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Abstrakt 
Författarens namn: Johannes Ankarbranth 

Titel: Jämställdhet i det fördolda? En feministisk pragmatisk diskursanalys av Lgy 70, Lpf 94 

och Gy 2011 

Handledare: Marie Gunnarsson 

Examinator: Lena Fritzen 

Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan 

har förändrats i läroplanerna. Undersökningen går igenom Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 och 

även de propositioner som ligger till grund av läroplanerna och analyserar dem utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Detta för att få fram en fördjupad kunskap om hur jämställdhets sätts i 

uttryck i respektive läroplan. Uppsatsen metod består av en diskursanalys som grundar sig på 

Bacchis "What’s the problem represented to be?”-approach" modell som har anpassats för att 

svara mot uppsatsens syfte.  

Undersökningen visar att jämställdhetsarbetet har fått ett större utrymme över tid, men även att 

jämställdheten fortfarande aktivt ska arbetas för. Gällande representation för de olika könen visar 

undersökningen att kvinnor har fått en större möjlighet att påverka de senare läroplanerna, därmed 

har en kvinnlig synvinkel på läroplanen varit underrepresenterat i de första läroplanerna. Även om 

problematiken om ett icke jämställt samhälle har berörts i de tidigare läroplanerna, har inga 

konkreta förslag lämnats på hur denna problematik ska lösas.  

Skolan har alltid speglat arbetsmarknadens genom dess normer och antagande hur individen ska 

vara en god medborgare. Därför är det av stor vikt att skolan synliggör de genusmönster som 

minskar möjligheterna till jämställdhet i samhället. Slutsatsen är att skolans läroplaner har ändrats 

i syfte att öka jämställdhet mellan könen och för att motverka stereotypa antagande som kränker 

individen. Normen ska vara att respektera individen beslut, även om det bryter könsmönster och 

uppmuntra till val som inte enbart bekräftar stereotyper.  

Nyckelord: Diskurs, Jämställdhet, Genusmönster, Feminism, Läroplan, Gymnasiet.  
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1 Inledning 

Skolan är ofta i centrum av den offentliga debatten, där både politiker och medborgare 

diskuterar vad som ska göras för att skolan ska utvecklas och förbättras. Lärare ska förutom 

att undervisa, även hjälpa eleverna att bli samhällsmedborgare. Därmed är det viktigt och 

relevant att undersöka hur skolans läroplaner från 1970 tills dagens läroplan påverkar 

jämställdheten. 

I gymnasieskolans läroplan för 2011står det att "Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor." (Gy 2011, s 5) ska vara de värden utbildningen ska grundas på. 

Skolans uppdrag idag är alltså att både ge eleven kunskap och förankra demokratiska värden 

samt att utveckla eleven till en demokratisk samhällsmedborgare. Ett av värdegrundsmålen är 

att utveckla elevens kunskap om jämställdhet och förankra värdegrunden till eleven (Hedin 

2006) 

Uppsatsens utgångspunkt är att undersöka läroplanens utveckling vad gäller hur jämställdhet 

och jämställdhetsarbetet uttrycks och se vilka strukturer och skillnader som finns mellan 

läroplanerna för gymnasiet från 1970till Gy 2011. Genom att skildra fördolda strukturer som 

präglat utformningen av läroplanerna, skapar större förståelse hur läroplanerna påverkar 

jämställdhetsarbetet i klassrummet. Ökad kunskap om bakomliggande strukturer kan också ge 

en ökad yrkesförberedelse för den som ska gå ut i arbetslivet som gymnasielärare. Valet att 

undersöka genus och jämställdhet utifrån läroplanerna har gjorts utifrån ett intresse för 

jämställdhet, feminism men även att det finns en aktuell debatt och diskussion om denna typ 

av frågor inom skolan. 

1.2 Gymnasieskolans utveckling 

Gymnasieskolan som skolform framtogs under 1600-talet, där skolan delades in i tre olika 

läroanstalter: trivialskolan, gymnasier och akademier. Trivialskolan kunde vara av de lägre 

och högre slaget, och efter trivialskolan följde gymnasiet som ett led i fortsättning av 

förberedelse till vidare studier vid akademin. Denna skolform pågick oförändrad fram till 

1800-talet (Larsson m.fl. 2011).  

Slutet av 1700-talet präglades av upplysningstidens tankegång, och det restes krav på en 

reformering av läroverket. Förslaget om en ny skolordning år 1807 fastslogs, dock fick 

förslaget mycket kritik och dåligt mottagande.  
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Därför restes snabbt nya krav på förändringen. Den stora debatten handlade om statens ansvar 

för läroverksutbildningen, där ena lägret menade på att statens ansvar över läroverket var för 

högt och skulle begränsas, medan andra ville att staten skulle ta ansvar för undervisningen av 

samtliga samhällsklasser (Larsson m.fl. 2011).  

År 1849 började de stora förändringar inom läroverket, då staten beslutade att de tre 

skolformer som fanns skulle sammanslås till en. 1864 gick studentexamen från universitet till 

gymnasiet och även de klassiska språkens (grekiska och latin) ställning i läroverken 

försvagades. I och med 1878 års skollag infördes även tre former av klasser: helklassisk linje 

som innebar att både latin och grekiska ingick i undervisningen, halvklassisk klass där enbart 

latin ingick och reallinjen där inget klassiskspråk fanns, istället undervisades i mer matematik 

och naturvetenskap. I och med denna förändring ändrades även läroverkets sitt namn till det 

allmänna läroverket (Larsson m.fl. 2011). 

Under slutet av 1800-talet uppmärksammades ett antal problem med de allmänna läroverken. 

Ett av problemen var att studenter inte fullföljde utbildningen utan avgick utan examen. 

Därför riktades diskussionen mot läroverket och latinets relevans i utbildningen. 

Undervisningen i latin påbörjades tidigt i utbildningen och upptog en stor del av 

skoltimmarna. Flertalet lämnade utbildningen på grund av eleverna ansåg att språket latin inte 

var nödvändigt på universitet. Det medförde dock att det inte fanns någon fullvärdig alternativ 

utbildning till de elever som valde att hoppa av (Richardsson 2004). I och med 1905 års 

läroverksstadga löste detta genom läroverket delades i en nedre del, realskolan, vilken var fri 

från klassiska språk och en övre del, gymnasiet. Under tiden eleverna gick på gymnasiet 

kunde de välja att läsa latinlinjen eller reallinjen (Larsson m.fl. 2011). År 1909 infördes på de 

orter som inte hade några läroverk en kommunal mellanskola. Detta var en fyrårig realskola 

som eleverna gick över till efter folkskolans sexåriga skolgång (Richardsson 2004). 

Förändringen och uppdelningen av läroverken i en nedre och övre del var bestående fram till 

1960-talet. Vissa förändringar av läroverkens organisation skedde dock redan 1927, bland 

annat förkortades realskolan ner och övergången från folkskolan sköts upp ett år. Tack vare 

denna reform fick flickorna tillträde till de statliga allmänna läroverken. Fick läroverket 

fortsatte dock att vara kvar ända fram till 1960-talet (Larsson m.fl. 2011). Läroverket 

genomgick inga större förändringar fram till 1950-talet, då mindre reformer genomfördes 

exempel tillkom det en allmän linje 1953 (Richardson 1999).  
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Utöver detta fanns det andra skolformer som löpte parallellt, bland annat yrkesskolan, teknisk 

gymnasier och handelsgymnasier (Larsson m.fl. 2011). 

Under 1960-talets reformer så förändrade gymnasieskolan två gånger. 1964 separerades 

läroverkets övre och nedre del. Folkskolan och realskolan slogs ihop och därmed skapades 

den enhetliga grundskolan. De olika tekniska gymnasierna och handelsgymnasierna slogs 

samman med läroverkets gymnasium och där med bildades ett nytt gymnasium (Larsson m.fl. 

2011). Där med bildades linjerna, humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska, 

naturvetenskapliga och den tekniska linjen (Richardson 1999). På grund av dessa reformer av 

gymnasiet 1964 skapades även fackskolan som bestod av tre linjer på två år vardera. Parallellt 

med de nya gymnasieformerna fanns även yrkesskolorna där det i början av 1960-talet gjorde 

en översyn av yrkesskolorna, vilket ledde till att en omorganisation rekommenderades 

(Larsson m.fl. 2011). 1968 sammanslogs de tre olika skolformerna (gymnasium, fackskolan 

och yrkesskolan) till en gemensam skolform: gymnasieskolan. Till denna nya skolform 

utarbetades läroplanen från 1970 (Lgy 70). 

Det var inte förrän 1991 som det var åter dags för en samlad reform av gymnasieskolan. 

Människans vilja och ständiga användning av ny kunskap betraktades som växande och som en 

nödvändighet för det moderna välfärdssamhället. Den allmänna utbildningsnivån var tvungen att 

ständigt anpassa sig till det nya kunskapssamhället. Det gamla linjesystemet övergavs till förmån 

för program som skulle skapa förutsättningar för successiva förändringar och en mer flexibel 

gymnasieskola. Huvudmannaskapet för skolan delades mellan kommun och staten där den 

förstnämnde fick det största ekonomiska ansvaret för skolan. Dessutom avvecklades 

Skolöverstyrelsen och ersattes med dagens Skolverk. År 1994 utkom den nya läroplanen för 

gymnasiet (Lpf 94) och tillsammans med denna läroplan tillkom nya kursmål och ett 

kunskapsbaserat betygssystem. Syftet med den nya läroplanen var främst för att underlätta 

övergången till en mer kursutformad gymnasieskola, där avsikten var att skapa en större valfrihet 

för eleverna men även flexibilitet och möjligheter att anpassa utbildningen efter det lokala 

arbetslivets önskemål (Richardson 1999). 

1.3 Flickor och pojkar prestation i skolan 

Vid början av 1900-talet gick flertalet pojkar och flickor i könsseparata skolor. Detta pågrund 

av att könen skulle fostras i olika roller inom samhället och därför ansågs behöva olika 

kunskaper och färdigheter. Detta synsätt förändrades gradvis under de följande decennierna, 

vilket medförde att pojkar och flickor fick samma undervisning, men fortfarande hade 

separerade skolor.  
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Det var först under sent 1960-tal intresset för olikheter mellan kön och utbildning väcktes, där 

skapandet av en likvärdig utbildning blev viktigt. Detta blev tydligt i grundskolans läroplan 

(Lgr 69) med formuleringen att skolan aktivt skulle motarbeta traditionella könsroller. Från 

och med 1970-talet har diskussionen om kön och utbildning handlat mer om jämställdhet, där 

principen är att eleven, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och behandlas lika, under 

förutsättningarna att det inte finns några olikheter mellan individerna som nödvändigtvis ger 

skäl till olik behandling. Historiskt sett har jämställdhetsfrågan oftast förknippas med 

kvinnans eller flickor underordnande ställning i samhället och de konsekvenser som följer av 

detta. Under de senaste åren har dock pojkarnas prestationer i skolan blivit sämre vilket 

medfört även pojkar och pojkars situation i skolan har börjat uppmärksammas (SOU 

2010:99).    

