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FÖRORD

Vid Uppsala universitet ingår sedan flera år könsmedveten pedagogik som en del i 
universitetets pedagogiska grundkurser. Vi märker att intresset för kön och pedagogik 
växer. Av de frågor vi får märker vi dock att det finns behov av konkreta pedagogiska 
hjälpmedel inom området. Vad innebär det att undervisa könsmedvetet? Hur kan man 
som lärare gå tillväga för att omsätta könsmedveten pedagogik i praktiken?

Tanken med den här skriften är alltså att fånga upp vissa återkommande frågor genom 
att på ett grundläggande och överskådligt vis introducera könsmedveten pedagogik. 
Framför allt presenteras konkreta tips och råd som är tänkta att både inspirera och 
underlätta för dig som lärare att undervisa könsmedvetet.

Till delar utgår den här skriften från boken Könsmedveten pedagogik för universitets- 
och högskolelärare – en introduktion och bibliografi, skriven av Fredrik Bondestam 
(2004). Vi tar fasta på praktiska pedagogiska strategier som omgående kan tillämpas 
i din undervisning. Eftersom fokus i skriften är själva undervisningssituationen tas 
inte handledning upp. Löpande i texten finner du exempel som illustrerar vissa av 
de förslag som nämns. Mot slutet av skriften finns några övningar i könsmedveten 
pedagogik som du antingen kan göra på egen hand eller tillsammans med kolleger. 
Övningarna kan användas som ett sätt att börja reflektera över betydelsen av kön i un-
dervisningen. De kan dessutom med fördel utgöra en grund för kontinuerlig reflektion 
i könsmedveten pedagogik. ”Reflektion” är en viktig term i sammanhanget. Att skapa 
reflektion och eftertanke hos studenterna förutsätter ju att vi själva vågar förändra 
egna tankestrukturer som inte sällan rymmer oreflekterade antaganden. 

Målet med denna skrift är inte att producera fullärda lärare, snarare att stimulera lärare 
att aktivt förhålla sig till och skapa en reflekterad och medveten undervisning som är 
öppen för förändringar!

Uppsala 18 maj 2006

Karin Apelgren Gunilla Carstensen     Michael Thuné  
chef UPI         projektledare      Ordförande i Uppsala universitets  
         jämställdhetskommitté
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Vad är könsmedveten pedagogik?

Könsmedveten pedagogik utgår från att kön har betydelse för lärande, 
kunskap och undervisning. Det innebär i sin tur att som lärare börja 
reflektera kring kön, att kritiskt granska vad kön betyder och också att 
ifrågasätta vilka föreställningar om kön som formar olika situationer i 
allmänhet men undervisningssituationen i synnerhet. 

Könsmedveten pedagogik innebär reflektion kring lärande och  
undervisning, syftande till att:

• synliggöra och problematisera betydelser av kön i all verksamhet  
som rör högre utbildning. 

•  tillgodose kvinnliga och manliga studenters lärande vid varje  
enskilt moment i grund- och forskarutbildning.

• ifrågasätta och förändra pedagogikens och den konkreta  
undervisningens struktur, innehåll och praktik.

• utvidga vårt sätt att se på och förstå verkligheten, kritiskt belysa vår 
uppfattning om vad vetenskap är, samt förändra maktrelationer  
mellan kvinnor och män. 

Fredrik Bondestam, 2004, s.19.

När en lärare använder sig av könsmedveten pedagogik handlar det 
alltså om att kontinuerligt bli mer och mer uppmärksam och skaffa 
sig kunskap om på vilket sätt kön har betydelse för både undervis-
ningsämnet och själva undervisningssituationen. På det viset handlar 
könsmedveten pedagogik dels om ett könteoretiskt perspektiv på 

”…[A]vsikten med en könsmedveten pedagogik…[är] att kön ska omsättas i en reflekterande praktik som innebär att eftersträva mångtydighet framför entydighet, 

undervisningsämnet, dels om ett könsmedvetet förhållningssätt till 
lärande och undervisning, samt till de konkreta metodiska verktyg 
som du använder i undervisningen. Det är de sistnämnda – verktygen 
– som denna skrift fokuserar. 

”I varje enskilt skede kan frågan ”Hur inverkar kön på det 
jag gör nu?” ställas. Ibland möts den med frustration och 
motstånd, men leder framför allt till överraskande resultat, 
nya perspektiv och en förändrad pedagogik. Viktigast av 
allt innebär en könsmedveten pedagogik ett sätt att som 
lärare aktivt sträva mot jämställdhet i högre utbildning.”

ur Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare  
– en introduktion och bibliografi, Fredrik Bondestam, 2004, s.63.
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Hur kan jag undervisa könsmedvetet?   
Pedagogiska strategier

Arbetsformen
En viktig förutsättning för könsmedveten pedagogik är att du som lä-
rare aktivt reflekterar över din undervisning och formerna för lärandet. 
Det betyder till exempel att du uppmärksamt följer samspelet i rum-
met, mellan dig och studenterna men också mellan studenterna. Var 
beredd på att bryta normativa och destruktiva mönster som annars kan 
etablera sig. 

