Frågan om varför lärare ska 

arbeta med jämställdhet tas upp. I skolans styrdokument lgr 11 finns regler för att 

jämställdhetsarbete ska göras. Att arbeta med jämställdhet resulterar i att det vinner förbättring av 

elevernas hälsa samt ökad kreativitet
94

 .  

 

På många skolor finns även jämställdhetsplaner och på min vfu-skola fanns en elevversion av 

jämställdhetsplanen. Elevversionen var skriven av barnen och lärarna med lättförståelig text och det 

var innehåll av barnens egna klassregler med mera. Skolverket berättar även på sin hemsida att det 

går att jämställdhetsmärka sin skola. Detta innebär att skolans handlingsplan granskas av en 

bedömningsgrupp. De som arbetar på skolan får information om pojkar och flickors villkor vilka är 

en förutsättning för en jämställdhetsmärkning.
95

  

 

Pedagoger har en uppgift att med barnen finna ut och ta reda på vad barnen och vuxna ser
96

. Ett 

jämställdhetsarbete som är framgångsrikt innebär att pedagogen har viljan att förändras och 
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dessutom kan se i en ny synvinkel på sin pedagogiska roll ur en ny synvinkel.
97

 

 

Läraren bör, för att arbeta på ett medvetet sätt om genuspedagogik, bli medveten om könsnormer 

och dess värderingar som påverkar läraren i dennes yrkes roll exempelvis innehållet i lektionerna 

och bemötandet av eleverna. På skolan tolkas styrdokumentens paragrafer om jämställdhet och 

lärarna och skolledarna kommer fram till en gemensam arbetsplan kring synen på kön och 

kvinnlighets- respektive manlighetsnormer. Mycket viktigt är också att låta eleverna problematisera 

och fundera kring sina egna föreställningar och könsmyter. En större förståelse ger eleven verktyg 

att bli sin egen individ utifrån vilja och intressen. Slutligen innebär ett genuspedagogiskt arbetssätt 

att en lärare arbetar fram metoder och material för att ge alla elever samma möjligheter utan att de 

hämmas av traditionella könsmönster.
98

  

 

Forskaren Gunilla Molloy skriver att i skolan krävs det att flickor läser författare som både är 

kvinnliga och manliga vilket i motsats till killar inte gäller i samma utsträckning. Molloy menar 

också att det kan vara svårare för pojkar att läsa böcker där det är en huvudperson som är kvinnlig.
99

 

 

Där båda könen blir vinnare är strategier för en pedagogik som är genusmedveten. Delegationen för 

jämställdhet i förskolan visade i sitt slutbetänkande hösten 2006 att en viktig aspekt är att det är 

fokus på det positiva som gäller samt att förstärka det
100

. Att fokusera på det positiva och att 

förstärka detta ger bara fördelar såsom goda resultat och högre stämningsfaktor . Ett mänskligt 

beteende är att bli sedd. ”Därför upprepar vi gärna ett beteende vi blivit uppmärksammade för, i 

synnerhet om uppmärksamheten var positiv”.
101

 Det är bra att ge positiv förstärkning när barn vågar 

överskrida gränser för stereotypa könsmönster.
102

 Forskaren Martin Forster visar att om ett barn får 

beröm för vad barnet gör, visar det sig efter 5 års ålder att barn generellt och i högre grad svarar att 

de kan förändras. Forskare säger också att ¼ av berömmet till pojkarna kommenterade vad de 

gjorde och motsvarande siffra för flickorna var 1/10, vilket påverkade självbilden. Pojkarna hade en 

större tro att de kunde förändras. Detta har även setts i tidigare studier.
103
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Inga Wernersson skriver ”När man behandlar förskolans och skolans genusordning inom 

pedagogisk forskning är det nödvändigt att förhålla sig till deras uppdrag. Förskola och skola 

är sociala miljöer där genus formas och verkar.”
104

 ”Genus skapas inte bara i relationer mellan 

individer av olika kön. Både flickor och pojkar/kvinnor och män bevakar och ifrågasätter 

genusordningens gränser och regler också i relation till medlemmar av den egna kategorin”.
105

 

 

