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INLEDNING 
 
Intresset för att ta reda på hur synen på kön, som föreställningar om flickor och 
pojkar, kommer till uttryck i förskolans och skolans läroplaner väcktes i sam-
band med två forskarkurser, 1997 och 1998, där kön var i fokus. Utgångspunkt 
för denna rapport är de äldre förskolebarnens och de yngre skolbarnens läropla-
ner samt forskning om flickor och pojkar i förskola och skola. De dokument som 
använts är Lgr 80 (Skolverket, 1980), Pedagogiskt program för förskolan (Soci-
alstyrelsen, 1987), Lära i förskolan (Socialstyrelsen, 1990), Lpo 94 (Utbild-
ningsdepartementet, 1994), Växa i lärande (SOU 1997:21) och Lpo 94 för för-
skoleklassen, den obligatoriska skolan och fritidshemmet (Utbildningsdeparte-
mentet, 1998). 1Dessa dokument täcker in en period från 1970-talets forskning 
till dagens situation: en period som kännetecknas av en dynamisk utveckling för 
både förskola och grundskola. Den övergripande frågeställning som är utgångs-
punkt är: Vilka föreställningar kan man se i dokumenten över tid vad gäller in-
nehåll samt arbetsformer och arbetssätt? Hur relaterar läroplanernas innehåll till 
forskning om kön? Syftet med denna artikel är att beskriva hur frågor relaterade 
till kön tas upp i förskolans och grundskolans läroplaner mellan 1980 och 1998. 
En bakgrund ges genom att viss forskning om kön, flickor och pojkar, och för-
skola och skola beskrivs inledningsvis. 
  

                                                           
1 När det gäller förskolans dokument är de föreskrifter utgivna av Socialstyrelsen. Dessa do-
kument har en annan status är de av regering och riksdag fastställda läroplanerna. Efter 1975 
inleddes ett stort arbete med att publicera material kring innehåll och arbetsformer i förskolan. 
Detta bestod både av erfarenheter som förts vidare mellan professionella och material som 
byggde på utredningar och ny forskning (Johansson, 1998, s. 72-99). I den fortsatta texten 
kommer samtliga dokument som ingår i analysen att benämnas läroplan. Detta görs med hän-
visning till en definition av läroplan som görs av Goodson och Jackson i Johansson (a.a.). 
Johansson menar att genom att utgå från Goodsons curriculumbegrepp kan läroplan ges en 
vidare innebörd och skulle därmed kunna omfatta även förskolans dokument. 
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OM FLICKOR OCH POJKAR  
 
Dagens svenska samhälle har en klart uttalad jämställdhetsideologi: alla är lika 
mycket värda, ingen skall hindras från att göra det hon/han vill, kön skall inte ha 
någon betydelse. Ofta pekas på att kön inte spelar roll, kompetens och meriter 
väger tyngre. Det finns ett starkt liberalt ideal bakom jämställdhetsideologin där 
den offentliga uppfostran går ut på att bortse från kön.  
 
I människors vardagsföreställningar ingår att flickor och pojkar har olika egen-
skaper samt väljer att leka olika lekar och med olika leksaker. Flickor är och 
skall vara söta, snälla och hjälpsamma. De skall vara ”mammas hjälpreda” och 
”hjälpfröken” i skolan. Pojkarna däremot är aktiva och dominerande och kräver 
uppmärksamhet. Inom forskningen talar man om flick- och pojkkultur (Bjerrum-
Nielsen & Rudberg, 1991). Dessa föreställningar kan ses som socialt, kulturellt 
och historiskt konstruerade. De tar sig ofta stereotypa uttryck i hur barns livsmil-
jöer formas, dvs. de miljöer där barn växer upp utformas efter de föreställningar 
om kön som finns i kulturen. Till dessa miljöer räknas förskola och skola. Barns 
val av lek och aktiviteter är i stort styrda av sociala och kulturella förväntningar 
knutna till det egna och det andra könet, menar t.ex. Berger & Luckman (1979).  
 
I den traditionella skolan läser flickor och pojkar samma ämnen, de har samma 
läroplan och undervisas av samma lärare. Det innebär att de befinner sig i skolan 
på samma formella villkor - men är det så att de i vardagen befinner sig på jäm-
ställd nivå. Thorne (1992) skriver att ”Sex segregation is so common in elemen-
tary schools that it is meaningful to speak of separate girls and boy’s worlds.” 
Han menar att den vardagliga verksamheten i skolan naturligt består av två värl-
dar - flickor och pojkar möts sällan. Även om de går i gemensamma klasser är 
de segregerade. Pojkar väljer pojkar och flickor väljer flickor när de skall välja 
arbetskamrater, vid placering i klassrummet, på raster. Denna tudelning visar sig 
också i hur den vuxne i skolan, men också barnen, utnyttjar ”separationen” och 
markerar vad som är status eller ej. Thorne skriver vidare ”Gender is sometimes 
used as a metaphor for male hierarchies: the inferior status of boys at the bottom 
is covey by calling them ‘girls’”. Avspända relationer mellan pojkar och flickor 
beror och skapas oftast genom att vuxna har bestämt och därmed legitimerat 
kontraktet mellan de två. Ett medvetet användande av denna strategi kan leda till 
vänskap mellan könen istället för tudelning. Han menar vidare att hur individens 
könssocialisation formeras är situationell och mer flytande än vad som framgått 
tidigare; även inom samma sorts institution. I skolan är socialisation av kön be-
roende av gruppstorlek, aktivitet, vuxenbeteende, kollektiv förståelse och risken 
för att bli retad.  
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Detta kan uttryckas i enlighet med Helle Jacobsen och Lise Höjgard (1990) som 
att ”Skolen er kön!” Samma förhållanden kan antas gälla i förskolan. Flickor 
och pojkar utsätts för samma undervisning, skall följa samma regler och rutiner, 
leka med samma material, men under den fria leken har de möjlighet att själva 
välja inriktning på sina aktiviteter och välja kamrater för leken. Studier tyder på 
att barnen just då väljer könsstereotypt, dvs. att pojkarna väljer varandra och väl-
jer ett speciellt rum att vara i samt speciella leksaker att leka med. På motsva-
rande sätt väljer flickor varandra och aktiviteter i närheten av de vuxna (Kärrby, 
1987; Duveen & Lloyd, 1992). När läraren styr ser det annorlunda ut, t.ex. pla-
cerar läraren ofta barnen i blandad ordning vid samling och vid bordens olika 
aktiviteter. 
 
Att barn väljer efter sociala stereotypier ses som problematiskt, då det leder till 
att begränsa barns, både flickors och pojkars, erfarenheter och lärande. Ett tidigt 
könsstereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor och pojkar 
väljer utbildning och yrke. Det traditionella könsrollstänkandet ligger starkt för-
ankrat i skilda sociala miljöer. Man kan utifrån detta formulera ett antal anta-
ganden som orsaker: Stereotypa könsrollsförväntningar från omgivningen styr 
flickors och pojkars val av lek och aktiviteter. Förskolans och skolans miljö är 
kvinnodominerad och sätter därmed sin prägel på val av material, innehåll i un-
dervisning och aktiviteter. Pojkars avsaknad av manliga förebilder kan leda till 
överdriven könsrollsidentifiering. Om det förhåller sig så borde ett medvetet ar-
bete för att motverka stereotypier vad gäller kön kunna förändra dessa mönster. 
Här har lärarutbildning liksom lärare i förskola och grundskola en viktig roll. 
 