Här är några förslag på arbetssätt som hjälper dig att 
undervisa könsmedvetet:
 

è Variera mellan föreläsningar, seminarier, gruppövningar och andra 
mer praktiska moment. På det viset tillgodoser du olika studenters 
lärstilar, och därmed friläggs ytor för en mer reflekterad och lyhörd 
undervisning.

è Var uppmärksam på arbetsfördelningen vid  t ex grupparbeten. 
Om du ser en ojämn arbetsfördelning mellan kvinnor och män kan du 
pröva att själv fördela uppgifterna inom grupperna eller be grupperna 
att föra anteckningar över sina grupparbetsprocesser. 

è Utse tillsammans med gruppen två till tre studenter som kan fung-
era som gruppens genusobservatörer vilka får i uppdrag att observera 
och ge återkoppling på hur interaktionen mellan kvinnor och män i 
gruppen fungerar och utvecklar sig. Här ingår förstås också din lärar-
roll, hur du interagerar med både gruppen som helhet och med en-
skilda studenter. Låt dessa observationer skapa diskussioner i gruppen 

kritiska perspektiv framför normativa, samt en vilja att förändra den pedagogiska gärningens form och innehåll.” s. 19      ”Generella resultat från svenska studier om 

och våga sedan förändra arbetsformerna utifrån vad som kommer fram. 
Det är viktigt att uppdraget som genusobservatör cirkulerar så att alla 
studenter får möjligheten att ingå i en sådan grupp. 

Spelregler
Ägna tid åt att bilda en bra och fungerande grupp där tillit och förtro-
ende utgör en självklar grund. Ett viktigt led i att skapa en fungerande 
grupp är att du som lärare gör spelreglerna tydliga från början. Det 
vill säga diskutera och kom överens med studentgruppen hur samspe-
let och kommunikationen ska gå till under ert arbete tillsammans vid 
exempelvis föreläsningar, seminarier, grupparbeten. 

Initiera en diskussion utifrån öppna frågor som t ex:

• Hur bör ett seminarium gå till?

• Hur agerar en bra lärare? 

• Vad krävs för att ett lärande ska fungera? Vad betyder det  
att ”lära sig”?

• Fråga studenterna hur deras erfarenheter ser ut av t ex föreläsningar,  
seminarier eller motsvarande! Hur ser t ex ett bra respektive dåligt  
seminarium ut?

• Hur är en bra respektive dålig kurskamrat?

• Vilket ansvar har enskilda studenter för hur  
undervisningsklimatet blir?

Dessa och liknande frågor kan bilda en fungerande utgångspunkt för en 
diskussion kring vilka spelregler som gynnar arbetsklimatet i gruppen.
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Några konkreta tips på spelregler är:

• att handuppräckning gäller för att få ordet

• att ingen får avbryta någon annan

• att alla respekterar talarlistan

• att alla kommer förberedda på det vis som gäller för kursen  
eller kursmomentet

• att varje sammankomst avslutas med en ”runda” för efterkommen-
tarer, reflektioner o dyl. Viktigt att tänka på är att ha tydliga regler 
för rundan, ingen får lägga sig i eller kommentera under eller efteråt

• att några utses att vara gruppens ”könsmedvetande”, dvs genusob-
servatörer vilka granskar och antecknar hur gruppen och läraren 
fungerar utifrån ett könsperspektiv. Viktigt att tänka på är att låta 
detta uppdrag rotera i studentgruppen

• att respons av olika slag framförs på ett konstruktivt vis

• att varje person har rätt att påpeka när de överenskomna  
spelreglerna bryts

Var beredd på att ompröva spelreglerna under kursens gång och att 
göra nya överenskommelser allt eftersom deltagarna lär känna varan-
dra bättre. Efter ett par undervisningstillfällen kan du t ex prova att 
göra en anonym ”klimatenkät” med några enkla frågor och initiera en 
diskussion utifrån vad som kommer fram.

kön i undervisning visar att män talar mer än kvinnor, mäns frågor följs oftare upp, män försöker avbryta och lyckas avbryta oftare än kvinnor, män stöds oftare i sina 

Exempel på hur en miniutvärdering – klimatenkät – kan se ut

Denna utvärdering ska användas för att ge din seminarieledare feedback på 
hur seminarieundervisningen fungerar. Vi kommer att diskutera utfallet av  
utvärderingen vid nästa seminarium.