Elisabeth Öhrn (2002) beskriver att det har skett en förskjutning av könsmönstren i skolan, 

där det istället för att de gamla mönstren har ersatts av nya, snarare vuxit fram ett mer 

komplext mönster. Mönstret indikerar att flickor i klassrummet är mer synliga och mer 

självsäkra, något som blir tydligare desto högre utbildningen är. Författaren menar att 

konsekvensen av att flickor tenderar att anpassa sig efter de krav som ställs på dem blir att de 

fortsätter att ta socialt ansvar och presterar högt. Samtidigt rättar de sig alltmer efter de 

manliga normerna med ett mer utåtriktat beteende (Öhrn 2002). Förändringar i samhället har 

inneburit förändrade krav på flickor att prestera i skola under de senaste femtio åren. Ett större 

tillträde till arbetsmarknaden och större ansvar inom offentlig sektor kan ha påverkat kvinnors 

förhållningsätt till utbildning och därmed även skolan (Wernersson 2010).  

Jämställdhet i skolan handlar om att pojkar och flickor reellt får lika mycket makt och 

möjlighet att utvecklas och lära sig. Frågan om varför flickor presterar bättre i skolan är 

omtvistad. Fenomenet har oftast förklarats med biologiska anledningar såsom de studier av 

James Tanner och Gunilla Westin Lindgren (1990) som framhåller att maximal vikt och 

längdtillväxt hos flickor är två år tidigare än pojkar. Detta förklarar Tanner och Lindgren med 

att flickor i grundskolan har ett tätare neuron i temporala cortex. I flera studier om 

psykolingvistik och hjärnforskning bekräftas att flickor har en bättre verbal förmåga. Bland 

annat förklaras detta genom hjärnhalvstänkandet är tidigare utvecklas hos flickor än pojkar.   

"Flickor presterar bättre än pojkar i verbala delar av 

IQ-testen och pojkar presterar bättre särskilt i spatial 

förmåga. Flickor är mer samlade kring medelvärdet än 



  

 

5 

 

pojkar, vilka har större spridning kring medelvärdet." 

SOU 2010:97, s 58 

Neurobiologiska skillnader i hjärnas form, utveckling och lokalisering av funktioner mellan 

könen kan senare påverka skolprestationer. Skillnaden förklaras även genom sociala 

resonemang om genusbaserande rolltagande, där anpassning eller motstånd mot de krav som 

skolan har och de attityderna till skolan spelar in (SOU 2010:97).  

Även om forskningen är överens om att de biologiska skillnaderna spelar roll i hur flickor och 

pojkar presterar i skolan, så menar även pedagogiska forskningen att undervisningen i skolan 

också kan förklara varför flickors prestation är bättre. I Vygotskys perspektiv är den sociala 

och fysiska organiseringen av skolan en spegelbild av samhället och ett försök till få fram en 

idealisk elev som ska bli en idealisk vuxen (SOU 2010:97). Skolan bygger således ideala mål 

för undervisning och fostran. Många lärare försöker beskriva vad idealet är, till exempel att en 

idealisk vuxen ska vara tankfull, inkännande, omhändertagande, kulturellt litterat, personligen 

befriande och demokratisk. Dessa ideal grundar sig i olika stora pedagoger, vars arbete har 

stort inflytande i skolan, bland annat Montessori, Freire och Brown. Forskningen visar även 

att alla elever inte vill uppfylla dessa ideal och häri ligger en skillnad i flickornas och 

pojkarnas egna värderingar gentemot de ideal skolan grundar sig på (SOU 2010:97). En studie 

med klassrumsobservationer gjord av Smagorinsky, P. & Donell-Allen(2005) visar att flickor 

har lättare att anpassa sig till skolans normer och ideal än pojkar. Skillnaden mellan könen var 

att flickorna var mer positivt inställda till att samarbeta och pojkarna hade långt färre av 

samarbetande i deras yttrande.  

1.4 Problemformulering & definition 

Läroplanen är skolans viktigaste styrdokument. I läroplanen finns skolans mål för individen 

samt vilka kunskaper som eleven ska uppnå efter avslutad utbildning. Läroplanen styr inte 

enbart vilken kunskap som ska förmedlas till eleven utan även vilken fostran eleven ska få för 

att bli en god samhällsmedborgare.  

Den moderna forskningen fokuserar på den nuvarande läroplanen(Gy 2011), det gör att 

tidigare läroplaner hamnar i skymundan och oftast beskrivs utifrån likheter och skillnader i 

utformning och innebörd i förhållande till den nuvarande. Det är dock viktigt att även 

analysera de gamla läroplanerna ur ett jämställdhetsperspektiv, och se hur jämställdhetsarbetet 

har förändrats inom skolan och vilken roll skolan har haft för jämställdhet i samhället.  
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Genom att analysera flera läroplaner ses utvecklingen och de för- och nackdelar som uppstod 

med de föregående styrdokumenten. Ett av argumenten som framhålls när en ny läroplan ska 

tas fram, är att den nuvarande är omodern och således inte längre passar som rättesnöre för 

den nuvarande skolan. Problemet utformas som så att skolan måste hänga med 

samhällsutvecklingen och anpassa sig till de nya förhållandena. Därför är det i uppsatsen 

intresse att se hur uttrycket och framställningen av jämställdheten i läroplanerna har förändrat. 

Definitionen av jämställdhet och dess mål beskrivs i SOU:2014:6. Målet för jämställdhet är 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fördelning av 

makt och inflytande ska vara lika mellan könen och kvinnor och män ska ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Jämställdhet 

kan även innebära att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet. Det kan även ta sig i uttryck i 

hur fördelningen i hem- och omsorgsarbetet, där målet är att kvinnor och män ska ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Våldet som i 

majoritet män utsätter kvinnor för ska upphöra (SOU:2014:6).   

Genom att analysera de olika läroplanerna och jämföra dem, återfinns hur jämställdhet har 

förändrats i uttryck i dokument och förarbeten. Dessa beskriver även den diskurs som finns 

angående jämställdhet. Diskurs definieras här som de uppsättningar av meningar, uttalanden 

och föreställningar, som tillsammans skapar en bild av omvärlden och formger de objekt som 

de behandlar (Burr 2003).  

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet är att studera hur jämställdheten och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats över 

tid i läroplanerna, genom en analys av läroplanerna och dess förarbeten. 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar utformats:   

 Hur uttrycks jämställdhet i de tre läroplanerna för gymnasiet? 

 Hur har jämställdhetsdiskursen förändrats i Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011? 
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2 Metod 

Kapitlet presenterar uppsatsens forskningsområden. Därefter presenteras uppsatsen metodval 

samt diskussion av metodens för- och nackdelar.   

2.1 Material och forskningsområden 

Uppsatsen forskningsområde kommer att bestå av läroplanerna och de propositioner som 

påverkade utformningen av att läroplanerna, Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011. Utöver 

läroplanerna har även propositioner som legat till grund för riksdagens beslut om respektive 

läroplan studerats. Propositioner är ett förslag till beslut som kommer ifrån regeringen till 

riksdagen.  

Tabellen nedan åskådliggöra vilka läroplaner och propositioner som studeras samt vilka 

propositioner som legat till grund för respektive läroplan. 

Läroplaner Propositioner 

Lgy 70 Kungl. Maj:ts prop. 1964:171  

 Kungl. Maj:ts prop. 1968:140 

Lpf 94 Proposition 1990/91:85 

 Proposition 1992/93:250 

Gy 2011 Proposition 2008/09:199 

 

2.1.1 Undersökningsmaterial för Lgy 70 

Två propositioner ligger till grund för läroplan 1970. 

Den första propositionen är Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående reformering av 

de gymnasiala skolorna m.m. (Kungl. Maj:ts prop. 1964:171) som överlämnades den 16 

oktober 1964. Det huvudsakliga syftet med reformen var att en ny gymnasieskola skulle 

inrättas för att ersätta de dåvarande skolformerna på det gymnasiala stadiet. Förslaget grundar 

sig på gymnasieutredningar från SOU 1963:42 och fackskoleutredningen (SOU 1963:50). 

Den nya skolformen skulle så långt som möjligt hjälpa elever som gått ur grundskolan att 

vidareutbilda sig utifrån deras intressen och förutsättningar (Kungl. Maj:ts Proposition 

1964:171).  

Den andra propositionen är Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för 

det frivilliga skolväsendet (Kungl. Maj:ts prop. 1968:140) överlämnades till riksdagen den 28 

juni 1968. Det huvudsakliga innehållet i propositionen var att de tre frivilliga skolformerna 
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(fackskolan, yrkesskolan och gymnasium) ska slås ihop till en gemensam skolform den 1 juni 

1971. Den nya skolformen föreslogs hålla flera olika utbildningar på varje ort där skolan 

inrättades. Det föreslås ingen förändring av läroplan för gymnasium och fackskola, däremot 

för yrkesutbildningen (Kungl. Maj:ts Proposition 1968:140).  

2.1.2 Undersökningsmaterial för Lpf 94 

Lpf 94 baserar sitt grundande på propositionen 1990/91:85: Växa med kunskap - om 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen som överlämnades den 14 februari 1991. Förslaget 

som propositionen vilade på var att gymnasieskolans upplägg skulle förändras och bestå av 16 

nationella program med olika inriktningar samt olika lokal program. Utbildningens 

utformning skulle lägga elevens behov i centrum. Vissa ämnen skulle vara gemensamma för 

alla program men den nya skolformen skulle även bli mer kursutformad och specialinriktad. 

Kommunerna skulle dessutom få större ansvar för utbildningen. Inget förslag till ny läroplan 

presenteras.  

Proposition 1992/93:250: Ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, Komvux, 

gymnasiesärskolan och särvux skickades till riksdagen den 19 maj 1993. Dess huvudsakliga 

innehåll var regeringens förslag om ny en läroplan för gymnasiet. Kommunerna skulle kunna 

göra gymnasieskolorna mer kursutformade. Detta innebar att eleverna själva skulle kunna ges 

möjligheten att påverka sina studier. Det gamla betygsystemet skulle ersättas av ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem.  

