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Förord 

 
I ett antal olika styrdokument, från Regering och Riksdag, ges univer-
sitet och högskolor en rad uppdrag som rör jämställdhet och arbete 
med genusperspektiv. Ett exempel på ett sådant finns i Regleringsbrev 
för budget året 2007 avseende universitet och högskolor m.m. där det 
sägs att  genusperspektivet skall få ett ökat genomslag i utbildningen. 
 
I universitetsstyrelsens handlingsplan från 2006 finns två projekt som 
syftar till att stärka genusperspektivet i utbildningen för att främja 
jämställdhet vid Umeå universitet. Det ena projektet har inneburit att 
en kurs för universitetslärare utvecklats; Genus och mångfald – en 
introduktion som erbjuds av Universitetspedagogiskt centrum (UPC) 
från och med vårterminen 2008.  
 
Det andra projektet rör uppdraget att kartlägga förekomst och 
omfattning när det gäller genusperspektiv i utbildningen vid Umeå 
universitet. Jessika Wide, FD vid statsvetenskapliga institutionen, fick 
uppdraget att genomföra kartläggningen. Hennes resultat och slut-
satser visar att det finns all anledning för Umeå universitet att arbeta 
vidare med att ge genusperspektivet ett ökat genomslag i utbildningen 
och att förbättra det kursspecifika jämställdhetsarbetet (könsmed-
veten pedagogik). Vi får aldrig tappa fokus från vårt ansvar som 
universitet att ge studenterna en utbildning som ger dem redskap att 
främja jämställdhet i sin kommande yrkesgärning. 
 
 
Umeå i januari 2008 
 
 
 
Karin Ågren 
Jämställdhetsrådets ordförande 
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Sammanfattning 

 
I juni 2006 fastställde universitetsstyrelsen Umeå universitets hand-
lingsplan för åren 2007-2009. Handlingsplanen innehöll direkta och 
kraftfulla satsningar inom universitetets tre huvudområden: Forsk-
ning, utbildning och samverkan. En av satsningarna är projektet 
”Kartläggning av genusperspektiv i utbildningen”, vars övergripande 
syfte är att stärka genusperspektivet i utbildningen för att främja 
kvalitativ jämställdhet vid universitetet och i samhället. Resultatet av 
projektet skall bl.a. användas som underlag för framtida pedagogisk 
utveckling och kompetenshöjningsinsatser. Föreliggande rapport ut-
gör projektets slutrapport.  
 
Ett huvudsyfte med kartläggningen var att ta reda på i vilken ut-
sträckning genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken 
behandlas i utbildningar vid Umeå universitet. Det andra huvudsyftet 
var att ge en övergripande bild av hur genusperspektivet och den 
könsmedvetna pedagogiken behandlas, vilket har avgränsats till att 
undersöka hur institutionerna och programmen arbetar med detta.  
 
Kartläggningen baseras på en enkätundersökning, som gjordes i slutet 
av vårterminen 2007. Det skickades 216 enkäter till alla jämställd-
hetsföreträdare, studierektorer och programansvariga vid Umeå uni-
versitet. Svarsfrekvensen varierade mellan 56 % och 100 % beroende 
på fakultet och befattning, men totalt var svarsfrekvensen 77 %.  
 
I enkäten ställdes frågor om både genusperspektiv och könsmedveten 
pedagogik, där genusperspektiv handlar om undervisningens innehåll 
och könsmedveten pedagogik handlar om undervisningens form. Det 
visade sig att dessa två begrepp upplevdes som besvärliga av många 
respondenter. Det ansågs vara oklart vad begreppen innebar, vad 
skillnaden mellan de två begreppen var samt vilket stöd de hade i 
relevanta styrdokument. Detta är ett intressant resultat i sig, som 
förtjänar att uppmärksammas. Därutöver visar enkätundersökningen 
på framför allt på tre resultat.  
 
(1) Skillnader mellan fakulteterna: Det visade sig råda stora skillnader 
mellan fakulteterna med avseende på förankring, kompetens och 
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rutiner inom genusperspektiv och könsmedveten pedagogik. På 
humanistisk fakultet samt fakulteten för lärarutbildning är det t.ex. 
över hälften av respondenterna som anser att detta arbete är väl för-
ankrat bland lärarna, medan det på teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
är 88 % av respondenterna som anser att arbetet är mycket lite eller 
inte alls förankrat. Överhuvudtaget verkar humanistisk fakultet, 
fakulteten för lärarutbildning samt samhällsvetenskaplig fakultet ha 
hunnit längst i arbetet, medan teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
ligger långt efter. Medicinska fakulteten hamnar däremellan. 
 
(2) Ett individuellt projekt: Arbetet med genusperspektiv och köns-
medveten pedagogik i undervisningen verkar enligt enkätundersök-
ningen i hög grad vara beroende av den enskilde lärarens intresse och 
kunskaper. Det verkar vara så att det är ett personligt intresse hos 
läraren som ger kunskaper som leder till strategier, planering, genom-
förande, utvärdering och uppföljning av dessa frågor. Om läraren inte 
är intresserad av genusperspektiv och könsmedveten pedagogik, går 
således studenterna miste om dessa bitar i sin utbildning.  
 
(3) ”Problemen”: Enligt enkätundersökningen anses de främsta 
problemen som försvårar arbetet med genusperspektiv och könsmed-
veten pedagogik i undervisningen vara lärarnas kunskapsbrister, 
undervisningsämnenas karaktär i sig, bristande intresse bland lärarna 
samt brist på tid eller andra resurser. 
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En enkätundersökning 

 
Kartläggningen av arbetet med ett genusperspektiv och könsmedveten 
pedagogik i undervisningen vid Umeå universitet gjordes med hjälp 
av en enkätundersökning. Genom enkätundersökningar är det, trots 
begränsningar i tid och resurser, möjligt att nå fler svarspersoner och 
således få ett bredare underlag än genom t.ex. en intervjuundersök-
ning. I en enkätundersökning är det också lättare att sammanställa 
svaren och att göra jämförelser. Nackdelen med enkäter är att det inte 
går att erhålla samma djup som med intervjuer, men eftersom en 
totalundersökning av hela universitetet eftersträvades var en enkät-
undersökning det lämpligaste alternativet.1 
 
Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie genom att ett tiotal 
universitetslärare med olika bakgrund och olika kunskaper i genus- 
och jämställdhetsfrågor fick prova att besvara frågorna. Syftet med 
pilotstudien var att se dels om frågorna och svaren var tydligt formu-
lerade, dels om det saknades några svarsalternativ.2 Efter pilotstudien 
gjordes vissa omarbetningar av enkäten, som diskuteras mer nedan.  

Utskick av enkät 

Enkäten skickades via internpost till alla studierektorer, jämställdhets-
företrädare och programansvariga vid Umeå universitet. Anledningen 
till att enkäten inte gjordes via webben var att det inte fanns någon 
sammanställning av e-postadresser till alla respondenter samt att 
svarsfrekvensen tenderar att bli relativt låg på webbenkäter.3 Till 
enkäten bifogades ett följebrev där kartläggningen kortfattat beskrevs. 
Brevet var undertecknat av såväl författaren som universitetets vice-
rektor. 
 

                                                 
1  Esaiasson, Peter (2007) m.fl. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 262-267. 
2  Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik, 

Studentlitteratur, Lund, s. 35-38. 
3  Hultåker, Oscar (2007) ”Webbenkäter”, i: Trost, Jan (2007) Enkätboken, 

Studentlitteratur, Lund, s. 135. 
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Förteckningar över alla studierektorer och programansvariga erhölls 
från respektive fakultets kansli. Enkäterna adresserades med ”Studie-
rektor Anna Andersson, Institution X” respektive ”Y-programmet, 
Anna Andersson, Institution X”. Syftet var att tydliggöra att enkäten 
skulle till Anna Andersson i egenskap av studierektor eller program-
ansvarig. På så sätt fanns en förhoppning att enkäten inte bara skulle 
hamna i papperskorgen om personen i fråga hade slutat eller var 
tjänstledig eller dylikt, utan hamna hos efterträdaren på uppdraget i 
fråga. Totalt skickades det ut 90 enkäter till studierektorer och 74 
enkäter till programansvariga. 
 
Eftersom det inte fanns någon liknande förteckning tillgänglig över 
jämställdhetsföreträdarna, adresserades dessa enkäter istället med 
”Jämställdhetsombudet/-företrädaren, Institution X” för att förhopp-
ningsvis hamna i rätt postfack. Däremot fanns det en e-postlista till 
alla jämställdhetsföreträdare. Denna användes dels till att sprida 
information om enkäten i förväg, dels till att påminna jämställdhets-
företrädarna om att besvara enkäten. Dessutom ombads de jäm-
ställdhetsföreträdare som inte fått enkäten att kontakta mig. Det 
finns minst två jämställdhetsföreträdare på varje institution, men det 
skickades bara ut en enkät per institution. Jämställdhetsföreträdarna 
fick själva bestämma om bara en av dem skulle bevara enkäten eller 
om de skulle besvara den tillsammans.  
 
Några dagar efter det att enkäterna hade skickats ut, gick det ut ett e-
postbrev till alla prefekter på universitetet. I detta beskrevs undersök-
ningen kortfattat, samtidigt som prefekterna ombads uppmuntra 
institutionens studierektorer och jämställdhetsföreträdare att besvara 
enkäten. Efter två veckor löpte svarstiden ut och svarsfrekvensen låg 
då fortfarande strax över 30 %. Därför skickades en ny enkät ut till 
alla som inte hade besvarat den första enkäten. Svarstiden förlängdes 
då med ytterligare en vecka. Att svarstiden var relativt begränsad 
beror på att även projekttiden var begränsad. 
 
När även denna svarstid var slut, skickades ett kort brev ut till dem 
som inte hade besvarat enkäten vid de två första tillfällena för att göra 
en bortfallsanalys. Av 53 utskickade brev besvarades dock endast 24 
(45 %). Detta beskrivs mer nedan. 
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Konfidentialitet 

Jämställdhetsarbete möter ibland motstånd och kan uppfattas som 
provocerande.4 Eftersom det ämne som enkäten behandlar därför kan 
upplevas som känsligt, utlovades konfidentialitet för att få in så 
många och så ärliga svar som möjligt. Det innebär bl.a. att utom-
stående inte skall kunna identifiera enskilda individer.5 I enkäten stod 
det: 

 
Enkätsvaren kommer att anonymiseras och det kommer inte att 
gå att urskilja vem som svarat vad, såväl på kryssfrågor som på 
öppna frågor. Observera att svaren på de öppna frågorna (”Kom-
mentarer”) kan komma att användas som citat i den slutliga 
rapporten, men självklart inte om det går att urskilja vem som 
skrivit det. 
 

Varje enkät försågs med ett nummer, som sedan prickades av på en 
lista när enkäten tagits emot. Numret var kopplat till respektive insti-
tution och befattning på en separat förteckning, som bara författaren 
hade tillgång till. 

Bearbetning av enkäterna samt hantering av internt 

bortfall 

Svaren på enkätfrågorna med fasta svarsalternativ har matats in och 
bearbetats i statistikdataprogrammet SPSS. I analysen har främst 
korstabeller använts, för att synliggöra skillnader mellan fakulteter 
samt mellan studierektorer, programansvariga och jämställdhetsföre-
trädare.6 Svaren på de öppna frågorna eller kommentarerna i anslut-
ning till övriga frågor har skrivits in i ett Word-dokument och där-
efter analyserats i anslutning till respektive fråga. 

                                                 
4  Se t.ex. Pincus, Ingrid (1997) ”Män som hindrar och män som främjar 

jämställdhetsarbete”, i: SOU 1997:114, Styrsystem och jämställdhet. Institu-
tioner i förändring och könsmaktens framtid, s. 148-178, och: Eduards, Maud 
(2005) Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori, 
Liber AB, Malmö, s. 12-14. 

5  Ejlertsson (2005), s. 30. 
6  Edling, Christofer & Peter Hedström (2003) Kvantitativa metoder. Grund-

läggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, Studentlitteratur, 
Lund, s. 53-55. 
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Med internt bortfall avses bortfall på enstaka frågor i enkäten. Det kan 
bero på att frågan uppfattades som svår eller otydlig eller att frågan 
bara glömdes bort. Eftersom det interna bortfallet kan påverka slut-
satserna, måste det redovisas på något sätt. Därför kommer n-värdet, 
d.v.s. antal personer som har besvarat frågan, att redovisas i anslut-
ning till tabeller och figurer. 3Dessa siffror kan jämföras med upp-
gifterna i tabell A i bilaga 1 för att synliggöra det interna bortfallet 
fördelat på kategorier. Den svarsfördelning som redovisas baseras på 
det personer som har besvarat frågan, d.v.s. exklusive det interna 
bortfallet.7 Det råder ett visst internt bortfall på nästan alla frågor, 
men detta bedöms inte vara så högt att det påverkar undersökningens 
resultat nämnvärt. 

Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

I samband med enkätundersökningar görs ofta en bortfallsanalys. En 
bortfallsanalys görs bl.a. för att säkerställa att det inte råder en alltför 
stor skillnad mellan populationen och de inkomna enkäterna. I så fall 
kan det vara svårt att dra säkra slutsatser av materialet.8 Svars-
frekvensen redovisas i figur 1 nedan samt i tabell A i bilaga 1.  
 
Svarsfrekvensen på enkäten var totalt 77 %. Det är normalt en ganska 
bra svarsfrekvens9, men i detta fall är den att betrakta som relativt låg 
eftersom respondenterna mottog enkäten i tjänsten och enkäten dess-
utom behandlade ett område som de i de allra flesta fall faktiskt har 
ett formellt ansvar för.10 Det är mot denna bakgrund inte orimligt att 
förvänta sig att nästan alla besvarar enkäten. Självklart kan det av 
olika skäl ändå råda ett visst bortfall, men bortfallet verkar inte vara 
slumpmässigt. Svarsfrekvensen var nämligen högre bland jämställd-
hetsföreträdarna (83 %) än bland programansvariga (78 %) och 
studierektorer (73 %).  