2.3.1. Yrkestitlar 

”I läraren som fröken förenades det privata och det offentliga i en och samma person, samtidigt som 

skillnaden mellan mäns och kvinnors tillgång i en och samma tillgång till det offentliga livet 

tydliggjordes. I början av 1900-talet hade kvinnor små möjligheter att skaffa sig yrkeskarriärer som 

inte dikterades av könsdiskurser, samtidigt som de kvinnliga lärarnas kvinnlighet villkorades av en 

könad yrkesdiskurs. Även om jag och mina klasskamrater inte avsåg det, bidrog vi genom att 

använda epitetet fröken för kvinnliga lärare, och magistern för manliga lärare, till att göra män till 

lärare och kvinnor till kvinnliga lärare”, ”Medan ’magistern’ är ett epitet kopplat till 

yrkesutövningen är beskrivningen av den kvinnliga läraren som ’fröken’ mer dubbelbottnad”. Vad 

jag vill få fram är att ’fröken’  är en ’könad’ benämning i högre utsträckning än ’magistern’. Genom 

att mäns läraridentiteter inte varit lika beroende av könet (eg. civiliståndet) historiskt sett,  har det 

också varit lättare för män att ses bara som ’lärare’, medan den täta kopplingen mellan ’kön och 

yrke’ för kvinnor gjort att de inte på samma sätt kunnat utveckla en ”ren” professionsidentitet. 

Enkelt uttryck vill jag peka på att såväl ’fröken’ som ’magistern’ är förlegade benämningar som 

bara bidrar till att särskilja och uppvärdera manliga lärare framför kvinnliga” skriver Magnus 

Åberg, lektor i genusvetenskap.
106

  

 

2.4. Språket i klassrummet 

Det finns något som kallas tvåtredjedelsregeln vilket menas att läraren tar två tredjedelar av 

utrymmet för tal i klassrummet och pojkarna tar två tredjedelar av den resterande delen. Detta är 

mönster av ojämställdhet som i tidig ålder skapas i skolans värld.
107

 ”Det finns inget manligt – 

kvinnligt språk”.
108

 Forskning har sett på hur mycket män och kvinnor pratar. En allmän uppfattning 

finns att kvinnor skulle prata mer än män.
109

 Det har skapats nytt intresse i om män och kvinnor kan 
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kommunicera och om de kan prata samma språk.
110

 Uppbackningar är en skillnad i språkbruket hos 

kvinnor och män. Kvinnor är bättre på att stötta i samtalen och uppmuntra med småord vilket är 

uppmuntrande för den som talar att denne får uppmuntran att fortsätta. Detta har visats i ett flertal 

studier som gjorts.
111

 Molloy gav i sitt experiment hälften av frågorna till flickorna i sin 

niondeklass. Resultatet visade att pojkarna tyckte att flickorna fick alla frågor. Flickorna tyckte 

också att pojkarna blivit sura på dem som ett resultat av den nya fördelningen av ordet.
112

 

Det är också viktigt att det reflekteras över språkbruket bland personal för att finna vilka 

uppfattningar och föreställningar som finns om kön och sexuell läggning.
113

 Det är viktigt att hitta 

betydelser och tillsammans prata om orden jämlikhet, flicka, pojke och så vidare. Därefter är det 

viktigt att finna på målsättningar för att kunna förstå de olika orden på skolan. De betydelserna som 

framkommer ska kunna ses i ljuset av det pedagogiska uppdraget samt vad som är bäst för barn och 

ungdomar.
114 Camilla Löf, samordnare för genuspedagoger i Malmös förskolor, menar också att det 

går att samtala pedagogiskt om kön och genus med barnen redan när de går i förskolan.
115

 Det är 

viktigt för lärare att tänka på hur det ska pratas om jämlikhet. Ur boken flickor, pojkar och 

pedagoger pratas det om att situationen vid matbordet är ett tillfälle för pedagoger, flickor och 

pojkar, alltså för människorna, att prata och agera jämställt. Vid en filminspelning vid måltiden 

visades att flickorna agerade hjälpfröknar och när det gällde språk regerade pojkarna.
116

 Måltiden är 

ett exempel på ett tillfälle där det går att agera jämställt genom att låta flickorna slippa agera 

hjälpfröknar och få lite mer talutrymme.  