2.1.3 Undersökningsmaterial för Gy 2011 

Proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan överlämnades till 

riksdagen den 13 maj 2009. Propositionen betänkande grundade sig på SOU 2008:27 

framtidsvägen - en reformerande skola. Principen i propositionen var att varje samhälle har en 

skyldighet att ge alla ungdomar en utbildning som förbereder dem för ett vuxet liv. Den nya 

skolan skulle även ge kunskaper i entreprenörskap och den teoretiska delen i de praktiska 

programmen i gymnasieskolan skulle förkortas. 

2.2 Metodologiska ansatsen 

Uppsatsen metod utgår ifrån en pragmatisk diskursanalys med ett feministiskt perspektiv. 

Genom diskursanalys menar Esaiasson m.fl. (2012) att syftet med metoden är att belysa 

maktförhållanden i samhället genom att kritisk granska området. Genom att använda en 

kvalitativ text analys får uppsatsen ett djupare svar utifrån texten. I användandet av en 
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kvalitativ textanalys är det viktigt att se till textens helhet och undersöka underliggande 

budskap.  

Det centrala för forskaren är att fokusera på textens delar och sätta samman texten till en 

helhet för att finna samband. Budskapet i texterna tas fram genom intensiv och upprepad 

läsning (Bergström m.fl. 2012). Diskursanalys utmärks, inte enbart genom intresset för 

maktförhållanden utan även uppfattningen av att språket är med och formar verkligheten. 

Innebörden av termen diskurs förändras beroende av vilken inriktning forskaren använder att 

analysera. Pragmatisk diskursanalys tar inte dikotomier för givet, exempelvis att manligt och 

kvinnligt hålls isär eller ses som uttryck för två separata diskurser. Hjälmskog (1999) 

framhåller att i det flesta kulturer finns dominerande diskurser. Exempelvis att manlig värden 

och sådant som associeras med manlighet värderats högre än kvinnliga värden Det innebär 

dock inte att det inte existerar, har existerat eller kommer att existera i olika diskurser med en 

annan ordning. 

Diskursanalys är ett begrepp som kan användas på många olika sätt och uppfattas olika 

beroende på vilken inriktning som är aktuell. Michel Foucault är en av de personer som 

starkast är förknippade med begreppet diskursanalys. Alan Bryman (2011) använder sig av 

begreppet kritisk diskursanalys där han bygger vidare på Foucaults teori. Den kritiska 

diskursanalysen studerar diskursen i relation till sociala strukturer, vilket inkluderar de 

maktrelationer som ansvarar för deras tillkomst (Bryman: 2011).  

Foucault är en av 1900-talets mest använda samhällsteoretiker. Hans tankar kring begreppet 

makt har utvecklat arbetssättet för samhällsteoretiker (Nilsson 2008). Genom Foucaults analys 

av maktbegreppet fann forskaren att makt inte kan särskiljas från kunskap och att sanningen 

aldrig existerar utanför makten. Foucault påstod att det var omöjligt att utöva makt utan att ha 

kunskap och att det inte var möjligt för kunskapen att skapa makt. Kunskap och makt är 

beroende av varandra och centrala är relationerna mellan dessa. Diskursen för således alltid 

med sig sociala effekter. Målsättningen med maktanalyser är dock inte förklara, tolka eller 

förstå makt, utan istället beskriva vad makten åstadkommer och hur den utövas (Nilsson 

2008).  

I en pragmatisk diskursanalys kombineras John Deweys perspektiv med en diskursteoretisk 

ansats för att förstå hur innehållet texter formas, med fokus på mönster och regelbundenhet i 

texthandlingarna. Dels innebär det även att uppmärksamma institutionella dimensioner av 

meningsskapande innehåll, det vill säga mål och syfte (Quennerstedt 2008).  
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Valet av att använda feministisk pragmatisk diskursanalys grundas på möjligheten att 

analysera och bidra till förståelsen av hur identiteter formeras och omformas. Att exempelvis 

vara kvinna eller man är att leva och handla i enlighet med en specifik uppsättning av 

meningar. Detta kan utläsas i de meningar som finns tillgängliga vid en speciell tid i ett visst 

kulturellt sammanhang. Diskursanalys kan även visa en förståelse av formerandet av sociala 

grupper. Analysen kan visa hur ojämlikheter eller visar varför pojkar i skolan har hamnat efter 

i läsförståelse. Diskursanalys kan även synliggöra olika kamper mellan grupper som existerar 

i samhället. Detta genom att beskriva de olika maktförhållanden som finns och därmed 

synliggöra de historiska förändringar som har skett (Säfström m.fl. 1999). 

2.3 Genomförande 

Analysmodellen hjälper att synliggöra olika genusmönster och symbolik som kan finna i 

styrdokumenten. Modellen visar och hjälper till att besvara uppsatsen frågeställningar, genom 

att visa hur jämställdhet sätts i uttryck i de respektive läroplanerna. Modellen är baserad på 

Bacchis "What’s the problem represented to be?”-approach (2009), och grundar sig på 

Fouccults maktteori. Modellen har ändrats för att passa uppsatsen syfte och frågeställning.  

I analysprocessen har följande frågor ställts till texten: 

 Hur representeras jämställdhet? 

 Vilka underförstådda antaganden om jämställdhetssyn representeras i dokumentet? 

  Hur har representationen av jämställdhet skapats? 

 Vilka effekter kan jämställdhetssynen skapa? 

Genom att ställa dessa frågor till styrdokumenten så synliggörs de genusmönster som kan 

befinna sig i texten, och de problematiserar dokumenten i sin kontext.    

2.4 Metodkritik och etik 

Problematiken med diskursanalys är att olika forskare lägger olika innebörder i begreppet 

diskursanalys och det medföljande begreppet makt. Det breda begreppet makt kan ses utifrån 

olika perspektiv och även att allt kan beskrivas som maktutövning vilket medför att begreppet 

är problematisk att begränsa (Bergström m.fl. 2013). För att undvika de problem som 

Bergström (2013) beskriver så fokuseras uppsatsen med ett feministisk och pragmatisk 

perspektiv i begreppet makt. För att förhålla sig kritisk till den diskurs som författaren 

upplever i nuet, så används det modellen från Bacchi (2009) för att bryta ner texten och 

besvara uppsatsen frågeställningar. Valet av den empiri som studien vilar på, grundar sig på 
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att det ligger till grund av läroplanerna som styr skolan som verksamhet. Detta till intresse för 

undersökningen att välja de dokument som bygger fram läroplanerna.  

Vetenskapsrådet har tagit fram etiska riktlinjer, där de specificeras i fyra krav för att en studie 

skall uppfylla individskydd i forskning. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). 

Eftersom undersökningen utgår ifrån offentliga dokument och handlingar ifrån riksdagen, 

infattar det att empirin i undersökningen rör av etisk känslighet utan förekommer redan 

publicerat för allmänheten. Därför går det inte att uppfylla kraven för både samtycke och 

informationskravet. Det enda kravet ifrån vetenskapsrådet som uppfylls är nyttjandekravet 

eftersom uppsatsens empiri redovisas och används enbart till uppsatsens syfte.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Avsnittet presenterar uppsatsens teoretiska ramverk. 

3.1 Genus 

Thurén (1996) menar att så gott som alla samhällen präglas av någon form av genusordning, 

där av egenskaper av färger, kläder, yrken och liknande genusifieras eller könskodas. Detta 

innebär att egenskaper klassas som kvinnliga eller manliga, genusordningarna kan dock se 

olika ut runt om i världen. Det som anses manligt i en kultur kan således betraktas annorlunda 

i en annan kultur.  

Ytterligare aspekter som kan variera mellan olika genusordningar är räckvidd, styrka och 

hierarki. Räckvidd syftar på hur mycket i ett samhälle som är genusifierat. Thurén (1996) 

menar exempelvis att män och kvinnor på Bali klär sig ungefär likadant och utför ungefär 

samma arbetsuppgifter, vilket innebär att det samhället har en smal räckvidd. Begreppet 

styrka avser huruvida även överträdelser straffas med sanktioner. Att exempelvis som man 

utför ett kvinnligt göromål, respektive att som kvinna utföra en manlig syssla, kan vara 

förknippat med olika grader av skamkänslor och omgivningens fördömande. Styrkan är svag 

om brott mot genusnormerna lätt godtas, till exempel om förklaringen hänvisar till att 

speciella omständigheter gjorde att det blev mer praktiskt att bortse från normerna. Begreppet 

hierarki syftar huruvida någon av genuskategorierna tillskrivs högre status eller står som norm 

i olika sammanhang. Det avser alltså den maktaspekt, asymmetri eller obalans som kan finnas 

i genusordningen, det vill säga mellan män och kvinnor.  

Thurén (1996) liknar beskrivningen av ett samhälles genusordning vid en stillastående bild av 

en rörlig verklighet. Bilden är en förenkling som kan visa på mönster, men inte avbilda den 

komplexa verkligheten. I den ständigt pågående praktiken, som skapar och återskapar 

tillvaron med dess normer och konventioner, förhåller vi oss till genusordningen på olika sätt. 

Vi anpassar oss ibland, töjer på gränserna, hitta nya lösningar, omförhandlar, gör motstånd 

och ibland handlar vi på ett sätt som ingen förväntar sig. 

Som en reaktion på den biologiska förklaringsmodellen presenterades i början av 1970-talet 

begreppet genus av Yvonne Hirdman, som ett redskap för att förstå hur kön och 

könsskillnader är en social konstruktion, som skapas i samspel med andra.  

Manliga och kvinnliga egenskaper är utifrån detta sociala synsätt på kön alltså inte något som 

är medfött, utan snarare något som bildas, beroende på vilken social kontext vi rör oss i 
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(Hirdman, 1988; 2001). Hirdman förklarar begreppet genuskontrakt såsom att det fångar hur 

vi måste förhålla oss till normerna i samhället, samtidigt som de kan diskuteras och 

omförhandlas. Genuskontraktet är ett begrepp som beskriver de sociala konventioner och 

kulturella "överenskommelser" kring hur innehållet i begreppen manligt och kvinnligt ska 

förstås. Begreppet avser hur män och kvinnor ska vara, uppfattas, vem som ska göra vad, 

skyldigheter och rättigheter, vilken arbetsfördelning som sägs vara mest "naturlig" och så 

vidare. Begreppet kontrakt kan vilseleda, då det kan föra tankarna till en helt frivillig 

överenskommelse. Det kan också tvärt om förknippas med ett bindande avtal som inte lämnar 

någon handlingsutrymme till individen. Det bör därför framhållas att det finns gränser för 

både tvånget och frivilligheten. Genuskontraktet ärvs från tidigare generationer och man i viss 

mån säga att det påtvingas oss, men man måste samtidigt ha i minnet att vi kan förhålla oss på 

olika sätt och att det ständigt omtolkas, omförhandlas och omarbetas (Hirdman: 1988; 2001).  