Så kan man säga att mäns och kvinnors syn på kunskap och lärande (skolans och 
förskolans uppdrag) har samband med varje individs erfarenheter i livet: i famil-
jen, i skolan och i samhället, erfarenheter som också är påverkade av strukturella 
och individuella tolkningar av kön. Ur ett interaktionistiskt perspektiv är varje 
människa delaktig i konstruktionen av sitt eget liv. Hon är detta utifrån de be-
gränsningar och ramar som den kultur och den kontext hon finns inom utgör. I 
denna konstruktion utgör kön en grundläggande organiserande princip (Berger 
& Luckman, 1979). Det innebär att kön konstrueras i en ständig interaktion mel-
lan individen och den omgivande historiska, sociala och kulturella miljön. Detta 
synsätt innebär att det egna könet fungerar som en tolkningsram genom vilken 
man tolkar världen, t.ex. kan kvinnliga och manliga lärares tolkning av läroplan 
och klassrumshändelser bli skilda. En viktig fråga är vilken betydelse det får för 
hur undervisning organiseras, hur innehåll väljs liksom för valet av läromedel. 
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FORSKNING OM KÖN I FÖRSKOLA OCH SKOLA 
 
Forskning visar att utbildning, i form av t.ex. förskola och grundskola, är sedan 
1960- och 70-talen en institution och ett redskap när det gäller jämställdhet och 
likhetsideologi. Arbetsdelning är relaterat till kön, t.ex. diskussioner om att alla 
barn i förskolan skall göra samma saker: som att snickra, städa, vattna blommor. 
Könsrollsbegreppet förknippades starkt med likabehandlingsprincipen mellan 
pojkar och flickor. Begreppet har kritiserats för att inte tillräckligt ta hänsyn till 
individuella skillnader i form av olika erfarenheter, kultur, ålder, social bak-
grund. Könsrollsteorin har varit använd inom forskning om förskola och skola 
och i förhållande till socialisation. Teorier om könsroller och socialisation byg-
ger på synsättet att barn lär sig sin könsroll av vuxna samt påverkas av media 
och kamrater. Könsrollsteorin innebär en passiv syn på barnet, barnet ses inte 
som aktivt handlande och delaktigt i konstruktionen av sitt kön, sin könsidentitet 
(Hallberg, 1992). Grunden är det biologiska där barnet skall skapa sin könsroll 
genom att härma eller genom rolleken identifiera sig med sitt eget kön. Här har 
ofta förskolans personalsammansättning setts som ett problem då den oftast be-
stått av kvinnor. Samma problematik hävdas idag gälla även grundskolans lägre 
åldrar.  
 
Den tidiga svenska förskolan präglades av fröbelpedagogikens särartstänkande, 
att flickor och pojkar är olika och skall behandlas olika samt leka med olika sa-
ker (Tallberg Broman, 1991). Så menar t.ex. Hägglund och Öhrn (1992) att för-
skolan är kvinnligt omsorgsinriktad medan skolan är (eller betraktas som) man-
ligt orienterad. I Fröbels texter kan man emellertid också se att det är mannen 
som är norm då han genomgående använder gossen istället för barnet (se Jo-
hansson, 1994).  
 
Skolans och förskolans syn på relationen mellan könen kan ses som traditionella 
förgivettaganden om kön. Utbildningssystemet har i förhållande till barn och 
ungdomar två funktioner - en ideologisk funktion och en inlärnings- och utbild-
ningsfunktion. Dessa två funktioner kan ha en motsägelsefull funktion i relation 
till förhållandet mellan könen. Den ideologiska funktionen har till uppgift att 
både legitimera och förnya det rådande maktförhållandet mellan könen. Utbild-
ningsfunktionen har till uppgift att förstärka förnyelsen.  
 
De senaste decenniernas pedagogiska forskning har också för förskola och skola 
inneburit en ökning av forskning med inriktning mot kön. Det finns inriktningar 
som studerar förhållandet mellan könen, kvinnligt och manligt, pojkar och flick-
or. Det finns annan forskning som har inriktat sig mot en kritisk analys av läro-
planer eller undervisningens innehåll, mot elevers socialisation eller klass-
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rumsinteraktion2, dvs. förhållandet i klassrummet både med avseende på elever - 
elever och barn - lärare (Staberg, 1992; Kärrby, 1987; Kruse, 1989, 1990; An-
nerblom, 1983; Rithander, 1991; Duveen & Lloyd, 1992; Hägglund,1992, 1997; 
Wernersson, 1992; Öhrn, 1992). Man har bl.a. diskuterat de konsekvenser det 
rådande systemet kan ha för flickors och pojkars situation och lärande i förskola 
och skola. Skolan och förskolan ses i dessa sammanhang som institutioner som 
bidrar till att upprätthålla den rådande maktbalansen mellan könen, dvs. mannen 
som norm. Hur förskolan och skolan skall organiseras för att båda könen skall 
”komma till sin rätt” hör också till det som diskuteras och problematiseras (se 
bl.a. Wernersson, 1995). 
 
I diskussioner om förskola, skola och kön antas att dessa institutioner bidrar till 
att bibehålla och reproducera det rådande genussystemet. Kärrby (1987) visar i 
sina studier av pojkar och flickor i förskolan, att det finns en stor skillnad i hur 
flickor och pojkar leker och förhåller sig som daghemsbarn respektive lekskole-
barn. Att det förhåller sig så  kan ses som exempel på mönster där kategorin kön 
definieras av och definierar de lärare och barn som ingår i praktiken. Det innebär 
att de ursprungliga ideologiska ramarna har både betydelse och inte betydelse 
för konstruktionen av kön. 

                                                           
2 Med klassrum avser jag i detta sammanhang även förskolans lokaler.  
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FÖRESTÄLLNINGAR OM KÖN I FÖRSKOLANS OCH 
GRUNDSKOLANS LÄROPLANER 
 
Styrdokument som skollag, läroplaner och allmänna råd är normativa texter - 
dock med något olika dignitet. De är pedagogiska riktningsgivare i den bemär-
kelsen, att de berättar för läraren3 med vad och hur läraren skall arbeta i sin pro-
fession som förskollärare respektive grundskollärare. Detta gäller också i förhål-
lande till kön. Läroplan som ett gemensamt nationellt dokument infördes i Sve-
rige i samband med Lgr 62. Läroplan som begrepp är historiskt förknippat med 
skolan, medan Pedagogiskt program relaterar till förskolan. För förskolan har 
den första läroplanen, i traditionell bemärkelse, fastställts 1998 (Lpfö 98 och 
Lpo 94).  
 