Seminariegrupp:_________________

Vilka av följande påståenden tycker du passar in på seminarierna  
i din grupp?
 
Du kan ringa in flera alternativ!

a) När jag går från seminarierna känner jag att jag har lärt mig något
b) Seminarierna präglas av för högt tempo
c) Varken killar eller tjejer får bekräftelse under seminarierna
d) Läraren är pedagogisk
e) Jag är mer förvirrad när jag går från seminariet än när jag kommer dit
f) Läraren fördelar frågorna ojämnt till studenterna
g) Seminarierna sätter igång mina egna tankar
h) Seminarierna präglas av ett bra tempo, vi kan diskutera frågorna  
  ordentligt
i) Killarna får mer bekräftelse än tjejerna under seminarierna
j) Jag vågar ställa frågor när jag inte förstår
k) Det är ett bra diskussionsklimat i seminariegruppen
l) Läraren tar själv för mycket plats under seminarierna
m) Tjejerna får mer bekräftelse än killarna under seminarierna

Egna kommentarer och förslag till förbättringar:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Språket
è Tänk på att användandet av exempel i undervisningen där aktö-
rerna tillskrivs specifika egenskaper utifrån kön tenderar att återskapa 
mönster som en könsmedveten pedagogik syftar till att bryta och 
förändra. 

è Undvik att använda ett språk som reproducerar stereotyper som t 
ex hänvisningar mellan ”professorn=han”, ”sjuksköterskan=hon” och 
så vidare. Språkbruk som rymmer stereotyper om kvinnor eller män 
skapar hierarkier (både mentala och sociala) – vissa inkluderas på be-
kostnad av att andra exkluderas. För enskilda studenter kan detta leda 
till upplevelser av utanförskap och att undervisningen inte berör dem.

è Undvik att använda ett språk som utesluter kvinnor eller män. Var 
uppmärksam på vilka föreställningar och uppfattningar om kvinnor, 
män, kvinnligt och manligt du förmedlar genom ditt sätt att tala och 
genom de exempel och liknande du använder dig av i undervisningen.

è Både du som lärare och studenterna har era förkunskaper om en 
mängd saker – bland annat om vad kön betyder i undervisningssitua-
tionen. Använd dig av dessa kunskaper, lyft fram och gör dem tydliga 
genom att t ex ta reda på vilka exempel eller typfall som studenterna 
kan relatera till. 

è Undvik att tala utifrån en position där du utgår från att alla delar 
och känner igen det du berättar om. Var noga med vad och hur du 
refererar till sådant du bedömer är ”allmängods” (sådant som majo-
riteten förväntas känna till). Tänk på att det som benämns i termer av 
att vara ”det vi alla redan vet” kan skapa åtskillnad i gruppen – en ”vi-
känsla” byggs upp som kan vara uteslutande i sina konkreta konse-
kvenser. För de studenter som upplever sig sakna den kunskapen kan 
sådana hänvisningar och antaganden skapa utanförskap och otrygghet.

anföranden av både manliga och kvinnliga lärare” s.11    ”Som kvinnlig eller manlig lärare innebär en könsmedveten pedagogik […] att särskilda former av motstånd 

Talutrymme
è Var uppmärksam på hur talutrymmet mellan kvinnor och män ser 
ut och utvecklar sig i undervisningssituationen. Här kan du ta hjälp av 
en annan lärarkollega som observerar och/eller filmar din undervis-
ningssituation och ger dig återkoppling. 

è Våga göra förändringar i din undervisningsmetod när du märker att 
det uppstår ett mönster där taltiden mellan kvinnor och män är ojämnt 
fördelad. Här kan du ta hjälp av gruppens genusobservatörer och  
initiera en diskussion om kön. 

è Förändra arbetsformen genom att exempelvis dela in gruppen i 
mindre grupper och/eller föreslå en runda där alla i tur och ordning får 
säga hur de tycker samtalsklimatet är utan att någon avbryter.

è Granska dig själv och var uppmärksam på hur du ger bekräftelse 
till studenterna. Det vill säga var uppmärksam på hur du fångar upp 
det studenterna säger och vilken betydelse kvinnors respektive mäns 
inlägg får i undervisningen.

è Kom ihåg att du och dina handlingar är det som skapar förtroende 
och tillit i gruppen. Om till exempel någon blir avbruten var noga med 
att fördela tillbaka ordet till den som hade det först. Sådana handlingar 
är förtroendeingivande.
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 Kurslitteratur och kursplaner
è Se kontinuerligt över kurslitteratur och kursplaner ur ett  
könsperspektiv. 