                                                 
7  Ejlertsson (2005), s. 121-122. 
8  Trost, Jan (2007) Enkätboken, Studentlitteratur, Lund, s. 137-140. 
9  Se t.ex. Esaiasson (2007), s. 264-269. 
10 Under 2007 gjordes även en annan kartläggning vid Umeå universitet 

(”Uppföljning av det pedagogiska handlingsprogrammet”) med utskick via 
internposten till bl.a. alla studierektorer. Den undersökningen hade en svars-
frekvens på 79 % efter påminnelser och förlängd svarstid. 
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Figur 1. Andel som besvarat enkäten respektive bortfallsanalysen samt andel 
som inte svarat alls. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTALT

STUD

JÄM

PROG

TOTALT

STUD

JÄM

PROG

TOTALT

STUD

JÄM

PROG

TOTALT

STUD

JÄM

PROG

TOTALT

STUD

JÄM

PROG

TOTALT

STUD

JÄM

PROG

T
O

T
A

L
T

S
A

M
H

U
M

M
E

D
T

E
K

N
A

T
L
Ä

R
A

R

Svar på enkäten Svar på bortfallsanalysen Ej svar
 

 
En förklaring kan vara att jämställdhetsföreträdarna upplevde ett 
större engagemang och intresse för enkäten än vad studierektorer och 
programansvariga gjorde.  
 
Det rådde också skillnader i svarsfrekvens mellan fakulteterna. Vid 
Umeå universitet finns det fem fakulteter: Humanistisk (HUM), 
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lärarutbildning (LÄRAR), medicinsk (MED), samhällsvetenskaplig 
(SAM) och teknisk-naturvetenskaplig (TEKNAT) fakultet. Svarsfre-
kvensen var högst bland respondenterna på medicinska fakulteten (84 
%) och fakulteten för lärarutbildning (87 %) och lägst på teknisk-
naturvetenskaplig fakultet (70 %). Allra lägst var svarsfrekvensen 
bland studierektorer på teknisk-naturvetenskaplig fakultet (56 %).  
 
Att engagemang och intresse för könsmedveten pedagogik och genus-
perspektiv i utbildningen troligen påverkar svarsfrekvensen, innebär 
att resultatet av enkätundersökningen måste tolkas med viss försiktig-
het. Förmodligen är det så att enkätmaterialet visar en positivare bild 
än verkligheten, eftersom det verkar finnas en tendens att svars-
frekvensen är högre om engagemanget och intresset är större. De 
personer som inte är intresserade av frågorna förväntas således ha 
svarat i lägre grad.  
 
För att undersöka varför vissa inte hade svarat på enkäten, gjordes 
ytterligare ett utskick med internpost till dem som inte hade besvarat 
enkäten. Dessa personer fick ett brev med en kort förklaring till 
varför utskicket gjordes. På baksidan av brevet listades tretton olika 
anledningar till varför enkäten inte hade besvarats. Dessutom ombads 
respondenten att ange vid vilken fakultet denne arbetar samt besvara 
frågan: ”Hur väl förankrat har du uppfattat att arbetet med könsmed-
veten pedagogik är bland lärarna på din institution/ditt program?” 
Resultatet av bortfallsanalysen redovisas i tabell B i bilaga 1.  
 
Totalt svarade endast 24 personer (45 %) på utskicket, trots att det 
bara handlade om att kryssa i tre rutor. De främsta anledningarna till 
att inte besvara enkäten var, enligt bortfallsanalysen, att arbetsbördan 
i övrigt hade varit stor under den tidsperiod då enkäten skulle be-
svaras (10 svar) eller att den person som hade fått enkäten inte var 
studierektor respektive jämställdhetsföreträdare (6 svar). 
 
I såväl enkäten som bortfallsanalysen ombads respondenterna att 
besvara frågan: ”Hur väl förankrat anser du att arbetet med en köns-
medveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen är bland 
lärarna på programmet/på din institution?” Det visade sig att detta 
ansågs vara något bättre förankrat bland dem som har besvarat bort-
fallsanalysen men inte enkäten. Det är dock viktigt att hålla i åtanke 
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att det är 158 personer som har besvarat frågan i enkäten, jämfört 
med bara 21 som har besvarat den i bortfallsanalysen. Detta ger 
utrymme för en slumpfaktor. Dessutom kan bortfallsanalysen inte 
generaliseras till att gälla alla som inte besvarade enkäten. Fortfarande 
är det 37 personer som inte har besvarat frågan. Det är möjligt att 
dessa personer är totalt ointresserade av frågan och att det i själva 
verket är så att genusperspektivet är svagast förankrat på de 
institutioner som enkät och bortfallsanalys saknas för. 
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Genus och jämställdhet: Innehåll och form 

 
För att kunna kartlägga såväl som diskutera genusperspektivet och 
den könsmedvetna pedagogiken krävs först en redogörelse och 
problematisering av de två centrala begreppen genus och jämställdhet.  

Genusperspektiv i undervisningen 

Med genus avses vanligtvis hur traditioner, handlingar och idéer 
formar vad som anses vara kvinnligt och manligt eller ”… tankar/ 
praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön”11. Det kan 
också beskrivas som de kulturella och sociala betydelser som ges åt 
människors könstillhörigheter. Vad som uppfattas som manligt res-
pektive kvinnligt ses således inte som naturgivet och självklart, utan 
kan variera över tid och mellan rum. Begreppet genus innebär dess-
utom att relationen mellan könen ställs i fokus.12   
 
Ett genusperspektiv beskrivs av Högskoleverket som ”… ett verktyg 
för att belysa, beskriva och analysera relationer mellan könen”13. I 
enkäten ansågs det vara viktigt att fastslå en definition av vad ett 
genusperspektiv är, eftersom svaren på frågorna annars skulle kunna 
avse allt möjligt.  
 
Den definition som fanns i början av enkäten var följande: Med 
genusperspektiv avses såväl en teoretisk problematisering av kursinnehållet 
som en mer empirisk redogörelse och analys där genus eller kön lyfts in, 
t.ex. hur något i samhället kan påverka kvinnor och män olika. Det kan 
också handla om ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det handlar alltså 
om undervisningens innehåll. Vad som är relevant varierar mellan olika 
ämnen.  

                                                 
11  Hirdman, Yvonne (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, 

Malmö, s. 14. 
12  Se t.ex. Wendt Höjer, Maria & Cecilia Åse (1999) Politikens paradoxer. En 

introduktion till feministisk politisk teori, Academia Adacta, Lund, s. 17-21.  
13  Högskoleverket (2007) Genusskrifter, 

http://www.hsv.se/kvalitet/jamstalldhet/publiceratiamnet/genusskrifter, 
hämtad 2007-03-26. 
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Det är viktigt att tänka på att ett genusperspektiv inte bara handlar 
om kvinnor, utan om både män och kvinnor. Det är således inte 
samma sak som ett kvinnoperspektiv eller ett feministiskt perspektiv. 
Ett kvinnoperspektiv eller ett feministiskt perspektiv baseras oftare på 
just kvinnor, kvinnors underordning och kvinnors krav på för-
ändring14, men i genusperspektivet ingår också t.ex. maskulinitets-
forskning.15 Genusperspektivet är på så sätt relevant för båda könen.  

Kursspecifikt jämställdhetsarbete 

Medan genusperspektiv handlar om undervisningens innehåll, hand-
lar könsmedveten pedagogik om undervisningens form.16 Det är vik-
tigt att skilja mellan dessa två begrepp. En könsmedveten pedagogik 
är en form av jämställdhetsarbete, vilket är något annat än ett genus-
perspektiv på utbildningen som är en teoretisk problematisering av 
ämnet. Alla ämnen och institutioner kan använda en könsmedveten 
pedagogik i undervisningen eftersom alla kan och skall arbeta med 
jämställdhetsfrågor17, medan ämnets karaktär avgör om ett genusper-
spektiv är relevant eller inte. Jämställdhet handlar om att alla män-
niskor skall ha samma rättighet och skyldigheter oberoende av kön: 

 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjlig-
heter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.18 

                                                 
14  Eduards, Maud (1995) ”En allvarsam lek med ord”, i: SOU 1995:110, 

Viljan att veta och viljan att förstå. Kön, makt och den kvinnovetenskapliga ut-
maningen i högre utbildning, s. 61. 

15  Fogelberg Eriksson, Anna & Ingrid Karlson (2006) Att integrera genus som 
innehåll och form. En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning, 
Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, s. 22. 

16  Se t.ex. Bondestam, Fredrik (2005) Könsmedveten pedagogik för universitets- 
och högskolelärare – en introduktion och bibliografi, Liber AB, Stockholm; 
Fogelberg Eriksson & Karlson (2006); och Löfgren, Kent (2006) Hur hög-
skoleinstitutioner och enheter kan granska sina kurser ur jämställdhets- och 
genusperspektiv. Nuläget och framåtblick med praktiska förslag, Institutionen 
för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet. 

17  Detta regleras i Högskolelagen, 1 kap. 5 §. 
18  SCB (2006) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, Statistiska 

centralbyrån, Stockholm, s. 5. 



Genus och jämställdhet: Innehåll och form 

 12 

Det finns både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt av jämställdhet. 
Kvantitativt jämställdhetsarbete på universitetet kan t.ex. handla om 
att kartlägga könsfördelningen bland studenter och anställda och att 
aktivt arbeta för att uppnå en jämn eller i alla fall jämnare könsför-
delning. Ibland är det hälften kvinnor, ibland hälften män som efter-
strävas; ibland är det förhållandet 40-60 som ses som ett tillräckligt 
mål. I Umeå universitets jämställdhetspolicy står det t.ex. att en ut-
gångspunkt för universitetets jämställdhetsarbete är att: 

 
… alla arbetsplatser skall sträva efter en jämn könsfördelning 
(med jämn könsfördelning avses att det finns minst 40 procent 
av vardera könet) inom olika anställnings- och studerandekate-
gorier och att denna strävan även omfattar könsfördelningen på 
programutbildningar och kurser.19  
 

Kvalitativt jämställdhetsarbete handlar om att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter, intressen och värderingar beaktas och värde-
ras lika t.ex. vid planering av verksamhet och utformning av exami-
nation. Dessutom är kontinuerlig utvärdering och strävan efter för-
bättring en viktig del i det kvalitativa jämställdhetsarbetet. Ett annat 
exempel är att på olika sätt möjliggöra och förenkla för både studen-
ter och anställda att kombinera föräldraskap med studier respektive 
arbete samt att motverka sexuella trakasserier.20  
 
I enkäten angavs följande definition av könsmedveten pedagogik: 
Med en könsmedveten pedagogik avses en medvetenhet om vilken roll 
såväl studenters som lärares kön kan spela i undervisningssammanhang 
liksom ett jämställdhetsarbete riktat mot studenterna. Det handlar alltså 
om undervisningens form. Detta innebär t.ex. att köns- och jämställd-
hetsaspekter beaktas vid val av kurslitteratur och vid planering och 
genomförande av undervisning och examination. Exakt hur detta kan se 
ut varierar mellan olika institutioner och ämnen. Denna definition 
sträcker sig utöver de pedagogiska aspekterna och under arbetets gång 
har istället beteckningen kursspecifikt jämställdhetsarbete börjat an-
vändas.21  

                                                 
19  För ett jämställt universitet 2010. Policyprogram för jämställdhet vid Umeå uni-

versitet 2006-2010, Jämställdhetsrådet, Umeå universitet, 2006 (stencil), s. 3. 
20  Ibid.  
21  Wide, Jessika (2007) Jämställdhetscertifiering vid Umeå universitet. Vad, hur 

och varför? Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2007:1, s. 31. 
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Den definition som angavs i enkäten omfattar ju inte bara peda-
gogiska överväganden, utan också mer konkret jämställdhetsarbete, 
t.ex. att ha strategier mot kränkningar och sexuella trakasserier samt 
att möjliggöra för studenter att kombinera studier med föräldraskap.22 
 
Det är samma sak med jämställdhetsarbete som med genusperspektiv: 
Det handlar inte bara om kvinnor och kvinnors villkor, rättigheter och 
möjligheter. Jämställdhetsarbete handlar om både kvinnor och män. 
Ett kursspecifikt jämställdhetsarbete är precis lika viktigt på en 
kvinnodominerad utbildning, där det är de manliga studenterna som 
är i minoritet. Jämställdhetsarbetet riktar sig inte heller bara mot 
studenter av det kön som är i minoritet. Det är viktigt även om köns-
fördelningen på en kurs är helt jämn. Det handlar om samma rättig-
heter, möjligheter och villkor för studenterna, oavsett könstillhörighet 
och oavsett könsfördelning på kursen/programmet. Medlet för att 
uppnå detta är den könsmedvetna pedagogiken. 

Vad säger styrdokumenten? 

Både genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken har stöd 
i styrdokumenten. Enligt Högskolelagen ska högskolorna bedriva ett 
aktivt jämställdhetsarbete:  

 
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och 
män alltid iakttas och främjas.23 
 

Dessutom skall högskolorna behandla studenter lika, oavsett könstill-
hörighet, samt motverka diskriminering p.g.a. könstillhörighet.  

 
En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett 
målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter 
oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.24 
 

I bl.a. regeringens budgetpropositioner och regleringsbrev poängteras 
betydelsen av ett genusperspektiv i högskoleutbildningarna.  