Skollagen 
 
I skollagen (1985:1100) slås bl.a. fast, att den svenska skolan skall utformas i 
överensstämmelse med de grundläggande demokratiska värderingar som känne-
tecknar samhället i övrigt. Skollagen fastställer allas rätt till en likvärdig utbild-
ning men betonar samtidigt att det inte innebär att den görs lika för alla. Det är 
viktigt att ta hänsyn till olika förutsättningar och behov och att vägen att nå må-
len utformas olika. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställd-
het mellan könen. Skollagen betonar att utbildning och fostran på ett över-
gripande plan handlar om att överföra värden, traditioner, språk och kunskaper 
mellan generationer. Till dessa övergripande värden räknas jämställdhetsfrågor 
och likvärdig utbildning.  
 

Regeringen anser att jämställdhet bör lyftas fram som en pedagogisk fråga, 
som förutsätter grundläggande kunskaper om rådande könsmönster. Ett 
sådant synsätt måste få konsekvenser för en rad områden: Lärarutbildning 
och lärarfortbildning /…/ men framför allt för det dagliga arbetet i skolan 
(Prop. 1994/95 s. 14). 

 
I propositionen tas vidare upp att jämställdhetsarbetet bör intensifieras inom lä-
rarutbildningarna vad gäller kunskap om jämställdhetsfrågor, könstillhörighe-
tens betydelse i undervisningen men också vad gäller den sociala miljön i klass-
rummet (s. 23). 
 

                                                           
3 Lärare används ofta som beteckning för den som undervisar i skolan - ibland också i försko-
lan. Jag använder det så i detta paper. Väl medveten om att det är en manlig formulering. 
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Läroplan för grundskolan – Lgr 80 
 
Allmänt 
 
I de inledande bestämmelserna i Lgr 80 berörs frågor relaterade till de vuxna i 
skolan, där man påtalar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män gäller 
även i skolan. Ett annat sätt detta uttrycks på är att tala om likvärdig utbildning, 
där denna likvärdighet gäller skolans elever. ”Alla skall oberoende av kön, geo-
grafisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till ut-
bildning i grundskolan” (s. 14). Man betonar här allas lika rätt utan att uttrycka 
sig explicit vad gäller kön. När det gäller jämställdhet mellan könen beskriver 
man detta i samband med fostran och utveckling och menar att samlivet i det 
demokratiska samhället måste utformas av fria och självständigt tänkande indi-
vider ”Skolan skall därför främja jämställdhet mellan könen” (s. 17). När det 
gäller hur skolans verksamhet/undervisning skall utformas finns formuleringar 
där det betonas att det är viktigt ”att engagera elever i skilda åldrar och av olika 
kön i samma grupper” (s. 21). Detta gäller under det som i skolan kallas fria ak-
tiviteter. Indelning i grupper på grund av kön tas inte upp för undervisningen när 
det gäller de olika ämnena, t.ex. svenska, matematik eller historia.  
 
När det gäller arbetslivsorientering finns i målbeskrivningar betoning på att sko-
lan skall ”motverka sådana begränsningar i studie- och yrkesvalet, som beror på 
traditionellt könsrolls- och statustänkande eller social och kulturell bakgrund. 
Den skall riktas mot jämställdhet mellan könen i familj, arbetsliv och samhälle i 
övrigt” (s. 28). Det innebär att skolan skall använda sig av arbetslivet som ett 
medel att påverka eleven i jämställdhetsfrågor. När det gäller den yrkesoriente-
rande praktiken har den även syftet att eleven skall få erfarenhet från olika yr-
kesfält som teknik, handel, vård och undervisning. Skolan har då till uppgift att 
verka för att eleverna ”kombinerar valen inom sektorerna på ett sådant sätt, att 
de ger pojkar inblick i kvinnodominerade yrken och flickor i mansdominerade” 
(s. 29). Jämställdhetsfrågor ses här som något som enbart är kopplat till arbets-
livsfrågor och val av yrke - det har inte med förhållningssätt och maktfrågor att 
göra. När det gäller tillvalskurser har skolan skyldighet att se till att kursernas 
inriktning inte skall leda till sned könsfördelning vad gäller elevers val.  
 
Arbetsformer och arbetssätt 
 
Vad gäller de arbetsformer som föreslås i läroplanen kan de ses som könsneutra-
la. Kön som indelningsgrund används ej. De speciella grupper som man skall ta 
hänsyn till i sin planering är invandrare och elever med svårigheter, men också 
ålder är något som man skall ta som utgångspunkt vid planeringen. I de arbets-
planer som varje skola skall utforma skall man formulera konkreta mål för olika 
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kunskapsområden men också för grundläggande färdigheter samt arbetsfördel-
ning mellan lärare. I arbetsplanen bör också finnas planering för frågor som kan 
vara gemensamma för flera ämnen. I detta sammanhang  tas frågor om könsrol-
ler och frågor om sexualitet och samlevnad upp. Arbetsplanen skall vara beskri-
vande samt ange ambitionsnivån för de enskilda områden som behandlas, även 
synen på könsrollsfrågor. Att arbeta med dessa frågor skall ske som tema och 
man menar att detta med fördel kan ske genom samarbete över klass- och sta-
diegränser.  
 
Innehåll i ämnena 
 
När det gäller innehållet i undervisningen finns kön representerat i några ämnen: 
barnkunskap, bild, hemkunskap dit området samlevnad och människan hör, samt 
i de olika orienteringsämnena. Barnkunskap är ett relativt litet ämne i timplanen 
och har därför inte haft så stort genomslag. De moment som nämns är värde-
ringar och normer, könsrollstänkandet samt jämställdhetsfostran. Formulering-
arna har en normativ framtoning som något som ska gälla. I ämnet bild ska bl.a. 
bildanalys ingå som moment i studier av bilders grund- och bibetydelser. Det 
som avses är att eleven skall uppmärksammas på hur fördomar av olika slag 
speglas i olika bilder. Till exempel på fördomar som bör uppmärksammas hör 
hur könsroller speglas och förstärks i bilder av olika slag. Eleven bör också få 
framställa egna motbilder. Till detta kommer också att eleven skall träna sig att 
upptäcka värderingar i frågor som rör könsroller och hur dessa värderingar styr 
hur man uppfattar och upplever en bild. Det bärande begreppet i detta avsnitt är 
könsroller och att upptäcka stereotypier vid studiet av bilder. Hur eleven själv 
skall relatera till dessa upptäckter är svårt att finna förslag på.  
 
