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Abstrakt 

 
I skolans styrdokument står att skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet, att 

undervisningen ska ha ett jämställdhetsperspektiv, att killar och tjejer ska ha samma 

möjligheter och rättigheter i skolan, att det hör till skolans uppdrag att uppmuntra 

elever att våga bryta könsnormer samt att det är förbjudet att elever diskrimineras på 

grund av kön i skolan. Därför är syftet med denna studie att undersöka tjejers och 

killars upplevelser av huruvida gymnasieskolan uppfyller styrdokumentens 

föreskrifter: huruvida de upplever att skolan är jämställd. Studiens resultat tyder på att 

killar upplever att skolan är jämställd i större utsträckning än tjejer. Detta eftersom en 

större del av killarna än tjejerna upplever att lärare talar likadant till killar och tjejer, 

att lärare tillåter killar och tjejer talar lika mycket i klassrummet, att tjejer och killar 

har lika stor möjlighet att få höga betyg, att jämställdhet ingår i undervisningen samt 

att risken att bli diskriminerad och kränkt inte finns. Dessutom har killarna i större 

utsträckning än tjejerna svarat ja på frågan om de anser att skolan är jämställd. 

Således upplever tjejerna i mindre utsträckning att skolan är jämställd. De upplever att 

killar talar mest och tillåts tala mest i klassrummet och att lärare talar med en sträng 

röst till killar och en vänlig röst till tjejer. De upplever att killar får bättre betyg än 

tjejer och att det finns risk att bli diskriminerad och kränkt i skolan av både elever och 

vuxna. Dessutom upplever de att jämställdhet inte ingår i undervisningen men önskar 

att det gjorde det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 

Denna uppsats markerar slutet av många år av studier på lärarutbildningen. Jag har 

delat de senaste åren på universitetet med en klasskompis och god vän som jag skulle 

vilja tacka för alla kloka ord och oändligt stöd. Tack för att du funnits här för mig Ida, 

under denna uppsatsprocess så väl som under studietiden. Dessutom har jag turen att 

ha en mycket tålmodig sambo, Christoffer, som har lugnat mig när jag känt mig 

stressad och delat med sig av sina egna erfarenheter av uppsatsskrivande. Vidare vill 

jag ägna ett tack åt de gymnasieelever som ägnat tid åt att svara på min enkät samt de 

lärare som låtit mig uppta deras lektionstid. Sist men inte minst skulle jag vilja 

uttrycka min tacksamhet till min uppsatshandledare Nils som läst, gett respons och 

hjälpt mig göra min uppsats bättre.  
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1. Inledning 
 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, vilket svenskar gärna skryter om. 

Emellertid är det svenska samhället långt ifrån helt jämställt. Tjejer och killar, 

kvinnor och män, lever i samhället med olika förutsättningar. Exempelvis finns 

normer som föreskriver vad som är normalt och accepterat: hur vi ska se ut, hur vi ska 

tala och bete oss, vad vi kan arbeta med och vad vi får lov att vara intresserade av. Vi 

har dessutom inte samma möjligheter på arbetsmarknaden och därför inte samma 

möjlighet till hög lön. Kvinnor och män har inte lika mycket makt i samhället och 

därför inte samma möjlighet att påverka samhället och göra sin röst hörd. Detta trots 

att Sverige är ett demokratiskt land där alla ska ha samma inflytande.  

 

Inom skolan är demokrati ordet som hela det svenska skolväsendet har byggt sin 

verksamhet på. Alla ska få komma till tals i skolan, alla ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter, alla ska värderas lika och ingen ska behandlas illa. Tjejer 

och killar ska alltså ha samma möjligheter i skolan. Detta är dessutom bestämt i 

skolans styrdokument: skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet. Denna uppsats 

syftar till att undersöka om detta stämmer, om elever upplever att skolan i 

verkligheten gestaltar och förmedlar jämställdhet. Jag vill undersöka huruvida de 

könsstereotypa normerna som råder i samhället även råder i skolan: huruvida killar 

och tjejer förväntas tala på olika sätt och i olika utsträckning, om de bemöts och 

bedöms på olika sätt, om de förväntas vara intresserade av olika ämnen och klara 

studierna olika väl. Därför ska jag i denna uppsats ta reda på hur ett urval av 

gymnasieelever upplever jämställdheten i skolan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida gymnasieelever upplever att 

skolan är jämställd samt om det finns skillnader mellan killars och tjejers upplevelser. 

De frågor jag vill ha svar på i denna studie är följande: 

 

 I vilken utsträckning upplever elever att jämställdhet ingår i undervisningen? 

 Upplever elever att det finns skillnader i lärares förhållningssätt beroende på om de 

tilltalar killar eller tjejer? 

 I vilken utsträckning upplever elever att de uppmuntras att bryta könsstereotypa 

normer i sina utbildningsval? 

 I vilken mån upplever elever att det finns risk att bli kränkt på grund av kön i 

skolan? 
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2. Bakgrund 
 

Detta kapitel syftar till att presentera uppsatsens bakgrund: forskning och teori. Här 

refereras till vad genuskontrakt innebär och hur det är kopplat till skolan, vad den 

dubbla dolda läroplanen har för betydelse i skolan, vad skolans styrdokument 

föreskriver om jämställdhet i skolan samt forskning kring jämställdhet i skolan. 

Avsnittet om genusteori har inkluderats för att tydliggöra hur jämställdhet och genus 

hör ihop eftersom genusteori kan användas för att förstå de olika förutsättningar som 

kvinnor och män har i samhället. Syftet med det därpå följande avsnittet om den 

dubbla dolda läroplanen är att undersöka tjejers och killars olika förutsättningar i 

skolan. Avsnittet som rör jämställdhet i styrdokumenten är viktigt för att förstå att 

skolan bör präglas av jämställdhet. Det sista avsnittet i detta kapitel refererar till 

forskning kring jämställdhet i skolan för att undersöka vad som skrivits om killars och 

tjejers generella situation i skolan. 

2.1 Genusteori – Hirdmans genuskontrakt  

 

I detta avsnitt presenteras genusteori, specifikt Hirdmans teori om genuskontrakt. 

Denna teori har valts för att den beskriver att det i samhället finns olika regler och 

villkor för kvinnor och män, vilket således kan kopplas till att det finns olika villkor 

för tjejer och killar i skolan. Först och främst är det på sin plats att definiera vad 

begreppet genus innebär. Genus betecknar det sociala kön som tillskrivs kvinnor och 

män och har sedan 80-talet vuxit fram ur begreppet könsroll. Genus innebär att vissa 

egenskaper anses tillhöra könen, kvinnlighet och manlighet, och att det finns en 

relation mellan könen och att könsegenskaperna skapas (Hirdman & Manns, u.å.). 

Genom att använda begreppet genus kan man skilja mellan det biologiska könet man 

föds med och det sociala könet man fostras in i (Edlund, Erson & Milles, 2007).  

 

Enligt Hedlin (2006) är genusforskning och jämställdhetsforskning två skilda saker, 

men genusteori kan användas för att förstå hur det kan finnas skillnader mellan mäns 

och kvinnors förutsättningar i samhället, ”hur våra idéer om manligt och kvinnligt 

skapar möjligheter och hinder inom olika områden” (Hedlin, 2006, s. 43). Genusteori 

kan därför användas för att förstå hur jämställdhet kan uppnås. Dessa idéer om vad 

som är kvinnligt och manligt, regler för hur kvinnor och män ska vara kallar Hirdman 

(2003) för genuskontrakt. Hon framhåller att hon med ordet kontrakt emellertid inte 

menar att de två parterna, kvinnorna och männen, har kommit överens om reglerna 

och frivilligt har skrivit under kontraktet. Det är snarare så att kontraktet består av 

oskrivna regler vilka har tvingats på kvinnor och män och ärvts från generation till 

generation. Enligt Hirdman ingår alla regler som föreskriver vad som är kvinnligt och 

manligt i detta genuskontrakt: 

 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika 

nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka 

redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska 
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prata, vilka ord de får använda, – i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de 

tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom. (Hirdman, 1988, s. 

54) 

 

Kontraktet bygger på två principer – dikotomin och hierarkin. Alltså isärhållandet av 

könen som om de vore varandras motsatser samt att mannen är överordnad kvinnan 

och utgör normen för vad som är mänskligt och normalt (Hirdman, 1988). Enligt 

Hirdman är det faktumet att ”könens del i fortplantningen är olika” (Hirdman, 1988, s. 

58) som rättfärdigar dikotomin och att själva isärhållandet är det som gör mannen till 

norm. Alltså får de biologiska skillnaderna mellan man och kvinna utgöra källan till 

de oskrivna reglerna i genuskontraktet. Detta eftersom kvinnans plats, enligt 

kontraktet, är hemmet med barnen medan mannens plats är arbetsmarknaden. Som 

försörjare får mannen en högre social status. Hirdman (2003) hävdar att begreppet 

kontrakt lämnar utrymme för förhandling, kontraktet är endast giltigt så länge vi följer 

de oskrivna reglerna. Hon uttrycker att kvinnans naturliga, biologiska, förmåga att 

föda barn ”legitimerar inte segregering. Det gör inte ens segregering naturlig. Och 

även om det gjorde det behöver vi inte böja oss inför det som ett evigt imperativ. Det 

räcker med att vi inte vill” (Hirdman, 2003, s. 83). Hedlin (2006) påpekar att 

kontraktets regler för vad som är naturligt kan utmanas och förändras. Hon 

exemplifierar detta med att kvinnor tidigare i historien inte fick möjlighet att studera 

på högre nivå eftersom vetenskapen hävdade att hennes fortplantningsorgan skulle ta 

skada av de krav som studierna innebar. 

 

För att förmedla vad genuskontraktet innebär i verkligheten idag har Svaleryd (2003) 

tillägnat ett par sidor i sin bok åt exempel på hur de oskrivna reglerna tillskriver 

kvinnor och män olika förutsättningar i samhället. Hon har ertappat sig själv att 

värdera mannen högre över kvinnan när hon föreläst om genus och uppskattat en enda 

mans beröm högre än den beröm hon fick av flera kvinnor efter föreläsningen. Ett 

annat exempel utgörs av en kvinnas berättelse om när hon sökte arbete som 

träslöjdslärare och uteslöts från anställningsprocessen för att skolan avsåg att endast 

anställa män för arbete på de manliga ämnena. Undervisningen av ämnet träslöjd är 

inte maskulin eller kan endast utföras av män, utan anses vara ett maskulint ämne som 

ska passa män bättre än kvinnor. Exemplet kopplas till genuskontraktet eftersom det 

finns en oskriven regel om att endast män kan arbeta som träslöjdslärare. 

Även Hedlin (2006) har uppgett ett exempel på att genuskontraktets oskrivna regler är 

verksamma i skolans värld. Hon menar att det finns en vanlig uppfattning om att 

skolan inte kan vara ojämställd eftersom läraryrket domineras av kvinnor. ”Det är ju 

inte så att könsstrukturen beror på att illvilliga män förtrycker oskyldiga kvinnor” 

(Hedlin, 2006, s. 59). Enligt henne beror ojämställdheten på genuskontraktets 

föreställningar om manligt och kvinnligt och att vi generellt är omedvetna om att vi 

bevarar dessa ojämställda värderingar. Alla är skyldiga till bevarandet av dem, även 

lärare. Skolans elever blir utsatta av dessa värderingar, kontraktets oskrivna regler om 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt, överallt i samhället – i skolan, hemma 

och av media. Vidare menar Hedlin att lärare som är medvetna om och har kunskap 
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om genuskontraktet har större möjlighet att bryta mot kontraktets regler och bemöta 

eleverna jämställt. Hon uttrycker att ”[d]en kunskapen har inte kvinnor bara för att de 

är kvinnor” (Hedlin, 2006, s. 60). 