è Använd litteratur där både kvinnor och män är författare.

è Inför litteratur med könsperspektiv i kurser där sådan litteratur 
saknas.

è Undersök och problematisera på vilket sätt kvinnor och män repre-
senteras i kurslitteraturen. Instuderings- och/eller fördjupningsfrågor 
till kurslitteraturen är ett bra sätt att stimulera och frilägga studenter-
nas engagemang och lärande. 

riskerar att uppstå, och det bör vi förbereda oss på så gott det går” s. 35       ”Om vi […] vågar se att kön utmanar både oss själva och studenterna, både föreställningar 

Ett exempel på hur en manual kan se ut för  
utvärdering av kursmaterial ur ett könsperspektiv

Kursens namn: ”Laborationsövningar i kognition.  
Psykologprogrammet.”

Hur många kvinnor respektive män är författare till  
kurslitteraturen?  
4 män, 0 kvinnor. 

Hur lyfts könsperspektivet fram i litteraturen?  
Lyfts inte fram. 

Hur skulle det kunna lyftas fram? 
Experiment skulle kunna designas för att studera könsskillnader. 
Det är fritt fram för läraren att själv utforma experiment, visser-
ligen utifrån några standardparadigm men det finns utrymme för 
att kunna göra en förändring här. Som ett sätt att både inspirera 
och vägleda studenterna skulle litteratur kunna väljas som belyser 
könsproblemställningar.
 
Vilket annat kursmaterial med könsperspektiv kan användas?  
T ex lärarens föreläsningsanteckningar som inrymmer könskopp-
lingar till ämnet, här kognition. Också undersöka möjligheten att 
inkludera litteratur med könsperspektiv, samt försöka få in fler 
kvinnliga författare.

Manualen är utformad av Fredrik Åhs, doktorand vid Psykologiska insti-
tutionen, Uppsala universitet inom ramen för projektet ”Genuscoachning 
av universitetslärare” Vt-06, projektledare Gunilla Carstensen.
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Examination
è Se till att examinationsformen ger utrymme för olika former av lä-
rande och tillgodoser så många studenters förutsättningar som möjligt. 

è Erbjud – där det är möjligt med hänsyn tagen till gruppstorlek 
– olika examinationsformer inom en och samma kurs, t ex sluttenta-
men för de som vill det, kontinuerlig examen för andra, hemtentamen 
för några eller möjlighet att i stället skriva en pm efter varje undervis-
ningstillfälle. På så vis ges varje student tillfälle att utvecklas utifrån 
sina villkor och möjligheter.

è Reflektera över hur du läser, bedömer och värderar studenternas 
texter, vilka implicita antaganden och föreställningar om kvinnor och 
män som formar dina bedömningar av studenternas insatser.

è Uppmärksamma kontinuerligt och granska kritiskt vilka kriterier 
du använder vid bedömningar av tentamina. På så vis motverkar du 
omdömen som implicit förordar vissa sätt att skriva och analysera 
framför andra och som därmed kan favorisera en grupp framför en 
annan grupp av studenter.

è Det kan vara ett alternativ att göra tentamina anonyma – varje 
tentamen får en kod. Den ansvariga läraren känner inte till vilken 
student som fått vilken kod. En styrka med anonyma tentamina är att 
lärarens bedömningar inte kan påverkas av vetskapen om huruvida 
studenten är en kvinna eller man. Var samtidigt medveten om att 
dina föreställningar om kön ändå kan färga bedömningen av en text, 
trots anonymitet, eftersom vi utgår från att det är en kvinna eller en 
man som har skrivit. Många gånger läser vi alltså in ett specifikt kön 
”bakom” texten. Tolkningarna kan ske utifrån handstil, språkbruk, val 
av exempel med mera.

om att lära ut och om att lära sig, vågar vi kanske i stället pröva möjligheten att lära mer tillsammans.” s. 49    ”Som lärare ska vi så långt det är möjligt beskriva vad 

Kursvärderingar
Kursvärderingar är ett utmärkt instrument och redskap för att påbörja 
och vidareutveckla arbetet med könsmedveten pedagogik. Kursvärde-
ringar ger möjlighet till:

• kunskap om hur studenter upplever studiemiljön generellt men 
också hur den upplevs ur ett könsperspektiv.

• kunskap om studenternas uppfattningar om hur kön har integrerats i 
kurslitteraturen och i undervisningen.

• återkoppling på hur kursen har genomförts ur ett könsperspektiv,  
t ex hur de kursmål har uppnåtts vilka du som lärare formulerade i 
kursintroduktionen. 