När det gäller de s.k. basämnena samt språk har jag inte kunnat finna något som 
relaterar till kön. Däremot finns det i ämnet hemkunskap moment som skall 
uppmärksammas ur aspekten kön. På sidan 85 står som ett av målen för ämnet, 
att ”Oberoende av kön skall eleverna kunna rationellt planera och utföra olika 
arbeten som förekommer i ett hem.” De skall i undervisningen tränas i att lösa 
olika uppgifter tillsammans och genom detta utveckla sin ”förmåga till en god 
samlevnad, i grupp, i familj och i arbetslivet.”(s. 85) Inriktningen på ämnet är att 
alla elever i framtiden skall kunna klara sig själva, kunna bilda familj och göra 
det på jämställd bas. Detta förstärks av formuleringar under momentet samlev-
nad där man skriver att ”en förutsättning för jämställdhet i hemmet såväl som i 
arbetslivet är att ansvaret för hemarbetet delas mellan kvinnor och män, vuxna 
och barn. /…/ Flickor och pojkar skall arbeta tillsammans på lika villkor”  
(s. 89).  
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Det största momentet i denna del av kursplanerna handlar om att man skall arbe-
ta med (på alla stadier) faktorer som påverkar jämställdhet mellan kvinnor och 
män i familjen, men också mellan vuxna och barn och mellan ungdomar. Un-
dervisningen skall belysa hur jämställdhet kan påverka villkoren i arbetslivet 
och de möjligheter som finns där. När det gäller orienteringsämnena är det i 
samband med samhällsorientering som kön finns med som ett innehåll. Det ut-
gör huvudmoment i lågstadiet där det handlar om relationer till andra och då bör 
könsrollsfrågor, samlevnadsfrågor och sexualfrågor behandlas i undervisningen. 
Samma moment återkommer i högstadiets huvudmoment (s. 122). 
 
Pedagogiskt program för förskolan 
 
Allmänt 
 
När det gäller vilka begrepp som används här, kan de ses som könsneutrala be-
nämningar. Barn, föräldrar och personal är de dominerande begreppen. Vid vis-
sa tillfällen beskrivs barnen som flickor och pojkar. Vid dessa tillfällen används 
också pronomina som är feminina eller maskulina. Ett exempel på detta är ”Om 
det enskilda barnet får sina individuella grundläggande behov tillgodosedda blir 
det lättare för henne/honom …” (s. 25). När det gäller gruppsammansättning, 
talas om att grupperna bör bestå av barn i olika åldrar, barnen skall ha olika so-
cial och etnisk bakgrund. Men att både flickor och pojkar skall finnas i gruppen, 
att det kanske vore bra med en jämn könsfördelning eller könsdelade grupper, 
berörs ej i texten. Om man ser till vilka aktiviteter som nämns speciellt, kan det 
förefalla som att ”traditionella pojkaktiviteter” blir tydliggjord: rörelselek, våt-
lek, snickeri, målning, bygg- och konstruktionslek medan dockor endast nämns i 
samband med dockteater. Förskolans traditionella docklek eller hemleken finns 
inte omnämnd. 
 
Förskolans innehåll och arbetssätt 
 
Innehållet organiseras i tre områden, Natur, Kultur och Samhälle. Det som pre-
senteras kan i huvudsak ses som könsneutralt, t.ex. används begreppet jämlikhet 
och jämställdhet under rubriken förskolans mål: ”Förskolan skall verka aktivt 
för jämlikhet i levnadsvillkor och medverka till att barnen tillägnar sig kunska-
per och värderingar som stöder principer för jämställdhet.” Man menar vidare att 
förmågan att sätta sig in i andra människors förhållanden, känslor och upplevel-
ser är nödvändigt ”för att principer om jämlikhet ska kunna få en reell innebörd” 
(s. 39). Vad jämlikhet betyder problematiseras ej i texten.  
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Natur 
 
Det är framför allt inom området Natur som könsaspekter tas upp och påpekas. 
Frågor om sexualitet och en trygg könsidentitet hör till det som poängteras. Det 
handlar om människan och kroppen, där kroppsuppfattningen ses som en viktig 
del av individens identitetsutveckling. ”Barnen bör få elementära kunskaper om 
människokroppen och dess funktioner” (s. 27). Här tas också upp att det är vik-
tigt att i förskolan behandla frågor om likhet och olikhet. Där kön explicit tas 
fram hänvisar man till de problem som kan uppstå när invandrarbarn möter den 
svenska könskulturen så som den bl.a. tar sig uttryck i lagstiftning om jämställd-
het mellan könen. Att detta möte kan innebära komplikationer framgår av tex-
ten.  
 

Förskolan ska bidra till att barnen kan känna stolthet över att vara flicka 
respektive pojke, blivande kvinna och man. Personalen bör vara medveten 
om vikten av att barnen får utveckla en trygg könsidentitet. Förskolan ska 
bidra till att flickor och pojkar får samma möjligheter att utveckla sina in-
neboende resurser. När det gäller dessa starkt kulturberoende frågor krävs 
lyhördhet från personalens sida, särskilt för barn med annan kulturell bak-
grund (s. 27). 

 
Det viktiga är dock att personalen ser det som viktigt att barn från olika kulturer 
får uppleva att de duger som de är, när de som ett led i skapandet av sin identitet 
också söker sin könsidentitet. ”Vem är jag? är något barnet prövar i allt de gör 
/.../” (s. 27). 
 
Kultur 
 
Under området Kultur handlar det om aspekter kopplade till jämställdhet och de 
vuxna i förskolan. 
 

Förskolan skall verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor 
och män. Den sneda könsfördelningen bland personalen i förskolan inne-
bär, att man måste vara särskilt uppmärksam på hur man påverkar barnen 
som förebild och med egna värderingar. 

 
Vilken syn författarna har på konstruktionen av kön kan man fundera över. Sker 
skapandet av könsidentiteten enbart genom härmning. Vad betyder ”särskilt 
uppmärksam på?” Det kan tolkas som att de vuxna, speciellt de som är kvinnor, 
bör diskutera och problematisera vad det innebär att förskolan är enkönad. Det 
kan också innebära, att man måste fundera över vilka aktiviteter som barnen er-
bjuds. Vilka möjligheter att få leka t.ex. bråklekar har man som pojke i en helt 
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kvinnlig miljö? Om man nu önskar detta? Eller om man är flicka också förres-
ten.  
 
Samhälle 
 
När det gäller innehållsområdet Samhälle kan man finna vissa föreskrifter om att 
barnen skall få erfarenhet av olika yrken och samhällsfunktioner. Det som ges 
som exempel är affär, skola, sjukvård, bibliotek, kyrka, teater, post, polis, 
brandkår, renhållning, kommunikationer. Varför just dessa ges som exempel tas 
inte upp, ej heller problematiseras områdena i förhållande till kön eller jämlik-
hetsaspekter. Vardagssysslor som matlagning och städning ingår i Samhälle men 
också som matematik i området Natur.  
 
Under innehållsområdet Samhälle tas också jämlikhet upp där man skriver att 
genom att man i förskolan verkar för jämlikhet i levnadsvillkor, kan man med-
verka till att barnen tillägnar sig kunskaper som stöder jämställdhet mellan kö-
nen. Betoning skall vara på alla människors lika värde. Här har man i texten 
gjort en skillnad mellan jämlikhet och jämställdhet men utan att problematisera 
hur de innehållsmässigt skiljer sig. Det tas för givet att läsarna har detta klart för 
sig.  
 