2.2 Jämställdhet i styrdokumenten 

 

Det finns tre dokument som styr syftet med gymnasieskolan, skolans uppdrag och hur 

läraren ska förhålla sig till sitt arbete: Skollagen, läroplanen och ämnesplanerna för 

varje ämne. Vad gäller gymnasieskolans ämnesplaner är det endast i ett fåtal ämnen 

som jämställdhet ingår i ämnesinnehållet: idrott och hälsa, naturkunskap, 

samhällskunskap (Skolverket 2011). För gymnasieskolan finns en egen läroplan, 

Gy11, men värdegrunden är gemensam för alla stadier i skolans verksamhet. Enligt 

läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) är jämställdhet en del av skolans 

värdegrund. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en del av ”de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011, s. 5). Dessutom står där att 

”läraren ska se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (Skolverket, 2011, s. 10). Detta innebär att gymnasielärarens 

uppdrag innefattar både att undervisa sina elever om vad jämställdhet innebär och att 

behandla dem jämställt. Enligt både Skollagen (SFS 2010:800) och gymnasieskolans 

läroplan (Skolverket, 2011) är jämställdhet mellan kvinnor och män tillsammans med 

jämlikhet, frihet, integritet och solidaritet de demokratiska värden och mänskliga 

rättigheter som skolans väsen ska baseras på. Läroplanen framhåller alltså vikten av 

att värdera kvinnor och män lika högt så väl som att värdera alla människor likadant.  

 

Skollagen hänvisar till att det är Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som gäller för 

skolan. I Diskrimineringslagen står det att skolan har skyldighet att ”vidta åtgärder för 

att förebygga och förhindra” (3 kap. 15 §) att elever utsätts för trakasserier kopplade 

till kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion. Dessutom står 

i denna lag att det är förbjudet för skolans personal att diskriminera elever samt att det 

är nödvändigt för skolan att utreda trakasserier som skolans personal får vetskap om 

för att förebygga att trakasserier förekommer i framtiden. Skolan är skyldig att arbeta 

för att ingen diskrimineras eller kränks varken på grund av kön eller av någon annan 

anledning vilket innebär att det är nödvändigt att både lärare och elever anstränger sig 

för att ingen ska behandlas illa i skolan. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

fastställer att skolan har till uppgift att ”bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter” (3 kap. 14 §) för varje elev och att detta ska 

gälla personer med olika kön, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning och 

etnicitet. Enligt denna lag är det alltså förbjudet att elever i skolan diskrimineras på 

grund av kön. I läroplanen står att alla elever har rätt till likvärdig utbildning: ”Skolan 

ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 

ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt” (Skolverket, 2011, s. 6). Därför handlar jämställdhetsarbetet i skolan inte 

bara om kvinnors och mäns lika värde men även om att motarbeta förutfattade 

meningar om genus samt att bryta könsstereotypa normer.  
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2.3 Den dubbla dolda läroplanen 

 

Likt de oskrivna reglerna i genuskontraktet om hur män och kvinnor ska vara i 

samhället finns oskrivna regler som föreskriver hur elever ska vara i skolan. Dessa 

regler kallas för den dolda läroplanen. Einarsson och Hultman (1984) menar att det 

dessutom finns olika regler för hur killar och tjejer ska vara i skolan, dessa kallar de 

för den dubbla dolda läroplanen. 

 

De regler som elever förväntas rätta sig efter i den dolda läroplanen handlar om att de 

ska lära sig att lyda läraren, sitta tyst och stilla, vänta, vara uppmärksam, arbeta 

individuellt och hålla tillbaka sina egna erfarenheter. Dessa förhållningsregler får alla 

barn lära sig i skolan men det står ingenting om sådana regler i de öppna läroplanerna.  

Eftersom dessa regler inte finns nedskrivna, men ändå är sådana som elever tvingas 

följa i skolan kallas de för den dolda läroplanen. ”Den dolda läroplanen måste vara 

dold, eftersom den inte stämmer överens med den politiskt beslutade, öppna 

läroplanen” (Einarsson & Hultman, 1984, s. 255). I den officiella läroplanen framhålls 

i motsats till den dolda läroplanen att eleverna ska få ha inflytande över utbildningen, 

samarbeta med andra samt reflektera över och använda sina egna erfarenheter och 

kunskaper (Skolverket, 2011). Einarsson och Hultman (1984) har gjort observationer i 

olika skolor och har, utifrån de tillsägelser eleverna fick under de lektioner som 

forskarna iakttog, kommit fram till att tillsägelserna handlade om att elever bröt mot 

reglerna i den dolda läroplanen. Under dessa observationer upptäcktes även att 

reglerna inte gäller i samma utsträckning för killar som för tjejer och det finns olika 

förväntningar på killar och tjejer såväl som att det ställs olika krav på dem. Detta 

innebär att flickorna måste rätta sig efter den dolda läroplanens regler i mycket större 

utsträckning än pojkarna. I och med denna insikt myntade Einarsson och Hultman 

(1984) begreppet den dubbla dolda läroplanen och konstaterade att denna dubbla 

dolda läroplan fostrar eleverna till att bli dominanta och aktiva killar och undergivna 

och passiva tjejer – killarna står i centrum i klassrummet och tjejerna förväntas 

fungera som deras publik. Författarna uttrycker att det finns ett samband mellan denna 

ojämställda sociala utbildning i skolan och de ojämställda förutsättningar som råder i 

samhället för kvinnor och män, i det dolda förbereder skolan eleverna för olika roller i 

samhället där de inte får ”samma möjlighet att skaffa sig yrke, inkomst och status och 

inte heller samma möjlighet till deltagande i offentliga (politiska) sammanhang” 

(Einarsson & Hultman, 1984, s. 226). Einarsson och Hultman (1984) menar att dessa 

två olika uppsättningar av sociala regler för killar respektive tjejer får det att verka 

som om killar och tjejer i skolan går i separata klasser men i samma klassrum och 

med samma lärare. 

2.4 Jämställdhet i skolan 

 

Begreppet jämställdhet innebär att ”kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” (Forsberg, u.å.). 

Det är möjligt att skilja på formell jämställdhet och reell jämställdhet. Formell 
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jämställdhet handlar om att det inte finns några formella hinder, till exempel lagar och 

andra bestämmelser, för att jämställdhet i teorin skulle kunna råda. Reell jämställdhet, 

å andra sidan, handlar om att det i praktiken, i verkligheten, faktiskt är jämställdhet 

som råder (Forsberg, u.å.). Genom att det i styrdokumenten är bestämt att skolan ska 

vara jämställd, att alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter, råder i skolan 

formell jämställdhet. Däremot är inte skolan reellt jämställd och därför fokuseras 

jämställdhetsarbetet i skolan på att uppnå den reella jämställdheten (SOU 2010:99). 

Detsamma gäller i samhället, i Sverige råder formell jämställdhet men inte reell 

(Forsberg, u.å.). Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:99) är skolan en 

spegel av samhället och därför kan inte jämställdhet råda i skolan så länge samhället 

inte är jämställt. Däremot kan skolan faktiskt fungera som en fristad ”där andra 

relationer och förhållanden kan råda än de som gäller utanför skolan” (SOU 2010:99, 

s.13). Svaleryd (2002) menar att det är vuxna som lär barn vad maskulinitet och 

femininitet innebär och vilken relation flickor och pojkar ska ha till varandra. I skolan 

förstärks sådana genuskontrakt (se avsnitt 2.1), men de vuxna i skolan har möjlighet 

att bryta normerna och lära eleverna att de är individer som kan utvecklas utan att 

begränsas av genuskontrakt. 

 

Enligt SOU 2010:99 är det maskulina generellt överordnat det feminina i samhället 

idag och ger det ena könet mer makt än det andra. Det är sådana ojämställda 

genusstrukturer och stereotypa könsnormer som skolan behöver motarbeta för att nå 

jämställdhet. Detta eftersom ojämställdheten utgör ett hinder för att alla individer ska 

ha samma möjligheter att utvecklas. I skolan handlar jämställdhet därför om att både 

killar och tjejer ska få ha lika mycket makt och samma förutsättningar för att lära sig 

så mycket som möjligt:  

 

Att uppnå jämställdhet i skolan är en kvalitetsfråga för skolan som organisation och är 

en fråga om alla barns rätt till lärande. Att jämställdhet råder – det vill säga att flickor 

och pojkar, män och kvinnor i skolan har lika möjligheter och skyldigheter att verka 

och förändra skolan, lära och utvecklas som individer och i olika grupper – gör att alla 

människor kommer till sin rätt och kan utvecklas (SOU 2010:99, s. 193). 

 

John och Von Sabljar (2004) poängterar att eleverna som går i skolan idag kommer 

vara framtidens chefer och anställda och att jämställdhetsarbetet i skolan därför är 

särskilt viktigt för ett mer jämställt samhälle. Vidare menar de att en jämställd skola 

är en skola med gott klimat där eleverna behandlar varandra väl, använder mindre 

kränkande och diskriminerande ord, har större möjlighet till lärande och bättre 

självkänsla. När elever har god självkänsla vågar de bryta normer och är mer 

framgångsrika i sina studier. Enligt SOU 2010:99 är läraren central i strävan för 

jämställdhet i skolan. För att jämställdhetsarbetet ska vara produktivt krävs att läraren 

granskar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och att lärare bemöter 

sina elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Läraren har i sitt yrke uppdrag att 

undervisa eleverna i sina ämneskunskaper samt att förmedla skolans värdegrund, i 

vilken det fastslås att skolan ska vara jämställd (se avsnitt 2.2). Enligt SOU 2010:99 
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betraktas ofta ämneskunskaperna och värdegrunden som motsatser men måste förenas 

för att undervisningen ska förmedla och gestalta jämställdhet. Det är därför 

nödvändigt för lärare att ha goda kunskaper om sina ämnen ur ett genusperspektiv så 

väl som goda kunskaper om jämställdhet. Dessutom måste värdegrunden, alltså 

jämställdhetsarbetet, vara integrerat i hela skolverksamheten och all personal måste 

vara överens om att jämställdhet är viktigt att sträva efter (SOU 2010:99). Svaleryd 

(2002) menar att jämställdhetsarbete vanligtvis bedrivs vid sidan av den vardagliga 

undervisningen, exempelvis i form av temadagar, snarare som ett kortsiktigt projekt 

än som en integrerad värdegrund. 

 

I SOU 2009:64 poängteras att en jämställd skola inte innebär att killar och tjejer ska 

bli precis likadana utan att det istället handlar om att de ska betraktas som individer 

utan stereotypa föreställningar om maskulinitet och femininitet och vidare hur killar 

och tjejer ska vara. Varje individ ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

intressen och förutsättningar oavsett vilket biologiskt kön individen har fötts med. 

Dock innebär inte könsskillnader i skolan nödvändigtvis att förhållandena i skolan är 

ojämställda förrän könsskillnaderna resulterar i att killar och tjejer har olika mycket 

makt i skolan. Detta eftersom en ojämn fördelning av makt innebär att killar och tjejer 

har olika förutsättningar i skolan och i förlängningen även i samhället. 

 

Att jämställdhetsarbetet i skolan inte är framgångsrikt anses bero på bristande 

kunskap kring genus och jämställdhet hos skolans personal (SOU 2009:64). Enligt 

Svaleryd (2002) är det vanligt att jämställdhetsarbete möts av motstånd. Det finns 

uppfattningar om att det inte behövs eller att det inte gör någon skillnad. Hon påpekar 

att hon mött uppfattningar om att kvinnoförtryck inte finns ”för jag är inte förtryckt” 

(Svaleryd, 2002, s. 33) och jämför denna uppfattning med att hävda att fattigdom inte 

finns för att man själv inte är fattig. Vidare poängterar Hedlin (2006) att en annan 

vanlig uppfattning är att jämställdhet inte har uppnåtts förrän skolan har en jämn 

fördelning mellan killar och tjejer. Det är även vanligt att jämställdhet uppfattas som 

en åsiktsfråga som skolans personal kan välja att inkludera eller exkludera från 

undervisningen beroende på vilken attityd denne har till jämställdhet. Resultatet blir 

då att jämställdhet inte tas på allvar i skolan (Hedlin, 2006). Enligt SOU 2010:99 är 

motståndet en del av arbetet med att förändra föreställningar om kvinnligt och 

manligt. För att uppnå förändring måste motståndet mötas. Exempelvis kan 

motståndet i skolan handla om att skolans personal upplever att de redan behandlar 

alla elever likadant eller att de inte har tid att arbeta med jämställdhet. Andra vanliga 

uppfattningar är att Sverige redan är nog jämställt, att jämställdhet kommer att uppnås 

av sig självt utan att vi behöver anstränga oss eller att det är omöjligt att påverka 

könsroller. Motstånd till jämställdhetsarbete i skolan kan även bero på uppfattningar 

om att pojkar är aktiva och flickor är passiva på grund av deras biologi. Enligt 

Skolverkets attitydundersökning (2013) hävdar de allra flesta lärare att de lyckas med 

att ha ett jämställt förhållningssätt i sitt yrke. 90 % av gymnasielärarna anser att de 

behandlar alla elever jämställt medan 60 % av lärarna menar att de arbetar för 

jämställdhet i sin undervisning. Dessutom upplever 80 % av eleverna som ingick att 
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Skolverkets undersökning att de flesta av deras lärare behandlar dem jämställt medan 

mindre än hälften av eleverna har uppgett att de bemöts jämställt av alla deras lärare. 