 

                                                 
22  Jfr. Wide (2007), s. 42-43. 
23  SFS 1992:1434, Högskolelagen, 1 kap. 5 §. 
24  Ibid., 3 §. 
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Kvinnor och män skall ha samma, inte bara formella utan också 
reella, möjligheter att göra sig gällande i den akademiska världen. 
All form av diskriminering skall motverkas. /…/ Det gäller att 
lärosätena aktivt arbetar med både rekryteringen av studenter av 
underrepresenterat kön och miljön på utbildningarna för att 
såväl kvinnliga som manliga studenter skall ha likvärdiga möjlig-
heter att utbilda sig inom det område som intresserar dem. En 
stor del av det praktiska jämställdhetsarbetet måste bedrivas på 
varje arbetsplats inom högskolan. Det är där grunden läggs för 
jämlika villkor för kvinnor och män i utbildningens och forsk-
ningens vardag. /…/ Det är också viktigt att ett genusperspektiv 
anläggs i själva undervisningen.25 
 
Universitetens och högskolornas jämställdhetsarbete skall få ökat 
genomslag i verksamheten. Könsfördelningen inom olika om-
råden och på olika nivåer beträffande såväl studenter som perso-
nal skall vara jämn. Genusperspektiv skall få ett ökat genomslag i 
utbildningen.26  
 

I Umeå universitets policyprogram för jämställdhet står det: 
 
Institutioner skall uppmuntras att konkret och planmässigt 
arbeta med ett genusperspektiv i grundutbildning och forskning. 
Umeå universitet har även ett ansvar att kontinuerligt och aktivt 
uppfölja att och utvärdera hur genusperspektivet behandlas i 
grundutbildningen.27 
 
Institutionerna har en viktig uppgift i det konkreta arbetet med 
jämställdhet för studenter och anställda. /… / För att främja ut-
vecklingen av ett progressivt arbete med genus och jämställdhet 
är det av stor vikt att kontinuerligt arbeta med genusperspektiv i 
utbildningen samt att aktivt involvera studenterna i detta 
arbete.28 
 

Slutsatsen av denna genomgång är dels att styrdokumenten betonar 
såväl ett aktivt jämställdhetsarbete som ett genusperspektiv i ut-
bildningen, dels att styrdokumenten i de flesta fall betraktar ett 

                                                 
25  Prop. 2006/07:1, Volym 8, Budgetpropositionen 2007, Utgiftsområde 16: Ut-

bildning och universitetsforskning, kapitel 7.2.5. 
26  Regeringsbeslut I:54 U2006/9555/UH, Regleringsbrev för budgetåret 2007 av-

seende universitet och högskolor m.m. 
27  För ett jämställt universitet 2010, s. 8. 
28  Ibid., s. 10. 
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genusperspektiv som en del av jämställdhetsarbetet. Den köns-
medvetna pedagogiken är en del av det jämställdhetsarbete som 
studenterna möter i utbildningen. 
 
Det visade sig att några mottagare av enkäten antingen inte ville 
besvara enkäten överhuvudtaget eller hoppade över alla frågor om 
könsmedveten pedagogik. De menade att begreppet inte fanns nämnt 
i styrdokumenten och att institutionerna därmed inte har någon skyl-
dighet att arbeta med det. I denna grupp ingick även studierektorer. 
Detta är ett tydligt fall av begreppsförvirring, eftersom definitionen av 
könsmedveten pedagogik i enkäten tydligt handlar om jämställdhets-
arbete riktat mot studenter – d.v.s. kursspecifikt jämställdhetsarbete – 
vilket har starkt stöd i styrdokumenten.  

Hantering av begreppen i enkäten 

Styrdokumenten visar tydligt att institutionerna skall arbeta med 
genusperspektiv såväl som könsmedveten pedagogik i undervis-
ningen. Därför är det väl motiverat att kartlägga och utvärdera insti-
tutionernas arbete. Detta visade sig dock inte vara helt enkelt att göra. 
Framför allt var det svårt att konstruera en enkät som passade alla, 
oberoende av t.ex. ämnesområde och förkunskaper. 
 
Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie. Den enkät som 
testades i pilotstudien bestod av tre delar: Allmänna frågor, frågor om 
genusperspektiv och frågor om könsmedveten pedagogik. Flera av 
testpersonerna hade svårt att besvara enkäten. Trots att genusperspek-
tiv och könsmedveten pedagogik definierades i början av enkäten, 
verkade många ha problem att skilja begreppen åt. En del undrade 
t.ex. varför samma frågor kom två gånger.  
Mot denna bakgrund slogs de flesta frågorna i enkäten ihop. Detta är 
inte helt bra, eftersom genusperspektiv och könsmedveten pedagogik 
inte är samma sak. Det är dock troligt att det skulle bli ett stort 
internt bortfall om frågorna behölls separerade, samtidigt som det är 
osäkert hur många som t.ex. verkligen skulle avse genusperspektivet 
och inte den könsmedvetna pedagogiken när de svarade på frågor om 
genusperspektiv. Det är också rimligt att tänka sig att arbetet med 
genusperspektiv och könsmedveten pedagogik till stora delar går hand 
i hand och att resultatet därför inte blir helt missvisande.  
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Trots denna förändring och trots definitioner i början av enkäten 
orsakade de två begreppen genusperspektiv och könsmedveten peda-
gogik problem med enkäten. Detta visades på flera sätt. Det fanns 
kvar några separata frågor om genusperspektiv och könsmedveten 
pedagogik. Några valde att bara besvara den första frågan. Många 
valde dock att svara likadant på de två frågorna. Det är tydligt att 
begreppet genusperspektiv har tänjts ut till att omfatta det mesta i 
undervisningen som har med kön att göra och det har ofta hamnat 
ganska långt ifrån den egentliga definitionen om undervisningens 
innehåll. Det var också flera kommentarer som antydde att 
respondenterna tyckte begreppen var svåra. Dessutom fanns det 
respondenter som behärskade begreppen väl och som tyckte det var 
fel att slå ihop dem i samma fråga. Dessa valde därför att hoppa över 
vissa frågor. 
 



Olika bilder på olika fakulteter 

 17 

Olika bilder på olika fakulteter 

Könsfördelning bland lärare och studenter 

Könsfördelningen bland lärarna skiljer sig åt mellan fakulteterna. 
Totalt är 46 % av universitetets lärare kvinnor. Lägst är andelen 
kvinnor bland professorerna (22 %) och högst är den bland dokto-
randerna (57 %).29 Det innebär att andelen kvinnor minskar ju högre 
upp man tittar i den akademiska hierarkin. Det är ett mönster som 
återfinns på alla fakulteter. Andelen kvinnliga lärare är högst på medi-
cinsk fakultet (totalt 56 %) och lägst på teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet (totalt 30 %). På humanistisk fakultet, samhällsvetenskaplig 
fakultet samt fakulteten för lärarutbildning är könsfördelningen bland 
lärarna relativt jämn (40-60 %), om man bortser från professorerna. 
 
Tabell 1. Andel kvinnor inom respektive lärarkategori i procent samt antal 
lärare totalt inom respektive lärarkategori, november 2007. 
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Doktorander 58 % 59 % 71 % 41 % 70 % 57 % 

 (55) (148) (21) (179) (148) (551) 
Univ.adjunkter 59 % 53 % 49 % 27 % 84 % 45 % 

 (32) (181) (111) (84) (119) (527) 
Univ.lektorer 51 % 41 % 57 % 22 % 61 % 43 % 

 (73) (125) (46) (227) (90) (561) 
Övriga lärare 48 % 42 % 100 % 37 % 59 % 52 % 

 (25) (115) (2) (55) (316) (513) 
Professorer 29 % 26 % 33 % 8 % 33 % 22 % 

 (35) (47) (6) (66) (52) (206) 
ALLA LÄRARE 50 % 48 % 53 % 30 % 56 % 46 % 

 (220) (658) (186) (569) (725) (2 358) 

Källa: Umeå universitet, Primula lönesystem, november 2007. 

                                                 
29  I kategorin ”doktorander” ingår endast doktorander med doktorandtjänst. 
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Tabell 2. Andel kvinnliga studenter i procent samt antal studenter totalt 
fördelat på fakultet, höstterminen 2006. 
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Studenter 66 % 63 % 68 % 41 % 72 % 62 % 

 (3435) (6739) (3853) (3717) (4037) (20080) 
 
Källa: Umeå universitet, LADOK. 
 
Det råder även skillnader mellan fakulteterna med avseende på köns-
fördelningen bland studenterna (tabell 2).30 Höstterminen 2006 var 
andelen kvinnliga studenter lägst på teknisk-naturvetenskaplig fakul-
tet (41 %) och högst på medicinsk fakultet (72 %). Övriga tre fakul-
teter hade 63-68 % kvinnliga studenter. Totalt var 62 % av studen-
terna kvinnor, vilket sammanfaller med siffran för hela Sverige.31 Det 
är troligt att könsfördelningen varierar inom fakulteterna beroende på 
t.ex. ämne, program och nivå. Båda dessa tabeller visar att det finns 
en viss variation mellan fakulteterna gällande könsfördelningen bland 
lärare och studenter. Därutöver visade enkätundersökningen på skill-
nader med avseende på förankring, kompetens och rutiner. 

Förankringen 

Ett syfte med kartläggningen var att ta reda på i vilken utsträckning 
genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken behandlas i 
utbildningar vid Umeå universitet. Mot denna bakgrund ställdes det i 
enkäten en fråga om den könsmedvetna pedagogikens och genus-
perspektivets förankring bland lärarna på institutionen respektive 
programmet. Nedan redovisas respondenternas svar på frågan fördelat 
på fakultet.  

                                                 
30  Fördelningen på fakultet har gjorts efter respektive kurs fakultetstillhörighet, 

vilket innebär att programstudenterna vid tillfället kan räknas som tillhöran-
de än annan fakultet än vad programmet i helhet gör.  

31  Läsåret 2006/2007 var  andelen kvinnliga studenter på grundutbildningen på 
samtliga svenska högskolor och universitet 61 % (SCB, Studerande och exa-
mina i högskolans grundutbildning, http://www.scb.se). 



Olika bilder på olika fakulteter 

 19 

Tabell 3: ”Hur väl förankrat anser du att arbetet med en könsmedveten peda-
gogik och genusperspektiv i undervisningen är bland lärarna på din institution/på 
ditt program?” 
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Mycket väl förankrat 11 % 21 % 0 0 3 % 8 % 

Ganska väl förankrat 11 % 36 % 6 % 57 % 25 % 21 % 

Delvis förankrat 50 % 32 % 6 % 29 % 47 % 34 % 

Mycket lite förankrat 28 % 11 % 60 % 7 % 22 % 29 % 

Inte alls förankrat  0 0 28 % 7 % 3 % 8 % 

n= 46 28 35 13 32 155 

 
Tabellen visar att genusperspektivet och den könsmedvetna peda-
gogiken har starkast förankring bland lärare på humanistisk fakultet, 
där 21 % anser att frågorna är mycket väl förankrade. Svagast är för-
ankringen på teknisk-naturvetenskaplig fakultet, där 88 % av respon-
denterna anser att det är mycket lite förankrat eller inte alls förankrat. 
Övriga fakulteter hamnar däremellan och det är relativt stor spridning 
i resultatet, vilket förmodligen beror på skillnader mellan institutio-
ner och ämnen. På medicinska fakulteten anser t.ex. 28 % att frågor-
na är ganska väl eller mycket väl förankrade, samtidigt som 25 % 
anser att de är mycket lite eller inte alls förankrade. 
 
Dessutom kan det råda stora skillnader i intresse för frågorna inom 
institutionerna, samtidigt som genusperspektivet inte behöver vara 
lika förankrat som den könsmedvetna pedagogiken (och tvärtom).  

 
Det varierar väldigt mycket bland lärare. Vissa är väldigt intresse-
rade och jobbar med könsmedveten pedagogik och genus-
perspektiv, medan andra är helt ointresserade. (Jämställdhets-
företrädare, SAM) 
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Genusperspektiv ganska väl, könsmedveten pedagogik dåligt 
(Studierektor, HUM) 
 

Det är alltså tydligt att det råder stora skillnader mellan fakulteterna i 
frågan. En förklaring skulle kunna vara ämnenas karaktär som kan 
göra att det inte känns relevant med ett genusperspektiv i undervis-
ningen. Samtidigt är detta inte något hinder för att arbeta med köns-
medveten pedagogik, eftersom kursspecifikt jämställdhetsarbete 
naturligtvis är möjligt oavsett ämne och fakultet. Frågan är om dessa 
stora skillnader mellan fakulteterna skall ses som rimliga och förklar-
liga, eller om de bör ifrågasättas och förändras. 

Kompetensen 

En institutions genuskompetens kan definieras och analyseras på flera 
olika sätt. I enkäten ställdes två frågor för att fånga upp genuskompe-
tensen: Dels om det förekommer genusforskning på institutionen, 
dels om det finns kompetens att handleda studenter och doktorander 
med ett genusperspektiv. Dessa två frågor ställdes inte till program-
ansvariga. 

Genusforskning 

Förekomsten av genusforskning på en institution visar på att det finns 
en eller flera forskare med hög kompetens inom området, något som 
förmodligen ”spiller över” även på undervisningen om genus.  
 
Frågan som skulle besvaras löd: ”Förekommer det forskning med ett 
genusperspektiv på din institution?” Totalt är det 61 % av responden-
terna som anger att genusforskning förekommer på deras institution. 
Det är 20 % som anser att det inte förekommer och 11 % som har 
svarat ”Vet ej”. Jämställdhetsföreträdarna och studierektorerna har på 
denna fråga gjort ungefär samma bedömning.  
 
Frågan inrymde också möjligheten att ange om det var doktorander, 
disputerade forskare eller både doktorander och disputerade forskare 
som stod för denna forskning. Av de respondenter som anger att det 
förekommer genusforskning, är det 84 % som svarar att denna be-
drivs av både doktorander och disputerade forskare.  
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Figur 2: ”Förekommer det forskning med ett genusperspektiv på din insti-
tution?” Frågan besvarades av jämställdhetsföreträdare och studierektorer. 
n=105. 
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Det är främst på fakulteten för lärarutbildning där några respondenter 
anger att denna forskning bara bedrivs av doktorander, liksom det på 
samhällsvetenskaplig fakultet är några som bara anger disputerade 
forskare. Alla respondenter på fakulteten för lärarutbildning ansåg att 
genusforskning förekommer på deras institution, liksom omkring 
åttio procent på samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet. An-
delen är lägst på teknisk-naturvetenskaplig fakultet (11 %), där det 
även är en stor andel som svarar ”Vet ej” på frågan (28 %). På medi-
cinsk fakultet anser knappt hälften av respondenterna att genusforsk-
ning förekommer. Framför allt på medicinsk fakultet har flera 
motiverat sitt ”Vet ej”-svar med att det inte är helt klart vad som 
avses med ett genusperspektiv. Det är alltså inte bara respondenter 
som inte riktigt har överblick över pågående forskning. Några respon-
denter från olika fakulteter betonar också att sådan forskning visser-
ligen förekommer, men att det bara är en eller ett fåtal som sysslar 
med den. 

 
Troligen nej, men jag har inte full insyn i all forskningsverksam-
het. (Studierektor, TEKNAT) 
 
Ja, men vi är bara några få. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 

 
Beror på vad man menar med perspektiv. (Studierektor, MED) 
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Bilden av om genusforskning förekommer eller inte överensstämmer 
ganska väl med genusperspektivets förankring med avseende på skill-
naderna mellan fakulteterna.  