Arbetssätt 
 
Det arbetssätt som föreskrivs är tematiskt och lekinriktat. Det bygger på att bar-
nen skall utforska sin omvärld och utgå från sina erfarenheter och att detta sker i 
naturliga sammanhang. Barnen skall genom rollek pröva olika vuxenroller som 
t.ex. olika yrken. I det dagliga arbetet skall barnen delta i att laga mat, duka, stä-
da, sköta växter, utföra enkla reparationer. Dessa exempel kan ses som tillhö-
rande i främsta hand den kvinnliga sfären, men genom tillägget reparationer 
finns även det manliga med.  
 
När det gäller barns funderingar över kön ses de som åldersrelaterade. Man skri-
ver här att barnens funderingar över likhet och olikhet mellan könen t.ex. kan 
vara utgångspunkten för ett tema. Det innebär att det är barnens funderingar 
kring flickor och pojkar och den egna identiteten som skall styra val av tema vad 
gäller kön. När det gäller barnet och gruppens sammansättning och det gruppin-
riktade arbetssättet, finns inget som kan härledas till att kön kan vara utgångs-
punkt. Det som nämns är ålder (äldre och yngre, jämnåriga) och erfarenhet. I 
fråga om personalen använder man ett könsneutralt sätt att beskriva: personal, 
arbetslag. Det innebär att kön är delvis osynligt i dessa beskrivningar. När man 
använder yrkesbeteckningar, är det förskollärare, barnskötare, föreståndare, vil-
ka alla kan tolkas som en manlig form av ordet. Detta trots att det företrädesvis 
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är kvinnlig personal inom förskolan - vilket påtalas i ett annat sammanhang i 
programmet.  
 
Lära i förskolan 
 
I Lära i förskolan (Socialstyrelsen, 1990) preciseras och exemplifieras både in-
nehåll och arbetsformer för verksamheten i förskolans båda inriktningar, dag-
hem och sexårsverksamhet. Vilka beskrivningar av kön finns?  
 
Könsroll/ könsidentitet 
 
Man kan i detta dokument se att det finns spår av forskning kring flickor och 
pojkar/kvinnligt och manligt. ”Till utvecklandet av barnets identitet hör också 
könsidentiteten. De flesta vuxna, även de som arbetar i förskola och skola, an-
vänder olika röstläge och olika ord, när de talar till flickor respektive pojkar.” (s. 
11). Man skriver vidare att det finns en skillnad mellan hur t.ex. pojkar och 
flickor bemöts i skolan. Man hänvisar till att pojkar får mer tid och uppmärk-
samhet än flickor i klassrumssituationen. I förskolan menar man att en annan 
ordning råder. ”I förskolan uppmärksammas flickor lika mycket och i daghem-
men till och med mer än pojkar” (s. 11). Var dessa uppgifter är hämtade redovi-
sas ej. Det man ytterligare påpekar är, att barngruppens storlek har betydelse för 
det könsmönster som utvecklas i förskolan. Ju större grupper, ju mer könsstereo-
typa lekar utvecklas liksom att detta påverkar barns könsrollsinlärning. Man 
menar att om de vuxna har ett medvetet förhållningssätt till kön, bör förskolan 
kunna hjälpa till att bryta ett fortsatt passivt överförande av traditionella köns-
rollsmönster. 
 
Lek - lärande - utveckling  
 
När det gäller barns lärande och förståelse av sin omvärld, hänvisas till att man 
skall utgå från och utnyttja barns olikheter; olikheter skall ses som en pedago-
gisk tillgång och man kan under olika beskrivningar av leken och dess innehåll 
se att skillnader mellan pojkar och flickor lyfts fram.  
 
Det område där olikheter mellan könen framhålls som viktigt att uppmärksamma 
är den motoriska utvecklingen. Man skriver att flickors och pojkars beteende i 
förskolan skiljer sig åt när det gäller val av aktiviteter. ”…pojkar ägnar sig mer 
åt grovmotoriska aktiviteter som kräver mycket utrymme, medan flickor ägnar 
sig mer åt finmotoriska aktiviteter och småpyssel.” Men konstaterar man senare: 
”Alla barn har dock behov av varierade motoriska aktiviteter” (s. 33). Här visar 
texten att det finns både likheter och olikheter mellan flickor och pojkar, vilket 
bör uppmärksammas i det pedagogiska handlandet. Alla förskolebarn hävdas bli 
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trötta av att sitta stilla på en stol men framförallt vill pojkar, om de får välja, ar-
beta stående eller liggande. Som slutsatser föreslås att förskolebarn skall få rika 
erfarenheter av rörliga aktiviteter: rytmik, rörelselekar, få klättra, hoppa, balan-
sera. Vid uppräknandet av lämpliga aktiviteter görs ingen skillnad mellan könen 
- alla skall vara med. Även om det är pojkar som ”behöver”.  
 
När det gäller fysiska aktiviteter, framhålls att brottning är lek som främst pojkar 
ägnar sig åt och man diskuterar om detta är ett problem med tanke på den över-
vägande kvinnliga personalen. Framförallt bör inte krigslekar och bråklekar för-
bjudas utan de vuxna bör problematisera sitt eget förhållningssätt och sina egna 
attityder till dessa lekar. När det gäller form och innehåll i barns lek behandlas 
framförallt värdet av rollekar, där man hänvisar till att barnet spelar olika roller 
och knyter ”för rollen typiska handlingar” till sin lek. Förskolan bör här ge möj-
lighet till familjelek, yrkeslek, situationslekar och när det gäller yrkeslekar, 
nämner man brandsoldat, hårfrisörska, doktor eller pilot, där barnen kan gestalta 
något som är utmärkande för yrkesrollen. Den vuxne uppmanas att bli ”med-
spelare” i leken bl.a. för att kunna påverka fastlåsta maktstrukturer samt ett 
könsstereotypt mönster i lekarna.  
 
Innehåll i verksamheten 
 
Innehållet organiseras i enlighet med Pedagogiskt program i Natur, Kultur och 
Samhälle men behandlas tematiskt och ämnesövergripande. Det som tillkommit 
sedan pedagogiskt program är en utveckling av området natur med bl.a. datorn 
som nytt område. Husliga aktiviteter har fått en mer ”naturvetenskaplig” inrikt-
ning, där de vuxna uppmanas att uppmärksamma barnen på ”vad som händer vid 
t.ex. bakning när degen jäser, vattnet kokar.” Matematiken lyfts fram som ett 
innehåll och något som bör uppmärksammas i både husliga aktiviteter och dock-
lek. Det tas som självklart att barnen skall räkna, när man dukar både i leken och 
till den riktiga måltiden. Matematiken bör också uppmärksammas i samband 
med samlingar som att räkna antalet närvarande barn eller antalet flickor och 
pojkar. Man kan få uppfattningen att matematiken i bakning är viktigare än t.ex. 
sockerkakan själv. Det kan också tolkas som att de ”manliga” naturvetenskapli-
ga områdena skall få större plats och kanske bli stärkta med hjälp av de ”typiskt 
kvinnliga” hushållsaktiviteterna. Eller skall det ses som att den kvinnliga tekni-
ken blir synlig? 
 