2.4.1 Kommunikation 

 

Den första fråga nyblivna föräldrar får är vilket kön deras barn fötts med. Detta för att 

vuxna ska kunna anpassa sitt beteende gentemot barnet. Generellt talar vuxna på olika 

sätt till tjejer och killar. De använder en mjukare ton på rösten när de talar till tjejer, 

som om de vore spädbarn (Einarsson & Hultman, 1984). Einarsson och Hultman 

(1984) menar att detta beror på att tjejer och kvinnor anses vara mer känsliga än killar 

och män och att det mjuka tilltalet till tjejer förminskar dem, de behandlas som om de 

vore svaga och underordnade killarna eller mer barnsliga än killarna trots att de ofta 

anses vara mognare. Denna skillnad i hur vuxna talar till barn kan uppfattas som ”våra 

dolda föreställningar om könens ’rätta’ plats” (Einarsson & Hultman, 1984, s. 62) och 

innebär att lärare systematiskt gör skillnad på killar och tjejer i skolan. I motsats till 

tjejernas mjuka, försiktiga bemötande bemöts killar av sina lärare av ett vuxnare 

tilltal.  

 

Enligt Einarsson och Hultman (1984) har män traditionellt haft större tillgång till 

offentligheten än kvinnor medan kvinnans rum har varit det privata. Därför 

uppmuntras killar att tala mer i offentliga sammanhang. Vad gäller tal i klassrummet 

tar killar större utrymme än tjejer och blir dessutom uppmärksammade av lärare i 

större utsträckning (SOU 2009:64). Steenberg (1997) menar att killar anser sig ha rätt 

att tala mer än tjejer i klassrummet. I Einarsson och Hultmans studie (1984) har det 

visat sig att tjejer räcker upp handen och väntar på att få komma till tals i klassrummet 

medan killar tilldelar sig själva ordet genom att tala rakt ut i klassrummet utan att av 

läraren ha fått tillåtelse. Dessutom innebär killarnas benägenhet att tala rakt ut att de 

stör undervisningen och avbryter andra elever samt att tjejerna får mindre möjlighet 

att uttrycka sig och påverka sin utbildning (SOU 2009:64). Vidare resulterar detta i att 

killar får tillrättavisningar av lärare i större utsträckning än tjejer och att den 

uppmärksamheten av läraren innebär att killarna hamnar ännu mer i centrum i 

klassrummet (Einarsson och Hultman, 1984). Trots att killarna får och tar mest av 

lärarens uppmärksamhet anses de vara stökiga (SOU 2009:64) tar inte lärarens 

ledarroll på lika stort allvar som tjejerna generellt gör. Einarsson och Hultman (1984) 

konstaterar att en tjej som blir tillrättavisad av läraren anser sig ha blivit hårdare 

straffad än en kille som blir utskälld. Enligt Steenberg (1997) tar tjejer tillsägelser 

personligt eftersom de inte är vana vid tillrättavisningar i samma utsträckning som 

killar är. 

 

 Det är vanligt att lärare har uppfattningen att killar i skolan har mer bråttom än tjejer 

och om de inte prioriteras och genast får den uppmärksamhet de kräver ”vet man 

aldrig vad de kan ställa till med” (Svaleryd, 2002, s. 18). Svaleryd (2002) menar att 

när lärare prioriterar killar framför tjejer blir budskapet till tjejerna att de inte är lika 

viktiga och att de inte har lika mycket makt som killarna. När killar ges och tillåts ta 
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mer muntlig plats i klassrummet blir tjejerna sekundära. Läraren förmedlar att tjejerna 

är mindre intressanta och mindre värda att lyssnas på. Tjejerna blir publik till killarnas 

show. Enligt Steenberg (1997) är det normalt att lärare uppmärksammar killar i större 

utsträckning än tjejer ”eftersom de ofta både tar och kräver mer uppmärksamhet” 

(Steenberg, 1997, s. 50). Emellertid är det läraren själv som talar allra mest i 

klassrummet. Läraren tar upp två tredjedelar av taltiden i klassrummet. Den 

resterande tredjedelen ska eleverna dela på. Av denna tredjedel talar killar två 

tredjedelar och tjejer en tredjedel. Detta innebär att av den totala taltiden i 

klassrummet upptar tjejer endast en niondel. Killarnas dominans i klassrummet 

upplevs så normal att när försök har utförts där killar och tjejer talar lika mycket 

upplever både lärare och elever det som om tjejerna talar mer än killarna (Einarsson 

& Hultman, 1984; SOU 2009:64). 

 

Einarsson och Hultman (1984) har undersökt hur små barn kategoriserar språk som 

manligt eller kvinnligt. Förskolebarn har i deras undersökning fått uppge om de 

associerar utvalda ord till hon eller han. Resultatet av deras undersökning visar att 

barnen räknar intresse för barn, att tala fint och att vara tyst i skolan till det kvinnliga 

medan de upplever att det manliga handlar om att tävla, bråka, svära och tala högt. 

Detta resultat pekar på att små barn redan innan de har börjat skolan har tydliga 

föreställningar om genus, vad som stereotypt hör till kvinnans roll respektive 

mannens. Därför är skolan inte ensamt skyldig till att skapa, bekräfta och upprätthålla 

könsstereotypa normer. Emellertid innebär det inte heller att skolan kan låta bli att 

inkludera jämställdhetsfrågor i verksamheten för att försöka motverka barnens 

föreställningar om genus.  

 

Att män använder svordomar i sitt tal i större utsträckning än kvinnor gör anser 

Einarsson och Hultman (1984) beror på att män vill ta avstånd från det kvinnliga. 

Dessutom kan killarnas svordomar uppfattas som markörer för maskulin 

grupptillhörighet. När killarna svär visar de att de tillhör gruppen män. Den maskulina 

rollen inrymmer att tala ”fult” medan den kvinnliga rollen kräver fint tal. I lärarens 

roll som ansvarig för eleverna ingår att skydda dem från det fula språket, därför passar 

det sig inte att lärare svär. Dessutom hör det till lärarens uppgift att motarbeta sådant 

språkbruk i klassrummet, vilket resulterar i förmaningar och tillsägelser riktade mot 

killarna. Därför kan svordomar även användas som en protest mot det överordnade, 

mot skolan och läraren, eftersom skolan och läraren representerar det fina och 

välordnade med de regler som förväntas följas i skolan (Einarsson & Hultman, 1984). 

2.4.2 Betyg och att plugga 

 

Tjejer får generellt 10 % bättre betyg än killar får i gymnasieskolan. Enligt SOU 

2009:64 gäller detta alla ämnen, med det enda undantaget idrott och hälsa där killar 

har högre betyg än tjejer. Den forskning som utförts kring orsaker till att tjejer är mer 

framgångsrika i sitt skolarbete än killar tyder på att skillnaderna har med genus att 

göra (SOU 2009:64). En av teorierna handlar om att det generellt kan finnas en 
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antipluggattityd hos killar. Enligt denna teori anses det inte tufft för killar att 

anstränga vad gäller skolarbete, killar ska nå framgång utan att behöva anstränga sig. 

En sådan attityd kan även grunda sig i att killar har misslyckats tidigt under 

skolgången och därför upplever skolarbete som någonting negativt (SOU 2010:99). 

En annan teori vad gäller att killar får lägre betyg än tjejer har att göra med 

isärhållandet mellan det maskulina och det feminina. Att låta bli att anstränga sig, att 

låta bli att plugga, kan anses vara stereotypt manligt (SOU 2010:99), killarnas låga 

prestationer kan då markera ett avståndstagande från det feminina, alltså skolarbete: 

”Att sköta skolarbetet, följa lärarens instruktioner och göra läxorna ordentligt anses 

vara mera förenligt med bilden av hur man ska vara som flicka eller ung kvinna, än 

med bilden av hur man ska vara som pojke eller ung man” (SOU 2009:64, s. 170). 

Detta innebär att det är mer socialt accepterat för en tjej att anstränga sig i skolan än 

för en kille, att plugga blir någonting feminint. Ytterligare en förklaring till tjejers 

framgångsrika prestationer i skolan anses vara att tjejer är mer engagerade och ägnar 

mer tid åt skolarbete. Enligt SOU 2009:64 engagerar sig 81 % av tjejer på gymnasiet 

respektive 63 % av killar mycket i sitt skolarbete. Dessutom kan tjejers engagemang 

och goda resultat uppfattas som en kompensation för att de generellt är underordnade 

männen i samhället. För att visa att de är lika bra som killarna tvingar de sig själva att 

anstränga sig hårdare, plugga mer och prestera bättre. Vidare är det möjligt att tjejers 

ansträngning för att få goda skolresultat beror på att det i yrkeslivet för en kvinna 

generellt krävs en högskoleutbildning. Tjejerna behöver då höga betyg för att 

konkurrera till platser på högskola och universitet medan det för killar finns flera 

yrken som inte kräver utbildning efter gymnasiet.  

 

Hedlin (2006) menar att det är vanligt att lärare uppfattar tjejer som mindre 

intelligenta än killar. Deras goda resultat i skolarbetet förklaras med att de anstränger 

sig hårt snarare än att de är kompetenta. Detta medan killars framgångar i skolan 

uppmärksammas i större utsträckning än tjejers, vilket får killarna att anta att det inte 

är nödvändigt för dem att anstränga sig. Därför är lärares föreställningar kring kön 

orsak till att killar att överskattar sin egen förmåga och resulterar i att de presterar 

sämre (SOU 2009:64). Å andra sidan presenteras i SOU 2010:99 en teori om att 

killars sämre prestation beror på att lärare alltjämt har låga förväntningar på dem: de 

uppfattas generellt som stökiga och lågpresterande. Eftersom lärares höga 

förväntningar på elever har visat sig vara framgångsrikt för elevernas prestationer bör 

låga förväntningar utgöra en risk för att killar fortsätter uppnå sämre skolresultat än 

tjejer. 

 

Enligt SOU 2009:64 är skolan en källa till stress för elever på gymnasiet. Framför allt 

är det skolarbete som är orsak till denna stress och tjejer känner sig generellt mer 

stressade över skolarbete än killar. Dessutom känner gymnasieelever stress på grund 

av krav och förväntningar som de har på sig själva. I SOU 2009:64 presenteras att 

tjejer i större utsträckning än killar på gymnasiet mår dåligt på grund av krav på sig 

själva: 45 % av tjejerna respektive 20 % av killarna känner sig stressade varje dag 

eller varje vecka för att de upplever att de måste prestera. Att tjejer generellt mår 
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sämre än killar anses bero på samhällets genuskontrakt ställer högre krav på tjejer: för 

att anses vara normala och accepterade krävs att de är vackra och smala och dessutom 

att de får goda resultat i skolan. 