Genusbegreppet ska förstås som relationellt och det innehåller även en maktaspekt (Fürst 

1999). Relationellt avses att manligt genus och kvinnligt genus konstrueras i relation till 

varandra. Ett yrke som räknas som kvinnligt är exempelvis inte manligt. En granskning av 

föreställningar om flickor är därmed också en granskning av föreställningar om pojkar. Idéer 

om det ena könet bärs upp genom idéer om det andra (Reay 2006). Maktaspekten syftar på det 

som Thurén (1996) benämner hierarki, alltså den asymmetri eller obalans som kan finnas i hur 

män och kvinnor värderas, ges status och resurser fördelas.  

Genus avser således de föreställningar vi har om manligt och kvinnligt, men också om vad 

som blir konsekvenserna av dess föreställningar. Utifrån ett genusperspektiv är den 

könssegregerade arbetsmarknaden varken ett uttryck för kvinnors och mäns "naturliga och 

inre olikheter eller en anomali. Könssegregationen ska istället ses som en konsekvens av att 

könen är en mycket viktigt sorterande princip och att hela samhället genomsyras av en 

könsordning som gör att pojkar och flickor lever under villkor. De kulturella normer och 

förväntningar som pojkar möts av skiljer sig från de normer och förväntningar som riktas mot 

flickor. Då en persons handling ofta bedöms på olika sätt beroende på om personen är man 

eller kvinna, innebär detta att ett och samma beteende eller val kan ses och tolkas som 

egendomligt eller opassande för män medan det passerar som mer självklart för kvinnor och 

vice versa (Hedlin 2009).  
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3.2 Feminism 

Inom feminismen finns ett flertal olika perspektiv. Från liberalfeminism till radikalfeminism 

bygger feminismen på en gemensam basdefinition, ideologin vill i grund och botten 

uppmärksamma kvinnors underordnade position i samhället och den diskriminering kvinnor 

utsätts för (Freedman 2003).  

Millet (2000) beskriver maktrelationen mellan män och kvinnor som ett tankesystem som är 

skapat av männen och upprätthålls av männens traditioner, vilka genomsyrar alla samhälleliga 

institutioner (Millet 2000). Detta innebär att Millet utgår ifrån att det finns en sexuell 

maktrelation mellan könen, som en förklaring till det strukturella förtrycket i samhället. Detta 

förtryck har sedan spridit sig till ekonomisk och demokratiska arenor inom samhället 

(Gemzöe 2002). Detta förtryck beskrivs som det patriarkat som systematiskt undertrycker 

kvinnors roll inom det politiska, sociala och kulturella sfären (Roberts m.fl.2007) . 

Feminismen baseras på intresset att synliggöra genussystem. Genussystem definieras som ett 

grundläggande sätt på vilket den sociala verkligheten är symboliskt uppdelad, organiserad och 

erfarenhetsmässigt genomlevd (Harding 1986). Harding (1986) beskriver genussystemet 

såsom ett raster, vilket i sig utvecklar sin kroppsliga identitet och genom vilket samhällen och 

kulturer reproducerar kroppsliga individer som feminin respektive maskulin. 

Okin (1989) skriver att de flesta politiska teorier utgår utifrån en traditionell familjestruktur 

och därmed även könsuppdelning av arbetet. En individ föds dock inte till en självständig 

vuxen människa utan präglas och blir uppfostrad av hur det omkringliggande samhället ser ut. 

Här spelar därmed skolan en stor roll. Okin (1989) menar att utgångspunkten hos de stora 

teoretikerna är att det ska finnas en familj som har en traditionell familjestruktur. Arbetet i 

hemmet ses där som en traditionell kvinnlig uppgift samt att uppfostra barnen. Följden av 

detta blir att kvinnor i större utsträckning får ta fler pauser i sin karriär för att bilda familj 

vilket i sin tur bland annat medför en lägre lön än männen och sämre möjligheter till 

karriärsutveckling (Roberts m.fl. 2007).  

3.2.1 Likhetsfeminism 

Likhetsfeminism framhåller sättet att organisera arbetsdelningen mellan könen inte är 

biologiskt nödvändigt utan i stället en social konstruktion. Den sexuella skillnaden mellan 

könen kvarstår dock men anses inte viktigt, såsom att kvinnor har livmoder och kan föda barn. 

Simone de Beauvoir skriver i ett berömt citat ”man föds inte till kvinna, man blir det”( de 

Beauvoirs 1986), vilket visar att människan uppfostras och socialiseras in i vissa 
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könsbaserade roller som bygger på föreställningar och förväntningar på könen. 

Likhetsfeminismen framhåller även att varje samhälle har olika föreställningar hur 

könsfördelningen ska vara och vilka attribut och egenskaper som anses manliga eller 

kvinnliga, vilket stödjer att det finns en biologisk olikhet mellan könen men att 

förväntningarna kring hur män och kvinnor bör vara är en social konstruktion(Roberts m.fl. 

2007).  

Likhetsfeminismen tar upp tre huvudskäl till att förklara att den politiska teorin inte kan 

fortsätta på den inslagna vägen. Det första skälet är att kvinnor måste inkluderas för att en 

teori ska bli komplett, vilket innebär att de teorier som exkluderar kvinnor enbart tar med 

hälften av befolkningen. Det andra skälet är att könsorättvisorna undergräver lika möjligheter 

för kvinnor och barn. För att bygga ett jämlikt samhälle behöver hela familjen lika stor 

möjlighet som andra. Det sista skälet är att ett rättvist samhälle bygger på en rättvis familj 

som ger en nödvändig grund. Familjen är medborgarens första skola i rättvisa och moralisk 

utveckling. Om familjen präglas av orättvisor och ojämlikheter föder det enbart mer 

ojämlikheter och därmed bildar en ond spiral (Roberts m.fl. 2007). 

Okin (1989) menar för att förhindra dessa sociala konstruktioner måste staten föra ett 

antagande i allmänhet som är att könens baseras på sociala skillnader. De ska utgå från att 

delat föräldraansvar är normen och att detta är något som ska underlätta så långt det är 

möjligt. Det kan vara enkla saker som att staten subventionerar barnomsorg men även utgår 

från att både kvinnor och män är föräldrar till sina barn i lika hög utsträckning. Man menar 

även att skolans regelverk måste omprövas så att utbildningen snarare bekämpar än att 

förstärka könsstereotyper. Positiv särbehandling i arbetslivet kan användas för att se att man 

anställer ungefär lika många av båda kön. Barnen ska bli informerade men även utbildade 

inom genus och jämställdhets politik på samma sätt som inom samhällskunskap. Genom 

dessa steg menar likhetsfeminister att även inflytelserika positioner inom samhälle kan bli lika 

fördelade inom samhället, vilket ska ge mångfald och jämställdhet (Roberts m.fl. 2007). 

3.2.2 Särartsfeminism 

Särartsfeminister menar att de biologiska skillnader som finns mellan könen har 

mänskligheten rättfärdigat genom att bland annat uppdelningen som finns av makt och 

underkastelse som finns mellan kvinnor och män. Det har gjort att de sociala skillnaderna 

blivit acceptabla. Samhället anser inte att kvinnor är tillräcklig mogna rent kunskapsmässigt 

för att delta i beslutsfattande i samhället och istället är honexpert på att vara omsorgstagande 
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gentemot hem och barn. Denna inställning grundar sig i att kvinnor föder barn. Synen på 

dessa sociala roller har skapats genom antagande genom att kvinnor har en annan moralisk 

utgångspunkt som bygger på omsorgsetik (Freedman 2003). 

Att feminismen bör sträva efter ett samhälle fritt från socialt kön, vilket särartsfeminism 

ifrågasätter. I stället för att acceptera likheter framhåller särartsfeminismen uppfattningen att 

det finns grundläggande skillnader mellan män och kvinnors moraliska och psykologiska 

inställning och att teorier bör avspegla dess skillnader. Detta antagande att både könen har 

olika moraliskt omdömen forskade psykologen Gilligan(1982) om i sin studie. Hon menar att 

kvinnors moraliska omdömen skiljer sig ifrån mäns. Kvinnors omdömen har i större 

utsträckning med känslor som empati och medlidande att göra, och handlar om att lösa 

verkliga problem, till skillnad från hypotetiska dilemman. Detta skapar debatten om kvinnor 

är kapabla att ta delta i den abstrakta och hypotetiska konstruktionen av verkligheten (Robert 

m.fl. 2007). 
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4 Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras resultat och analysen av uppsatsens forskningsmaterial. Först 

kommer kapitlet att behandla respektive läroplan utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv. 

Därefter kommer resultaten att ställas mot varandra och därigenom belysa de skillnader och 

likheter som förekommer i respektive läroplan.  

4.1 Synliggörande av jämställdhet i Lgy 70 

Lgy 70 presenterar i början av styrdokumentet att syftet med undervisning för barn och 

ungdomar är att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter, samt i samarbete med 

hemmen främja deras utveckling till harmoniska människor. Detta ska ge eleven en känsla av 

duglighet men även ansvarskänsla gentemot samhället. Skolan ska även vara för samhällets 

försorg, att det må vara frivillig eller obligatorisk. Målet med utbildningen är att främja 

elevens mångsidighet för att kunskaperna och färdigheterna ska kunna tillämpas senare i 

arbetslivet.   

I läroplanen(Lgy70) beskrivs det att den enskilde eleven ska stå i centrum av skolans 

verksamhet, där skolan ska visa aktning för elevens människovärde och utveckla varje elev 

egenart och förutsättningar för personlig mognande till fria självständiga individer.  

"Den enskilda människan är medlem av skilda 

gemenskapskretsar. Dessutom är hon samhällsmedlem såväl i 

den nationella som i den internationella gemenskapen. För att 

hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron måste hon under 

utbildningen få öva sig att leva och verka i gemenskap med 

andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i 

morgondagens samhälle som betydligt mer än det nuvarande 

kommer att kräva samverkan och solidaritet mellan människor". 