Under rubriken Samhället knyts husliga aktiviteter också till ”jämställdhets-
perspektivet,” genom vilket barnen skall få erfarenheter av frågor kring vem 
som städar, diskar, lagar mat, tvättar osv. Detta skall problematiseras och göras 
tydligt; barnen skall få ta del av dessa olika uppgifter i förskolan.  
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Könsaspekterna blir särskilt tydliga under området Natur, framförallt i förhål-
lande till teknik med ett avsnitt som handlar om vardagsteknik och ett kallat 
Flickor, pojkar och teknik. ”Små barn, pojkar och flickor, är nyfikna på sin om-
värld och reagerar inte som vuxna på tekniska förändringar och nymodigheter.” 
skriver man bl.a. Därför blir en av förskolans uppgifter att lära ut de tekniska 
kunskaper som behövs i det moderna samhället. Som argument för att detta förs 
in även i förskolan har man det allt snabbare samhällsförändringen. ”/…/ den 
tekniska medvetenheten kan få karaktär av baskunskap dvs. jämföras med läsa, 
skriva och räkna” (s. 87). Att utjämna könsskillnader vad gäller både yrkesval 
och studieväg anges också som argument. Här hänvisas till jämställd-
hetsaspekten. Man menar att om flickor får tidiga erfarenheter av teknik skulle 
de inspireras till annorlunda yrkesval. 
 
Personalen uppmanas att fundera över den egna arbetsfördelningen, när man är 
personal av olika kön. Man bör fundera över hur ofta flickor uppmanas att snick-
ra eller laga något som gått sönder. ”Vilka barn tänker arbetslaget på när man 
planerar konstruktionsbygge?” (s. 88). Synpunkter förs fram om att könsroller 
och intressen grundläggs tidigt därför bör en medveten teknikpedagogik utveck-
las. 
 
Motsvarande betoningar på könspedagogiska ställningstaganden görs inte under 
t.ex. Kultur eller Samhälle. Under Samhälle tas studiebesök på arbetsplatser upp 
och beskrivs - de som nämns är relaterade till manliga domäner, brandstation 
och byggarbetsplats, bilverkstad nämns också. Vad gäller Kultur tas (s. 109) upp 
om både flickors och pojkars behov av rörelse samt intresse för lagsporter. Detta 
knyter an till det som berördes under barnets motoriska utveckling.  
 
I löpande text används de könsneutrala begreppen barn och personal mest, me-
dan de maskulina formerna förskollärare, barnskötare och föreståndare används 
vid yrkesbeteckningar. Pojkar och flickor används mer än i pedagogiskt pro-
gram, även i rubriker. När det gäller de situations- eller aktivitetsbeskrivningar 
som görs, använder man ofta både flickors och pojkars namn, dvs. i dialoger fö-
rekommer representanter för båda könen. Detta gäller i stort allt innehåll. I några 
dialoger eller beskrivningar används ”fröken” för att beteckna den vuxne och 
någon enstaka gång finns ett manligt namn i dialogen.  
 
Lpo 94 - läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
 
Allmänt 
 
Skolan har till uppgift att till sina elever överföra samhällets normer och värden. 
Till dessa värden hör att verka för ökad jämställdhet mellan könen. Flickor och 
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pojkar skall få möjlighet att var och en studera utifrån sina behov och sin förmå-
ga, står det.  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden skolan skall gestalta och förmedla (Skolla-
gen, 1985:1100, 1 kap. 2 §). 

 
Det innebär enligt min tolkning att jämställdhet skall gå som en röd tråd genom 
all undervisning och prägla förhållningssättet mellan människor i skolan. Ett an-
nat argument för jämställdhet är att all utbildning skall vara likvärdig. Med lik-
värdig utbildning menas att utbildning inte kan utformas lika för alla, utan hän-
syn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov.  
 

Som ett led i detta skall skolan aktivt och medvetet främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts 
och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bi-
drar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och man-
ligt. (s. 15).  

 
Intentionerna är att skolan genom sitt sätt att möta och förhålla sig till flickor 
respektive pojkar skall motverka traditionella könsmönster. En viktig aspekt är 
att skolan skall ge eleverna utrymme för att både pröva och utveckla sina intres-
sen oberoende av könstillhörighet, t.ex. vid yrkesval, val av kamrater och fritids-
intressen. Intressant att notera är att man använder ”Skolan skall aktivt och 
medvetet främja…” Detta kan tolkas som att man som lärare aktivt bör proble-
matisera sin syn på undervisningen i förhållande till kön. 
 
Ett annat avsnitt där man explicit ger uttryck för uppfattningar relaterade till kön 
är under ”Elevernas ansvar och inflytande” där man skriver att läraren skall se 
till att alla elever oavsett kön, social och kulturell bakgrund får ett reellt infly-
tande över sin skolsituation. Man skriver också att det är lärarens skyldighet att i 
sin undervisning se till att flickor och pojkar får ”/…/ ett lika stort inflytande 
över och utrymme i undervisningen” (s. 21). Detta synsätt innebär att lärarna i 
skolan bör problematisera sin undervisning i förhållande till kön och bli upp-
märksamma på hur den egna undervisningen gestaltar sig. Många studier där 
klassrumsinteraktion beskrivs visar att det är pojkarna och läraren som tar mest 
plats och utrymme av undervisningstiden (se bl.a. Wernersson, 1992; Staberg, 
1992; Hägglund, 1997).  
 
Det allmänna intrycket av innehållet om kön är att det är inriktat mot det framti-
da arbetslivet och val av yrke och har samma synsätt som finns i Lgr 80. Sam-
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hällets ambition är riktad mot att förändra pojkars och flickors val av utbildning 
och inriktning i detta avseende. Alla som arbetar i skolan skall bidra till att mot-
verka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på 
kön, social eller kulturell bakgrund. 
 
Innehåll i kursplaner 
 
När det gäller kursplanerna som är en del av Lpo 94 (Utbildnigsdepartementet, 
1994) finns kön omnämnt i några av ämnena: biologi, hemkunskap, historia, id-
rott, slöjd och teknik. När det gäller ämnet Biologi framhålls att undervisningen 
skall betona betydelsen av att utifrån ett eget ansvarstagande diskutera frågor om 
kärlek, sexualitet och samlevnad. Dock är de mål som eleven skall ha uppnått i 
årskurs fem respektive nio formulerade utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv 
”/…/ att ha kunskap om vad befruktning innebär /…/ ha kunskap om sexualli-
vets biologi /…/ ”(s. 11). Vad denna kunskap kan ha för betydelse om man är 
flicka respektive pojke problematiseras ej i texten. Här blir det upp till varje lä-
rare att avstå eller fördjupa sig kring könets betydelse ur t.ex. emotionell grund.  
 