2.4.3 Undervisning och att bryta könsnormer 

 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska läraren ansvara för att undervisningen i 

skolan har ett jämställdhetsperspektiv (se avsnitt 2.2). Trots denna föreskrift i skolans 

styrdokument menar Myndigheten för skolutveckling (2003a) att lärare inte 

undervisar på ett jämställt sätt, om vad jämställdhet innebär, eller diskuterar 

jämställdhetsfrågor med eleverna. Lärare fokuserar i stor utsträckning på demokrati i 

undervisningen medan jämställdhet försummas. Dessutom skriver Hedlin (2006) att 

”[s]kolan tar nästan aldrig upp jämställdhetsfrågor” (s. 70). Enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2003a) är orsaken till detta att lärare inte har kunskap om hur 

jämställdhet kan inkluderas i undervisning medan de dessutom inte har stöd av sina 

rektorer i jämställdhetsarbetet. Myndigheten för skolutveckling (2003b) menar att det 

finns en önskan hos både lärare och elever om ett tydligare jämställdhetsperspektiv i 

undervisningen samt att elever upplever skolan inkonsekvent när jämställdhet 

behandlas under temadagar utan att resterande undervisning präglas av jämställdhet. 

 

Till skolans uppdrag hör även arbeta för att bryta stereotypa könsnormer (se avsnitt 

2.2). Trots det är tjejer och killar generellt uppdelade på skilda program i 

gymnasieskolan. Enligt SOU 2010:99 visar statistiken att killar väljer program som 

leder till traditionella mansyrken medan tjejer generellt väljer program som räknas 

som kvinnligt könsmärkta, endast inom tre gymnasieprogram anses killar och tjejer 

vara jämt fördelade och fördelningen är då inte 50-50 % utan 40-60 % med antingen 

killar eller tjejer i majoritet. De tre gymnasieprogram som generellt har jämn 

fördelning är naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och 

medieprogrammet (SOU 2009:64). De könstraditionella valen anses bero på att 

samhällets förväntningar segregerar killar och tjejer genom att de fostras till 

föreställningar om vad de tillåts vara intresserade av och arbeta med. Einarsson och 

Hultman (1984) menar att barn redan när de är två år gamla är segregerade genom att 

de av vuxna har uppmuntrats att intressera sig för olika saker och bete sig på olika 

sätt. Redan som små barn har killar och tjejer en tydlig uppfattning om vilket 

beteende som inryms i den maskulina normen respektive den feminina och vilken av 

de båda de förväntas tillhöra. Det eller den som överskrider gränserna för 

könsnormerna är inte accepterat. Synnerligen oacceptabelt är det för en kille att 

avvika från den maskulina normen (Einarsson & Hultman, 1984). Enligt SOU 

2010:99 är detta tydligt inom skolan genom att tjejer ibland väljer utbildningar som är 

manligt kodade medan det motsatta är ovanligt. Detta eftersom det maskulina 

traditionellt räknas som normen i samhället, det maskulina är högt värderat medan det 

feminina är lågt. Det maskulina står i centrum även i skolans försök att bryta trenden 

med elevernas könsstereotypa val. De projekt som syftar till att göra skolan mer 

jämställd handlar oftast om att förändra tjejerna: dels inriktas projekten på att få tjejer 
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att välja typiska killprogram men inte på att få killar att välja tjejprogram; dels 

fokuserar skolornas jämställdhetsarbete snarare på att stärka tjejers självkänsla än på 

att förändra det inom skolverksamheten som ger dem låg självkänsla (SOU 2009:64). 

 

Hedlin (2006) poängterar att syftet med att uppmuntra till val bryter mot det 

könsstereotypa inte är att tvinga elever att välja ett program där de egentligen inte vill 

gå. Tvärtom handlar det om att förändra föreställningarna om att programmen är 

maskulina eller feminina, för att eleverna ska få möjlighet att utbilda sig till vad än de 

är intresserade av oavsett om de är killar eller tjejer. När dessa föreställningar inte 

längre begränsar elever blir utbildningsvalen jämställda i verkligheten. I SOU 

2010:99 påpekas att det är viktigt att eleverna väljer utbildning utifrån sina egna 

intressen, men att det är lika viktigt att de får könsneutral information om alla 

utbildningar innan de väljer. Emellertid kan ett normöverskridande val vara riskfyllt 

för en ung person eftersom ett val utifrån sina egna intressen kan innebära att välja 

bort att läsa tillsammans med vännerna som väljer könsstereotypt (SOU 2010:99). 

Dessutom är det vanligare att elever som gör normöverskridande val lämnar 

utbildningen i förtid än för elever som väljer könsstereotypt (SOU 2009:64). Detta 

eftersom skolvardagen för brytare blir svårare i och med att de avviker från normen, 

Hedlin (2006) menar att det är vanligt att de behandlas illa både av andra elever och 

lärare.  

2.4.4 Diskriminering och kränkande behandling 

 

Att behandla någon illa kan benämnas på många sätt och kan bestå av olika typer av 

handlingar. Begreppet kränkande behandling används för alla handlingar som innebär 

att någon upplever sig bli illa behandlad. Det kan exempelvis handla om slag, fula och 

elaka ord, blickar, att någon blir exkluderad ur en gemenskap (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003b) eller skämt som uttalas på någon annans bekostnad (Hedlin, 

2006). Att bli diskriminerad på grund av sitt kön eller att bli utsatt för sexism innebär 

båda att en person nedvärderas baserat på dennes kön. Hedlin (2006) poängterar att 

könsdiskriminering är ”en kränkning av de mänskliga rättigheterna” (s. 12). Vidare 

beskriver Hedlin (2006) statistisk diskriminering och menar att det handlar om att 

göra generaliseringar kring en grupp människor. Den som utsätter någon för statistisk 

diskriminering har föreställningar om hur en person är enbart baserat på dennes 

grupptillhörighet. Ett exempel från skolan kan vara föreställningar om att en elev är 

en dålig sportutövare för att hon är tjej eller att en annan elev är dålig på att läsa för 

att han är kille. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003b) upplever elever att 

risken att bli kränkt är störst för den som är annorlunda. Att avvika från det som anses 

vara normalt innebär att bli bestraffad. Många elever upplever även att både lärare 

och elever på skolan utsätter andra för kränkningar. Allra värst upplevs kränkningar 

som är kvinnonedsättande och är dessutom den vanligaste kränkningen som elever 

upplever att lärare utsätter dem för. Enligt SOU 2009:64 upplever tjejer generellt att 

de är mer utsatta än killar av kränkningar i skolan. Vidare påpekar Myndigheten för 

skolutveckling (2003b) att gymnasieskolan är sämst av alla stadier på att förhindra 
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och förebygga kränkningar. Elever upplever att lärare mycket sällan talar om att bli 

illa behandlad på grund av sitt kön medan lärare upplever att de faktiskt arbetar 

mycket med frågor som rör kränkande behandling.  

 

Att bli utsatt för kränkande behandling påverkar elevers möjlighet till lärande 

eftersom kränkningar har en negativ effekt på elevens självkänsla, koncentration, 

kreativitet och mentala hälsa. Dessutom påverkas givetvis stämningen i klassen 

negativt när elever behandlar varandra illa eller behandlas illa (SOU 2010:99). Den 

heteronormen som råder i skolan, och som skolan i stor utsträckning även förstärker, 

inbegriper föreställningar om att alla elever är heterosexuella och håller sig inom 

gränserna för genusnormerna. De killar som inte är stereotypt maskulina och de tjejer 

som inte är traditionellt feminina kränks därför i större utsträckning än elever som inte 

överskrider de stereotypa könsnormerna (SOU 2010:99). Sådana kränkningar kan 

förekomma för att en kille väljer ett stereotypt tjejprogram eller bär en tröja i en färg 

som anses vara feminint kodad (SOU 2009:64) eller för att en tjej inte är tyst och 

skolanpassad. Heteronormen begränsar därför elever att utvecklas som individer 

(SOU 2010:99). 

3. Metod  
 

I detta kapitel presenteras syftet med studiens metodval, urvalet av informanter och 

hur resultatet har insamlats samt hur det har analyserats. 

3.1 Metodval 
 

Metoden som har valts för denna studie är en kvantitativ enkätundersökning. Enligt 

Per Lagerholm (2010) passar kvantitativa undersökningar bäst när man vill ha ett 

översiktligt resultat som går att mäta och jämföra med andra resultat. Syftet med 

studien är att undersöka informanternas upplevelser av jämställdhet i skolan. Jag 

anser att en kvantitativ studie passar bäst till detta syfte eftersom jag då får en översikt 

över flera informanters upplevelser. Valet av en kvantitativ studiemetod innebär även 

att en tydlig jämförelse kan göras mellan killars och tjejers upplevelser av 

jämställdhet i skolan.  

 

Enkäten som studien är baserad på finns bifogad som bilaga i denna uppsats (se 

Bilaga 1) och består av nio frågor som behandlar olika aspekter av jämställdhet i 

skolan. Tre av frågorna handlar om hur informanterna upplever att kommunikationen 

ser ut i skolan ur jämställdhetssynpunkt. Två enkätfrågor handlar om skillnader 

mellan killars och tjejers betyg samt huruvida informanterna uppfattar att ägna tid och 

energi åt skolarbete passar det ena könet bättre än det andra. Ytterligare två frågor 

handlar om huruvida informanterna uppfattar att jämställdhet ingår i undervisningen 

och om de upplever att elever uppmuntras att göra val som bryter mot könsnormer. 

Vidare finns två enkätfrågor där informanterna har ombetts att svara på om de tycker 
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att det finns risk att bli diskriminerad på grund av kön på skolan samt om de anser att 

skolan är jämställd. Informanterna har möjlighet att fritt kommentera sina svar på 

samtliga frågor. Två av frågorna har tre svarsalternativ där informanterna får välja 

mellan svaren tjejer, killar eller båda könen medan resterande sju enkätfrågor endast 

har svarsalternativen ja eller nej. 

3.2 Urval och genomförande 
 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasieelever upplever 

jämställdheten i skolan har enkäten delats ut till just gymnasieelever. Studiens 

informanter utgörs av 136 elever mellan 16 och 18 år gamla från en gymnasieskola i 

en norrbottnisk kommun. Urvalet av informanter har varit beroende av tiden som 

fanns till förfogande för att utföra denna studie samt de kontakter jag har inom skolan.  

 

För att få en spridning på enkätresultaten har elever från både yrkesförberedande och 

högskoleförberedande program valts som informanter. Informanterna studerar på fyra 

olika gymnasieprogram och går i klasser där både killar och tjejer ingår. Att klasserna 

var blandade var viktigt eftersom majoriteten av frågorna förutsätter att informanterna 

ska jämföra tjejers och killars situation i skolan. Enkäten har delats ut till 140 

informanter varav fyra besvarade enkäter har betraktats som bortfall. Dessa fyra 

enkäter var ofullständigt ifyllda, informanterna har inte uppgett sitt kön, och jag har 

därför bedömt att de inte kan användas i studien. Av dessa 136 informanterna har 77 

uppgett att de är tjejer och 59 har uppgett att de är killar. Resultatet är alltså baserat på 

136 enkätsvar.  

 

Genomförandet av enkätstudien började med att jag kontaktade några gymnasielärare 

som undervisar i klasser där både tjejer och killar ingår. De lärare som svarade att 

deras elever hade tid och möjlighet att svara på min enkät besökte jag för att dela ut 

enkäten till eleverna. I genomförandet av studien har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De principer som är aktuella för 

denna studie handlar om vikten av att informanterna deltar i studien frivilligt, att de är 

medvetna om syftet med deras deltagande och att det är tydligt om deras svar kommer 

vara anonyma eller inte. I mötet med dessa elever frågade jag därför först och främst 

om de ville delta i studien för att sedan berätta att enkätsvaren endast skulle användas 

i min examensuppsats och att enkäten var anonym, informanterna skulle alltså inte 

skriva sina namn på enkäten. För att undvika att påverka informanterna med mina 

egna uppfattningar presenterades inte enkäten mer än att jag säkerställde att 

informanterna var medvetna om vad begreppen jämställdhet, diskriminering, 

könsnorm samt könsroll innebär. 