è Använd dig av s.k. formativa kursvärderingar – där du fortlöpande 
stämmer av och fångar upp studenternas synpunkter – så skapar du 
goda grunder för att alla studenter känner sig delaktiga och engage-
rade. Formativa kursvärderingar är ett bra komplement till den mer 
vanliga formen av kursvärdering som genomförs vid kursens slut.

è Se till att studenterna får möjlighet att ta del av de sammanställda 
kursvärderingarna och delge studenterna de slutsatser du drar av dessa.

è Använd dig av möjligheten att korsanalysera olika delfrågor i kurs-
värderingarna utifrån kön. Även här är det viktigt att du delger studen-
terna resultaten och dina slutsatser.
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Motstånd
Könsmedveten pedagogik innebär att aktivt sträva efter att förändra 
sin undervisning och medvetet undvika att ”göra som vanligt”. Med 
andra ord innebär könsmedveten pedagogik att utmana och förändra 
vedertagna ordningar omkring kön och lärande. Att börja tala om och 
reflektera i termer av kön är många gånger en krävande process. Det 
innebär att konfronteras med sig själv och sina egna levnadsförhållan-
den, liksom sina egna erfarenheter, uppfattningar och föreställningar 
om kvinnor och män. Förbered dig därför på att du kan komma att 
möta motstånd av olika slag – från lärare- och studenthåll liksom från 
dig själv. De former av motstånd som kan aktualiseras kan beskrivas i 
termer av falsifiering, avskärmning och avfärdande.

Falsifiering som strategi innebär att motstånd riktas mot kunskap om 
kön som gör anspråk på att förmedla något generellt och strukturellt 
om kön.

Avskärmning som strategi innebär att kön uppfattas som en relevant 
kategori i generell mening, men betydelsen av kön kopplas inte sam-
man med den egna personen och det egna livssammanhanget.

Avfärdande som strategi innebär att kategoriskt avvisa allt som har 
med kön, könsteori och forskning om kön att göra. 

è Bered dig på att möta och hantera motstånd. Här är det viktigt hur 
du förstår de reaktioner som väcks. Om du kan betrakta reaktionerna 
som uttryck för den process som det innebär att börja förhålla sig till 
kön, ökar chansen att motståndet vänds till något konstruktivt och 
berikande – för alla berörda.

vi menar att vår könsmedvetna pedagogik innebär, hur vi vill att den ska komma till uttryck, vad vi vill att den uppnår, samt vad vi förväntar oss av studenterna och 

è Beroende på hur du väljer att arbeta med könsmedveten pedagogik 
kan det också vara viktigt att du berättar för studenterna om denna 
process som följer av att t ex börja betrakta sitt livssammanhang ur ett 
könsperspektiv. 

è Skapa utrymme för din egen reflektion och fördjupning i köns- 
perspektiv och pedagogik. Börja t ex att skriva sk ”loggbok” över 
sådant som berör din undervisning, sätt upp egna mål för din köns-
medvetna pedagogik och avsätt tid för litteraturläsning. Förutom att du 
på det viset utvecklar dina teoretiska kunskaper, ger det dig också utö-
kade möjligheter att förstå och bemöta omgivningens olika responser.

è Ett konkret tips för loggboksskrivandet är att du i ena spalten 
skriver ner hur du tycker att din undervisning eller din planering idealt 
sett ska vara, i den andra spalten skriver du ner hur undervisningen 
faktiskt blev. 
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De här sakerna ska jag tänka på 
i min undervisning i dag:

Vad?
Talutrymmet     
Hur?   
Fördela ordet och frågorna jämnt 
mellan tjejer och killar. Tänka på 
hur jag följer upp och bekräftar det 
som sägs.
”Lyfta” och ge bekräftelse och re-
spons till samtliga

Övrigt 
Få studenterna aktiva och enga-
gerade

Hur?
Eventuellt delar jag in dem i 
mindre grupper om jag märker att 
det är svårt att bryta talutrymmes-
mönstret.

Så här blev min undervisning:

Första timmen gick det jättebra, 
flera studenter som tidigare varit 
tysta, började prata och vara med 
i diskussionen. Roligt!
Andra timmen mindre bra, tyckte 
att det bara var två studenter, 
Anna o Niklas, som tog plats o 
utrymme. Försökte vända det gnm 
att rikta frågor till andra i grup-
pen, men det funkade inte. Segt.
När det var en halvtimme kvar, 
lite drygt, prövade jag därför 
mindre grupper, deras uppgift var 
att formulera en frågeställning 
och hur denna skulle kunna lösas 
i praktiken. Funkade riktigt bra 
överlag. ”De tysta” kom tillbaka.  
Att tänka på till nästa gång:
Utveckla sätten som jag kan 
förändra ”låsningar” vad gäller 
talutrymme.