 

Professor Yvonne Hirdman ser att den manliga överordningen och den kvinnliga underordningen är 

inramat i språket.
117

 Att ge pojkar ett känslospråk är viktigt samt att kunna sätta ord på känslorna.
118

 

Att ge flickor stöd för att sätta värde på sig själva. Det är viktigt att både flickor och pojkar får ha en 

under-, och överordnad roll.
119

 Olofsson visar att det är lättare för flickor som är pojkflicka att öka 

könsgränserna och gå över könsgränserna då pojkflickor anses häftiga
120

. 
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När en människa använder tankens kraft genom affirmationer som är det stärkande och positiva 

budskap. Exempelvis att en person under en tid intalar sig själv följande affirmation ”jag ger mina 

elever genusmedveten undervisning”, så kan det ge oförutsedda resultat. Bosse Angelöw skriver 

kring tankens kraft att den ses som en av våra största resurser. Om människan utnyttjar tankens kraft 

på rätt sätt kan det ge oanade resultat. Det handlar om att fokusera på våra möjligheter och 

förutsättningar
121

. Eller att läraren säger till eleverna ”du är bra!” Då ger det möjligheter av växande 

för eleven. Att säga upplyftande ord exempelvis ”vad bra” kan vara bra men också ett konsekvent 

ordval ”nu räcker det!” för att eleven ska få ett jämställt bemötande. Det är viktigt vilka ordval som 

läraren väljer. 

 

2.5. Lärarens inredning av det genusmedvetna rummet för pedagogiskt arbete 

På min vfu lade jag även märke till att det fanns en ojämställd plansch AUOÅ, killar hårda som 

sten. EIYÄ tjejer mjuka som snö. Jag sa till min lärarutbildare att jag inte anser att den var jämställd 

och hon ansåg det var bra att jag poängterade det. Detta med klassrummets inredning är ett annat 

område som går att forska vidare kring. Hur ska vi lärare ha det för bästa inlärning i ett jämställt 

arbete för barnen? ”Stämningen i klassrummet måste vara magin i nuet” menar Richard Gerver.
122

 

Jag tror det är viktigt att ha inredning som inte indelar i det stereotypiska rosa för flickor och blått 

för pojkar utan det ska vara mer könsneutralt då alla färger är för alla. Det ska vara 

könsöverskridande lek. Alla kan leka med bilar och alla kan leka med dockor (pojk-, och 

flickdockor). Britta Olofsson anser ”Vi ska inte ta ifrån flickorna Barbie och inte pojkarna Batman. 

Däremot ska vi tillföra flickor och pojkar både Barbie och Batman”.
123

 Olofsson menar att ett av 

målen med arbete om jämställdhet är att barnens värld i val av lek, lekkamrater och lekmaterial blir 

vidgat på ett mindre könsbundet sätt
124

. 

 

Det har visat sig i experiment som gjorts genom att möblera om att flickor är mer villiga att gå i mer 

traditionella manliga områden än pojkar går in i det kvinnliga. Genom att möblera om till rum där 

barnen, oavsett kön, kan leka tillsammans, ger oanade effekter av genusarbetet. Effekterna som setts 

är att barnen leker på ett mer könsblandat sätt.
125
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2.6. Pippi av Ulla Lundqvist 

 

Ulla Lundqvist skriver i Skolverkets antologi ”Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller 

hälsorisk?” att Pippi är för barnen en frigörande kraft.
126

 Lundqvist förklarar vidare hur Pippi ses 

som en flicka som gör precis som hon själv vill.
127

 Författarinnan Astrid har skapat en fantastisk 

figur skriver Lundqvist och förklarar att barnen tycker att luften var Pippi
128

. Tack vare skaparinnan, 

som Lundqvist kallar Astrid Lindgren, har Astrids barnböcker visat vägen för barn
129

. 

 

2.7. Känner du Pippi Långstrump? text av Astrid Lindgren och illustration av Ingrid 

Nyman 

 
Framsidan på ”Känner du Pippi Långstrump?” visar Pippi som är stark nog att bära sin egen häst. 

Boken inleds med att Annika och Tommy spelar krocket och Astrid beskriver dem som snälla barn. 

Barnen framställs i stereotypiska kläder, klänning för Annika och shorts och skjorta för Tommy. 

Apan tituleras herr Nilsson. De pratar om Villa Villekulla och att de önskar att någon som hade barn 

bodde där. Därefter kommer som det beskrivs ”En liten, liten flicka, som kommer och bär en stor 

levande häst”. Annika tänker förminskade tankar om Pippi, nämligen att en liten flicka ej kan lyfta 

en häst. Pippi förklaras som hon. Astrid skriver att denna flickan Pippi är så stark och hon kan 

faktiskt bära en hel häst och dessutom är hon rik. Pippi ska bo helt ensam i Villa Villekulla och 

”Hon gör alltid precis som hon vill”. Det står att Pippi ej har någon Mamma eller Pappa. 