3.3 Analys 
 

För att undersöka om det finns skillnader i killars och tjejers upplevelser av 

jämställdhet på gymnasiet har studiens enkätdata delats upp utifrån vilket kön 

informanterna har uppgett när de besvarade enkäten. Studien har alltså två 
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informantgrupper: tjejer och killar. Uppdelningen har gjorts utan hänsyn till vilken 

klass eller vilket program informanterna tillhör. I resultatredovisningen (se kapitel 4) 

presenteras killarnas och tjejernas enkätsvar separat. För varje enkätfråga har svaren 

sammanställts i ett stapeldiagram där informanternas svar presenteras procentuellt. I 

dessa nio stapeldiagram representerar de svarta staplarna informantgrupp tjejers 

enkätsvar och de gråa representerar informantgrupp killars svar. Stapeldiagram har 

använts för att kunna jämföra de båda informantgruppernas svar i samma diagram 

med båda informantgruppers resultat bredvid varandra. Jag kommer hädanefter 

benämna informantgrupperna killarna respektive tjejerna eller informantgrupp tjejer 

respektive informantgrupp killar. 

4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras det samlade resultatet av enkätsvaren. För dispositionens 

skull har redovisningen delats upp i underrubriker av vilka den första behandlar tre 

frågor som rör informanternas upplevelser av lärares sätt att tala till killar och tjejer, 

vilka informanterna anser talar mest i klassrummet samt om informanterna tycker att 

lärare tillåter tjejer och killar tala lika mycket i klassrummet. Närmast följande 

underrubrik behandlar två frågor som gäller informanternas upplevelser kring killars 

och tjejers möjlighet att få höga betyg samt huruvida informanterna anser att plugga 

passar ett av könen bättre. De två sista underrubrikerna i detta kapitel redovisar två 

frågor vardera: ifall informanterna upplever att jämställdhet är inkluderad i 

undervisningen och om de anser att skolan uppmuntrar elever att bryta könsnormer 

samt ifall de upplever att det finns risk att bli diskriminerad/kränkt på skolan och 

huruvida de anser att skolan är jämställd. Resultatet av enkätsvaren presenteras här i 

samma ordning som frågorna ställts i enkäten. Svarsresultatet presenteras 

inledningsvis i ett diagram för att sedan kommenteras tillsammans med de 

kommentarer som inkommit för varje fråga genom enkätundersökningen. 
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4.1 Kommunikation 

 

 
Figur 1. Svar på frågan ”Upplever du att lärare talar på samma sätt till tjejer och killar?” 

För att undersöka informanternas erfarenheter av lärares bemötande av killar och 

tjejer vad gäller tal har informanterna ombetts svara på frågan om de upplever att 

lärare talar på samma sätt till tjejer och killar. De har dessutom i enkäten försetts med 

exemplet om lärare använder likadan röst eller samma ord till killar och tjejer för att 

tydliggöra vad som efterfrågas. 71 % av killarna och 32 % av tjejerna har svarat ja på 

frågan medan 68 % av tjejerna och 29 % av killarna har valt svarsalternativ nej. Av 

enkätsvaren framgår att informantgrupp killar i mycket större utsträckning än 

informantgrupp tjejer har uppgett att de upplever att lärare talar på samma sätt till 

båda könen.  

 

Tio av killarna som anser att lärare talar likadant till killar och tjejer har kommenterat 

denna fråga. Dessa kommentarer handlar om att många av killarna inte tänker på 

huruvida lärare bemöter killar och tjejer på olika sätt och dessutom tycks flera av 

killarna uppleva att lärare endast talar likadant till båda könen ibland, men inte alltid. 

Endast en kommentar har inkommit där informanten fullt står fast vid sitt positiva 

svar på denna fråga, han menar att alla lärare som undervisar honom på gymnasiet 

talar likadant till båda könen men att de lärare han hade på högstadiet inte gjorde det. 

Av tjejerna som svarat ja på denna fråga har åtta inkluderat kommentarer. Liksom 

killarna har ett par av dem skrivit att detta inte gäller alltid och ytterligare ett par 

menar att de inte reflekterar över hur lärare talar till elever.  

 

Majoriteten av tjejerna har alltså svarat nej på denna fråga och från dem har 16 

kommentarer insamlats. De flesta har skrivit att de upplever att lärare generellt är mer 

bestämda, använder en mörkare röst och en strängare eller otrevligare ton när de talar 

till killar än till tjejer. Dessutom har några av tjejerna skrivit att det finns skillnader i 

förväntningarna på tjejer, att somliga lärare förväntar sig mer av tjejer, har högre krav 
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på dem eller tar dem på mindre allvar än killarna. Vidare har några av tjejerna uttryckt 

att de är av åsikten att skillnaderna i lärares sätt att tala till tjejer och killar beror på 

elevernas beteende, att tjejerna är lydiga och killarna stökiga eller att killarna är 

mindre motiverade till skolarbete än tjejerna. Två av tjejerna menar att lärare är 

vänligare mot tjejer just för att de är lydiga eller för att risken är större att tjejer tar illa 

upp om lärare inte talar vänligt till dem. Av killarna som har svarat nej på denna fråga 

och därför inte upplever att lärare talar på samma sätt till killar och tjejer har sju 

kommenterat sina svar. Liksom tjejernas kommentarer handlar dessa informanters 

kommentarer om att de upplever att lärare är mer bestämda och stränga när de talar 

med killar än med tjejer samt att killar blir tillsagda av lärare i större grad än tjejer. 

Tre av dessa informanter har uppgett vad de anser att skillnaden i lärares tal till elever 

av olika kön beror på. En av dem menar att det beror på att killar är mer högljudda, en 

annan att orsaken är att killar svär mer än tjejer och en tredje menar att lärare upplever 

att killar är mindre seriösa än tjejer och därför talar på ett mer strängt sätt till dem. 

Slutligen menar en av killarna att det även finns en skillnad i hur kvinnliga och 

manliga lärare talar till elever. Denne informant har uttryckt att han upplever att 

kvinnliga lärare är trevligare mot kvinnliga elever än manliga. 

 
Figur 2. Svar på frågan ”Vilka elever upplever du talar mest i klassrummet?” 

Informanterna har ombetts svara på vilka elever de upplever talar mest i klassrummet: 

tjejer, killar eller båda lika mycket. Syftet med denna fråga är att undersöka om 

informanterna upplever att ett av könen tar större muntlig plats i klassrummet än det 

andra. 51 % av tjejerna respektive 59 % av killarna har uppgett att de upplever att 

killar talar mest i klassrummet. Vidare har 44 % av tjejerna och 22 % av killarna 

svarat att deras uppfattning är att både killar och tjejer talar lika mycket. Av tjejerna 

har 5 % valt svarsalternativ tjejer på frågan medan 19 % av killarna har valt samma 

svarsalternativ. Majoriteten av båda informantgrupperna är tämligen överens om att 

killar talar mest i klassrummet men en något större procentuell del av killarna har 

uppgett att de upplever att killar talar mest. Killarna har i mycket större utsträckning 
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än tjejerna uppgett att de upplever att tjejer talar mer. Dessutom har dubbelt så stor 

procentuell del av tjejerna än killarna svarat att deras uppfattning är att både tjejer och 

killar talar lika mycket i klassrummet. 

 

Av de killar som upplever att killar talar mest i klassrummet har fem kommenterat 

sina svar. Två av dessa informanter menar att killar talar utan att först ha fått ordet 

medan tjejer räcker upp handen och väntar på att få tillåtelse att tala, de menar att 

killar därför är mer ohyfsade än tjejer. Två andra av killarna har kommenterat sina 

svar med att de upplever att killar och tjejer talar om olika saker i klassrummet, att 

killar talar om sådant som har med undervisningen att göra medan tjejer talar om 

sådant som inte rör undervisningen. Slutligen menar den sista killen som har 

kommenterat sitt svar att killar pratar mer trots att majoriteten av eleverna i hans klass 

är tjejer. Åtta av tjejerna som upplever att killar talar mer har kommenterat sina 

enkätsvar. Samtliga av dessa kommentarer handlar om att killar vågar mer än tjejer i 

klassrummet, de är tuffa, högljudda och våghalsiga och är inte rädda för att säga fel 

saker i klassrummet. Dessutom har en av tjejerna dragit slutsatsen att killar talar mer 

på grund av sociala könsnormer, att de har blivit uppfostrade att ta mer plats. 

 

Av de informanter som uppgett att de upplever att både tjejer och killar talar lika 

mycket i klassrummet har tre av tjejerna respektive tre av killarna inkluderat 

kommentarer i sina enkätsvar. Samtliga av dessa kommentarer handlar om att de som 

talar mest i klassen är samlade i grupperingar och att dessa grupper består både av 

killar och tjejer. 

 

Endast fem procent av tjejerna har uppgett att de upplever att tjejer talar mest och den 

enda av dessa informanter som kommenterat sitt svar menar att det är antalet tjejer i 

klassrummet som är avgörande, att majoriteten av tjejerna i klassen är tjejer och 

därför hörs mer. Dessutom har endast en av killarna som har valt svarsalternativet 

tjejer kommenterat sitt svar. Denna killes kommentar handlar om att tjejerna talar mer 

men att det ändå är killarna som hörs i större utsträckning eftersom de talar högre. 
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Figur 3. Svar på frågan ”Tycker du att lärare tillåter att tjejer och killar talar lika mycket i klassrummet?” 

För att undersöka om informanterna upplever att lärare är rättvisa i sitt bemötande av 

elever har informanterna fått uppge om de tycker att lärare tillåter att killar och tjejer 

talar lika mycket i klassrummet. Resultatet visar att 76 % av killarna och 58 % av 

tjejerna har svarat ja på frågan och upplever därför att lärare tillåter båda könen tala 

lika mycket i klassrummet. Emellertid har 42 % av tjejerna respektive 24 % av 

killarna svarat nej på frågan. Detta innebär att majoriteten av båda informantgrupper, 

men en större procentuell del av killarna, upplever att tjejer och killar tillåts tala lika 

mycket. Samtidigt upplever tjejerna i större utsträckning än killarna att lärare tillåter 

ett av könen tala mer än det andra i klassrummet. 

 

Av killarna som har svarat ja har tre skrivit kommentarer och två av dessa informanter 

upplever att lärare uppmuntrar alla elever att tala i klassrummet och specifikt de 

elever som vanligtvis är tysta. Den tredje killen har uttryckt att elever inte tillåts tala 

över huvud taget, att ”Helst ska bara läraren prata”. Sju av tjejerna som har uppgett att 

de tycker att lärare tillåter killar och tjejer tala lika mycket och har kommenterat sina 

enkätsvar. Även en av tjejerna menar att det i princip endast är läraren som tillåts tala 

i klassrummet, eleverna får alltså tala lika lite. En annan av tjejerna har uttryckt att 

hon tycker att ”läraren fördelar talan bra i klassen”. I övrigt handlar tjejernas 

kommentarer om att de tillåts tala lika mycket som killarna men gör det inte.  

 

Emellertid tycker inte alla informanter att lärare tillåter att tjejer och killar talar lika 

mycket i klassrummet. Nio tjejer som har svarat nej på frågan har kommenterat sina 

svar. Dessa informanter har uttryckt olika upplevelser om vem som tillåts tala. Fem av 

tjejerna upplever att killar tillåts tala mer än tjejer, att de tillåts tala rakt ut och ta 

större muntlig plats i klassrummet. Dessutom har en av tjejerna tillagt att tjejer 

förväntas svara på lärares frågor i större utsträckning än killar. Tre av tjejerna har 

däremot skrivit kommentarer som handlar om att killar blir tillsagda snabbare och 
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oftare än tjejer, vilket tyder på att dessa informanter upplever att tjejer tillåts tala mer. 

En avsevärt mindre del av killarna än tjejerna har uppgett att de inte tycker att lärare 

tillåter att killar och tjejer talar lika mycket i klassrummet. Fem av killarna som har 

svarat nej på frågan har skrivit kommentarer. Dessa kommentarer handlar om att 

killar i större utsträckning än tjejer får tillsägelser när de talar. En av killarna menar 

att det beror på att tjejer väntar på att bli tilldelade talutrymme innan de yttrar sig: 

”Tjejer räcker upp handen medan killar säger rakt ut och därför blir vi tillsagda”. 