(Lgy 70, s 17) 

Beskrivningen om att människan tillhör en gemenskap betonas i läroplanen om att eleven ska 

förbereda sig i sin roll som en aktiv samhällsmedborgare. Skolan ska även respektera de olika 

skillnader i ålder men även erfarenheter som eleven kan besitta och understryker att man ska 

arbeta för att främja elevens personliga utveckling (Lgy 70). 

Det ska finna ett samarbete mellan de tre parter som bär det gemensamma ansvaret för eleven: 

hemmet, skolan och samhället, för att gagna elevens olika normer som kan finnas mellan 
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skolan och hemmet. Skolan bör ha kännedom om elevens hemsituation för att arbetet mellan 

skolan och hemmet ska låta elevens utveckling förbli positiv. Även elevens individuella 

intressen ska respekteras och användning av individuell studieplan ska öka eleven förmåga att 

utvecklas, där även elevens intressen inför de stora och gemensamma frågor som gäller 

livsåskådning och samhällsuppfattning (Lgy 70).  

"Under hela skoltiden bör frågor som rör hem och familj 

behandlas i samband med undervisningen i olika ämnen där 

dessa frågor har en naturlig anknytning. Skolan bör verka för 

jämställdhet mellan män och kvinnor - i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör 

orientera om könsrollsfrågan och stimulera eleverna att 

debattera och ifrågasätta rådande förhållanden. Skolan skall 

skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det 

moderna samhället" (Lgy 70, s 24).  

En av huvuduppgifterna som skolan bär är att utöver undervisningen att väcka respekt för 

sanning och rätt där individens egenvärde, människolivets och personlig integritet inte ska 

kränkas. Att skapa solidaritet och samhörighet vidgas utöver enbart familjen och släkt utan 

även kamrater och skola som skapar en större samhällsbildning. Denna utveckling ska främja 

människans liv men befäster även fred och frihet. Beskrivningen förekommer i mål och 

riktlinjer som skolan som organisation ska följa och för samverkan mellan hemmet, skolan 

och samhället (Lgy 70). Genom att skolan samverkar med hemmet, skolan och samhället 

menar Okin (1989) att skolan vill förändra den traditionella könsuppdelningen och 

familjestrukturen, där skolan ska samverka med familjen för att sprida de värdegrunder som 

skolan står för. Det visar även att skolan har en stor möjlighet att påverka elevens uppfostran, 

som Okin menar att en vuxen individ föds dock inte till en självständig vuxen människa utan 

präglas och blir uppfostrad av hur det omkringliggande samhället ser ut.   

Utifrån undervisningen ska även skolan ansvara för att stärka känsla av internationellt ansvar 

genom att skapa förståelse för sociala problem och för handikappade genom objektiv 

kunskap. Det ska även leda eleven till insikt vikten av jämställdhet. Beskrivningen om att 

upplysa könens olikheter förekommer även i läroplanernas kursmål för samhällskunskap där 

upplysning om samhällets könsroller (Lgy 70). 
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Bakgrunden till läroplanens (Lgy 70) framtagande finner man i Kungl. Maj:ts prop. 1964:171 

och Kungl. Maj:ts prop. 1968:140. Beskrivningen i den Kungl. Maj:ts prop. 1964:171 visar 

att fördelningen mellan elevens val till program började förändras. Andelen flickor som valde 

handelsprogrammet ökade från 40 % har ökat till 60 % år 1963 men allmänt är det oförändrat 

lika bland könsfördelningen bland programmen. Diskussionen om könsfördelningen på 

programmen förekommer i Kungl. Maj:ts prop. 1964:171 där könsmönster bland valet av 

linjer och program visas vara starka. Språklinjer är kvinnodominerande och de mer 

matematiska inriktade linjer är mansdominerande. Även diskussionen om hur många elever 

som övergår från grundskoleundervisning till en gymnasialutbildning tas upp i propositionen. 

Sammanställningen visar att elever med höga betyg och en högre social bakgrund samt är 

pojkar går till gymnasial utbildning i högre grad än andra. Skillnaden beskrivs: 

"I fråga om attityden mot gymnasiet som återspeglas i 

övergångsfrekvensen och den upplevda säkerheten i valet 

motsvaras även i differenser beträffande skälen för och emot val 

i gymnasium. Härvidlag är det främst könsskillnader som 

framträder."( Kungl. Maj:ts prop. 1964:171, s 23) 

Motiveringen i denna undersökning är ett utslag för elevens yrkes och 

utbildningsmedvetande. Speciellt gäller detta pojkar, där låga betyg oftast uppfattas som ett 

hinder för gymnasialutbildning. Propositionen beskriver:  

"Något tillspetsat kan man säga att pojkarna dras till högre 

utbildning av sina yrkesambitioner men ibland hindras av dålig 

skolanpassning. Flickor däremot lockas till högre utbildning av 

god skolanpassning men deras yrkesambitioner är ofta sådana 

att de lika gärna stannar kvar på en lägre utbildningsnivå." 

(Kungl. Maj:ts prop. 1964:171, s 24) 

GU (en förkortning för gymnasieutredningen) beskriver även att det finns en rad olika 

faktorer som påverkar en kraftig expansion för gymnasieutbildningen. Pågrund av det breda 

rekryteringsunderlaget utifrån grundskolan kommer olikheter mellan elevens geografiska, 

sociala och miljöer variera och därför kommer efterfrågan på gymnasialutbildning ytterligare 

öka. Detta i sin tur leder till en ökad motivering för en yrkesutbildning där GU argumenterar 

för att detta kan leda till att fler flickor väljer en vidare utbildning för dess yrkesval och 

därmed ökar konkurrensen inom yrket (Kungl. Maj:ts prop. 1964:171). 
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Vidare beskriver utredningen att könsfördelningen mellan programmen visar att de 

samhällsvetenskapliga och humanistiska studieinriktningarna visar att könsfördelningen är 

jämn men även att mer av majoriteten är kvinnor. Den visar även att de naturvetenskapliga 

och tekniska utbildningarna domineras av män och att dessa skillnader i framtiden kommer att 

öka. Vidare beskriver GU vilka slutsatser och rekommendationer som ska vidtagas till 

gymnasiet. 

 "Vidare anser GU det klarlagt att de ekonomiska och  tekniska 

studievägarna bör öka mycket starkt." (Kungl. Maj:ts prop. 

1964:171, s 32)   

Feminismen menar genom att förstärka redan den mansdominerande linjer leder enbart att det 

förstärker de egenskaper som samhället anser vara manliga respektive kvinnliga. 

Likhetfeminismen menar att samhället ska stödja och främja de sociala konstruktionerna för 

jämställdhet mellan könen (Robert m.fl. 2007). Millet (2000) menar att maktrelationen mellan 

män och kvinnor alltid har gynnats av män eftersom tankesystemen har upprättats av män. 

Som Kungl. Maj:ts prop. 1964:171 beskriver så främjar man enbart det manliga könet genom 

att öka antalet platser till de ekonomiska men även tekniska studieinriktningarna. Detta 

beskriver även makt relationen mellan könen i denna tid där förläggarna till Kungl. Maj:ts 

prop. 1964:171 endast bestod av män (Riksdagsmannavalen 1912 - 1970) 

De allmänna riktlinjerna för att utforma yrkesutbildningen tillkommer pågrund av 

utvecklingen inom industriländerna. YB (förkortning för Yrkesutbildningsberedningen) 

beskriver att de stora elevströmningarna till de teoretiska programmen i grundskolan medför 

att de gymnasiala programmen för större anspråk. Enligt YB innebär det att det av största vikt 

att utforma yrkesskolan så, att den är ett relevant alternativ till gymnasiet och fackskolan 

(Kungl. Maj:ts prop. 1968:140). 

Motiven för en omprövning av yrkesutbildningen är på grund av den fortlöpande 

strukturförändringen inom arbetsmarknaden som ökar svårigheten att precisera de krav på 

utbildning och kvalifikationer, som kommer att ställas på arbetskraften. I likhet med 

gymnasieskolan och fackskolan så skall yrkesutbildningen ge bred kunskapsgrund för att få 

en ökad bas och vilja att specialisering (Kungl. Maj:ts prop. 1968:140). Genom att öka 

kvalifikationerna och ge eleverna en bred bas ökar även möjligheterna för att vidare utbilda 

sig. Som GU beskriver i Kungl. Maj:ts prop. 1964:171 så söker sig fler kvinnor till 

yrkesutbildningen genom att få ökning i bred kunskapsbas men även möjligheter att 
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vidareutbilda sig. Genom denna åtgärd leder det till att synliggöra olika genusmönster i 

samhället och möjlighet till att bryta de sociala konstruktioner som existerar inom 

utbildningen. Det tydliggör även en medvetenhet där man strävar efter att bryta symboliska 

uppdelningar mellan könen (Harding 1986, Okin 1989). 

Sammanfattningsvis visar det första forskningsområde på att Lgy 70 bekräftar de orättvisor 

som finns mellan könen genom att aktivt diskutera könsmönster i programvalen. Genom att 

skolan bär ansvaret för att informera och undervisa om sociala olikheter mellan klasser och 

kön, används skolan som ett medel att informera men även förhindra att de sociala 

konstruktioner som har skapat könsmönster förstärks (Robert m.fl. 2007).  

Representationen av jämställdhet i dokumentet beskrivs genom en ökad medvetet val av att 

kvinnor mer väljer en tillsvidare utbildning i Kungl. Maj:ts prop. 1964:171. 1964 hade 

kvinnor 31 av 233 platser i Sveriges Riksdag (Riksdagsmannavalen 1912 - 1970), vilket visar 

hur stor representation kvinnor hade i riksdagen när propositionen skrevs och röstades 

igenom. Robert m.fl. (2007) menar att kvinnor måste inkluderas i representationen för att inte 

bli exkluderade och därmed sakna representation i riksdagen. Det skapar en könsorättvisa som 

sedan undergräver de lika möjligheter för kvinnor att uppnå ett rättvist samhälle.   

Den underförstådda jämställdhetssynen som förekommer i dokumenten visar en medvetenhet 

om genusmönster och ett aktivt arbete för att förebygga och bryta dessa mönster. Genom att 

skapa möjligheter för inkludering av kvinnor i arbetsmarknaden vill Lgy 70 förebygga sociala 

olikheter i familjen. Sociala olikheter i familjen enligt Robert m.fl. (2007) en grund till sociala 

olikheter mellan könen. Effekten av att bryta dessa genusmönster är att skapa en förståelse för 

eleven men även läraren. Detta menar Okin (1989) skapar en förståelse för genusmönster och 

dess sociala konstruktioner.  