 

Pippi bjuder in Tommy och Annika på pannkakor och maten den lagar Pippi helt själv. På 

illustrationen ses Pippi med pannkakor högt upp i luften och yxan i väggen och Pippi är kunnig och 

talar om att äggula är bra för hårväxten. Hästen beskrivs som en han. Pippi kan göra många saker 

samtidigt, klä sig och fixa håret. Pippi är iklädd gröna shorts och en lite längre blå tröja och Pippi 

kan hugga ved. Astrid skriver att ”Hon gör ALLTING själv”. Pippi visas i påhittiga konstruktioner 

som Pippi byggt vid exempelvis sotning av skorstenen, som Pippi minsann sköter själv. 

 

På cirkusen beskriver Astrid ”människorna i cirkusen skriker Heja, Pippi”. På nästa sida skriver 

Astrid återigen om ”alla människorna”.  Det skrivs också hur en ”vacker liten cirkusflicka” kommer 

inridandes iklädd stereotypiska flickkläder med blomkrans i håret, klackskor och en liten blå kjol. 

På cirkusen uppträder som det beskrivs ”Världens starkaste karl” men Pippi brottar ner karlen lätt 
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som en plätt och Pippi säger att ”jag är världens starkaste flicka”. 

 

En natt när Pippi sover, med fötterna på huvudkudden, blir det inbrott och tjuvarna som kommer till 

Pippi en natt vet inte att Pippi är stark och att ingen skämtar med Pippi. På bilden visas hur Pippi 

lyfter upp den ena tjuven på sina två händer, stark det är hon och det står också att den som är stark 

behöver också vara snäll! 

 

3. Resultat 
 

3.1. Styrdokumenten/Lärarutbildningen/Regeringen, forskare och skolans personal 

 
Styrdokumenten framhäver inte att det ska användas speciell val av genusmedveten barnlitteratur 

men det framhävs i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet att det ska råda 

jämställdhet mellan kvinnor och män”
130

. I läroplanen för förskolan nämns att hur vuxna besvarar 

flickor och pojkar och förhoppningar som stöds medverkar till att ge form åt flickors och pojkars 

tänkesätt om vad som är kvinnligt och manligt.
131

 I läroplanen görs därmed en indelning av könen 

av manligt respektive kvinnligt. Skolan ska arbeta för att lika rättigheter ges åt kvinnor och män. 

Eleverna ska i skolan ges möjlighet att utveckla sig fritt oavsett könstillhörighet
132

. Det beskrivs att 

alla ska få vara som de är oavsett kön, könsöverskridande identitet och sexuell läggning. Det skrivs 

om rättigheter - oavsett kön
133

. Individens frihet framhävs i läroplanen
134

. Läroplanerna för 

förskolan och skolan visar på en gemenskap där alla människor, oavsett kön och sexuell läggning 

skall vara lika mycket värda. Det är så viktigt att arbeta med genus eftersom alla är fria oavsett kön. 

 

Jämställdhetsplaner och jämställdhetsmärkning av skolor är alternativ som framhävs. I dvdn från 

Skolverket nämns jämställdhet, heteronormen och att det inte är bra att bara prata om det utan det 

finns även en homonorm. Diskrimineringsombudsmannen visar att rättigheterna hos barn kan 

främjas genom samtal kring homo-, bi-, och heterosexualitet.
135

 Diskrimineringsombudsmannen 

visar likaså på att rättigheter för barn kan främjas genom frågor kring bi sexualitet.
136

 Läraren David 
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W Flato nämner att heteronormen kan utgöra förutfattade meningar om att det manliga och 

kvinnliga utgör en helhet.
137

 Några forskare föredrar hen andra inte. Ordet hen nämns inte en enda 

gång i läroplanerna för förskolan och skolan eller i andra styrdokumenten.  Feminist, matriarkat 

eller patriarkat är ord som ej nämns i läroplanerna. Dock visar läroplanen på att matriarkat och 

patriarkat summeras och gränserna suddas ut genom att det ska vara jämställdhet mellan kvinnor 

och män och att alla ska få vara den de är – oavsett kön.
138

 Ur skolverkets dvd framkommer att vinst 

av elevernas hälsa samt ökad kreativitet är summan av att arbeta med genusarbete
139

 . 