Handledning 

I nästa steg undersöks om det på institutionerna finns kompetens att 
handleda studenter med ett genusperspektiv i sina uppsatser/ 
examensarbeten respektive doktorander med ett genusperspektiv i 
sina avhandlingar. Figur 3 nedan visar att kompetensen upplevs vara 
större vad gäller handledning på grundutbildningsnivå än på forskar-
utbildningsnivå. De flesta respondenter på samhällsvetenskaplig 
respektive humanistisk fakultet samt på fakulteten för lärarutbildning 
anser att det på deras institution finns kompetens att handleda 
studenter med ett genusperspektiv. På teknisk-naturvetenskapliga 
respektive medicinska fakulteten är andelen lägre. Observera att 
diagrammet endast visar andelen som svarade ”Ja”. Resterande 
personer svarade antingen ”Vet inte” eller ”Nej”. Det var främst på 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt på medicinsk fakultet som 
många svarade ”Vet inte”. 
 
Figur 3: ”Finns det på din institution kompetens att handleda studenter/ 
doktorander med ett genusperspektiv i sin uppsats/examensarbete/avhand-
ling?” Andel som svarade ”Ja”. Frågan besvarades av jämställdhetsföreträdare 
och studierektorer. n=106. 
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På övriga fakulteter är siffran avsevärt lägre (mellan 0-10 %) och bör 
således kunna ses som försumbar. 32 Flera respondenter som svarar 
jakande på frågan poängterar dock att kompetensen bara finns hos ett 
fåtal på institutionen. Även här finns en oklarhet av vad som 
egentligen avses med ett genusperspektiv. 

 
Dock ej ett flertal, utan få. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Tveksamt om man kan kalla det kompetens, men intresse finns 
för frågorna. (Studierektor, TEKNAT) 
 
Beror på vad man lägger i begreppet. (Studierektor, MED) 
 

Samma skillnader mellan fakulteterna syns vad gäller handledning av 
doktorander, även om kompetensen där anses vara lägre. I detta fall 
upplever dessutom respondenterna på teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet att kompetensen nästan är obefintlig. Många på fakulteten 
svarar dock ”Vet ej” på frågan (61 %). 

 
Många avhandlingsarbeten belyser genus, men om det finns 
någon speciell kompetens för detta hos handledarna vet jag ej. 
(Studierektor, SAM) 
 
Nej, inte utan kompetent extern handledning. (Studierektor, 
HUM) 
 
Ja, men inte som huvudhandledare. (Jämställdhetsföreträdare, 
MED) 
 
Med viss tvekan. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 

 
Vad säger resultaten om genuskompetensen ute på institutionerna? 
Inte oväntat råder det stora skillnader mellan fakulteterna. Genus-
kompetensen verkar vara högre på samhällsvetenskaplig fakultet 
respektive humanistisk fakultet samt på fakulteten för lärarutbildning. 
Denna genuskompetens behöver dock inte genomsyra hela institu-
tioner. Snarare verkar flera respondenter betona att det handlar om 

                                                 
32  På frågan om institutionen har kompetens att handleda studenter med ett 

genusperspektiv svarade 39 % på teknisk-naturvetenskaplig fakultet och 28 
% på medicinsk fakultet ”Vet ej”. På frågan om institutionen har kompetens 
att handleda doktorander med ett genusperspektiv svarade 61 % på teknisk-
naturvetenskaplig fakultet och 31 % på medicinsk fakultet ”Vet ej”. 
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enstaka personer på respektive institution som besitter denna kompe-
tens. Att genusperspektivets vara eller inte vara verkar vara så person-
beroende diskuteras mer i nästa kapitel. 

Sammanfattning 

Genomgången visar att kön och genus spelar olika roll på olika 
fakulteter. För det första varierar könsfördelningen bland lärare och 
bland studenter. För det andra råder det stora skillnader i hur för-
ankrat arbetet med en könsmedveten pedagogik och ett genus-
perspektiv i undervisningen anses vara bland lärarna. För det tredje 
varierar kompetensen i handledning av studenter och doktorander 
med ett genusperspektiv i uppsatser respektive avhandlingar. Dess-
utom råder det stora skillnader mellan fakulteterna med avseende på 
rutiner i arbetet med dessa frågor, något som framkommer i nästa 
kapitel.
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Ett kollektivt eller individuellt projekt? 

 
Tidigare i rapporten nämndes att ett huvudsyfte med kartläggningen 
var att ta reda på i vilken utsträckning genusperspektivet och den 
könsmedvetna pedagogiken behandlas. Det andra huvudsyftet var att 
ge en övergripande bild av hur genusperspektivet och den könsmed-
vetna pedagogiken behandlas i utbildningar vid Umeå universitet. 
Detta andra syfte har snävats in till att handla om hur institutionerna 
och programmen arbetar med dessa frågor.  

Definition av begreppen – verktyg i arbetet 

För att lärarna skall kunna diskutera och utveckla arbetet med genus-
perspektiv och könsmedveten pedagogik, måste det finnas ett använd-
bart språk inom respektive ämne för detta. Det är inte orimligt att 
tänka sig att det bland institutionens lärare bör finnas en gemensam 
definition eller uppfattning om vad ett genusperspektiv eller en köns-
medveten pedagogik är för att arbetet skall kunna samordnas, utveck-
las, diskuteras, utvärderas o.s.v.  
 
Det är kanske extra viktigt vad gäller genusperspektivet. Det borde 
vara svårt att uppnå en progression i genusperspektivet inom ett ämne 
eller ett program om de lärare som är involverade har helt olika upp-
fattningar om vad ett genusperspektiv egentligen innebär. Det be-
tyder inte att lärarna måste tycka exakt likadant eller t.ex. visa på 
samma teoretiska perspektiv, men någonstans bör det finnas möjlig-
het för en dialog om ”hur man gör” när man har ett genusperspektiv i 
sin undervisning. Lärarna kan alltså självklart tycka olika, men för att 
kunna diskutera frågorna måste de mena samma sak. Detta förutsätter 
en gemensam uppfattning om vad ett genusperspektiv är.  
 
Mot denna bakgrund var det intressant att ställa frågor om gemen-
samma definitioner och uppfattningar i enkäten. Det ställdes en fråga 
om genusperspektivet och en fråga om den könsmedvetna pedago-
giken: ”Finns det på er institution en gemensam definition eller upp-
fattning om vad en könsmedveten pedagogik/ett genusperspektiv är?” En 
tanke med frågorna var också att de skulle fånga upp hur långt 
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institutionerna hunnit med sina interna diskussioner om genus-
perspektiv och könsmedveten pedagogik.  
 
Det visade sig dock finnas en stor variation i hur respondenterna upp-
fattade dessa frågor. Vissa såg det som eftersträvansvärt med gemen-
samma definitioner eller uppfattningar; andra såg det som något 
direkt negativt. Detta innebär att svaret ”nej” på frågan uppfattas som 
positivt av vissa respondenter och negativt av andra. Frågan om 
könsmedveten pedagogik kommenterades bl.a. med följande: 
 

Nej, jag skulle tro att vi skulle ha olika uppfattning om detta – 
men det har vi om nästan allt. Jag ser det inte nödvändigtvis som 
ett problem utan som en effekt av att vi diskuterar, omvärderar 
och analyserar nästan allt omkring oss. (Studierektor, HUM) 
 
Vid en seminarieserie lyftes definitionsfrågan upp! (Studierektor, 
MED) 
 
Det diskuteras inte så ofta och då det görs framkommer olika 
uppfattningar om vad det är. (Studierektor, MED) 

 
Flera respondenter besvarade frågan om genusperspektiv med att 
betona att det var negativt med en definition eller uppfattning. Vissa 
respondenter verkar dock som sagt se en gemensam uppfattning eller 
definition som eftersträvansvärt.  

 
Ja, bland de lärare som kommer på utbildningsdagar och kurs-
samordnarmöten. Vissa lärare är dock väldigt svåra att nå ut till 
– de kommer sällan eller aldrig på lärarmöten för kursen, än 
mindre på kurser och större lärarsammankomster. (Program-
ansvarig, MED) 
 
Vi arbetar med att få fram en. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Det finns det ju inte inom forskningen, så varför skulle lärarna 
på institutionen ha en gemensam uppfattning? (Studierektor, 
SAM) 
 
Svårt att säga att det endast finns ett perspektiv på genus. (Jäm-
ställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Finns ej ett genusperspektiv!!! (Studierektor, SAM) 
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Självfallet inte. Våra lärare är väl insatta i genusteorier och kan 
ha olika syn på vilka perspektiv och teoretiska modeller som är 
bäst i olika sammanhang. (Programansvarig, HUM) 

 
Figur 4 nedan visar att det inte ens är tio procent som anser att 
lärarna på deras institution har en gemensam uppfattning eller 
definition av begreppen. Därutöver är det drygt en tredjedel som 
anser att det ”delvis” finns en gemensam uppfattning eller definition, 
vilket borde innebära att lärarna har diskuterat dessa begrepp och 
försökt hitta ett gemensamt angreppssätt. Ungefär en femtedel svarar 
att de inte vet och i flera fall handlar det om en osäkerhet om vad 
begreppen egentligen innebär. Ytterligare en grupp svarar att det är 
alltför många lärare involverade i undervisningen eller att lärare ofta 
byts ut, vilket innebär att frågan inte går att besvara entydigt. 
Sammanfattningsvis borde detta innebära att det på varje program 
och institution florerar flera olika uppfattningar och definitioner av 
vad ett genusperspektiv och könsmedveten pedagogik är, något som 
med all sannolikhet borde försvåra arbetet. Samtidigt skulle det 
kunna vara så att detta inte är ett problem på de institutioner där 
genusfrågor och jämställdhetsarbete redan är starkt förankrat. 
 

Figur 4: ”Finns det på ditt program/din institution en gemensam definition eller 
uppfattning om vad ett genusperspektiv/könsmedveten pedagogik är?”. Frågan 
besvarades av programansvariga, jämställdhetsföreträdare och studierektorer. 
n=106 respektive n=105. 
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Ansvar 

Formellt är det prefekten som ansvarar för all verksamhet på institu-
tionen, men vem är det som i praktiken ansvarar för att det finns ett 
genusperspektiv och en könsmedveten pedagogik i undervisningen? 
Denna fråga ställdes till alla studierektorer och jämställdhetsföre-
trädare (inte programansvariga). Respondenterna fick välja mellan sex 
olika svarsalternativ: ’Prefekten’, ’studierektor’, ’jämställdhetsföre-
trädaren’, ’lärarlag’, ’den enskilde läraren’ eller ’annan’. Ifall flera 
alternativ valdes, ombads respondenterna att rangordna dem. Utifrån 
denna rangordning är det möjligt att se vem eller vilka som anses ha 
mest ansvar. Figur 5 visar att det är den enskilde läraren som anses ha 
mest ansvar. Denne åtföljs av lärarlaget, prefekten och studierektor. 
Svaren skulle kunna tolkas som att det är upp till de undervisande 
lärarna att avgöra om man vill använda ett genusperspektiv och en 
könsmedveten pedagogik eller inte. 
 
Figur 5: ”Vem ansvarar i praktiken för att det finns ett genusperspektiv och en 
könsmedveten pedagogik i undervisningen?” Frågan besvarades av jämställd-
hetsföreträdare och studierektorer. n=97. 
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Anm.: Respondenterna kunde välja flera svarsalternativ, men ombads då att rangordna 
dessa. ”Har ansvar” är baserad på andelen av respondenterna som har valt detta svars-
alternativ överhuvudtaget; ”Har mest ansvar” är baserad på andelen av respondenterna 
som har rangordnat detta alternativ som den som har mest ansvar. 
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Detta leder till en stor frihet för lärarna att utforma sin egen under-
visning, vilket kan vara positivt. På samma gång kan det ses som 
problematiskt om det helt är upp till varje enskild lärare att avgöra 
vad som skall behandlas i undervisningen. Dessutom innebär det att 
studierektorerna, som i de flesta fall är pedagogiskt ansvariga på insti-
tutionerna, faktiskt saknar ansvar för dessa frågor.  

 
Alla som har ansvar för kurser har ansvar för att undervisningen 
är könsmedveten.  (Studierektor, TEKNAT) 
 
Det finns inget uttalat eller skrivet dokument om vem som an-
svarar för genusperspektivet. (Studierektor, HUM) 
 
Prefekten har inga kunskaper kring området och har uttalat att 
han litar på engagemanget från jämställdhetsombudet. (Jäm-
ställdhetsföreträdare, LÄRAR) 
 
Programansvariga skall se till att genusperspektivet införs på 
respektive program. Det är främst jämställdhetsföreträdaren som 
ser till att könsmedveten pedagogik tillämpas. Det sker dock i 
blygsam skala. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Programkommittén fastställer kursplan och litteraturlistor. Den 
enskilde läraren ansvarar för att kursplanen följs. (Jämställdhets-
företrädare, MEDICIN) 
 
I praktiken får ju den enskilde läraren och lärarlaget ett stort 
ansvar. (Jämställdhetsföreträdare, LÄRAR) 
 
Vi i jämställdhetsgruppen lyfter ibland frågor om könsmedveten 
pedagogik, men i praktiken blir det sedan upp till den enskilde 
läraren. (Jämställdhetsföreträdare, TEKNAT) 

 
Skillnaderna mellan fakulteterna är relativt små. Den enskilde läraren 
anses vara den som har mest ansvar på alla fakulteter, utom på fakul-
teten för lärarutbildning. Där är det istället prefekten som anses har 
mest ansvar. Prefekten bedöms däremot inte alls som lika viktig på 
övriga fakulteter. Överraskande är att studierektorn, som normalt är 
pedagogiskt ansvarig, inte bedöms som särskilt viktig. Det råder inga 
större skillnader mellan studierektorernas eller jämställdhetsföre-
trädarnas svar på frågan. Den enda skillnaden är att studierektorerna 
tillmäter lärarlaget lite större ansvar, medan jämställdhetsföreträdaren 
istället tillmäter den enskilde läraren ansvar. 
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Om man istället tittar på vilka personer som överhuvudtaget anses ha 
något ansvar blir bilden lite annorlunda. Den enskilde läraren är 
fortfarande den som nämns mest, men därefter kommer studierektor 
och lärarlag. Jämställdhetsföreträdaren anses också ha ansvar av mer 
än en tredjedel av respondenterna. I flera enkäter nämns andra ansva-
riga utöver de alternativ som listats. Dessa omfattar bl.a. kursplane-
grupper, programansvariga, programkommittéer, enhetschefer, insti-
tutionsstyrelsen, andra institutioner och genusansvariga. 