4.2 Likvärdig möjligheter i Lpf 94 

Skolans värdegrund beskrivs att den ska vila på demokratins värderingar, där människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet mellan människor ska ha en central roll. 

Jämställdheten mellan man och kvinna samt solidaritet med svaga och utsatta ska skolan 

gestalta och förmedla. Elevens egenart ska respekteras och delta i samhällslivet genom den 

bästa ansvarsfriheten. Dessa värden ska även överstämma med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism som ska individens fostran till rättskänsla och 

ansvarstagande (Lpf 94). Styrdokumentet visar att det existerar en ojämlikhet mellan könen 

eftersom jämställdhet måste uppmärksamma och att skolan som organisation ska förmedla 
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dessa värdegrunder. Likhetsfeminismen menar att dessa sociala konstruktioner som skapar 

dessa orättvisor mellan män och kvinnor baserar sig i familjen. Därmed måste skolan som 

kommunal institution bryta dessa sociala konstruktioner för att öka jämställdheten mellan 

könen Okin (1989).  

"Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 

fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Skolan skall aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt." (Lpf 94, s 4) 

Beskrivningen om att göra eleverna medvetna om och främja kvinnors och mäns rättigheter i 

samhället har ett centralt innehåll i undervisningen. Skolan ska aktivt arbeta för elevens 

likvärdighet men även arbeta aktivt mot de fördomar som förekommer om vad som är 

kvinnligt och manligt (Lpf 94). För att förhindra dessa sociala konstruktioner menar Okin 

(1989) att staten måste föra ett antagande att det i allmänheten är könsbaserad på sociala 

skillnader. Genom att upplysa elever om genus och jämställdhetspolitisk skapar det ett 

uppmärksammande av problematiken i samhället och även en medvetenhet för individen 

(Robert m.fl. 2007).  

Jämställdhetsarbetet finns även i Proposition 1990/91:85 där bedömningen om att förändra 

utbildningen för vuxna och ungdomar skall stärka och bilda jämnare könsfördelning inom 

olika studievägar och därmed även stärka kvinnans ställning på arbetsmarknaden. 

Beskrivningen till denna bedömning är att: 

"Kvinnor numera förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning 

som män, är arbetsmarknaden starkt könsuppdelad när det 

gäller branscher, befattningsnivåer, yrkesområden, 

arbetsuppgifter och arbetstider. De arbeten kvinnor utför ofta 

låg värderade. Ofrivillig deltid är betydligt vanligare bland 

kvinnor än bland män." (Proposition 1990/91:85, s 155) 
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Ett utbildningsmål är att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män, därmed ska 

gymnasieskolan bidra att minska könsuppdelningen i arbetslivet och förbättra kvinnornas 

ställning på arbetsmarknaden. Förväntningarna är att de nya nationella programmen både ska 

attrahera kvinnor och män, därmed ska vuxenutbildningen medverka till att människor lättare 

ska komma tillbaka till arbetsmarknaden. Komvux ska erbjuda kvinnor som har varit hemma 

och förvärvsarbetat att skaffa sig en yrkesutbildning, men det är kommunens ansvar att 

information om utbildningsmöjligheter och rätt till ledighet för studier samt studiestöd når ur 

till dessa grupper av kvinnor och att de motiveras till utbildning (Proposition 1990/91:85). 

Här visar styrdokumenten att de sociala skillnader som mellan könen inte är acceptabla och 

därmed används även här skolan som ett styrmedel för att förebygga att kvinnor ofrivilligt ska 

hamna utanför arbetsmarknaden (Okin 1989). Utifrån särartfeminimen skulle dessa skillnader 

vara helt acceptabla på grund av att de sociala skillnaderna är acceptabla (Freedman 2003). 

Genom användningen av skola som ett styrmedel för att få kvinnor ut till arbete, skapar det en 

medvetenhet för diskursen att jämställdhet är viktigt för representationen på arbetsmarknaden 

men även i samhället (Robert m.fl. 2007).     

Det värdegrundsarbete som skolan ska framhålla och arbeta mot ska bidra med att människan 

ska visa respekt för individens värde, frihet och integritet samt förebygga diskriminering 

baserat på individens kön. Man fastställer att dessa värden, normer och grundläggande 

värderingar ska vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Dessa värdegrunder 

ska eleven få insikt om under sin skoltid för att utveckla ett personligt förhållningssätt till dem 

och den grund som de vilar på (Proposition 1992/93:250).  

"Den etik, som skolan skall stå för, skall ge eleverna en 

etisk kompass och en moralisk kompetens. Det etiska 

perspektivet bör därför prägla såväl undervisningen som 

skolans förhållningssätt, men också i alla andra ämnen." 

(Proposition 1992/93:250, s 21) 

Utifrån lärarens professionalitet beskriver propositionen (1992/93:250) att föräldrar och elever 

ska få ett ökat inflytande över skolan. Genom valfrihetsreformen med det fria skolvalet ökar 

valfriheten i större utsträckning men även konkurrensen mellan skolor ökar. Detta för att öka 

lärarens möjlighet till högre kunnande och påverkan på själva undervisningen. Detta innebär 

att läraren måste få ett ökat kunskap vad gäller olika sociala förhållanden i samhället och där 

igenom för en större kontakt med eleverna (Proposition 1992/93:250). Robert m.fl. (2007) 
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menar att genom att uppmärksamma kvinnans roll i samhället synliggör man de genusmönster 

som finns i samhället. Att skapa en moralisk kompass för eleverna skapar en förståelse för de 

genusmönster som finns i samhället. Detta skapar ett ifrågasättande till de normer som inte 

skapar rättvisa för kvinnor i familjen eller på arbetsmarknaden. Genom att använda skolan 

som ett styrmedel till en bättre moralisk utveckling för eleverna bryter man den onda spiralen 

där kvinnor hamnar med att befinna sig hemma i hushållet och blir underrepresenterade i 

samhället (Robert m.fl. 2007). 

Sammanfattningsvis så skrivs dokumenten i majoritet av män som representerar i Sveriges 

Riksdag. Valet 1991 innebar att mandatfördelningen baserat på kön var 115 platser till 

kvinnor av 349( Allmänna val 1991, 1992). Vilket Robert m.fl. (2007) visar att kvinnan är 

underrepresenterad i olika delar av samhället och därmed har ett mindre inflytande än män. 

Proposition 1990/91:85visar att skolan ska ha en aktiv jämställdhetssyn och även beskriver att 

skolan ska arbeta mot diskriminering med stor tillförlit av lärarens professionalism inom 

genus. Okin (1989) beskriver styrdokumenten som ett sätt att arbeta emot den sociala 

konstruktionen som har skapats av tidigare normer och förväntningar.  

Även om jämställdhetsarbetet har pågått sedan föregående läroplan (Lgy 70), har gett 

möjligheter för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden men är fortfarande 

arbetsmarknaden starkt könsfördelad, det betonas i Proposition 1990/91:85 att kvinnor idag 

inte ska behöva tvingas till deltidsarbete eller att kvinnans arbete ska betraktas som mindre 

värt. Robert m.fl. (2007) menar att genom applicera mer undervisning inom genus i skolan, 

synliggör man de normer som underhåller kvinnans underordnade roll i samhället. Lpf 94 

menar att för att jämställdhet ska aktiv förekomma i verksamheten, vilar det på lärarens 

kunskap om genus och jämställdhet. Beskrivningen att läraren ska arbeta aktiv för 

jämställdhet och uppmärksamma eleverna om vilka normer och värden som skolan står för, 

visar att läraren alltid har en aktiv roll att förebygga diskriminering och undergrävda normer 

som missgynnar en likvärdig utbildning.    

Okin (1989) beskriver att skolan har en stor möjlighet att förarbeta de normer och värderingar 

som inte skapar ett jämställt samhälle. På grund av de möjligheter som eleverna har att forma 

sin utbildning vilar skolans ansvar att forma goda medborgare och skapa ett mer jämlikt 

familjesituation för båda könen.     
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4.3 Förtydligande av jämställdhet i Gy 2011 

I den senaste läroplanen (Gy 2011) beskriver man att elevens värdegrund ska överensstämma 

med de demokratiska värden som finns i samhället. Att skolan ska aktivt och medvetet 

stimulera elevens värden som existerar i samhället och låta dessa sättas i uttryck i vardagen. 

Ett av de mål som skolan ska eftersträva är att förhindra kränkande behandlingar och ta 

avstånd från att människor utsätts för förtryck, men även att sträva mot en likabehandling 

mellan grupp och individ.  

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indi-

videns fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell."(Gy 

2011, s 6) 

Skolan har som riklinjer att uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärden för att förhindra 

och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar. Skolan ska även föra 

undervisning som till innehåll och upplägg som präglas av jämställdhet. Inom begreppet 

likvärdigutbildning beskriver även läroplanerna att skolan aktivt och medvetet ska främja 

kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Detta genom att motivera elever att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt (Gy 2011).   

Utifrån program beskrivningen för teknikprogrammet tar läroplanen upp att: 

"Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i 

förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur 

föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och 

kvinnligt." (Gy 2011, s 53) 

Även i ämnesbeskrivningen för idrott tar läroplanen upp att undervisningen ska 

medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses manligt och 

kvinnligt. Idrottsämnet ska även belysa de konsekvenser om kroppsideal som samhället har 

idag och aktivt måste mot arbetas. Läraren ska även ta etisk ställning i frågor om könmönster, 

jämställdhet och identitet i relation. Även historieämnet ska ta upp kvinnans position i 



  

 

27 

 

samhället och man beskriver att ämnet utifrån det centrala innehållet ska beskriva hur 

jämställdhet utvecklats från 1800-talet fram tills idag. I de centrala innehållen i respektive 

historia, idrott, naturkunskap och samhällskunskap tar jämställdhets upp utifrån demokratiska 

aspekter och hållbarutveckling. Detta beskriver att jämställdhet ska tas upp i 

undervisningssammanhang och läras ut i den vardagliga diskussionen (Gy 2011). 

Proposition 2008/09:199 beskriver att den dåvarande läroplanen Lpf 94 inte löser den 

snedvrida programkonstruktion som existerade. Där gymnasieskolan speglar dagens 

arbetsmarknad vilket kräver att dagens läroplan utformar att skapa en mer könsneutral 

arbetsmarknad. Bedömningen som Proposition 2008/09:199 gör att könsfördelningen kommer 

att blir mer jämnare mellan programmen. Bland annat genom att införa examen och krav på 

arbetsförlagt lärande som ger mer kvalitet säkrad yrkesutgång.  