 

Några människor från regering och forskare skriver ordet man när de förklarar olika saker. I 

styrdokumenten nämns inte ordet man utan det beskrivs exempelvis att ”Eleven diskuterar”.
140

 

 

3.2 Lärarens ordval 

Odelfors undersökning visar att det är skillnader mellan hur pojkar och flickor nämns då flickorna 

nämns som undergruppen vilket inte pojkarna gör då de istället nämns som individer pojkar ses som 

individer och nämns vid namn men flickorna behandlas som en grupp exempelvis flickorna.
141

 

Olofsson nämner vikten av att arbeta med systerskap i skolan och förskolan.
142

 Ordet feminism 

nämns ej men systerskap vilket kan ses som likvärdigt, så feminism, systerskap, är viktigt att arbeta 

med som lärare. 

 

Det är viktigt att ha ett överskridande av kön som ett naturligt inslag i lärandet, att ej indela efter 

kön utan att se människan – oavsett kön.  

 

Som Astrid Lindgren också gör så skrivs det i Pippiboken om människorna. Hedlin skriver om 

det är nödvändigt att ens tala om män och kvinnor då vi alla är människor och anser att vi är 

människor men att på grund av våra kön blir vi olikt behandlade.
143

 Könsöverskridande identitet ska 

tillåtas skrivs det i läroplanen.
144

 Olofsson visar vikten på att ge positiv respons när elever vågar gå 

över stereotypa könsgränser.
145
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Både Wernersson, fd. jämställdhetsministern och professor Hirdman skriver man när de förklarar 

olika saker. Milles anser att det som kan vara problematiskt med ordet man är att det liknar helt man 

som substantiv och visare anser Milles att det är mindre lyckat ur en jämställd syn om det manliga 

ska symolisera det allmänna.
146

 Det framkommer att ordet man kan ge fokus på man som i mannen 

så för att öka jämställdheten i lärarens ordval kan andra alternativ vara till fördel. Hen är ett 

alternativt ord att använda istället för indelningar av han/hon och hen kan skapa ett ökat 

könsöverskridande. Wojahns tankar kring hen-frågan visar på hen som ett alternativ ord för han 

eller hon.
147

  

 

”Det går mycket bra att behålla de gamla folksagorna på berättarstunden, om man bara väljer att 

betona vissa aspekter och kanske byta ut han mot hon”.
148

 Affirmationer är ett alternativ att använda 

för att öka till en mer genusbaserad undervisning.
149

 Ordvalen kan påverka elever på sådant sätt att 

öka jämställdheten kan öka genom ordval exempelvis hen då det blir mer könsneutralt. 

Omformulera när du pratar så du pratar jämställt exempelvis att du uppmuntrar när en pojke visar 

känslor och upplyft en flicka som är busig. Olofsson visar att flickor går över könsgränserna när de 

är pojkflickor
150

. Olofsson påpekar att det är viktigt att killar får ett känslospråk och att sätta ord på 

sina känslor.
151

 

 

3.2. Lärarens val av litteratur 

 
Det gäller att välja litteratur som kan visa ett jämställt synsätt och välj dina ord när du läser på 

ett genusmedvetet sätt. Står det han, så kan du ändra till hon eller enbart namnet för att slippa 

indelningarna. Använd lärarens ordval på det mest genusbaserade sättet med förslag som 

beskrivs ovan. 

 

Det framkommer i undersökningen vikten av att särskilt pojkar bör läsa böcker av kvinnliga 

författare och med kvinnliga huvudpersonligheter.152 För att öka jämställdheten bör läraren 

tänka på detta vid val av litteratur som tilldelas eleverna.  
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Lundqvist, som skrev sin avhandling om Pippi Långstrump, visar att Pippi är en karaktär som 

framhäver en tjej som kan själv.153 Astrid visar en stark människa.154  

 

3.3. Lärarens val av inredning 

Olofsson skriver att genom att möblera om och ha lekmaterial på ett sätt där alla barn oavsett kön 

kan leka tillsammans är bra för genusarbetet.
155

 Detta genom att barn leker på ett mer könsbundet 

sätt. Pippi visar att hon leker med många olika saker, fixar skorstenen och lagar mat.  

 

3.4. Pippi  

Ordet man nämns inte en enda gång. Astrid skriver om människor. Hen nämns ej.  