Strategier 

Även om ansvaret ligger hos enskilda lärare, kan arbetet med frågorna 
vara förankrade på institutionerna i en bredare kontext genom att 
lärarna tillsammans utarbetar strategier för arbetet. I enkäten fick alla 
programansvariga, jämställdhetsföreträdare och studierektorer ta 
ställning till fyra påståenden och välja det som stämde bäst överens 
med situationen på deras institution eller program: 

 
1. Varje enskild lärare utarbetar själv strategier för könsmedveten pedago-

gik och genusperspektiv i sin egen undervisning. 
2. Det lärarlag som samarbetar kring flera moment eller kurser utarbetar 

gemensamma strategier för könsmedveten pedagogik och genusperspek-
tiv i undervisningen. 

3. Alla lärare på institutionen/programmet utarbetar gemensamma strate-
gier för könsmedveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen, 
t.ex. på lärarkollegium och personaldagar. 

4. Ingen arbetar aktivt med könsmedveten pedagogik eller genusperspektiv 
i undervisningen. 

 
Figuren visar att svaren främst fördelar sig mellan tre svarsalternativ: 
Varje enskild lärare (43 %), lärarlag (33 %) samt ingen lärare (22 %). 
Några respondenter har svårt att göra en bedömning av hur det ser 
ut, andra menar att det varierar mellan olika kurser och ytterligare ett 
antal trycker på att det är den enskilda läraren som har ansvaret. 
 

Kan jag inte veta, men jag tror det är väldigt få som jobbar med 
frågan. (Programansvarig, TEKNAT) 
 
Det varierar. Vissa lärarlag arbetar aktivt med detta, andra inte. 
Det tas upp på kurssamordnarmöten varje år. (Programansvarig, 
MED) 
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Figur 6: Vem utarbetar strategier för genusperspektiv och en könsmedveten 
pedagogik i undervisningen? Frågan ställdes till programansvariga, jämställd-
hetsföreträdare och studierektorer. n=160. 
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Eftersom det inte finns någon gemensam strategi, sker antagligen 
inte mycket. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
I den mån strategier förekommer, är det upp till de enskilda 
lärarna. (Jämställdhetsföreträdare, HUM) 

 
Det råder stora skillnader mellan fakulteterna. Detta visas i tabell 4 
nedan. På samhällsvetenskaplig fakultet är det ungefär lika vanligt att 
enskilda lärare själva utarbetar strategier som att det görs i lärarlag. På 
fakulteten för lärarutbildning görs det emellertid oftast i lärarlag och 
på humanistisk fakultet är det vanligast att det görs av de enskilda 
lärarna. Även på den medicinska fakulteten är det vanligaste svaret att 
det är de enskilda lärarna som utarbetar strategier. På teknisk-natur-
vetenskaplig fakultet är det vanligaste svaret att ingen arbetar aktivt 
med dessa frågor på institutionen eller programmet. 
 
Sammanfattningsvis verkar det i stor omfattning vara så att det är den 
enskilda läraren som ansvarar för förekomsten av könsmedveten 
pedagogik och genusperspektiv i undervisningen liksom utarbetar 
strategier för detta arbete.  
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Figur 4: ”Vem utarbetar strategier för genusperspektiv och en könsmedveten 
pedagogik i undervisningen?” Frågan ställdes till programansvariga, jämställd-
hetsföreträdare och studierektorer.  
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Varje enskild 
lärare 

70 % 43 % 36 % 19 % 49 % 43 % 

Lärarlag 19 % 49 % 64 % 11 % 31 % 33 % 

Alla lärare på 
programmet/ 
institutionen 

4 % 0 0 3 % 6 % 2 % 

Ingen 7 % 8 % 0 68 % 14 % 22 % 

n= 27 47 14 37 35 160 

 

Diskussion av frågorna i formella sammanhang 

Finns det forum för diskussion av dessa frågor på institutionerna? En 
viktig förutsättning för arbetet med genusperspektiv och könsmed-
veten pedagogik borde vara att frågorna regelbundet diskuteras i 
formella sammanhang på institutionerna. Några sådana exempel 
skulle kunna vara att man diskuterar frågor kring genusperspektiv och 
könsmedveten pedagogik på lärarkollegier och lärardagar samt har 
rutiner för ofta detta görs. Det skulle också kunna vara så att man 
visserligen inte har några rutiner för detta, men att frågorna ändå 
hamnar på dagordningen regelbundet.  
 
I enkäten ställdes en fråga om detta till alla studierektorer och jäm-
ställdhetsföreträdare. Tabellen nedan visar att frågan i princip disku-
teras regelbundet på de flesta institutioner. Det är 63 % av respon-
denterna som menar att frågan diskuteras minst en gång varje termin. 
Det råder dock skillnader mellan fakulteterna även i denna fråga. Det 
är framför allt teknisk-naturvetenskaplig fakultet som avviker. 
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Tabell 5: ”Hur ofta diskuteras frågor kring könsmedveten pedagogik och 
genusperspektiv i undervisningen gemensamt bland institutionens lärare i 
formella sammanhang?” Frågan ställdes till studierektorer och jämställdhets-
företrädare. 
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En gång per månad till 
flera gånger per termin 

34 % 47 % 55 % 11 % 38 % 37 % 

En gång per termin 33 % 21 % 33 % 17 % 28 % 26 % 

En gång per läsår 14 % 21 % 11 % 39 % 14 % 20 % 

Mer sällan än så eller 
aldrig 

19 % 11 % 0 34 % 21 % 18 % 

n= 21 28 9 18 29 105 

 
På teknisk-naturvetenskaplig fakultet är det en tredjedel av respon-
denterna som menar att frågorna inte ens diskuteras en gång per år. 
Kommentarerna på frågan visar också en stor spridning. 

 
Ibland har det varit en gång per år, ibland har det varit oftare 
och ibland mer sällan. Det är bara jämställdhetsombudet som 
intresserar sig för frågan och det blir i mån av den tid och ork jag 
har! (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Det är inte styrt, utan det sker spontant (utom när jämställdhets-
ombuden ordnar aktiviteter då det kan sägas vara mer styrt/ 
organiserat). (Studierektor, HUM) 
 
Någon gång då och då i enskilda lärarlag. (Studierektor, 205) 
 
Svårt att säga hur ofta det sker, men det sker regelbundet i 
grundutbildningsnämnden, personaldagar och i lärarlag. (Studie-
rektor, SAM) 
 
I kursplanearbete och fria diskussioner samt lärarmöten. (Studie-
rektor, MED) 
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Uppföljning och utvärdering 

Det räcker dock inte med att bara säga att man skall göra något, efter-
som det riskerar att bara bli en ”läpparnas bekännelse”. Minst lika 
viktigt är en uppföljning och utvärdering av det som har gjorts. I 
enkäten ställdes två frågor om detta. Den första frågan fokuserade på 
om institutionerna och programmen gör någon uppföljning av genus-
perspektivet och den könsmedvetna pedagogiken och den andra 
frågan på om studenterna ges möjlighet att utvärdera genusperspek-
tivet och den könsmedvetna pedagogiken. 

Institutionens uppföljning  

Uppföljning är en form av utvärdering av just själva genomförandet 
av en verksamhet.33 Det handlar alltså inte bara om att se om något 
görs, utan också hur det görs och hur det kan förbättras. Frågan i 
enkäten var formulerad enligt följande: ”Görs det på din institution/ 
program någon uppföljning av den könsmedvetna pedagogiken och 
genusperspektivet i undervisningen?” Frågan ställdes till alla studie-
rektorer, jämställdhetsföreträdare och programansvariga och respon-
denterna kunde välja mellan tre svarsalternativ: ”Ja, det görs av …”, 
”Nej” och ”Vet inte”. Dessutom fanns en uppmaning att utveckla 
svaret: ”Beskriv gärna hur!” 
 
Totalt svarade 46 % av respondenterna att det görs en uppföljning, 
43 % att det inte görs samt 11 % att de inte vet om det görs eller ej.34 
Det råder stora skillnader mellan fakulteterna. På teknisk-naturveten-
skaplig fakultet görs det enligt enkäterna oftast ingen uppföljning, 
medan strax över hälften av respondenterna på övriga fakulteter 
menar att det görs på deras institutioner respektive program. 

                                                 
33  Se t.ex. Vedung, Evert (1998) Utvärdering i politik och förvaltning, Student-

litteratur, Lund, s. 32-33. 
34  Det råder stora skillnader mellan jämställdhetsföreträdaren och studierekto-

rerna. Det är 58 % av studierektorerna, 45 % av de programansvariga och 
bara 27 % av jämställdhetsföreträdaren som anser att det görs en uppfölj-
ning. Till vissa delar jämnas det ut av att 24 % av jämställdhetsföreträdaren 
inte visste svaret jämfört med 8 % av studierektorerna och 5 % av de 
programansvariga, men det är ändå tydligt att det inte är helt klart om en 
uppföljning görs eller inte. 
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Tabell 6: ”Görs det på din institution/ditt program någon uppföljning av den 
könsmedvetna pedagogiken och genusperspektivet i undervisningen?” 
 

 HUM SAM LÄRAR TEKNAT MED TOT. 

Ja 54 % 54 % 54 % 17 % 54 % 46 % 

Nej 39 % 29 % 31 % 75 % 37 % 43 % 

Vet inte 7 % 17 % 15 % 8 % 9 % 11 % 

n= 28 48 13 36 35 160 

 
Respondenterna som svarade ”ja” på frågan ombads ange vem som 
gör denna uppföljning. Svaren är relativt varierande. (Alla har inte 
svarat på denna fråga.) De personer som nämns är främst lärarna/ 
lärarlaget (22 enkäter) kursansvarig lärare/kursledare (11 enkäter), 
jämställdhetsföreträdaren (16 enkäter), studenterna genom kursut-
värderingarna (20 enkäter), programkommittén (10 enkäter), studie-
rektorn (7 enkäter), prefekten (4 enkäter) samt institutionsstyrelsen 
(3 enkäter). 
 
Kommentarerna på frågan visar att det inte är lika tydligt om det 
verkligen handlar om en uppföljning. Många som har svarat att upp-
följningen görs av lärare/lärarlag eller kursansvarig lärare/kursledare 
har kopplat det till kurs- och programutvärderingar som studenterna 
fyller i, utan att utveckla hur man arbetar vidare med de svar man får 
på dessa utvärderingar. Två typiska svar är följande: 

 
Av enskilda lärare genom frågor i utvärderingen av moment. 
(Studierektor, SAM) 
 
Av programansvarig/kursansvarig lärare och studenter. Det görs i 
samband med kursutvärderingar och i programråd. (Studie-
rektor, TEKNAT)  
 

Ytterligare en del har bara svarat att uppföljningen görs av lärarna, 
lärarlagen, den enskilde läraren o.s.v. utan att nämna vad som görs 
och hur. Detta verkar innebära att det är lärarna själva som skall följa 
upp om de gör vad de förväntas göra. Vissa har dock nämnt vad ut-
värderingarna används till: 

 
Frågor finns i kursutvärderingen. Resultatet tas upp på lärar-
möten och diskuteras. (Jämställdhetsföreträdare, MED) 
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Av lärare via momentutvärderingar och i lärarlagsplaneringar, 
studierektor via terminsutvärderingar och lärarlagsplaneringar 
samt jämställdhetsombud via genomgång av litteraturlistor. 
(Studierektor, HUM) 

 
På några institutioner är det studenterna själva som sköter kursut-
värderingarna. Inte heller här anges hur institutionerna eller lärarna 
följer upp resultatet. Intressant är också att några respondenter kopp-
lar arbetet med dessa frågor till de kvinnliga studenternas önskemål, 
intressen och behov: 
 

Ja, det görs av programansvarig. Vi kollar med tjejerna om hur 
de tycker att det är. (Programansvarig, TEKNAT) 
 
Studenterna utför och genomför utvärderingar. 15 % kvinnor på 
programmet, men 50 % i studienämnd. Detta är ändå ingen 
fråga… (Programansvarig, TEKNAT) 

 
Detta innebär dels att genusperspektiv och könsmedveten pedagogik 
bara anses angå de kvinnliga studenterna, dels att ansvaret för att 
dessa frågor diskuteras och följs upp verkar åläggas enskilda studenter 
(och bara av ena könet).  
 
På andra institutioner är det jämställdhetsföreträdaren som arbetar 
med uppföljningen av genusperspektivet och den könsmedvetna 
pedagogiken. I vissa fall benämns detta arbete som inventering eller 
kartläggning. Denna redovisas sedan i verksamhetsberättelsen, jäm-
ställdhetsplanen eller på personalmöten, lärarkollegium eller semina-
rier. Några jämställdhetsföreträdare gör uppföljningen tillsammans 
med prefekten; i något fall anges att prefekten gör uppföljningen 
själv. I flera fall antyds att det verkar vara individberoende om det 
görs någon uppföljning eller inte.  

 
Det görs av jämställdhetsföreträdaren. Vi håller på att kartlägga 
kurslitteraturen. (Jämställdhetsföreträdare, HUM) 
 
Ja, det görs av jämställdhetsföreträdaren. Inventeringar görs 
emellanåt. (Studierektor, TEKNAT) 
 
Planerna för jämställdhet uppdateras kontinuerligt och jäm-
ställdhetsombuden aktualiserar frågan. Lärarna följer också upp! 
(Studierektor, MED) 



Ett kollektivt eller individuellt projekt? 

 37 

Ja, det görs av jämställdhetsföreträdaren, men bara sporadiskt. 
Det är ett mycket svagt ja. Som jämställdhetsföreträdare har jag 
gjort några försök att t.ex. utforska vad lärare gör (enkät) och an-
ordna seminarier om detta. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 

 
Detta avsnitt handlade om institutionernas och programmens egna 
uppföljningar av genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogi-
ken. I nästa avsnitt kartläggs studenternas möjligheter att utvärdera 
genusperspektivet i utbildningen, något som också är viktigt. 