Styrdokumentet beskriver även att kvinnor i större del klarar av gymnasieskolan. Det som i 

praktiken blir problematisk är att många grundskoleelever är formellt behöriga att söka 

gymnasieutbildning men att i praktiken saknar de förkunskaper att klara en 

gymnasieutbildning: 

"Av alla nybörjare i gymnasieskolan hösten 2004 fick drygt 68 

procent slutbetyg inom tre år (71 procent kvinnor, 66 procent män) 

och 76 procent inom fyra år (78 procent kvinnor, 73 procent män). 

Exklusive individuella program (IV) var motsvarande andelar 76 

respektive 82 procent. Läsåret 2007/08 gick drygt 24 000 elever i 

årskurs 1 på IV (42 procent kvinnor, 58 procent män), vilket 

motsvarar nära 15 procent av alla elever i årskurs 1." Proposition 

2008/09:199, s 38 

Beskrivningen att kvinnor klarar skolan till större del än män visar enligt Okin (1989) att 

kvinnor börjar få en bättre roll i samhället och att arbetet för att kvinnor ska ta en ledande roll 

i samhället blir möjligt. Robert m.fl. (2007) beskriver att genom att informera via utbildning 

uppmärksamma skolan de genusmönster i arbetslivet och skapar ett mer jämställdhet samhälle 

där varje medborgare blir representerat. 

Proposition 2008/09:199 beskriver att den dåvarande gymnasieskolan var starkt 

könsuppdelad. Att arbetsmarknaden speglade gymnasieskolan, att den var tudelad, genom att 

det existerar en för män och en för kvinnor. Att förändra en traditionstyngd arbetsmarknad 
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menar Proposition 2008/09:199 kan inte skolan förändra ensamt men att gymnasieskolan bär 

ett ansvar att inte minst stödja de elever som gör otraditionella val av yrkesprogram.    

"I dagens gymnasieskola finns det fler tydligt mansdominerade 

program jämfört med antalet tydligt kvinnodominerade 

program. Vanligtvis är samarbetet med av nämnarna mer 

utvecklat kring de mansdominerade programmen. Dessutom är 

yrkesutgångarna ofta tydligare från dessa program. Enligt 

regeringens bedömning är det angeläget att rådens arbete 

bidrar till att minska den starka könsuppdelning som 

karaktäriserar dagens gymnasieskola." Proposition 

2008/09:199, s 47 

För att minska könsuppdelningen föreslår propositionen att det införs examensmål, tydliga 

yrkesutgångar, samråd och bättre uppföljning av elevernas etablering på arbetsmarknaden. 

Detta gäller alla yrkesprogram oavsett om majoriteten av eleverna är män eller kvinnor. Detta 

menar även att ska öka en mer likvärdig utbildning mellan könen (Proposition 2008/09:199). 

Utifrån Millet (2000) beskriver hon att maktrelationen mellan kvinnor och män traditionellt 

sätt begynner sig i de olika samhälliga institutionerna. Där enligt Robert m.fl. (2007) måste 

skolan arbeta för att möjliggöra kvinnans position i samhället. 

Proposition 2008/09:199 beskriver att arbetsmarknaden är traditionstyngd av olika 

könsuppdelningar och därmed bekräftar Millets (2000) teori att arbetsmarknaden har 

traditionellt uppbyggd av mäns normer och värderingar. Det innebär att arbetsmarknaden har 

saknat representation av kvinnor. För att bryta könsuppdelningen i arbetsmarknaden beskriver 

Propositionen att genom öka likvärdigheten i yrkesprogrammen skapar det lika stor möjlighet 

för kvinnor och män att komma in på arbetsmarknaden. För att förhindra detta raster som 

Harding (1986) beskriver finns i samhället som utvecklar individens kroppsliga identitet och 

synliggör genussystem måste skolan beskriva och undervisa olikheter i samhället och 

motverka fördomsaktiga stereotypa påstående.  

Sammanfattningsvis så beskriver materialet till Gy 2011 att representationen för jämställdhet 

finns utifrån antalet kvinnor i riksdagen. Vid valet 2010 blev mandatfördelningen mellan 

kvinnor och män, 192 män respektive 157 kvinnor (Val.se 2014). Vilket visar enligt Robert 

m.fl. (2007) att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i demokratiska institutioner men 

inte som det har varit innan. Jämställdhetssynen utifrån materialet visar en ökad aktiv roll 
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inom diskussionen för jämställdhet där olika kursmål i Gy 2011 beskriver att det ska 

motverka fördomar och kroppsideal som kan diskriminera människor. Där både idrotten och 

samhällskunskapen har som mål att ge upplysning om hur genus och jämställdhet kan sättas i 

uttryck i samhället. Vilket Okin (1989) menar minskar maktrelationen mellan könen och ökar 

jämställdheten i samhället genom att uppmärksamma olika genussystem. Genom 

tydliggörande i den föregående styrdokument (Lpf 94) så har det förebyggs könsuppdelningen 

i olika delar av arbetsmarknaden men inte i de yrkesprogrammen som fortfarande är starkt 

könsuppdelade.  

Effekten av reformerna blir större del ett synliggörande av de genusmönster som existerar i 

samhället. Att arbeta med jämställdhet och tydliggörande arbetssättet mot diskriminering och 

uppmuntring till självständiga val av yrket påpekas i Proposition 2008/09:199 men även i Gy 

2011. Detta ökar arbetet för skolan att förhindra och förebygga könsuppdelning som senare 

speglas i arbetslivet (Robert m.fl. 2007).  

4.4 Slutsatser 

Förändringen mellan läroplanerna är att jämställdhet har uppmärksammats som en viktig del 

för samhället. I Lgy 70 beskriver de orättvisor som finns mellan könen genom att aktivt 

diskutera de könsmönster som finn i valet av program, där Robert m.fl. (2007) beskriver att 

det är skolan som bär ansvaret att informera och undervisa om sociala olikheter mellan klasser 

och kön, där i Lpf 94 fick ett större utrymme i texten hur arbetet för mer jämställdhet i 

undervisningen skulle ta form. Vikten av att ha ett jämställt samhälle blev mer beskriver i den 

Lpf 94 och beskrev att skolan ska arbeta för individen rättigheter men även respekten för 

andra. Diskussionen om kvinnans position i samhället ska föras aktiv i undervisningen. 

Förändringen mot Gy 2011 visar att jämställdhet tar mer utrymme i kursmålen men även 

beskrivs mer som generella mål i skolans verksamhet. Skolan ska aktivt arbeta mot fördomar 

och diskriminering. Vilket visar tydliggörande av vikten av jämställdhet eftersom 

gymnasieskolan speglar arbetsmarknaden och är där med beroende av kön ska ha lika stora 

möjligheter i samhället.     

Representationen vid förarbetet av Lgy 70 var till större del av män vilket visar kvinnans 

underrepresenterat i arbetet och utformningen av läroplanen, där vikten av att kvinnor saknar 

representation i samhället missgynnar jämställdheten i samhället och skapar större 

könsorättvisor. Däremot ökade representationen för kvinnor i Sveriges riksdag vid införande 

av Lpf 94 vilket innebar att kvinnor fick en större möjlighet att utforma förarbetet till 
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läroplanen. I den senaste Läroplanen är representationen av kvinnor bättre än de dåvarande 

läroplanerna, där det visar vikten av jämställdhet i representationen av styrdokument. 

Tydliggörande vilka mål skolan har i arbetet för jämställdhet har tydliggörs och beskrivningen 

hur läraren ska gå tillvägar är tydligare. Vilket skapar en större möjlighet för gymnasiet att 

arbeta aktivt för jämställdhet men bryta ner de normer och genusmönster som förhindrar 

kvinnans position i samhället.   

Däremot är den underförstådda jämställdhetssynen i läroplanen visar en medvetenhet om 

genusmönster och ett försöker att förebygga och bryta dessa mönster. Vikten av att samverka 

mellan skolan, familj och arbetsliv är tydlig i Lgy 70 där enkelheten i skolan ska innebära 

lättare för individen att studera vidare och skapa lika möjligheter för varje elev. Lpf 94 

beskriver målen hur jämställdhetsarbetet ska utformas och även i Proposition 1990/91:85 

beskrivs det vikten av att kvinnor inte ska tvingas att arbeta deltid utan ha lika möjlighet att 

arbeta heltid. Även om arbetet för att kvinnor ska ha större möjlighet att komma in på 

arbetsmarknaden förekommer det en stark könsfördelning mellan yrken, där betoningen i Lpf 

94 ska uppmuntra olika val av yrken beroende av vilket kön individen har. Vikten av att 

kvinnor har lika stor möjlighet av valet vid yrke betonar inte ska påverkas av normer som 

underhåller kvinnor. Vikten av att lärarens kunskap inom genus beskrivs som en vikt att bryta 

normer och föreställningar som hämmar kvinnans position i samhället (Proposition 

1990/91:85). Skillnaden till dagens läroplan visar en mer tydlighet och vikt av hur skolan ska 

arbeta för jämställdhet, där medvetenhet om skillnader mellan könen avgör hur samhället ska 

formas. I Gy 2011 tydliggörs de genusmönster och könsskillnader som finns i samhället och 

därmed även måste arbetas emot för att förebygga.  
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5 Diskussion 

I kapitlet diskuteras uppsatsens analys och resultatdel. Sist nämnd i uppsatsen är vidare 

forskning. Syftet med uppsatsen var att studera jämställdheten i skolans läroplaner samt hur 

denna diskurs i gymnasieskolan har förändrats över tid. I föregående kapitel besvaras de 

frågeställningar som formulerades i syftet och utifrån de svar som framkom ur analysen följer 

nedanstående diskussion.  

5.1 Kön och genus i gymnasieskolan 

Resultatet visar att jämställdhet har större utrymme och större arbete i de senare läroplanerna 

detta beroende på att kvinnor har fått större utrymme att bli representerade i bland annat i 

riksdagen. Detta kan bero på att redan i de tidigare propositionerna till Lgy 70 

uppmärksammas nackdelen med en icke jämställd arbetsmarknad och därmed visar 

problematiken med det men även under 70-talet förekom det redan i grundskolan att skolan 

ska aktiv arbeta mot könstereotypa fördomar som hämmar kvinnans position i samhället.  