Boken visar på att såklart att tjejer kan och är starka! Flickor kan vara starkare än pojkar och män. 

Boken är ej könsneutral utan den delar in i han och hon. Boken ger flickor självförtroende, styrka 

och att tjejer kan allting och Pippi kopplas då till matriarkat/feminism då huvudpersonen Pippi är en 

tjej samt för att Pippi har en överordnad roll mot karlen vid brottningen. Det råder 

jämställdhet/jämlikhet mellan könen i boken förutom då Pippi boxas ner på cirkusen. Då träder 

matriarkatet in. 

 

4. Egna reflektioner   

När det gäller lärarens arbetssätt ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt anser jag att inte skilja 

på könen och att se människan och att säga barnets namn istället. Säg barn istället för han eller hon. 

Detta tycker jag är viktigt för ett jämställt bemötande. I Pippi så görs indelningar av han/hon vilket 

jag anser ej behövs för att öka jämställdheten.  

 

Mina avslutande reflektioner när det gäller ordet man är att oavsett om det står för pronomen eller 

substantiv så tycker jag det är bättre att omformulera sig både i skrift och tal. Den inverkan som jag 

tror det man har är att det blir fokus på man som i substantivet mannen. Hen kan användas istället 

för hon/han då det är ett pronomen som är könslöst.  

 

Gillander Gådin säger också att det är en lång process att bli genusmedveten. Jag anser att det 

behöver ej vara långt då det kan vara kort för lärare som borde tycka det är viktigt att använda ord 
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som är jämställda. Det framkommer också att lärare har lite tid tycker Eriksson på Lärarförbundet. 

Jag håller inte riktigt med om att det finns lite med tid, det finns tid det gäller att prioritera vad som 

är viktigt. Jag tycker det finns mycket tid i lärararbetet som inte alla kanske ser. Professor i 

pedagogiskt arbete Tomas Kroksmark säger också på skolans ledarkonvent 2013 att tid finns och att 

det finns sätt att förhålla sig till tid och att sortera tid.
156

  

 

I skolan behövs lärare som har ett jämställt synsätt. Jag har också funnit fram under min utbildning 

och vfu att ordet fröken, som jag ofta hörts användas i skolan dagligen, ska nog utrotas och bli 

lärare istället, för att kanske även öka antagningen av män till lärarutbildningarna. Jag anser att 

orden Mamma/Pappa borde suddas ut mer och kanske ersättas med bara namnet istället då det är så 

många familjekonstellationer idag som inte ser ut så samt då det även finns regnbågsfamiljer. 

Jämställdhetskonsulten Henkel formulerar, utvecklande och positivt att det finns 100 sätt att vara 

på. 

 

Det som jag reagerade på vid jämställdhetskonferansen som jag var på, var att det i panelen var 6 

kvinnor och 1 man. Något annat intressant var att läraren hjälper flickor och pojkar lika mycket 

men, enligt studierna som visades framkom det att pojkarna oftare blev hjälpta av läraren. Vad detta 

beror på är intressant anser jag.  

 

Det är viktigt hur det med val av litteratur och lärarens ordval går att påverka barn när det gäller 

frågor om genus. I uppsatsen framhävs jämställda ordval att använda för människor.  

 

I definitionerna av olika jämställdhetsrelaterade begrepp framkommer att ”tillstånden mellan män 

och kvinnor är jämställdhet”. Jag anser det vore enklare att bara säga tillstånden mellan människor. 

Det som jag reagerar på i Skolverkets planer när det gäller jämställdhet är att varför ens göra en 

indelning på vad som är manligt och kvinnligt. Istället borde människan säga människan och 

elevens namn. Varför dela in ens i pojke/flicka? Att indela kan skapa ojämställdhet redan i ung 

ålder. Se människan oavsett kön då blir det jämställt. Säg människan kort och gott. Svaleryd anser  

”att ge alla elever samma möjligheter utan att de hämmas av traditionella könsmönster”. Jag tycker 

det vore bättre att skriva att formas oavsett kön. Det låter mer positivt på så sätt att ett negativt ord 

som hämmas används istället för oavsett kön, som klingar mer positivt. Skolinspektionen pratar om 

olikheter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om likheter också då vi alla människor har 

likheter i att vara just – människa. Den röda tråden i arbetet har varit, som jag inledningsvis skrev, 
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att varför skilja på kön? Vi är alla fria människor!  
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