Exempel på hur ”loggboksskrivande” kan se ut

oss själva.” s. 52    ”Ett effektivt sätt att fokusera kön här och nu är att fånga undervisningssituationens kritiska ögonblick, att frysa könsögonblicken. Det innebär då 

Komma igång  
- övningar i könsmedveten pedagogik 

Om du har kursansvar beslutar du oftast om exempelvis kurslitteratur, 
fördelning av tid mellan olika undervisningsformer, examinationsformer 
samt kursvärderingarnas frekvens och utformning. Även om du inte har 
sådant långtgående ansvar kan du alltid påverka hur ditt enskilda under-
visningspass ska genomföras. Utifrån kursmålen kan du också konkret 
bestämma vad du vill förmedla till studenterna och på vilket sätt du vill 
göra detta på. Frågan är hur du tänker könsmedvetet i användandet av 
dessa verktyg? Vad vill du uppnå och hur ska förändringarna gå till? 

Nedan följer några övningar som är tänkta att hjälpa dig att börja  
reflektera i termer av kön kopplat till din undervisning. Ägna varje fråga 
uppmärksamhet genom att skriva ner dina svar – på så vis blir du mer 
klar över hur din undervisningssituation ser ut, var du kan göra föränd-
ringar och hur du vill gå vidare. 

Övning för dig med kursansvar 

Steg 1 Fördelning av kvinnor och män
• Hur ser fördelningen ut i lärargruppen mellan kvinnor och män?

• Hur ser fördelningen ut i handledargruppen mellan kvinnor och män?

• Hur ser fördelningen ut i studentgruppen mellan kvinnor och män?

• Finns såväl kvinnor som män med som författare i  
kurslitteraturlistan?
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Steg 2 Kursinnehåll
• Hur ser kursplanen ut? Kan det vara relevant med ett könsperspek-

tiv? Formulera en motivering!

• Förekommer det litteratur med könsperspektiv i undervisningen och 
vid examination?

• Använder du dig av ett könsperspektiv i din undervisning? På vilket 
sätt gör du det? Vilka möjligheter respektive svårigheter ser du med 
det?

• Om du använder dig av ett könsperspektiv i undervisningen hur för-
medlar du i sådana fall detta för studenterna vid kursintroduktionen?

• Hur förmedlar du kursens könsperspektiv till de övriga  
medverkande lärarna?

• Hur skulle lärargruppens resurser bättre kunna tas tillvara i arbetet 
med könsmedveten pedagogik?

Steg 3 Reflektion
Läs igenom dina svar. Vad är det för bild som dina svar tecknar? 

• Vilka konsekvenser får dina svar angående hur fördelningen mellan 
kvinnor och män ser ut?

• Vilka konsekvenser får detta för kursinnehållet, för kursens genom-
förande samt för studenternas lärande? 

• Formulera en till tre förändringar som du och övriga berörda lärare 
kan göra redan vid nästa undervisningspass!

• Formulera en till tre förändringar som du och övriga berörda lärare 
ämnar genomföra på längre sikt! 

att omvandla en fråga från en student, ett moment i undervisningen, en del av litteraturen, eller en situation i ett praktiskt moment till reflektion utifrån kön.” s. 55     

• Anteckna också hur ni ska gå tillväga för att genomföra dessa 
förändringar. Försök skriva så konkret som möjligt: specificera de 
planerade förändringarna, vem ansvarar för vad, när ska det vara 
klart osv.

Övning för enskilda undervisningspass
När det handlar om att planera ett enskilt undervisningspass är det 
förstås viktigt att du vet var någonstans din undervisning är placerad 
utifrån kursen som helhet. Det kan till exempel vara bra att uppmärk-
samma om din undervisning ligger i början eller slutet av kursen. Det 
har betydelse för hur väl studentgruppen kan tänkas känna varandra 
och hur gruppens inbördes relationer etablerats. Det har i sin tur 
betydelse för relationen mellan dig som lärare och studenterna, för 
”rummets köndynamik” och därmed för hur din könmedvetna pedago-
gik kommer fungera. Uppmärksamma också hur fördelningen mellan 
kvinnor och män ser ut i studentgruppen, så att du exempelvis kan 
förbereda olika arbetsformer/gruppindelningar utifrån gruppens behov 
och önskemål. 

Steg 1 Övergripande
• Vad kännetecknar könsmedveten undervisning enligt dig?

• Hur ser du på relationen mellan lärare och student utifrån ett  
könsperspektiv?