Studenternas utvärderingar 

I enkäten ställdes frågan: ”Har studenterna möjlighet att utvärdera 
genusperspektivet i den utbildning de läser på din institution/på 
programmet som de läser?” Totalt fanns det sju olika svarsalternativ. 
Respondenterna hade möjlighet att ange flera ja-alternativ, eftersom 
flera olika utvärderingsmetoder kan användas på en och samma insti-
tution eller program. Frågan ställdes till alla studierektorer, jämställd-
hetsföreträdare och programansvariga. Figur 7 visar att studenterna 
har möjlighet att utvärdera genusperspektivet och den könsmedvetna 
pedagogiken på nästan alla respondenters institutioner och program. 
 
Figur 7: ”Har studenterna möjlighet att utvärdera genusperspektivet i den ut-
bildning de läser på din institution/på programmet som de läser?” Frågan ställ-
des till studierektorer, jämställdhetsföreträdare och programansvariga. n=162. 
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Det är 11 % av de programansvariga som svarar nej på frågan och 
bara 5 % av studierektorerna och jämställdhetsföreträdarna. Även om 
studenterna har möjlighet att utvärdera dessa frågor, är det emellertid 
inte alls lika vanligt att det ställs specifika frågor om det.  
 
Tabell 7 nedan visar att på samhällsvetenskaplig och medicinsk fakul-
tet är det vanligt att kursutvärderingarna innehåller specifika frågor 
om genusperspektiv och könsmedveten pedagogik. På fakulteten för 
lärarutbildning förekommer detta i hälften av fallen. På humanistiska 
och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna är det inte lika vanligt. 
Visserligen ges studenterna möjlighet att utvärdera genusperspektivet 
i kursutvärderingarna i många fall, men det ställs inga frågor om det. 
Vad detta innebär är förmodligen bara att studenterna kan skriva 
kommentarer om olika aspekter i undervisningen på utvärderings-
blanketten, d.v.s. att det inte bara är slutna frågor.  
 
Flera respondenter betonar emellertid i sina kommentarer att ut-
värderingens utformning kan vara något som varierar mellan olika 
kurser, eftersom lärarna kan utforma sin egen kursutvärdering.  
 

Flera lärare ställer specifika frågor om det på momentutvärde-
ringarna som är skriftliga. (Jämställdhetsföreträdare, HUM) 
 
Enskilda kursutvärderingar har innehållit specifika frågor. 
(Studierektor, TEKNAT) 

 

Tabell 7: ”Har studenterna möjlighet att utvärdera genusperspektivet i den ut-
bildning de läser på din institution/på programmet som de läser?” Frågan ställ-
des till alla studierektorer, jämställdhetsföreträdare och programansvariga. 
 

 HUM SAM LÄRAR TEKNAT MED 

Ja, och specifika frågor 
ställs om detta 

25 % 65 % 50 % 8 % 60 % 

Ja, men inga specifika 
frågor ställs om detta 

64 % 31 % 50 % 76 % 37 % 

Nej 11 % 4 % 0 16 % 3 % 

Vet inte 0 2 % 0 5 % 0 

n= 28 49 14 37 35 
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Jämställdhetsföreträdarna har utvecklat frågor som studierektor 
uppmanat alla kursansvariga att implementera i sina kursvärde-
ringar. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Vi har inte diskuterat detta på institutionen, så jag tror inte att 
det görs. Inget som kommit fram till mig. (Studierektor, 
TEKNAT) 
 

Såsom frågan i enkäten var formulerad handlade den bara om genus-
perspektiv. Det visade sig dock att man på många institutioner istället 
har med frågor i utvärderingen om negativ särbehandling, vilket kan 
ses som en del av den könsmedvetna pedagogiken. Detta är självklart 
också intressant. 

 
Fråga om kränkande särbehandling finns. (Studierektor, 
MEDICIN) 
 
Vi har haft en fråga som istället tar upp särbehandling (”könso-
medveten pedagogik”). (Jämställdhetsföreträdare, MEDICIN) 
 

Några respondenter på institutioner där det saknas specifika ut-
värderingsfrågor om genusperspektiv, anger att studenternas intresse 
för dessa frågor är lågt. Samtidigt är det inte riktigt ett skäl för att 
ignorera detta, eftersom utvärderingen borde vara ett viktigt verktyg 
för lärarna och inte något som görs bara för studenterna. 
 

Studenterna har under mina mer än tio år som lektor aldrig sagt 
något om genusperspektiv under kursens gång eller i kursut-
värderingar. (Studierektor, TEKNAT) 
 
Studenterna har fått specifika frågor om detta i samband med 
nationell utvärdering av ämnet jag företräder. Intresset för dessa 
frågor var lågt. (Studierektor, HUM) 
 
Möjligheten finns, men det är väldigt ovanligt att någon ger 
kommentarer kring det. (Jämställdhetsföreträdare, TEKNAT) 

Sammanfattning 

Detta avsnitt visar att arbetet med könsmedveten pedagogik och 
genusperspektiv i undervisningen ytterst tenderar att vara ett indivi-
duellt projekt. Det verkar i hög grad vara upp till den enskilda läraren 
vad man väljer att lägga i begreppen, att ansvara för att man gör det 
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man skall enligt styrdokumenten, att utarbeta strategier för hur 
arbetet skall genomföras samt att följa upp och utvärdera arbetet. 
Dessutom verkar arbetet inte riktigt samordnas på institutionsnivå 
vad gäller planering, progression och diskussion. Det innebär att 
arbetet till stora delar är beroende av den enskilde lärarens intresse 
och kunskap. Därutöver verkar det vara ovanligt att någon utanför 
kursen gör någon uppföljning av undervisningen. Det innebär även 
att studierektorn, som i de flesta fall är pedagogiskt ansvarig, inte 
alltid verkar veta vad som sker i undervisningen. Studenterna har 
oftast möjlighet att utvärdera genusperspektivet, men det är långtifrån 
lika vanligt att det finns med som specificerade frågor på alla kurser.  
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Problem i arbetet med genusperspektiv 

och könsmedveten pedagogik 

 
I en fråga i enkäten ombads respondenterna välja ut och rangordna de 
tre främsta problemen som de ansåg gällde för deras ämne och deras 
institution. Resultatet redovisas i tabell 8 nedan.35 Två kommentarer 
på frågan var: 

 
Jag anser att bristen på intresse för dessa frågor framför allt 
kommer från kunskapsbrist. Man förstår inte hur viktigt det är. 
Vi har lite resurser för vår undervisning och därför ”går man den 
kortaste vägen” som lärare. (Jämställdhetsföreträdare, SAM) 
 
Vissa lärare/prefekter är intresserade medan andra inte är det. 
Tid är alltid en bristvara. Studenterna är inte särskilt intresserade 
(de blir det senare…) och tycker inte att det saknas eller är en 
brist (men kanske inte medvetet reflekterar över att det är många 
manliga föreläsare eller att en viss information är vanligare hos 
kvinnor än män…) (Studierektor, MED) 

 
Citaten ovan fångar upp de främsta problemen som nämns i enkät-
undersökningen: Lärarnas bristande intresse, lärarnas bristande kun-
skaper och brist på resurser.  
 
En fjärdedel av respondenterna som besvarade frågan anser att det 
främsta problemet som försvårar arbetet med ett genusperspektiv är 
kunskapsbrister bland lärarna. Ytterligare 13 % anser att lärarnas 
bristande intresse är det största problemet. Här råder vissa intressanta 
skillnader mellan jämställdhetsföreträdarna och studierektorerna. Det 
är 5 % av studierektorerna, men 24 % av jämställdhetsföreträdarna, 
som anger lärarnas bristande intresse som det främsta problemet.  

                                                 
35  Det interna bortfallet är relativt stort på denna fråga. Dels var det några 

respondenter som inte hade rangordnat alternativen utan istället bara kryssat 
för en handfull olika alternativ eller satt en 1:a på alla valda alternativ, dels 
var det några som hade hoppat över frågan helt med motiveringen att den 
inte gick att besvara. Ytterligare några besvarade frågan om genusperspektiv, 
men hoppade över den om könsmedveten pedagogik. 
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Tabell 8: ”Nedan listas några problem som kan försvåra integreringen av köns-
medveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen. Välj ut de tre 
främsta problemen som gäller för ditt ämne och din institution och rangordna 
dem.” Frågan ställdes till alla studierektorer och jämställdhetsföreträdare. 
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Bristande intresse bland 
lärarna 

13 % 40 % 15 % 33 % 

Bristande intresse bland 
studenterna 

7 % 20 % 5 % 18 % 

Bristande intresse bland 
institutionsledningen 

- 13 % - 13 % 

Bristande rutiner i 
undervisningsfrågor 
inom institutionen 

7 % 21 % 8 % 23 % 

Kunskapsbrister bland 
lärarna 24 % 44 % 24 % 48 % 

Brist på tid eller andra 
resurser 

12 % 41 % 17 % 48 % 

Bristfälliga läromedel/ 
kurslitteratur inom 
ämnet 

5 % 19 % 5 % 17 % 

Ämnets karaktär i sig 21 % 37 % 12 % 28 % 

Är ej en del i kursernas 
mål 

- 17 % - 19 % 

Ojämn könsfördelning 
bland lärarna 

3 % 7 % 6 % 10 % 

Ojämn könsfördelning 
bland studenterna 

1 % 6 % 3 % 7 % 

Annat 1 % 1 % - - 

Ser inga problem 7 % 7 % 4 % 4 % 

n= 95 91 
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Totalt är det 37 % som anser att lärarnas bristande intresse eller 
bristande kunskaper är det största problemet vad gäller integreringen 
av ett genusperspektiv i undervisningen. Andelen är något högre vad 
gäller användningen av könsmedveten pedagogik (totalt 39 %).  
 
Bristen på tid och andra resurser för att kunna arbeta med köns-
medveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen anses vara 
det främsta problemet av 12 % vad gäller genusperspektiv och 17 % 
vad gäller könsmedveten pedagogik. Ett annat stort problem anses 
ämnenas karaktär vara. Det är 21 % som anser att det är det främsta 
problemet vad gäller genusperspektiv. Siffran är lägre vad gäller 
könsmedveten pedagogik. Det är då 12 % som anser att det är det 
största problemet.  
 
Det råder vissa skillnader mellan fakulteterna i vad som anses vara det 
största problemet. Svaren fördelade på fakultet särredovisas i bilaga 2. 
I de flesta fall anses de främsta problemen vara lärarnas bristande 
intresse och kunskaper samt bristen på tid och andra resurser. 
”Ämnets karaktär” anges främst som svar inom teknisk-naturveten-
skaplig fakultet, där över 60 % av respondenterna anser att det är det 
främsta problemet vad gäller genusperspektiv, samt av ett begränsat 
antal på medicinsk fakultet. Anmärkningsvärt är dock att det även 
anges som det främsta problemet vad gäller könsmedveten pedagogik 
i båda fallen, trots att könsmedveten pedagogik ju inte är ämnes-
specifik. Detta antyder att det råder vissa oklarheter om begreppets 
innebörd. 

Sammanfattning 

Detta avsnitt visar att flera faktorer anses försvåra användningen av en 
könsmedveten pedagogik och integreringen av ett genusperspektiv i 
undervisningen. Det anses framför allt handla om kunskapsbrister 
bland lärarna, ämnenas karaktär i sig, brist på tid och andra resurser 
samt bristande intresse bland lärarna. I vissa fall anses det även handla 
om ämnenas karaktär. 
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Genusperspektiv och könsmedveten 

pedagogik på utbildningsprogrammen 

 
Utbildningsprogrammen vid Umeå universitet har olika karaktär. En 
skillnad är att all undervisning i vissa fall bedrivs på en enda institu-
tion, medan undervisningen i andra fall bedrivs vid flera olika institu-
tioner och ibland också på olika fakulteter. En annan skillnad är att 
vissa program utgörs i princip bara av obligatoriska kurser, medan 
andra program i hög grad kan karaktäriseras av valfria kurser. I det 
senare fallet kan det t.ex. vara så att studenterna väljer bland kurser 
som även erbjuds som fristående kurser. 
 
Kopplat till varje program finns det en programkommitté, som utgörs 
av företrädare från de institutioner som medverkar på programmet 
samt studeranderepresentanter. Dessa träffas några gånger per termin. 
Kommittén leds av en ordförande, även kallad programansvarig. Det 
är vanligt att en jämn könsfördelning eftersträvas bland ledamöterna. 
Såväl studeranderepresentanter som ämnesrepresentanter har närvaro- 
och yttranderätt vid programkommitténs möten. Programkommittén 
fastställer bl.a. kursplaner för de kurser som ingår samt ansvarar för 
utvärdering och uppföljning. Dessutom ges studenterna möjlighet att 
diskutera programmets innehåll och utformning inom ramen för 
programkommittén.  
 
Det verkar vara svårare för programkommittéerna att påverka inne-
hållet i kurserna i de fall programmets studenter läser fristående 
kurser. 

 
Vi har 4 studenter och de samläser alla med ordinarie kurser. All 
genusintegrering sker via vanlig verksamhet. (Programansvarig, 
HUM) 
 
Programmets ledningsgrupp ansvarar bara för en av sex terminer, 
övriga terminer läser studenterna fristående kurser vid andra 
institutioner. Eftersom baskursen varit densamma i flera år har vi 
inte diskuterat genus specifikt, men det täcks ändå upp av bas-
kursens utformning idag. (Programansvarig, SAM) 
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I dessa fall verkar ansvaret för frågorna istället hamna på respektive 
institution. Samtidigt borde det ändå inte vara rimligt att tänka sig att 
programkommittén ändå skulle kunna väckan frågan och bolla den 
vidare till dessa institutioner. 

Förankringen 

I figur 8 redovisas svaret på frågan om hur väl förankrat arbetet med 
en könsmedveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen är 
bland lärarna på utbildningsprogrammen vid universitetet. 
 
En fjärdedel av respondenterna anser att genusperspektivet och den 
könsmedvetna pedagogiken är mycket väl eller ganska väl förankrat 
på deras program. På nästan hälften av programmen anses arbetet 
vara mycket lite eller inte alls förankrat. Skillnaderna mellan fakul-
teterna är ungefär samma som har nämnts tidigare i rapporten, d.v.s. 
förankringen är svagast på teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Flera 
kommentarer på denna fråga påtalar att möjligheten att påverka eller 
ansvaret för frågan ligger på institutionerna och inte på program-
kommittéerna. Det anses också vara svårare om det är flera institu-
tioner involverade i programmet. 
 