Jämställdhet kan sättas i uttryck på många olika sätt men förekomsten av antagandet att en 

familj ska bestå av både mor och far förekommer inte i Lgy 70 vilket sätter sig i en annan 

dimension och visar kunskap om att verkligheten är mer komplex. Familjen ska samverka 

mellan skolan och arbetsmarknaden, där skolan aktivt ska förhindra genusmönster som 

hämmar kvinnan. Det visar en större kunskap om normer och kvinnans värdhet i 

propositionerna till Lpf 94, där individen sätts i fokus men även de elever som har svårigheter 

att integrera till samhället. Därmed beskrivs även ensamstående kvinnor möjlighet att 

integrera med arbetsmarknaden som en central roll för skolan att arbeta för. Individen 

beskrivs som att den inte ska kränkas men även respekteras i större utbredning i Lpf 94 vilken 

beskriver att genusordningen börjar att förändrar men även pågrund av att det politiska 

klimatet under 90-talet beskriver att individen ska har större rättigheter och möjligheter som 

andra i samhället.   

Lpf 94 beskriver aktiv hur skolan som verksamhet ska arbeta med jämställdhet och även 

beskriver i olika kursmål hur jämställdhet ska uppmärksamma i historia, 

samhällsvetenskapliga och idrotts perspektiv. Vilket visar att den dåvarande Lgy 70 inte 

uppmärksammade problemet med ett icke jämställt samhälle. Motiveringen till varför starten 

ska eftersträva ett jämställt samhälle är på grund de demokratiska rättigheter varje individ har.  
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Att bli representerad i sitt samhälle och beskriva sina åsikter i varje arbete, skrivelse eller 

förening individen befinner sig i. ett samhälle som beskriver sig jämställt ska alltid aktiv 

arbete för att bli bättre att bemöta dessa genusmönster. Beskrivelsen att bryta dessa mönster 

finner sig i skolans verksamhet eftersom den samverkar med många av samhällets 

institutioner och där av vid vikt att skolan ständigt arbetar med att bryta mönster som försöker 

skapa orättvisor inom jämställdhet. Därför beskriver Gy 2011 ett mer nyanserat arbete med 

hur skolan ska arbeta med jämställdhet och beskriver hur de olika ämnen som skolan ska 

bedriva en jämställdhets diskussion. 

Utvecklingen till att jämställdhet har fått ett större utrymme i läroplanerna hänger ihop med 

kvinnans representation i riksdagen och hur den har satts i uttryck. Könsuppdelningar inom 

skolan beskrivs och bearbetas i källmaterialet som ett problem som speglas sig på 

arbetsmarknaden, där skolan ska arbete för att tillfredsställa den kunskaps som efterfrågas på 

arbetsmarknaden men även bryta de normer och mönster som inte gynnar alla i samhället. 

Därför ses könsuppdelningen som något negativt i skolan eftersom avsaknaden av perspektiv 

kan medföra eventuell mindre bra diskussion i klassrummet. 

Resultatet beskriver även vilka mål politiker har haft med de olika läroplanerna, där 

uppmärksammandet av att skolan speglar arbetsmarknaden och dess normer, beskriver att 

skolan måste ta ansvar över att ta fördomar och kränkningar som kan förekomma i samhället 

och förebygga dem. Resultatet beror om hur jämställdhet har satts i uttryck beror även på vad 

samhället i sig lägger i för värdering i begreppet. Där Lgy 70 beskriver jämställdhet kan 

arbetas genom samverkan mellan samhällets institutioner och där större fokus har varit att låta 

individen integrera med arbetsmarknaden och tillfreda dess part. Där Lpf 94 beskriver att 

individen rättigheter inte ska kränkas och där den svaga individen ska få samma möjligheter i 

samhället och de verktyg att bygga upp lika möjlighet som andra. Genom förändring i 

samhället läggs det olika värderingar i begreppet och dess bred blir större. Där fokuset i Gy 

2011 har varit att inte kränka ens individ val, där istället uppmuntring av val som går emot 

könsnormer ska förekomma.        

5.2 Jämställdhetsdiskursen 

Diskursens förändrar rörande jämställdhet visar större uppmärksamhet till begreppet och 

större beskrivning hur verksamheten ska arbeta med jämställdhet. Beskrivningen hur 

jämställdhet påverkar kvinnors hemsituation beskrivs ur materialet och vikten av hur skolan 

kan hjälpa till att utveckla situationen till det bättre. Jämställdhet har blivit ett mer diskuterat 
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ämne i skolan och hur skolan ska arbeta med det. Diskursen beskriver även hur kvinnans 

representation i samhället har förändrats, där fördelningen mellan könen i riksdagens har 

blivit mer rättvist fördelad mellan kvinnor och män. Representationen i ett demokratiskt land 

är i stor vikt eftersom det bygger upp ett samhälle med demokratiska rättigheter. Genom 

skapa representation av båda könen skapar det ett större deltagande med även större 

samhörighet i samhället. Genom att representationen har blivit bättre i riksdagen, har även 

diskussionen om jämställdhet i läroplanerna och hur skolan aktivt ska arbeta för ett mer 

jämställt samhälle. Diskursens förändring visar att större arbete om individens rättigheter och 

att skolan ska arbeta för ett tolererat klimat inom verksamheten.  

Som Okin (1989) beskriver för att förhindra sociala konstruktioner måste staten föra ett 

antagande i allmänheten som är baserad på könens sociala skillnader. Genom att utgå ifrån att 

kvinnan ska bära föräldraansvaret i hemmet bekräftar det normen i samhället. Därför måste 

staten skapa enklare vägar att förhindra att kvinnors position i samhället blir 

underrepresenterade och att deras arbetssysslor blir mindre värda. Genom tydliggöra 

antagande att samhället befinner sig i sociala konstruktioner som påverka könens agerande 

kan staten genom skolan förhindra normer som innebär en underrepresentation av kvinnor.  

Förändringen av diskuren beror på vad vi människor lägger i våra värderingar och normer. 

Därför kan inte denna uppsats beskriva den generella diskuren utifrån enbart läroplanerna och 

propositionerna. Däremot beskrivs diskurs till liten del och beskriver hur läroplanerna vill 

arbete med jämställdhet. Resultaten påpekar att diskursen har förändrats vilket kan beror på 

den politiska andan som råder i samhället men även att representationen av kvinnor i olika 

samhälls arenor har blivit högre. Vilket har gjort att perspektiven på jämställdhet och genus 

har vigdas och löst om de sociala konstruktioner som hämmar kvinnors roll i samhället.       

5.3 Vidare forskning 

Fortsatt forskning på det aktuella området kan en bredare och djupare studie göras, genom att 

fördjupa sig i undersökningsmaterialet och inrikta sig till SOU utredningarna som ligger till 

grund till propositionerna. Fördjupad inriktning kan även göras genom använda olika 

feministiska aspekter på läroplanernas uttryck men även applicera en feministisk aspekt på 

andra läroplaner och se hur diskursen har förändrats. Detta genom att få en ökad förståelse för 

de genusmönster som förekommer i skolans verksamhet och hur skolan kan uppmärksamma 

skillnader av både bemötande och arbete för en mer jämställd skola.     



  

 

34 

 

6 Källförteckning 

Tryckta källmaterial 

Gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo94: Lpf 94. 

(1994). Stockholm: Utbildningsdep. 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1971-1986). Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70. Stockholm: 

LiberUtbildningsförl 

Kungl. Maj:ts proposition 1964:171 angående reformering av de gymnasiala skolorna m.m.. 

(1964). Stockholm: 

Kungl. Maj:ts proposition 1968:140 proposition till riksdagen angående riktlinjer för det 

frivilliga skolväsendet m.m.. (1968). Stockholm 

Proposition 1990/91:85; Växa med kunskaper: om gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Bilagedel. Stockholm: 

Proposition 1992/93:250; En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för 

gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. (1993). Stockholm: 

Proposition 2008/09: 199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan(2008). 

Stockholm: 

Litteratur 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 

(2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 

Freedman, Jane. (2012). Feminism en introduktion. Johanneshov: TPB 



  

 

35 

 

Fürst, G. (1999) Jämställda på svenska. Stockholm: Svenska institutet 

Gemzöe, Lena (2002). Feminism. Stockholm: Bilda 

Gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket 

Hedlin, Maria (2006). Jämställdhet, en del av skolans värdegrund. 1. uppl. Stockholm: 

Hedlin, Maria (2009). Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 - 1994, med särskilt 

fokus på naturvetenskap och teknik. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2009 

Hirdman, Y. (1988) Genussystemet– reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Kvinnovetenskaplig tidskrif, Nr 3 

Hirdman, Y. (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber 

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2011). Utbildningshistoria: en introduktion.1. 

uppl. Lund: Student litteratur 

Millett, Kate (2000[1970]). Sexual politics. Urbana: University of Illinois Press 

Nilsson, Roddy (2008). Foucault: en introduktion. Malmö: Égalité 

Reay, D. (2006) Spice girls, nice girls, girlies and tomboys. Gender discourses, girls´ cultures 

and femininities in the primary classroom. In Arnet, M. and Mac anGhaill, M. The Routledge 

Falmer Reader in Gender and Education.London: Routledge 

Richardson, Gunnar (2004). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 7., 

rev. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Roberts, Peri & Sutch, Peter (2007). Politiskt tänkande: en introduktion. Stockholm: 

Studentlitteratur 

Sverige. Delegationen för jämställdhet i skolan (2010). Flickor, pojkar, individer: om 

betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan: slutbetänkande. Stockholm: 

Fritze 

Säfström, Carl-Anders & Östman, Leif (red.) (1999). Textanalys: introduktion till 

syftesrelaterad kritik. Lund: Studentlitteratur 



  

 

36 

 

Thurén, B-M. (1996) Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, Nr 3-4 

Vetenskapsrådet (2011) Forskningsetiska principer: inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Wernersson, Inga (2010). Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker? Stockholm: 

Fritze 

Westin-Lindgren, Gunilla, Tanner, James Mourilyan & Taranger, John (1990). Barns och 

ungdomars kroppsliga tillväxt och mognad. Stockholm 

Öhrn, Elisabet. (2003). Könsmönster i förändring? en kunskapsöversikt om unga i skolan. 

Enskede: TPB 

Elektroniska källor 

http://www.regeringen.se/sb/d/2461(Hämtad den 2014-10-02) 

www.ne.se/lang/skol%C3%B6verstyrelsen (Hämtad den 2014-10-24)  

Allmänna valen. 1991, Riksdagsvalet den 15 september 1991 = [The election to the Riksdag 

in 1991]. (1992). Stockholm: SCB 

Riksdagsmannavalen = [The elections to the Riksdag]. (1912-1970). Stockholm: Statistiska 

centralbyrån 

 