• Hur agerar en könsmedveten lärare?

• På vilket sätt har kön betydelse i undervisningssituationen?
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Steg 2 Undervisningssituationen
• Hur hanterar du som lärare situationer där talutrymmet mellan kvin-

nor och män är ojämnt fördelat?

• Är det någon skillnad på hur du brukar hantera liknande situationer 
och hur du tycker att man generellt borde hantera sådana situatio-
ner? Hur ser i sådana fall skillnaden ut?

• Vilka för- respektive nackdelar ser du med att som lärare tala om för 
studenterna att du eftersträvar en könsmedveten  
undervisningskultur?

• Om du skulle komma på dig själv med att du exempelvis uppmärk-
sammar vissa studenter men inte andra, hur hanterar du det i sådana 
fall?

• Tänker du på hur du uttrycker dig muntligt i undervisningen och i 
förhållande till studenterna?

Steg 3 Reflektion
• Vad är det för bild som tecknas? Vilka förändringar tänker du göra i 

din undervisning?

• Hur ser dina egna erfarenheter ut av att vara kvinna eller man i ut-
bildningssammanhang? Skriv ner någon sådan situation där du har 
tänkt i termer av att kön har betydelse. Försök att skriva så konkret 
som möjligt kring känslan, aktörerna, konsekvenserna osv. Ställ dig 
sedan frågan hur du tror att du skulle hantera denna situation om 
den uppstod i dag?

”På längre sikt kan varje lärare också påbörja arbetet med att könsmedvetet transformera sin undervisningspraktik, sitt förhållningssätt till ämnet som sådant, samt 

Övning för att ringa in vad som kännetecknar din  
undervisning med avseende på kön
Den här övningen, liksom de följande två övningarna, är inspirerade och utformade efter skri-
varövningar som författaren och pedagogen Hans Carstensen använder i sina utbildningar för 
blivande författare.

Steg 1
Tänk på dina egna erfarenheter av undervisning. Ta sedan några  
minuter till att spontant komplettera meningarna nedan.  

När jag själv gick i skolan tyckte jag att den var.……………………….…..
Min egen undervisning kännetecknas av att den är……………………….…
En lärare som är bra är………………………………………….…………… 
………………………………………………………..är ett otäckt fenomen. 
Jag är misstänksam mot……………………………………………………… 
……………………………………………………är en intressant företeelse. 
Jag är verkligt intresserad av………………………………………………… 
……………………………………………är det värsta med att vara student. 
Det finns föreställningar om att kvinnor är…………………………………..
För att en grupp ska fungera är det viktigt att……………………………….. 
Orden ”könsmedveten pedagogik” får mig att tänka på……………………..
Förändring är detsamma som……………………………………………...… 
Litteratur som är bra är…………………………………………………….… 
Det svåraste med att vara lärare är att……………………………………..…
Pedagogik som är bra ska vara………………………………………….…… 
Det finns pedagogiska teorier om att………………………………………… 
……………………………………………..…saknar jag i rollen som lärare. 
En vanlig uppfattning om män är att de är………………………………..… 
…………………………………ser jag som min främsta uppgift som lärare. 
Studenter som är……………………………………..………gör mig osäker.
Jag skulle kunna tänka mig att forska kring…………………………………
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Steg 2
Gå igenom vad du skrivit. 

• Vad skulle du säga att din undervisning kännetecknas av? 

• På vilket sätt har de här aspekterna med kön att göra?
 
Den här övningen kan göras på egen hand eller tillsammans med kol-
legor. Om ni är flera som gör övningen berätta i sådana fall för varan-
dra vad ni har skrivit och diskutera vad ni har gemensamt och hur era 
tankegångar ser ut.

”Pennan tänker” – övning för en grupp av lärare
Den här övningen kräver att någon i gruppen leder den eftersom 
övningen är på tid och bygger på successivt förmedlade instruktioner. 
Övningen syftar till att bryta ner de egna prestigekraven, skriva utan 
att värdera sig själv och på det viset bli mer klar över vilka föreställ-
ningar man bär på. Gör gärna den här övningen vid flera tillfällen, tu-
ras om att hitta på nya teman, hålla koll på tiden och ge instruktioner.