Dessutom har en av killarna kommenterat att ”Men killarna pratar ändå”, vilket kan 

tolkas som att informanten upplever att killarna talar även när de inte har tillåtelse. 

4.2 Betyg och att plugga 

Figur 4. Svar på frågan ”Tycker du att killar och tjejer har samma möjlighet att få höga betyg?” 

För att undersöka om informanterna anser att alla elever kan nå framgångsrika resultat 

i skolan har de fått svara på frågan om de tycker att killar och tjejer har samma 

möjlighet att få höga betyg. Detta eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka 

om informanterna upplever att det finns skillnader i killars och tjejers förutsättningar i 

skolan. Hela 80 % av killarna har svarat ja på denna enkätfråga och 60 % av tjejerna 

har valt samma svarsalternativ medan 40 % av tjejerna respektive 20 % av killarna 

har svarat nej på frågan. Majoriteten av både informantgrupp tjejer och 

informantgrupp killar har uppgett att de anser att killar och tjejer har samma möjlighet 

att få höga betyg. Resultatet visar även att dubbelt så stor procentuell del av tjejerna 

som killarna upplever att killar och tjejer inte har lika stor möjlighet att få höga betyg.  

 

Sju av killarna som anser att alla elever har samma möjlighet att få höga betyg har 

motiverat sina svar med kommentarer. De allra flesta av dessa kommentarer handlar 

om att varje individ är ansvarig för sitt eget betyg och att kön inte har någon betydelse 

för möjligheten att få höga betyg. Två av killarna har, trots att de svarat ja på frågan, 

uttryckt att det finns restriktioner till deras enkätsvar. Dessa killar menar att tjejer 
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ägnar mer tid åt att studera än killar, vilket kan påverka möjligheten till höga betyg, 

samt att många lärare är av uppfattningen att tjejer gör bättre ifrån sig i skolan. Av de 

tjejer som svarat ja på denna fråga har fem inkluderat kommentarer i sitt enkätsvar. 

Liksom killarnas kommentarer handlar dessa tjejers om att varje individs inställning 

till skolarbete avgör om ett högt betyg kan uppnås och att elevens kön inte spelar in. 

Dessutom har en av tjejerna tillagt att hon inte upplever att någon av hennes lärare 

favoriserar något av könen.  

 

En stor del av tjejerna har svarat nej på denna enkätfråga och uppgett att de inte anser 

att killar och tjejer har samma möjlighet att få höga betyg. Av dessa informanter har 

sju kommenterat sina svar och har olika uppfattningar om vilka som gynnas i 

bedömningen. Fyra av tjejerna har uttryckt att killar har en fördel i betygssättningen. 

De har skrivit att det är lättare för killar än för tjejer att uppnå ett godkänt betyg samt 

att killar får högre betyg än tjejerna. Ett par av dem har specifikt skrivit att idrott är ett 

ämne där de upplever att killar får bättre betyg än tjejer samt att det är orättvist. 

Dessutom har två av tjejerna uttryckt att de upplever att lärare har högre krav och 

förväntningar på tjejer. Däremot uttrycker en av tjejerna att hon upplever att det är 

tjejer som gynnas i bedömningen och att hennes uppfattning är att tjejer lättare får 

höga betyg. Till skillnad från tjejerna är killarna som har kommenterat sina svar 

överens om vem som har fördel i skolan. Av killarna som har svarat nej har fem 

informanter kompletterat sina svar med kommentarer. Samtliga av dessa 

kommentarer handlar om att de upplever att tjejer får höga betyg i större utsträckning 

än killar. 

Figur 5. Svar på frågan ”Tycker du att plugga passar ett av könen bättre än det andra?” 

För att få veta om informanterna anser att det feminint eller maskulint att ägna tid och 

energi åt skolarbete har de ombetts svara på frågan om de tycker att plugga passar ett 

av könen bättre än det andra. 83 % av tjejerna har uppgett att studier passar båda 

könen lika bra medan 54 % av killarna har valt samma svarsalternativ. Vidare har 46 
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% av killarna och 17 % av tjejerna valt svarsalternativ tjejer på denna enkätfråga. 

Dessutom har ingen av informanterna uppgett att det passar killar bättre än tjejer att 

plugga. Dessa resultat visar att tjejerna i mycket större utsträckning än killarna anser 

att studier är könsneutrala medan en ansenlig större procentuell del av killarna än 

tjejerna anser att det passar tjejer bättre än killar att plugga.  

 

Fem av tjejerna som har uppgett att de tycker att studier passar båda könen lika bra 

har kommenterat sina svar. Dessa tjejer menar att initiativet att plugga är individuellt 

och oberoende av kön. De har framhållit olika företeelser som individens 

studieförmåga kan bero på. De har uppgett att deras uppfattning är att det kan bero på 

koncentrationsförmåga, ämnet som ska studeras eller vilket program man tillhör. 

Endast en av killarna som har uppgett att de anser att studier passar båda könen lika 

bra har kommenterat sitt svar och menar liksom tjejerna att hur väl studier passar en 

person är individuellt och har inte med kön att göra.  

 

Av killarna som har valt svarsalternativ tjejer har åtta inkluderat kommentarer i sina 

enkätsvar. Tre av dessa killar har uttryckt att det är mer accepterat för tjejer att ägna 

tid och energi åt skolarbete och att det finns normer i samhället som gör att studier 

uppfattas feminina. Ytterligare tre av killarna menar att deras uppfattning är att tjejer 

är bättre på att plugga än killar medan de två andra killarna anser att det passar tjejer 

bättre att plugga för att killar är latare än tjejer respektive att tjejer är mer fokuserade 

än killar. Fyra av tjejerna som har svarat att de tycker att plugga passar tjejer bäst har 

kommenterat sina enkätsvar. Tre av tjejerna har uttryckt, liksom några av killarna, att 

det är normer som gör plugg mer feminint och mer accepterat för tjejer, vilket alltså 

innebär att det är mindre accepterat för killar att plugga. Dessutom menar en av dessa 

informanter att tjejer har högre förväntningar på sig att få bra resultat i skolan och att 

de därför upplever att de tvingas studera mycket. 
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4.3 Undervisning och att bryta könsnormer 

Figur 6. Svar på frågan ”Upplever du att jämställdhet ingår i undervisningen?” 

För att undersöka om informanterna upplever att skolan förmedlar jämställdhet har de 

ombetts svara på frågan om de upplever att jämställdhet ingår i undervisningen. 

Informanterna har dessutom blivit försedda med exempelfrågan om deras lärare talar 

om könsroller och vad jämställdhet innebär. 75 % av killarna respektive 36 % av 

tjejerna upplever att jämställdhet ingår i undervisningen. Följaktligen har 64 % av 

tjejerna och 25 % av killarna uppgett att de inte upplever att jämställdhet är 

inkluderad i den undervisning som de tar del av. Vad gäller denna fråga är de båda 

informantgrupperna inte eniga. Majoriteten av killarna har uppgett att de upplever att 

jämställdhet faktiskt ingår i undervisningen medan majoriteten av tjejerna är av 

motsatt uppfattning.  

Sex av killarna som har svarat ja på denna enkätfråga har kommenterat sina svar men 

endast en av informanterna har gjort det med säkerhet och menar att lärarna 

inkluderar jämställdhet väl i undervisningen. Resterande informanter som har skrivit 

kommentarer menar att jämställdhet inte ingår i särskilt stor utsträckning, att det 

endast ingår lite eller att det endast har nämnts. Dessutom har en av killarna uttryckt 

att han anser att det inte är relevant att jämställdhet inkluderas i alla ämnen. Av 

tjejerna som har svarat ja på enkätfrågan har 15 skrivit kommentarer. 12 av dessa 

tjejer har uttryckt att endast vissa lärare inkluderar jämställdhet i undervisningen och 

att det inte ingår i all undervisning. Dessutom har flera av dessa 12 skrivit att de 

upplever att jämställdhet ingår för lite. Två av tjejernas kommentarer handlar om att 

det ingår tillräckligt mycket medan den sista av tjejerna som svarat ja på frågan 

framhåller att det är viktigt att jämställdhet är inkluderad i undervisningen.  

 

Vidare har 13 av tjejerna som har svarat nej på frågan kommenterat sina svar. Sex av 

dessa har i sina kommentarer uttryckt att de önskar att jämställdhet skulle ingå i 

undervisningen medan en av tjejerna menar att hon är nöjd med att det inte ingår 

eftersom hennes åsikt är att jämställdhet är löjligt. Vidare konstaterar två av tjejerna i 
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sina kommentarer att de upplever att de aldrig har hört lärare tala om jämställdhet. 

Dessutom har fyra av tjejerna skrivit att, trots att lärare inte tar upp jämställdhet i 

undervisningen, upplever de att elever på eget initiativ brukar diskutera 

jämställdhetsfrågor utanför lektionstid. För övrigt har fem av killarna som har uppgett 

att de inte upplever att jämställdhet ingår i undervisningen inkluderat kommentarer i 

deras enkätsvar. Tre av dessa killar har konstaterat att de upplever att de aldrig har 

hört någonting om jämställdhet i skolans undervisning medan en av killarna har 

uppgett att han, trots att lärarna inte inkluderar ämnet i undervisningen, har lagt märke 

till att vissa läroböcker har ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom har en av killarna 

uttryckt att han inte upplever att könsfrågor och jämställdhet är viktiga att inkludera i 

undervisningen. 

 

 
Figur 7. Svar på frågan ”Upplever du att skolan uppmuntrar sina elever att göra val som bryter mot 

könsnormer?” 

För att ta reda på om informanterna upplever att de får stöd av skolan om de skulle 

vilja göra val som inte är könsstereotypa har jag ställt dem frågan om de upplever att 

skolan uppmuntrar dem att göra val som bryter mot könsnormer. Informanterna har 

dessutom, i enkäten, försetts med ett exempel på ett sådant val: ”att välja en typisk 

’killkurs’ eller ett typiskt ’tjejprogram’”. 68 % av tjejerna respektive 64 % av killarna 

har svarat att de inte upplever att skolan uppmuntrar val som bryter mot könsnormer. 

Detta innebär att 36 % av killarna och 32 % av tjejerna har svarat ja på frågan. Båda 

informantgrupper är tämligen eniga vad gäller denna fråga. Majoriteten av både 

killarna och tjejerna har uppgett att de inte upplever att skolan uppmuntrar sina elever 

att göra val som bryter mot könsnormer.  

 

Nio av tjejerna som har svarat nej på frågan har kommenterat sina svar. Fem av dessa 

har uttryckt att de upplever att de inte får någon uppmuntran eller något stöd alls när 

de ska göra val i skolan, att de själva tvingas söka efter information om valen. Tre av 
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tjejerna poängterar att de inte får någon uppmuntran att göra val som bryter mot 

könsnormer men att skolan faktiskt inte hindrar elever som vill göra val som 

överskrider vad som är könsstereotypt. Vidare har en av tjejerna uttryckt att skolans 

personal, trots att de inte uppmuntrar elever att bryta könsnormer, faktiskt uppmuntrar 

elever att studera. Även tre av killarna som har svarat nej på frågan och därför 

upplever att skolan inte uppmuntrar till könsnormsöverskridande val har inkluderat 

kommentarer i sina enkätsvar. Dessa tre killar har uppgett, liksom några av tjejerna, 

att skolan inte alls uppmuntrar dem när de ska göra val i skolan, de får välja helt och 

hållet självständigt.  