Figur 8: ”Hur väl förankrat anser du att arbetet med en könsmedveten peda-
gogik och genusperspektiv i undervisningen är bland lärarna på ditt program?” 
n=53 
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Omöjligt att svara på utifrån min roll som programansvarig. Jag 
jobbar mot 6-7 institutioner. (Programansvarig, MEDFAK) 
 
Institutionerna kan påverka, inte programmet!! (Programansva-
rig, TEKNAT) 
 
Många lärare, många olika institutioner, i vissa fall samläsning 
med andra studerandegrupper. (Programansvarig, SAM) 
 
Kan inte uttala mig om alla lärare p.g.a. att lärarbyten ofta före-
kommer och att så många institutioner medverkar. (Programan-
svarig, TEKNAT) 

Strategier 

Tidigare i rapporten analyserades vem som anses utarbeta strategier 
för genusperspektiv och könsmedveten pedagogik. I figur 9 nedan 
särredovisas svaren från de programansvariga.  

 
Figuren visar att det på ungefär en fjärdedel av alla program inte anses 
vara någon som arbetar med dessa frågor. På en tredjedel av program-
men anses det vara de enskilda lärarna som arbetar med frågorna 
individuellt. På resterande program arbetar lärarna tillsammans an-
tingen i lärarlag på de olika kurserna eller tillsammans på hela 
programmet. Även på denna fråga återfinns kommentarer där det 
betonas att det är respektive institution som kan påverka innehållet 
och upplägget på utbildningsprogrammens kurser och inte program-
kommittéerna. 

 
Detta varierar kraftigt mellan lärarlagen. (Programansvarig, 
LÄRAR) 
 
Kan jag inte veta, men jag tror att det är väldigt få som jobbar 
med frågan. (Programansvarig, TEKNAT) 
 
Jag känner inte till hur arbetet bedrivs av lärarna/lärarlag. 
Frågorna handhas av respektive institution, ej av lednings-
gruppen. (Programansvarig, SAM) 
 
Det varierar. Vissa lärarlag arbetar aktivt med detta, andra inte. 
Det tas upp på kurssamordnarmöten varje år. (Programansvarig, 
MED) 
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Figur 9: ”Vem utarbetar strategier för genusperspektiv och en könsmedveten 
pedagogik i undervisningen?” Frågan ställdes till programansvariga. n=56. 
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Programkommitténs roll 

Det har redan antytts att flera respondenter menar att program-
kommittéerna inte kan påverka innehållet i utbildningen. Det åligger 
dock programkommittéerna att fastställa kursplaner och utbildnings-
planer och därför har de i alla fall en formell makt att påverka utbild-
ningens innehåll. Mot denna bakgrund kändes det rimligt att ställa 
frågan om hur ofta frågor kring genusperspektiv respektive könsmed-
veten pedagogik diskuteras vid programkommitténs möten samt vem 
som tar initiativ till denna diskussion.  
 
Figur 10 nedan visar att diskussioner om genusperspektiv är vanligare 
än diskussioner om könsmedveten pedagogik vid programkommit-
téernas möten. Det är 31 % av de programansvariga som svarar att 
diskussioner om genusperspektiv förekommer minst en gång per ter-
min, jämfört med bara 13 % vad gäller diskussioner om könsmed-
veten pedagogik. Detta är kanske inte helt oväntat, eftersom det i 
programkommittén förmodligen är vanligare med diskussioner om 
kursernas innehåll än om själva pedagogiken. Flera respondenter 
exemplifierar t.ex. med att diskussioner sker i samband med att kurs-
planerna fastställs eller förändras, i samband med utvärderingar samt 
vid litteraturdiskussioner.  
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Figur 10: ”Hur ofta diskuteras frågor kring genusperspektiv och könsmedveten 
pedagogik vid programkommitténs möten?” n=55. 
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En programansvarig på humanistiska fakulteten skriver:  

 
Inte vid varje möte, men oftare än någon gång per termin. En 
alltid aktuell fråga. (Programansvarig, HUM) 
 

Flera respondenter exemplifierar t.ex. med att diskussioner sker i 
samband med att kursplanerna fastställs eller förändras, i samband 
med utvärderingar samt vid litteraturdiskussioner. En program-
ansvarig på humanistiska fakulteten skriver:  

 
Inte vid varje möte, men oftare än någon gång per termin. En 
alltid aktuell fråga. (Programansvarig, HUM) 
 

En programansvarig på teknisk-naturvetenskaplig fakultet, som an-
givit ”Aldrig” som svar på frågan, skriver istället som kommentar på 
frågan: 

 
Inga frågor eller kommentarer eller ens rykten om problem har 
uppmärksammats. (Programansvarig, TEKNAT) 
 

Dessa två kommentarer kan ses som varandras motsats: I det först-
nämnda fallet är frågan ”alltid aktuell”; i det andra fallet är diskus-
sionen helt frånvarande – eftersom ingen har väckt frågan.  
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Tabell 9: ”Hur ofta diskuteras frågor kring genusperspektiv vid program-
kommitténs möten?”  
 

 HUM SAM LÄRAR TEKNAT MED 

Minst en gång per 
termin 

50 % 21 % 60 % 11 % 83 % 

Någon gång per läsår 33 % 53 % 20 % 32 % 17 % 

Mer sällan än så eller 
aldrig 

17 % 26 % 20 % 58 % 0 

n= 6 19 5 19 6 

 

Tabell 10: ”Hur ofta diskuteras frågor kring könsmedveten pedagogik vid 
programkommitténs möten?”  
 

 HUM SAM LÄRAR TEKNAT MED 

Minst en gång per 
termin 

33 % 0 20 % 11 % 33 % 

Någon gång per läsår 33 % 53 % 40 % 32 % 33 % 

Mer sällan än så eller 
aldrig 

33 % 47 % 40 % 58 % 33 % 

n= 6 19 5 19 6 

 
Om resultatet bryts ner på fakultetsnivå (tabell 9 och tabell 10), 
synliggörs att diskussionerna är ovanligast på teknisk-naturveten-
skaplig fakultet. Det är kanske inte orimligt att genusperspektivet 
diskuteras så sällan där p.g.a. ämnenas karaktär. Däremot är det 
märkligt att inte den könsmedvetna pedagogiken diskuteras oftare. 
 
Vem är det då som oftast tar initiativ till dessa diskussioner? Frågan i 
enkäten löd: ”Vem tar initiativ till diskussion om frågor kring genus-
perspektiv och könsmedveten pedagogik vid programkommitténs 
möten?” Hela 25 %, som nästan alla återfanns på teknisk-naturveten-
skaplig fakultet, valde svarsalternativet: ”Ingen tar initiativ; frågorna 
diskuteras inte.” Vanligaste svaret var dock att det är den program-
ansvarige som tar initiativ (36 %), följt av lärarrepresentanter (24 %), 
studeranderepresentanter (13 %) och ”annan” (2 %).  
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Figur 11: ”Vem tar initiativ till diskussion om frågor kring genusperspektiv och 
könsmedveten pedagogik vid programkommitténs möten?” n=55. 
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Genusperspektivet i kurslitteraturen 

Eftersom kursplanerna fastslås i programkommittéerna, fattas även de 
formella besluten om kurslitteratur där. Därför ställdes i enkäten 
frågan om vilken betydelse genus- och jämställdhetsaspekter har när 
kurslitteratur väljs till programmet. Frågan gjordes avsiktligt bred för 
att fånga upp flera aspekter: Från innehåll till författare.  
 
Totalt var det 28 % som svarade att genus- och jämställdhetsaspekter 
har stor betydelse, medan 19 % svarade att de har mycket liten 
betydelse och 25 % att de inte har någon betydelse allt. Detta visar att 
det är stor spännvidd. Det är framför allt på samhällsvetenskaplig och 
humanistisk fakultet respektive fakulteten för lärarutbildning som 
aspekterna anses vara viktiga, men samtidigt finns det även där många 
program där det anses ha liten betydelse. Kommentarerna antyder att 
det i flera fall verkar vara den enskilde läraren på respektive kurs som 
avgör om detta beaktas eller inte och den programansvarige verkar 
inte riktigt verkar ha full insyn i detta. I dessa fall kan man även anta 
att kurslitteraturen inte alls diskuteras på programkommitténs möten. 

 
Vet inte – det är inte jag som väljer! Det görs av enskilda lärare. 
(Programansvarig, TEKNAT) 
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Tabell 11: ”Vilken betydelse har genus- och jämställdhetsaspekter när kurs-
litteratur väljs till programmet?” 
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Stor betydelse 71 % 35 % 80 % 0 0 28 % 

Ganska liten 
betydelse 

29 % 40 % 20 % 11 % 60 % 28 % 

Mycket liten 
betydelse 

0 17 % 0 33 % 20 % 19 % 

Ingen betydelse 
alls 

0 11 % 0 55 % 20 % 25 % 

n= 7 9 5 14 5 53 

Progression av genusperspektivet 

Ett vanligt missnöje bland studenter vad gäller genusperspektivet är 
att det saknas en progression, d.v.s. fördjupning eller kunskapssteg-
ring.36 Istället upprepas samma innehåll under varje kurs, ibland av 
respektive lärare på momentet och ibland genom speciella föreläs-
ningar av gästföreläsare. Enkäten till de programansvariga gjorde det 
möjligt att ställa frågor om detta, eftersom de programansvariga borde 
ha överblick över hela programmet. 
 
För att en progression skall kunna uppnås krävs att lärarna på kursen 
eller programmet kommunicerar och samarbetar med varandra för att 
förhindra upprepning och för att uppnå ett helhetstänkande vad 
gäller genusperspektivet. Det krävs helt enkelt planering för progres-
sion. Progressionen kan utgöras både av att de genusteoretiska kun-
skaperna fördjupas allteftersom, liksom av att olika innehållsliga 
teman under kursens gång problematiseras och analyseras ur ett 
genusperspektiv.37 

                                                 
36 Se t.ex. Westberg, Annika (2005) Genusperspektiv i utbildning, Skrift från 

Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2005:01, s. 26-27.  
37  Se t.ex. Fogelberg Eriksson & Karlson (2006), s. 26. 
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Mot denna bakgrund ställdes i enkäten frågan: ”Finns det en med-
veten ambition att öka svårighetsnivån på genusperspektivet ju längre 
studenterna har läst på programmet och därmed ett samarbete mellan 
lärarna på programmet när det gäller genusperspektivet?” I frågan 
vävdes med avsikt ett tillägg om samarbete mellan lärare in. Tanken 
med detta var att snäva in frågan till att verkligen handla om ett 
välplanerat genusperspektiv med en medveten progression. Några 
respondenter menade dock att detta tillägg gjorde att frågan inte 
kunde besvaras: 

 
Att öka svårighetsnivån på genusperspektivet, har det ett direkt 
samband med ett samarbete mellan lärarna på programmet? Kan 
tyvärr ej svara på frågan. (Programansvarig, LÄRAR) 

 
Det är dock svårt att tänka sig en progression om lärarna inte sam-
arbetar med varandra. Det var bara 16 % av respondenterna som an-
såg att det fanns en medveten progression i genusperspektivet i 
programmet; 23 % ansåg att det delvis fanns.  
 
 
Figur 12. ”Finns det en medveten ambition att öka svårighetsnivån på genus-
perspektivet ju längre studenterna har läst på programmet och därmed ett 
samarbete mellan lärarna på programmet när det gäller genusperspektivet?” 
n=53. 
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Tabell 12: ”Finns det en medveten ambition att öka svårighetsnivån på genus-
perspektivet ju längre studenterna har läst på programmet och därmed ett 
samarbete mellan lärarna på programmet när det gäller genusperspektivet?” 
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Ja 43 % 27 % 25 % 0 0 

Delvis 43 % 7 % 25 % 13 % 83 % 

Nej 14 % 67 % 50 % 38 % 17 % 

Finns inget 
genusperspektiv  

0 0 0 50 % 0 

n= 7 15 4 16 6 

 
Ungefär en sjättedel ansåg att det inte fanns något genusperspektiv i 
programmet alls, medan övriga 39 % ansåg att det visserligen fanns 
ett genusperspektiv, men det fanns ingen progression. Tabell 12 ovan 
visar resultatet fördelat på fakulteterna. Den visar att det är ungefär 
samma mönster som kartläggningen i övrigt, med stora skillnader 
mellan fakulteterna. 

Studenternas utvärderingar 

I figur 13 nedan särredovisas de programansvarigas svar på frågan om 
studenterna på utbildningsprogrammen har möjlighet att utvärdera 
genusperspektivet i sin utbildning. Det är endast en handfull av de 
programansvariga som svarar att studenterna inte har möjlighet att 
utvärdera genusperspektivet. Ytterligare en person svarade ”Vet inte”. 
Totalt 89 % svarade ja på frågan. Respondenterna kunde ange flera 
olika ja-alternativ. Totalt 34 % svarar att studenterna har möjlighet 
att utvärdera genusperspektiven muntligt eller skriftligt och det ställs 
specifika frågor kring det. Det innebär att på två tredjedelar av 
programmen ställs alltså inga specifika frågor om genusperspektivet i 
utvärderingen eller så ges studenterna inte möjlighet att utvärdera det 
överhuvudtaget. 
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Figur 13: Har studenterna möjlighet att utvärdera genusperspektivet på 
programmet som de läser?” n=53. 
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Problemen 

Även de programansvariga ombads ange de främsta problemen som 
de ansåg försvårade arbetet med könsmedveten pedagogik och genus-
perspektiv i undervisningen på utbildningsprogrammen. Resultatet 
redovisas i bilaga 3. Totalt var det 54 programansvariga som besva-
rade frågan om genusperspektiv och 51 som besvarade frågan om 
könsmedveten pedagogik. 
 
Det som främst upplevs som ett problem som försvårar integreringen 
av ett genusperspektiv i undervisningen är bristen på tid eller andra 
resurser (20 %) tillsammans med kunskapsbrister bland lärarna (18 
%). Därefter följer ämnets karaktär i sig (15 %) samt att det är många 
ämnen involverade i programmet (11 %). 
 