Steg 1
Varje deltagare behöver papper och penna. Papprets fyra hörn och 
mitten ska användas för ett speciellt tema (se förslag nedan). Den som 
leder övningen talar om vilken del av pappret som deltagarna ska an-
vända, vilket tema som gäller och ger deltagarna max 30 sekunder för 
varje tema enligt följande:

I översta vänstra hörnet: ord du förknippar med makt
I nedre vänstra hörnet: ord du förknippar med manlighet
I översta högra hörnet: ord du förknippar med kvinnlighet
I nedre högra hörnet: ord du förknippar med förändring
I mitten på pappret: sådant du gillar med dig själv som lärare

Steg 2
• Berätta för varandra i mindre grupper om max 4 personer vad ni 

har skrivit. Undvik att börja diskutera och värdera era egna eller an-
dras anteckningar. Koncentrera er i stället på hur era föreställningar 
ser ut? Framträder något eller några mönster som talar för vikten av 
att lära sig mer om kön och pedagogik?

• Försök därefter finna tio uppfattningar om könsmedveten pedago-
gik som ni delar med varandra. Diskutera sedan hur ni tänker fort-
sätta att arbeta med könsmedveten pedagogik utifrån frågor som: 
Vad behöver ni lära er mer om? Hur ska ni arbeta vidare?

Förslag på andra teman som ”pennan” kan tänka kring är t ex hjältar 
på tv, i böcker, serier osv eller iakttagelser om kön som kan göras i 
affären, på krogen, i skolan, på bio osv. Den här övningen kan va-
rieras på många olika sätt, den kan t ex också med fördel användas i 
undervisningen.

Ett könsmedvetet rollspel – övning för en  
grupp av lärare
Den här övningen handlar om att föreställa sig situationer där olika 
karaktärer med olika uppfattningar kommunicerar med varandra. 
Övningen syftar till att i någon mening gå utanför sig själv och på det 
viset få syn på både sina egna och andras föreställningsvärldar för att 
på så sätt kunna skapa pedagogiska förändringar. Överdriv gärna era 
tilldelade karaktärer och använd schabloner! Antal deltagare/roller är 
fyra så varje grupp består av fyra personer. Antalet grupper kan dock 
vara flera.

synen på vad högre utbildning bör syfta till”. s. 63                                                                                                                                                                                              
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Scen 1
I den första situationen har prefekten på institutionen bestämt att alla 
lärare måste börja undervisa könmedvetet. Under en kafferast börjar 
fyra lärare att diskutera prefektens beslut:

• Fördela följande roller mellan varandra: En av lärarna är helt emot 
beslutet, en tycker det är jättebra, en är tveksam och vet inte riktigt 
vad den tycker och en håller med alla och understödjer vilken upp-
fattning som än uttrycks. 

• Fundera en kort stund på: Vad kommer att hända i mötet mellan de 
här skilda uppfattningarna? Hur skulle du argumentera utifrån din 
karaktärs ståndpunkt?

Ägna sedan ca 20 minuter åt att i grupp gestalta karaktärernas stånd-
punkter och förloppet. Därefter diskutera inom gruppen/grupperna:

• Vem ni tar ställning för och varför? 

• Hur kändes det att agera i den utdelade rollen? Vad var lätt och  
vad var svårt?

• Vilka slutsatser kan ni dra utifrån det här?

Scen 2
I den andra situationen har prefekten bestämt att ingen könsmedveten 
pedagogik ska praktiseras i undervisningen. Under en lunch börjar 
fyra lärare att diskutera detta.

• Fördela följande roller mellan varandra: En av lärarna är helt emot 
beslutet, en tycker det är jättebra, en är tveksam och vet inte riktigt 
vad den tycker och en håller med alla och understödjer vilken upp-
fattning som än uttrycks. 

• Fundera en kort stund på: Vad kommer att hända i mötet mellan de 
här skilda uppfattningarna? Hur skulle du argumentera utifrån din 
karaktärs ståndpunkt?

Ägna sedan ca 20 minuter åt att gestalta karaktärernas ståndpunkter 
och förloppet. Därefter diskutera inom gruppen/grupperna: 

• Vem ni tar ställning för och varför? 

• Hur kändes det att agera i den utdelade rollen? Vad var lätt och vad 
var svårt?

• Vilka slutsatser kan ni dra utifrån det här?

Citatnoteringarna är samtliga hämtade ur Bondestam, Fredrik, 2004. Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – en introduktion och bibliografi. Liber: Stockholm.
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Avslutning

Om du vill veta mer om könsmedveten pedagogik rekommenderas 
Fredrik Bondestams bok, Könsmedveten pdagogik för universitets- 
och högskolelärare, där du också hittar en litteraturlista för fortsatta 
studier i ämnet.

Könsmedveten pedagogik uppmuntrar varje lärare  
att utifrån kön: 

• ifrågasätta, analysera, utvärdera sin egen undervisning

• förändra sin egen undervisning

• synliggöra och förändra maktförhållanden i klassrummet

• kommunicera lyhördhet och skapa förtroende

• främja kritiskt tänkande

Anteckningar