 

Av de killar som har valt svarsalternativ ja på denna fråga har fyra kommenterat sina 

svar. Två av dessa killar har uppgett att de upplever att det finns insatser inom skolan 

och kommunen som syftar till att uppmuntra tjejer att välja killdominerade 

gymnasieprogram, specifikt teknikprogrammet. En av killarna har uttryckt sina egna 

erfarenheter av skolans uppmuntran och har uppgett att han själv blivit uppmuntrad 

att välja ett tjejdominerat program. Den sista killen har skrivit att ”De försöker i alla 

fall” vilket kan tolkas som att skolans personal anstränger sig trots att det inte 

nödvändigtvis behöver vara särskilt framgångsrikt. Även fyra av tjejerna som har 

uppgett att skolan faktiskt uppmuntrar till könsnormsöverskridande val har 

kommenterat sina enkätsvar. En av tjejerna har uttryckt att hon tycker att det är fel, 

vilket kan tolkas som att hon upplever att elever borde få göra val självständigt utan 

påverkan av skolans personal. Dessutom har två av dessa tjejer poängterat, i likhet 

med några av killarnas kommentarer, att det finns insatser inom skolan för att få tjejer 

att välja killdominerade program. Dessa tjejer har specifikt uppgett 

industriprogrammet som exempel. Vidare har den sista av tjejerna som har 

kommenterat sitt enkätsvar uttryckt att skolan uppmuntrar till val som bryter mot 

könsnormer men att det inte är det enda syftet med denna uppmuntran.  
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4.4 Diskriminering, kränkning och jämställd skola 

 
Figur 8. Svar på frågan ”Upplever du att det finns risk att bli diskriminerad och/eller kränkt på grund av 

sitt kön i skolan?” 

I enkäten har informanterna ombetts svara på frågan huruvida de upplever att det 

finns risk att bli diskriminerad och kränkt på grund av sitt kön i skolan. Syftet med 

denna fråga är att kontrollera huruvida informanterna upplever att de riskerar att bli 

illa behandlade på skolan på grund av deras kön. 73 % av killarna respektive 51 % av 

tjejerna har svarat nej på enkätfrågan medan 49 % av tjejerna och 27 % av killarna har 

uppgett att de upplever att det faktiskt finns risk att bli diskriminerad och kränkt på 

grund av sitt kön i skolan. Det finns stora skillnader i informanternas upplevelser vad 

gäller denna fråga. En ansenlig majoritet av killarna upplever inte att risken att bli 

diskriminerad och kränkt finns medan nästintill hälften av tjejerna upplever att man 

riskerar diskriminering och kränkning i skolan.  

 

Trots att en stor procentuell del av killarna har svarat nej på frågan har endast två av 

dem kommenterat sina svar. Den ene av dessa killar har uppgett att han har svarat nej 

på frågan eftersom han själv inte har uppfattat att diskriminering eller kränkning 

förekommer på skolan. Den andre killen har uppgett att hans uppfattning är att ålder 

är avgörande hos de personer som diskriminerar och kränker, han menar att alla som 

studerar och arbetar på gymnasiet är vuxna och att ingen därför blir kränkt eller 

diskriminerad där. Även majoriteten av tjejerna har uppgett att de inte upplever att de 

riskerar att bli kränkta eller diskriminerande på skolan. Fyra tjejer av dessa 

informanter har kommenterat sina svar. Tre av tjejerna har uttryckt i sina 

kommentarer att de, precis som en av killarna, svarat nej på frågan för att de faktiskt 

inte uppfattat att någon blir diskriminerad eller kränkt. Den fjärde av tjejerna menar 

att ”Alla är accepterade på skolan” vilket kan tolkas som att denna informant upplever 

att det inte finns något slag av kränkningar alls på skolan, varken på grund av kön 

eller annan anledning. 
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Av de tjejer som däremot har svarat ja på frågan och därför uppgett att de upplever att 

det finns risk att bli diskriminerad eller kränkt på grund av sitt kön har tolv 

kommenterat sina svar. Fyra av dessa tjejer har uppgett att de upplever att det är 

elever som diskriminerar och kränker på skolan medan ytterligare fyra menar att deras 

uppfattning är att vuxna män diskriminerar och kränker på skolan. Dessa fyra 

informanter har specificerat att diskrimineringen handlar om att tjejer får utstå 

kommentarer som är sexistiska, nedlåtande och nedvärderande mot kvinnor samt att 

tjejer på idrotten får höra att de inte är kompetenta sportutövare: ”Tjejer kan inte 

sporta”. Tre av tjejerna har skrivit kommentarer som handlar om att deras uppfattning 

är att personer vars genusidentitet inte följer samhällets normer kan bli utsatta för 

diskriminering och kränkning, till exempel ”en kille som beter sig som en tjej”, ”om 

man är en hen” och ”en kille som klär sig tjejigt”. Dessutom har den tolfte tjejen 

specificerat att hon upplever att diskriminering och kränkningar främst förekommer 

på praktiska program. Fem av killarna som har svarat ja på enkätfrågan har även 

kommenterat sina svar och tre av dem har uppgett att de upplever att diskriminering 

finns överallt i samhället. Dessutom har en av dessa tre uttryckt att han inte anser att 

det går att motverka. Vidare har en av killarna i sin kommentar, liksom några av 

tjejerna, specificerat vad han upplever att diskrimineringen består av: ”När vissa 

skämtar tar man illa upp”. Slutligen har en kille uppgett vilka han upplever är de som 

diskriminerar, han har skrivit att det på skolan finns många idioter, vilket tyder på att 

han själv tar avstånd från diskriminering. 

 

 
Figur 9. Svar på frågan ”Tycker du att skolan är jämställd?” 

För enkätens sista fråga ville jag undersöka informanternas helhetsintryck av skolan 

vad gäller jämställdhet. Därför har de fått svara på frågan om de anser att skolan är 

jämställd. 73 % av killarna respektive 65 % av tjejerna har valt svarsalternativ ja 

medan 35 % av tjejerna och 27 % av killarna har uppgett att de inte anser att skolan är 
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jämställd. En betydande majoritet av båda informantgrupper har svarat ja på frågan 

och tycker alltså att skolan är jämställd men en något större procentuell del av killarna 

än tjejerna har svarat ja på frågan.  

 

Fyra av killarna som har svarat ja på frågan har skrivit kommentarer. En av killarna 

som trots allt uppgett att han anser att skolan är jämställd har, i sin kommentar, 

uttryckt att han inte anser att skolan är totalt jämställd, endast ”hyfsat”, medan en 

annan av killarna uppger att han är osäker på sitt svar men att han hoppas att skolan är 

jämställd. Vidare handlar en annan av killarnas kommentarer om att skolan har nått 

den högsta möjliga nivån av jämställdhet och den sista informanten som har 

kommenterat sitt positiva svar menar att det är alla elevers jämlika möjlighet att till en 

bra utbildning som gör att skolan är jämställd. Fyra av tjejerna som har uppgett att de 

anser att skolan är jämställd har inkluderat kommentarer. Två av dessa tjejer har 

uttryckt att de trots allt inte anser att skolan är helt jämställd. En annan av tjejernas 

kommentarer handlar om att fördelningen av de båda könen på skolan inte är jämn, att 

fler killar går på skolan, och att skolan därför inte är jämställd trots att hon svarat ja 

på enkätfrågan. Vidare har den fjärde tjejen skrivit i sin kommentar att hon inte kan 

komma på någonting som inte är jämställd i skolan, vilket kan tolkas som att hon 

anser att skolan är totalt jämställd.  

 

Av tjejerna som har uppgett att de anser att skolan inte är jämställd har sex 

kommenterat sina enkätsvar. En av dessa informanter har skrivit att hon svarat nej på 

frågan eftersom hennes åsikt är att skolan endast delvis är jämställd medan en annan 

av tjejerna menar att skolan trots allt är en av de mest jämställda platserna i samhället. 

Dessutom har en tjej uttryckt i sin kommentar att hon upplever att skolan arbetar allt 

mer för att blir jämställd. Två av tjejerna har specificerat varför de anser att skolan 

inte är jämställd, den ena av tjejerna upplever att tjejer hånas och nedvärderas medan 

den andra menar att det på skolan finns så mycket fördomar och att skolan därför inte 

är jämställd. Den sjätte tjejen som har kommenterat sitt svar har sammanfattat sin 

upplevelse av skolans jämställdhet och uttryckt att det i skolan är ”Relativt 

jämställt!”. Tre av killarna som har svarat nej på frågan om de anser att skolan är 

jämställd har kommenterat sina svar i enkäten. Liksom en av tjejerna som 

kommenterat att hennes uppfattning är att skolans jämställdhet beror på hur jämn 

fördelningen mellan tjejer och killar är har en av killarna kommenterat att skolan inte 

är jämställd eftersom fördelningen inte är jämn. En annan av killarna som har svarat 

nej och kommenterat sitt svar menar att lärarnas beteende och attityder är vad som gör 

att skolan inte är jämställd, att vissa lärare favoriserar elever av det ena könet. 

Avslutningsvis har den tredje killen uttryckt att han svarat nej på frågan eftersom han 

faktiskt anser att skolan inte är helt jämställd. 
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5. Diskussion 
 

Detta kapitel är indelat i två avsnitt: metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Inledningsvis diskuteras studiens metodval och därefter enkätresultatet (se kapitel 4) i 

förhållande till uppsatsens bakgrundskapitel (se kapitel 2).  

5.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med att välja en enkätundersökning som metod för denna studie var att tillåta 

informanterna att vara så anonyma som möjligt för att uppmuntra dem att vara ärliga 

när de besvarade enkäten utan att riskera att bli dömda för sina svar. Detta eftersom 

informanterna skriver ner sina enkätsvar på ett papper snarare än att svara muntligt 

liksom i en intervju. Dessutom skall informanterna inte skriva sina namn på enkäten. 

En annan fördel med en enkät som studiemetod hellre än en intervjustudie är att 

informanterna påverkas av mina egna värderingar i så liten utsträckning som möjligt. 

I en intervjustudie kan inte minst rösten avslöja attityder och påverka informanterna. 

Jag bedömer därför att med en enkät som metod undviks i största möjliga mån att 

informanterna svarar vad de tror att jag önskar att de ska svara. När intervjuer 

används som metod finns dock möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan ge en 

djupare förståelse av informanternas upplevelser. Emellertid är informanterna då inte 

anonyma för mig och därför är det inte garanterat att de är ärliga i sina svar. Min 

uppfattning är alltså att en enkät är den mest anonyma och ärliga 

undersökningsmetoden. Informanterna i denna studie representerar endast en skola 

från en kommun och för att kunna generalisera enkätresultatet hade en större studie 

med fler informanter från ett större spridningsområde krävts. Däremot går 

informanterna på spridda gymnasieprogram på den berörda skolan. 

 

För att försöka bedöma kvaliteten av metoden i en kvantitativ undersökning kan 

begreppen reliabilitet och validitet användas. Alltså tillförlitligheten och säkerheten i 

undersökningen. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan tillförlitligheten i en 

enkätundersökning inte påverkas i stor utsträckning innan informanterna besvarat 

enkäten. Den enda möjligheten att kontrollera tillförlitligheten innan enkäten delas ut 

till studiens informanter är att säkerställa att enkätfrågorna inte kan missuppfattas. 

Därför tog jag hjälp av handledare, kollegor, vänner och familj för att ta reda på om 

enkätfrågorna var tydliga och enkelt kunde besvaras innan de delades ut till mina 

riktiga informanter. Vidare menar Patel och Davidsson (2003) att tillförlitligheten i en 

enkät endast kan bedömas efter att enkätresultatet insamlats genom att undersöka om 

informanterna lät bli att svara på någon av frågorna, om de saknat något 

svarsalternativ och därför tillagt ett eget alternativ eller om de valt mer än ett 

svarsalternativ. I denna undersökning har de 136 informanterna besvarat alla nio 

frågor i enkäten och endast valt ett av de svarsalternativ som fanns på varje fråga. De 

fyra enkäter som inte kunde användas i studien saknade endast uppgift om 

informanternas kön men hade i övrigt besvarats fullständigt. Enkäten har dessutom 

besvarats under lektionstid med undervisande lärare närvarande för att maximera 
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antalet seriösa enkätsvar. Därför kan enkätresultatet i denna studie anses ha en god 

reliabilitet.  