Hemkunskap 
 
När det gäller Hemkunskap är grunden för det ämnets innehåll den moderna fa-
miljen. Pojkar och flickor ses som jämlikar, alla skall ha samma kunskaper och 
arbeta tillsammans. Man hänvisar till att familjens funktion och karaktär har för-
ändrats genom att både kvinnor och män förvärvsarbetar idag. Detta kräver att 
båda könen skall ha konsumentkunskap något som underlättar för det moderna 
livet. Individer av båda könen skall få kunskap, så att de kan analysera och lösa 
vardagliga praktiska problem, som har med familjelivet att göra: att kunna sköta 
ett hem, att kunna handla och värdera varors kvalitet och värde, att hantera sin 
ekonomi. Man betonar också att undervisningen i hemkunskap skall visa på och 
verka för jämställdhet utifrån att kvinnor och män skall ges lika möjlighet att 
delta i samhälle och yrkesliv samt ta samma ansvar för hem och familj. Den un-
dervisning som hålls fram är att både flickor och pojkar skall få erfarenhet av 
praktiskt hushållsarbete och att de skall samarbeta kring arbetsuppgifter i natur-
liga situationer. Här hänvisar man till att det skall vara i situationer man möter 
senare i livet. Bland målen att sträva efter i hemkunskap är att ”eleven frigör sig 
från traditionella uppfattningar om kvinnors och mäns uppgifter i hem och hus-
håll” (s. 22).  
 
Historia och samhällskunskap 
 
I ämnet Historia finns också texter som kan relateras till kön. Man påtalar värdet 
och vikten av att eleven bör få uppleva jämförelser mellan historisk utveckling i 
olika länder i förhållande till villkor för kvinnor, män och barn. Eleven bör träna 
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sig att kritiskt granska både historien och nutiden i förhållande till hur kvinnors, 
mäns och barns olika världar skall bli synliga och utgöra teman i undervisning-
en. Ett av målen formuleras som att eleven skall ”/…/ kunna redogöra för hur 
män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider i Sverige 
och på några andra platser i världen”(s. 28). Ungefär samma sorts formulering 
finns under ämnet Samhällskunskap. Det som då skall studeras är kvinnor, mäns 
och barns villkor i det nutida samhället. 
 
Idrott 
 
Ett ämne där kön skall utgöra utgångspunkt och skillnader betonas är Idrott. Un-
dervisningen skall utgå från att flickor och pojkar är olika. Man skall som lärare 
beakta att det finns könsskillnader mellan flickor och pojkar vad gäller fysisk 
utveckling, skaderisk, kroppsuppfattning. Undervisningen skall syfta till att alla 
elever, oavsett kön, skall kunna delta och utvecklas på sina egna villkor.  
 
Slöjd 
 
Genom ämnet Slöjd skall eleven bli medveten om kvinnors och mäns slöjdtradi-
tioner samt betydelsen av dessa traditioner i ett modernt samhälle. Detta skall 
leda till kännedom om mäns och kvinnors levnadsbetingelser. Båda könen skall 
bibringas förmåga att klara såväl traditionellt kvinnliga som manliga vardags-
uppgifter. I detta avsnitt används begreppen han respektive hon för att beteckna 
eleven. Både pojkar och flickor skall erbjudas att ha syslöjd respektive träslöjd. 
 
Teknik 
 
När det gäller Teknik har man en inriktning mot att alla skall ha kunskap och 
kompetens för att kunna göra ett bra yrkesval. Man skriver dock att ”Flickors 
och pojkars intresse för och förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt. Under-
visningen i teknik syftar till att stimulera både flickors och pojkars intresse för 
teknik och att underlätta deras framtida studie- och yrkesval” (sid. 50). Bland de 
exempel som räknas upp finns både kvinnlig och manlig teknik. Som exempel 
på den kvinnliga teknikens uppgifter hör uppgiften att bearbeta sten till yxor, 
fibrer till tyg, säd till mjöl och bröd. Den manliga tekniken exemplifieras med 
farkoster som ekstockar, segelbåt, kärra, ånglok, bil etc. Huruvida undervisning-
en skall problematisera de olika teknikområdena och ha en ”överspridande” 
funktion nämns ej. Ej heller talas om någon uppdelning mellan könen, trots po-
ängterandet av att pojkar och flickor har skilda tekniska intressen.  
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Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet 
 
I maj 1998 fastställde riksdagen en ny gemensam läroplan för barn i åldrarna sex 
till sexton år. I förarbetena fanns förslag om förändringar vad gäller både sättet 
att skriva och innehållet i läroplanen när det gällde hur kön behandlades. I ut-
redningsförslaget behandlas kön under en rubrik benämnd Jämställdhetsarbete i 
förskola, skola och fritidshem.  Utgångspunkt är jämställdhet som lika rättighet 
för kvinnor och män. Att arbeta med jämställdhet i förskola och skola innebär 
enligt texten att synliggöra orättvisor samt arbeta för en förändring av vuxnas 
och barns förgivettagna föreställningar om kön. Man framhåller att det är vik-
tigt, att de vuxna inte slentrianmässigt låter värderingar prägla och styra miljö 
och handlande. Att problematisera kön framhålls som viktigt.  
 
Man framhåller vidare att skolan och förskolan är en mötesplats där flickor och 
pojkar har rätt att känna lika stor trygghet, och att få samma möjligheter till in-
flytande och utveckling. De skall vara en plats där man kan ifrågasätta, diskutera 
och påverka samt bilda sig en uppfattning om vad jämställdhet kan innebära. 
Detta arbete skall föras utifrån varje barns förutsättningar och mognadsnivå.  
 
Det förs också en diskussion kring könsroller. Där menar man att utifrån sitt bio-
logiska kön är varje barn upptäcktsresande i sin könsroll. Man tar upp en diskus-
sion kring vad som ses som biologiskt respektive socialt kön. När det gäller det 
sociala könet likställs det med individens könsroll. När det gäller hur barn ska-
par sin könsidentitet, för man fram att detta sker i interaktion med omgivningen 
men också genom vuxnas förebilder eller t.ex. förebilder i massmedia. Man var-
nar för att alltför mycket av arbetet med könsfrågor har haft karaktär av projekt 
och kortsiktiga lösningar. Lärarna bör istället skaffa sig ökad medvetenhet om 
könsfrågor och sammansattheten hos de faktorer som ligger bakom könsrollerna. 
”Att skaffa sig dessa kunskaper är en förutsättning i jämställdhetsarbete, att om-
sätta dem i pedagogisk verksamhet är uppgiften” (s. 130). Lärarnas uppgift är att 
ge flickor och pojkar kunskap om dessa mekanismer som stöd för att bryta typi-
fierade könsrollsmönster. Jämställdhet i skolan handlar om flera faktorer: vad 
man gör i undervisningssituationen, hur man bedömer och bemöter flickor och 
pojkar och hur man realiserar läroplanens mål. 
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SLUTDISKUSSION 
 
I denna avslutande diskussion kommer några av de aspekter av hur kön framträ-
der i läroplanerna att relateras till forskning om kön. Detta görs under rubrikerna 
Kön som jämställdhet och likhetsideologi, Socialt och biologiskt kön, Kön som 
identitet och roll. 
 