Problemen är ungefär desamma när det gäller användandet av en 
könsmedveten pedagogik. Även när det gäller könsmedveten pedago-
gik anses nämligen de främsta problemen vara bristen på tid eller 
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andra resurser (26 %) samt kunskapsbristerna bland lärarna (26 %). 
Därefter följer att det är många ämnen involverade i programmet (12 
%) samt ämnets karaktär i sig (10 %). 

Sammanfattning 

Arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik på utbild-
ningsprogrammen påverkas inte överraskande av programmens 
fakultetstillhörighet. Detta innebär att det råder stora skillnader 
mellan programmen. På vissa program anses arbetet vara väl för-
ankrat, medan det på andra helt saknar förankring. Det är inte heller 
alla programansvariga som upplever sig ha kännedom om det arbete 
som bedrivs av lärarna på programmet. Detta gäller framför allt om 
det är lärare från flera institutioner som undervisar på programmet. 
Även när det gäller utbildningsprogrammen finns det en tydlig ten-
dens att arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i 
många fall är ett individuellt projekt. 
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Avslutande diskussion 

 
Kartläggningen har visat på flera intressanta resultat. I detta avslutan-
de kapitel är syftet att dels summera dessa resultat, dels väcka frågor 
om resultatet som kan utgöra grund för en fortsatt diskussion. 

Begreppen 

Undersökningen visade att begreppen könsmedveten pedagogik och 
genusperspektiv inte är helt tydliga eller allmänt förankrade ute på 
institutionerna. Detta är ett uppenbart problem, som torde försvåra 
arbetet. Trots att enkäterna innehöll definitioner av begreppen, upp-
levdes de som svåra, otydliga och ”likadana”. På många håll verkar 
t.ex. genusperspektiv användas som beteckning för allt som har med 
kön, genus och jämställdhet att göra. Denna begreppsförvirring är ett 
problem, eftersom det är svårt att diskutera, samordna, utvärdera och 
följa upp något om det inte finns gemensamma begrepp och uppfatt-
ningar. Några respondenter hade dessutom svårt att hitta stöd för 
könsmedveten pedagogik i styrdokumenten, eftersom det begreppet 
inte används där. Mot denna bakgrund lanseras i föreliggande rapport 
ett nytt begrepp för detta arbete, nämligen kursspecifikt jäm-
ställdhetsarbete. Detta begrepp är inte bara mer konkret, utan det gör 
även kopplingen till styrdokumenten tydligare. 

Motiv med arbetet 

Vad är egentligen motivet med att arbeta med genusperspektiv och 
könsmedveten pedagogik? I några enkäter gavs svaret att man inte 
arbetade med dessa frågor, eftersom studenterna och lärarna ansågs 
vara nöjda med situationen som den var. Det verkade anses onödigt 
att arbeta med genus och jämställdhet så länge ingen student ställde 
krav på detta eller så länge det inte fanns något uttalat problem. 
Enligt styrdokumenten skall dock ett genusperspektivet finnas i ut-
bildningen om det är möjligt, oavsett enskilda lärares och studenters 
intressen, samt jämställdhet skall alltid iakttas och främjas i all utbild-
ning. Detta kan också beskrivas som att studenterna inte skall bli en 
del av problemet, utan de skall genom sin utbildning få verktyg för 
att förändra. 
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Bara för kvinnliga studenter? 

Ytterligare något som antyddes i flera enkäter var inställningen att 
genusperspektiv och könsmedveten pedagogik först och främst, eller 
t.o.m. bara, berör de kvinnliga studenterna. Det verkar som om detta 
arbete inte anses behövas om de kvinnliga studenterna är i majoritet 
eller om de kvinnliga studenterna är nöjda. Detta antyder vissa 
kunskapsbrister. Det är viktigt att beakta att det dels handlar om ett 
genusperspektiv och inte ett kvinnoperspektiv, dels att jämställdhets-
arbete riktar sig mot båda könen. En respondent benämner det kurs-
specifika jämställdhetsarbetet som ”särbehandling”, trots att inne-
börden snarare är det motsatta.  

 
I rekryteringssammanhang ser vi gärna en jämnare könsfördel-
ning (fler tjejer), men i undervisningssituationer försöker vi und-
vika särbehandling av något kön. 

 
En annan respondent skriver att frågor om könsmedveten pedagogik 
sällan diskuteras, eftersom de kvinnliga studenterna är i majoritet.  
 

X-programmet har nästan uteslutande kvinnliga studenter varför 
frågan sällan diskuteras i relation till undervisningens form.  
 

Skillnaderna mellan fakulteterna 

Kartläggningen visade att det råder stora skillnader mellan fakulteten 
med avseende på arbetet med könsmedveten pedagogik och genus-
perspektiv i undervisningen. Undervisningsämnenas karaktär kan 
visserligen avgöra om ett genusperspektiv är relevant eller inte, men 
en könsmedveten pedagogik borde vara möjligt och önskvärt i alla 
ämnen. Är dessa skillnader mellan fakulteterna acceptabla? Vad kan 
de bero på? Och hur kan man arbeta vidare med frågorna på 
respektive fakultet? 

Det individuella projektet 

Vidare visade kartläggningen att arbetet med en könsmedveten 
pedagogik och ett genusperspektiv i undervisningen ytterst är ett 
individuellt projekt och att ansvaret för frågorna är otydliga. Arbetet 
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är i hög grad beroende av enskilda lärares intresse och kunskaper. Det 
saknas t.ex. gemensamma strategier på såväl institutioner som utbild-
ningsprogram och det är ingen riktigt som i praktiken har det över-
gripande ansvaret för frågorna. Vilka för- och nackdelar innebär det 
att den enskilde läraren har så stor frihet i denna fråga? Hanteras 
ansvaret för denna fråga annorlunda än ansvaret för andra peda-
gogiska frågor på universitetet? Hur kan man göra på annat sätt?  

Problemen 

De främsta problemen i arbetet som respondenterna förde fram, var 
lärarnas bristande intresse och kunskap, brist på tid och andra resur-
ser samt ämnenas karaktär. I en tid då studerandeantalet minskar på 
många utbildningar och många lärare tvingas göra allt mer under-
visning, kan det vara så att genusperspektiv liksom andra externa krav 
prioriteras bort i de fall där detta inte upplevs som en självklar del i 
utbildningen. Att arbeta könsmedvetet som lärare samt att tillämpa 
ett genusperspektiv i sin undervisning kräver i många fall tid och 
resurser t.ex. för att skaffa sig kunskaper och omarbeta kurserna – tid 
som kanske inte alltid finns. Hur kan man lösa problemen med att 
öka lärarnas intresse och kunskaper samtidigt som resurserna ute på 
institutionerna är begränsade? 
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Bilaga 1. Bortfallsanalys 

 

Tabell A: Svarsfrekvens på enkätundersökningen. Inkomna svar i faktiska 
tal samt procent, antal utskickade enkäter inom parentes. 
 

 
Studie-

rektorer 

Jämställdhets- 

företrädare 

Program-

ansvariga 
Totalt 

SAM 16 (21) 
76 % 

14 (17) 
82 % 

18 (25) 
72 % 

48 (64) 

75 % 

HUM 15 (21) 
71 % 

6 (9) 
67 % 

8 (9) 
89 % 

29 (39) 

74 % 

MED 21 (24) 
88 % 

8 (12)  
67 % 

7 (7) 
100 % 

36 (43) 

84 % 

TEKNAT 10 (18) 
56 % 

8 (9) 
89 % 

21 (29) 
72 % 

39 (56) 

70 % 

LÄRAR 4 (6) 
67 % 

5 (5) 
100 % 

4 (4) 
100 % 

13 (15) 

87 % 

Totalt 66 (90) 

73 % 

43 (52) 

83 % 

58 (74) 

78 % 

167 (216) 

77 % 
 

 

Tabell B: Svarsfrekvens på bortfallsanalysen. Inkomna svar i faktiska tal 
samt procent, antal utskickade enkäter inom parentes. 
 

 
Studie-

rektorer 

Jämställdhets-

företrädare 

Program-

ansvariga 
Totalt 

SAM 4 (6) 
76 % 

1 (1) 
100 % 

2 (8) 
25 % 

7 (15) 

47 % 

HUM 1 (6) 
17 % 

1 (3) 
33 % 

0 (1) 
0 

2 (10) 

20 % 

MED 4 (5) 
80 % 

3 (4) 
75 % 

1 (1) 
100 % 

8 (10) 

80 % 

TEKNAT 2 (8) 
25 % 

0 (1) 
0 

4 (7) 
57 % 

6 (16) 

38 % 

LÄRAR 0 (2) 
0 

0 (0) 
- 

0 (0) 
- 

0 (2) 

0 

Totalt 11 (27) 

41 % 

5 (9) 

56 % 

8 (17) 

44 % 

24 (53) 

45 % 
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Tabell C: Svarsalternativ på bortfallsanalysen. Antal angivna svar fördelat på 
befattning och fakultet. 
 

Jag är inte studierektor/jämställdhetsföreträdare. 

4 studierektorer (2 SAM, 2 MED), 2 jämställdhetsföreträdare (1 SAM, 1 HUM) 
 

Jag fick aldrig enkäten. 

1 studierektor (1 SAM) 
 

Jag fick flera enkäter och besvarade en annan enkät istället. 

1 studierektor (1 SAM) 
 

Genusperspektiv och könsmedveten pedagogik är svårt eller omöjligt i 

mitt ämne. 

1 studierektor (1 TEKNAT) 
 

Jag visste inte svaren på många av frågorna. 

1 studierektor (1 MED), 1 programansvarig (1 SAM) 
 

Jag hade en stor arbetsbörda i övrigt under den tidsperiod då enkäten 

skulle besvaras. 

3 studierektorer (1 HUM, 1 TEKNAT, 1 MED), 4 programansvariga (2 TEKNAT, 
2 MED), 3 jämställdhetsföreträdare (3 MED) 
 

Jag var inte på arbetsplatsen under den tidsperiod då enkäten skulle 

besvaras. 

2 programansvariga (2 TEKNAT) 
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Bilaga 2. Upplevda problem, institutioner 

 
Tabell D: De främsta problemen som försvårar integreringen av genuspers-
pektiv i undervisningen i det egna ämnet och på den egna institutionen. 
 

HUM (n=20) 
Bristande rutiner i undervisningsfrågor inom institutionen (16 %) 
Brist på tid eller andra resurser (16 %) 
Ämnets karaktär i sig (16 %) 
Ser inga problem (16 %) 

SAM (n=25) 
Bristande intresse bland lärarna (22 %) 
Kunskapsbrister bland lärarna (22 %) 
Brist på tid eller andra resurser (17 %) 

LÄRAR (n=7) 
Kunskapsbrister bland lärarna (57 %) 
Bristande intresse bland lärarna (29 %) 
Brist på tid eller andra resurser (14 %) 

TEKNAT (n=18) 
Ämnets karaktär i sig (61 %) 
Kunskapsbrister bland lärarna (17 %) 
Bristande intresse bland lärarna (11 %) 

MED (n=25) 
Kunskapsbrister bland lärarna (40 %) 
Ämnets karaktär i sig (16 %) 
Bristande intresse bland studenterna (12 %) 
Bristfälliga läromedel/kurslitteratur inom ämnet (12 %) 
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Tabell E: De främsta problemen som försvårar integreringen av en könsmed-
veten pedagogik i det egna ämnet och på den egna institutionen. 
 
 

HUM (n=18)  
Brist på tid eller andra resurser (22 %) 
Ser inga problem (22 %)  
Bristande rutiner i undervisningsfrågor inom institutionen (17 %) 

SAM (n=22) 
Bristande intresse bland lärarna (27 %) 
Kunskapsbrister bland lärarna (23 %) 
Brist på tid eller andra resurser (23 %) 

LÄRAR (n=9) 
Kunskapsbrister bland lärarna (57 %) 
Bristande intresse bland lärarna (29 %) 
Brist på tid eller andra resurser (14 %) 

TEKNAT (n=17) 
Ämnets karaktär i sig (35 %) 
Kunskapsbrister bland lärarna (24 %) 
Bristande intresse bland lärarna (12 %) 
Brist på tid eller andra resurser (12 %) 
Ojämn könsfördelning bland lärarna (12 %) 

MED (n=25) 
Kunskapsbrister bland lärarna (32 %) 
Ämnets karaktär i sig (12 %) 
Brist på tid eller andra resurser (12 %) 
Bristfälliga läromedel/kurslitteratur inom ämnet (12 %) 
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Bilaga 3. Upplevda problem, program 

Tabell F: ”Nedan listas några problem som kan försvåra integreringen av köns-
medveten pedagogik och genusperspektiv i undervisningen. Välj ut de tre 
främsta problemen som gäller för ditt utbildningsprogram och rangordna dem.” 
n=54 (genusperspektiv) och n=51 (könsmedveten pedagogik). 
 

 
Genusperspektiv 

Könsmedveten 

pedagogik 

 

D
et

 f
rä

m
st

a 
pr

ob
le

m
et

 

E
tt

 a
v 

de
 t

re
 

fr
äm

st
a 

pr
ob
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m

en
 

D
et

 f
rä

m
st

a 
pr

ob
le

m
et

 

E
tt

 a
v 

de
 t

re
 

fr
äm

st
a 

pr
ob

le
m

en
 

Bristande intresse bland 
lärarna 

6 % 29 % 4 % 27 % 

Bristande intresse bland 
studenterna 

6 % 16 % 4 % 17 % 

Bristande intresse bland 
programledningen 

0 7 % 2 % 10 % 

Kunskapsbrister bland 
lärarna 

18 % 41 % 26 % 46 % 

Brist på tid eller andra 
resurser 20 % 55 % 26 % 62 % 

Bristfälliga läromedel/ 
kurslitteratur  

7 % 21 % 4 % 15 % 

Ämnets karaktär i sig 15 % 36 % 10 % 21 % 

Är ej en del i 
programmets mål 

0 9 % 0 8 % 

Många ämnen 
involverade 

11 % 27 % 12 % 31 % 

Ojämn könsfördelning 
bland lärarna 

6 % 7 % 4 % 12 % 

Ojämn könsfördelning 
bland studenterna 

2 % 13 % 4 % 14 % 

Annat 7 % 5 % 2 % 6 % 

Ser inga problem 7 % 4 % 4 % 2 % 
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