Kön som jämställdhet och likhetsideologi 
 
Vilket övergripande mål finns för förskolans och skolans förhållande till köns-
fostran? Min uppfattning är att den syn som finns representerad som överordnad 
i de studerade dokumenten kännetecknas av en könsneutral likhetsideologi 
(Hirdman,1988; Holm, 1993) och utgår från samhällets övergripande inställning 
i jämställdhetsfrågor. Denna samhällets syn på jämställdhet beskrivs i alla do-
kumentens portalparagrafer och visar vägen för hur verksamheten skall inriktas. 
Den utgör grunden för det som kan ses som ett kontrakt (Hirdman, 1988; Holm, 
1993; Pettersson, 1996) mellan staten och dem som skall verkställa utbildnings-
uppdraget. Ett bärande inslag i kontraktet är likvärdig utbildning - likvärdig rela-
teras här både till kön, kulturell och social bakgrund. 
 

Undervisningen i skolan skall motverka sådana begränsningar i studie- och 
yrkesvalet, som beror på traditionellt könsrolls- och statustänkande eller 
social och kulturell bakgrund. Den skall riktas mot jämställdhet mellan kö-
nen i familj, arbetsliv och samhälle i övrigt. 
 
Förskolan skall verka aktivt för jämlikhet i levnadsvillkor och medverka till 
att barnen tillägnar sig kunskaper och värderingar som stöder principer 
för jämställdhet.  

 
I jämställdhets- och likhetsideologin ligger implicit att flickor/kvinnor skall bli 
mer lika pojkar/män. Detta relaterar till att flera exempel har en ”traditionell” 
manlig grund. Som exempel räknar man upp typiskt manliga arbetsplatser som 
platser för studiebesök med avsikt att lära om arbetslivet. De avsnitt där man 
talar om att könsroller framförallt skall förändras på ett medvetet och pedago-
giskt genomtänkt sätt är vad gäller teknik, naturvetenskap och yrkesval. Det är 
framförallt flickors sätt som skall förändras. I dessa sammanhang uppmanas 
också personalen att tänka över sitt eget förhållningssätt i könsfrågor. De flesta 
beskrivningar är könsneutrala, men med könsrelaterade anvisningar i förhållan-
de till ett visst innehåll och arbetssätt. Det gäller framför allt hur och i vilken 
riktning flickors val skall kunna påverkas. Det finns en klar likhet mellan sko-
lans läroplaner och förskolans styrdokument i detta avseende. 
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Hur finns kön representerat när det gäller innehållet? I de flesta ämnen är formu-
leringarna neutrala. Man talar om barnet, eleven som den som skall lära och un-
dervisas. Sällan används flickor/pojkar eller hon/han eller honom/henne. När det 
gäller skolan är det i de ämnen som relaterar till de ’mindre tunga’ övningsäm-
nena eller ämnen relaterade till yrkeserfarenheter som de två könen blir synliga. 
De två könen blir dock synliga i olika ämnen, flickor framhålls i förhållande till 
teknik och yrkesval medan pojkar framhålls i förhållande till behov av särbe-
handling, när det gäller motorisk utveckling, vilda lekar och idrott. Här kan man 
ana att ett särskiljande av könen är att föredra i undervisningssituationen.  
 
Socialt och biologiskt kön 
 
Vad gäller dokumentens förhållande till socialt och biologiskt kön är denna dua-
listisk. Det biologiska är framträdande i vissa ämnen och i vissa arbetsformer - 
t.ex. idrott och fysisk fostran, teknik och konstruktionslekar. Här är det de yttre 
skillnaderna som är mest framträdande i beskrivningarna för båda skolformerna, 
mest i förskolan. I dessa beskrivningar ser man både pojkar och flickor som ge-
nerella individer där pojkar ägnar sig mer åt grovmotoriska aktiviteter som krä-
ver mycket utrymme, medan flickor ägnar sig mer åt finmotoriska aktiviteter 
och småpyssel. Huruvida denna skillnad i beteende skulle vara biologiskt eller 
socialt skapad diskuteras ej. 
 
I ämnen som anknyter till den naturvetenskapliga sfären ses flickor och pojkar 
som olika, men undervisningen bör sträva mot likhet. Detsamma gäller husliga 
aktiviteter och aktiviteter som kan relateras till familjelivet. Här relateras ej till 
biologiska skillnader som i fysiska aktiviteter. Vad gäller hur arbetet skall orga-
niseras med utgångspunkt från kön finns få exempel som visar på ”modeller”. 
Det som framträder är att kön som organiserande kategori inte synliggörs. Att 
dela in elever/barn i grupper efter ålder, intresse, kulturtillhörighet och erfaren-
het tas ej upp och problematiseras. När det gäller ämnen som idrott och fysisk 
fostran kan man se ett tydligt biologiskt synsätt i förhållande till kön. Möjligen 
kan man ana det vad gäller teknik och datorer - där poängteras att flickor har 
andra erfarenheter. I övriga ämnen gäller likhetsprincipen och en gemensam un-
dervisning. Men är den gemensam och likvärdig? Om vi skall tro Thorne (1992) 
är den inte det. Även Kruse (1989; 1990) och Staberg (1992) visar i sina studier, 
att trots en gemensam undervisningssituation är inte lärandet och undervisandet 
likvärdigt. Flickor och pojkar bemöts på olika sätt. 
 
Kön som identitet och roll 
 
Enligt Hirdman (1987) och Hallberg (1992) förknippas könsroll med likabe-
handlingsprincipen. De menar att denna syn är begränsande. Denna traditionella 
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syn är att barnet tar över sin könsroll (lär sig den) genom att härma äldre barn 
och vuxna. Denna syn finns starkt företrädd i förskolans styrdokument dels ge-
nom hänvisningar till leken, dels till de vuxna som förebilder. När det gäller le-
kens innehåll hänvisas till möjligheten att bl.a. leka kring olika yrken (som 
brandsoldat, hårfrisörska), men också familjelekar. När det gäller skolan kan 
man hitta samma fenomen, fast då knutet till yrkesorienteringen på arbetsplatser 
och till ämnet hemkunskap där elever över könen skall arbeta tillsammans. De 
skall i undervisningen tränas i att lösa olika uppgifter tillsammans och genom 
detta utveckla sin förmåga till en god samlevnad: i grupp, i familj och i arbetsli-
vet. 
 
När det gäller personalens förhållningssätt framhålls dessa som förebilder mer 
tydligt i förskolans styrdokument. Man framhåller att det är viktigt att persona-
len tänker över den arbetsfördelning som råder när det finns personal av båda 
könen. När det gäller att hänvisa till begreppet könsroller används det företrä-
desvis i Lgr 80 och Pedagogiskt program. Att detta inte lyfts fram och problema-
tiseras i de senare dokumenten kan man fundera över. I texterna har det varit 
svårt att finna hänvisningar till könsutvecklingens betydelse för individen. Det 
framgår av dokumenten att förskolan och skolan under hela den här aktuella 
tidsperioden anses ha en stor uppgift i förhållande till de normer och värden som 
gäller för samhällets syn på kvinnor och män.  
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