 

Vad gäller validiteten påpekar Patel och Davidsson (2003) att säkerheten i en 

studiemetod beror på om den undersöker vad studien syftar till att undersöka. För att 

bedöma validiteten i undersökningens metod poängterar de vikten av att vara väl 

påläst inom ämnet som ska studeras samt att ta hjälp av någon som har kunskap om 

ämnet. Ämnet jämställdhet i skolan är förvisso brett och har avgränsats i 

bakgrundskapitlet (se kapitel 2) i denna uppsats för att överensstämma med 

uppsatsens syfte. Bakgrundskapitlet syftar till att ge läsaren en god uppfattning om 

tidigare forskning och teorier kring hur jämställdheten generellt ser ut i skolan idag 

men är anpassat efter de forskningsfrågor som denna uppsats är baserad på. Dessutom 

har både uppsatsens handledare samt verksamma lärare på skolan där enkäten delades 

ut kontrollerat och hjälpt mig formulera enkätfrågorna innan jag delade ut dem till 

informanterna. 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatredovisningen har delats upp i underkategorier utifrån vilka aspekter av 

jämställdhet i skolan som behandlas. Därför har samma tematiska underkategorier 

använts i detta avsnitt. I resultatdiskussionen behandlas inledningsvis 

kommunikationen i klassrummet och sedan elevers möjlighet att få höga betyg samt 

huruvida det passar ett av könen bättre att plugga. Därefter diskuteras informanternas 

upplevelser av undervisning om jämställdhet samt huruvida skolan uppmuntrar elever 

att bryta mot könsnormer. I den sista underkategorin diskuteras informanternas 

upplevelser av risken att bli diskriminerad och kränkt på skolan samt deras generella 

uppfattning av jämställdheten i skolan. 

5.2.1 Kommunikation 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att killar i mycket större utsträckning än 

tjejer anser att lärare talar likadant till båda könen. Killars och tjejers olika 

upplevelser av hur de bemöts av lärare kan bero på killarnas dominerande och 

tjejernas passiva roller i klassrummet och att killar därför får mer uppmärksamhet av 

lärarna (SOU 2009:64). Det är således möjligt att killarna inte upplever skillnaden i 

lärarens tal till elever av olika kön eftersom de själva bemöts som vuxna (Einarsson & 

Hultman, 1984). Av informanterna har framför allt tjejerna men även några av 

killarna påpekat att lärare använder en mörkare och mer sträng röst när de talar till 

killar vilket även Einarsson och Hultman (1984) upptäckt under deras observationer. 

Tjejerna bemöts alltså med en ljusare röst och mjukare ton. En av tjejerna upplever att 

lärarnas tal till tjejer tyder på de inte tar dem på allvar. Sådant förhållningssätt till 

tjejer förminskar dem och de bemöts som om de vore barn, dessutom innebär 

skillnaderna i lärares tal till elever att killar och tjejer hålls isär och får olika stor 

betydelse i klassrummet (Einarsson & Hultman, 1984). Enligt enkätresultatet upplever 
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flera av informanterna att lärares olika bemötande av tjejer och killar har sin grund i 

att killar är stökiga och tjejer är lydiga, vilket är de olika roller som skolan fostrar in 

eleverna i; dominanta killar och passiva tjejer (Einarsson & Hultman, 1984). Detta 

eftersom tjejer förväntas rätta sig efter den dolda läroplanens regler i större 

utsträckning än killar (se avsnitt 2.3).  

 

En stor del av informanterna upplever att killarna dominerar taltiden i klassrummet. 

Tjejerna menar att denna dominans beror på att killar är högljudda och mer modiga än 

tjejer är medan killarna poängterar att det beror på att killar inte väntar på att få 

lärares tillåtelse att tala medan tjejer räcker upp handen för att bli tilldelad taltid 

(Einarsson & Hultman, 1984). Att killar ignorerar klassrumsregeln om att vänta på sin 

tur tyder på att de anser att de förtjänar att tala mest i klassrummet (Steenberg, 1997). 

En av informanterna har konstaterat att killar talar även när de inte har tillåtelse av 

läraren vilket pekar på att de inte tar hänsyn till att läraren är klassrummets ledare i 

samma utsträckning som tjejerna, som följer reglerna, gör (Einarsson & Hultman, 

1984). Dessutom uppfostras killar traditionellt att ta mer muntlig plats än tjejer, 

(Einarsson & Hultman, 1984) vilket en av tjejerna har uppmärksammat.  

En stor del av killarna upplever att tjejer talar mest i klassrummet. Det är möjligt att 

dessa upplevelser har sin grund i att tjejer och killar faktiskt talar lika mycket 

eftersom en jämn fördelning av talutrymme i klassen vanligtvis uppfattas som att 

tjejerna är dominanta. Samtidigt upplever nästan hälften av tjejerna att både tjejer och 

killar talar lika mycket vilket kan bero på samma princip: att killarnas muntliga 

övertag uppfattas som om talet är jämt fördelat (Einarsson & Hultman, 1984; SOU 

2009:64). Ett par av informanterna har konstaterat att läraren talar mest i klassrummet 

och att eleverna förväntas vara tysta, vilket stämmer överens med Einarsson och 

Hultmans (1984) två tredjedels-regel. Eleverna får alltså en mycket liten del av 

talutrymmet i klassrummet, av vilken killarna upptar majoriteten. 

 

Att killarna i större utsträckning än tjejerna upplever att lärare tillåter alla elever tala 

lika mycket kan bero på att killarna själva har större tillgång till talutrymmet i klassen 

(SOU 2009:64) och därför inte själva missgynnas. Tjejerna som är av uppfattningen 

att alla tillåts tala lika mycket upplever att de har tillåtelse att tala lika mycket som 

killarna men låter bli att göra det. Det är möjligt att anta att tjejerna avstår från att tala 

eftersom de inte upplever att de har någonting viktigt att säga (Svaleryd, 2002). 

Däremot är flera av informanterna överens om att lärare tillåter killar ta mer plats i 

klassrummet, men även att killar får utstå fler tillsägelser än tjejer. Dessa tillsägelser 

innebär alltså att läraren uppmärksammar killarna mer än tjejerna (Einarsson & 

Hultman, 1984). Detta eftersom killar bryter mot klassrummets regler medan tjejerna 

följer reglerna (se avsnitt 2.3). En av tjejerna har påpekat att tjejer blir sårade om 

lärare är stränga mot dem vilket å ena sidan kan bero på att de är ovana vid 

tillrättavisningar eftersom det sällan är nödvändigt, i och med att de följer 

klassrumsreglerna (Steenberg, 1997). Å andra sidan kan det bero på att tjejer har tillit 

till läraren som auktoritet och därför upplever att en tillsägelse är ett hårt straff 

(Einarsson & Hultman, 1984). Ett par av killarna har uppmärksammat att killar får 
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tillrättavisningar när de svär. Eftersom det hör till lärarens roll att motverka fult språk 

kan killarnas syfte med svordomarna vara att protestera mot och utmana läraren. 

Dessutom är det möjligt att killarna svär för att det anses vara maskulint och genom 

att aktivt vara maskulin tar de avstånd från det som är feminint (Einarsson & 

Hultman, 1984). Det fula språket blir då ett sätt för killarna att visa att de inte tillhör 

tjejerna. 

5.2.2 Betyg och att plugga 

 

Enkätresultatet visar att de allra flesta av informanterna upplever att alla elever har 

samma möjlighet att få höga betyg eftersom varje individ har ansvar för sin egen 

utbildning. Detta innebär att informanterna upplever att skolan uppfyller kravet i 

läroplanen om lika möjlighet till utbildning för killar och tjejer (Skolverket, 2011). 

Emellertid upplever en stor del av både killarna och tjejerna att samma möjlighet inte 

finns för alla och kan å ena sidan förklaras med lärares olika föreställningar om killars 

och tjejers kompetens (Hedlin, 2006) och å andra sidan att inte alla tar ansvar för sin 

utbildning. Några av tjejerna upplever att det krävs mindre ansträngning för killar att 

uppnå bra betyg. Denna uppfattning kan förklaras med att killar uppmärksammas av 

lärare i större utsträckning när de presterar väl samt att killarna själva därför upplever 

att de inte behöver anstränga sig (Hedlin, 2006). Det är alltså möjligt att killarna får 

tjejerna att tro att de får bra betyg utan att anstränga sig. Ett par av tjejerna upplever 

att det är orättvist att killar får bättre betyg än tjejer i ämnet idrott och hälsa. Enligt 

statistiken gäller generellt att idrott och hälsa är det enda ämnet där killar faktiskt har 

bättre betyg än tjejer (SOU 2009:64). Denna fördel för killar kan bero på en generell 

föreställning i samhället om att killar är bättre sportutövare än tjejer (Hedlin, 2006). I 

motsats till tjejerna är killarna av uppfattningen att tjejer får bättre betyg, vilket även 

stämmer överens med den generella statistiken (SOU 2009:64). Dessa uppfattningar 

kan å ena sidan tolkas som att lärare är partiska till tjejers fördel eller, å andra sidan, 

att tjejer presterar bättre än killar och därför uppnår högre betyg. 

 

Ingen av informanterna anser att det passar killar bäst att plugga. Detta kan förklaras 

med att det inte anses vara förenligt med den maskulina rollen att anstränga sig 

intellektuellt (SOU 2010:99). Ett par av killarna menar att killar är latare än tjejer och 

mindre motiverade till skolarbete och därför passar det dem sämre att studera. 

Killarnas ”lathet” kan även bero på att killar generellt har en negativ attityd till 

studier: det finns en föreställning om att killar ska nå bra skolresultat utan att behöva 

plugga (SOU 2010:99). De flesta informanter anser att det passar båda könen lika bra 

att plugga och att individens koncentrationsförmåga eller gymnasieprogram är 

avgörande för studieförmågan. Det sistnämnda kan tolkas som att programmet eleven 

väljer avgör hur väl det passar för denne att plugga, att plugga passar då vissa elever 

på vissa program bättre än andra elever på andra program. 

 

Flera av informanterna som anser att det passar tjejer bäst att plugga menar att det är 

mer socialt accepterat för tjejer att anstränga sig i skolarbetet, att det är mer feminint 
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kodat att plugga (SOU 2009:64). Några av killarna är av uppfattningen att tjejer är 

bättre, mer fokuserade och ägnar mer tid åt på skolarbete än killar, vilket kan tolkas 

som att de anstränger sig mer och är mer engagerade i sina studier (SOU 2009:64). 

Flera av tjejerna upplever att det hos lärare finns höga förväntningar och krav på 

tjejers prestationer i skolan. Sådana förväntningar kan gynna elever och resultera i att 

tjejerna generellt ha bättre skolresultat (SOU 2010:99). Å andra sidan kan höga 

förväntningarna resultera i att tjejer sätter för höga krav på sig själva vilket leder till 

stress (SOU 2009:64). Dessutom kan tjejernas upplevelser av höga förväntningar på 

dem tolkas som att tjejer måste prestera mer än killar för att uppnå ett gott betyg, att 

det alltså krävs en större ansträngning hos tjejerna för att nå de högre betygsstegen. 

En av tjejerna menar att det är nödvändigt för tjejer att plugga mycket för att uppnå 

höga betyg. Anledningen till detta kan vara att det för tjejer är mer nödvändigt med en 

eftergymnasial utbildning för att få ett arbete än för killar eller att tjejer med sina 

skolprestationer försöker kompensera för att de generellt är underordnade killar i 

samhället (SOU 2009:64). 

5.2.3 Undervisning och att bryta könsnormer 

 

Enligt enkätresultatet upplever en ansenlig majoritet av killarna att jämställdhet ingår 

i undervisningen. Ett flertal av dessa menar dock att lärare endast inkluderar 

jämställdhet ibland eller att det endast nämns, att det alltså inte ingår i stor 

utsträckning. Dessutom upplever flera av tjejerna att jämställdhet ingår för lite i 

undervisningen (Hedlin, 2006; Myndigheten för skolutveckling, 2003a). Tre 

informanter upplever jämställdhet som någonting negativt som är löjligt eller onödigt. 

Dessa tre kan uppfattas göra motstånd till att det ska ingå i undervisningen (Svaleryd, 

2002). Detta motstånd i deras enkätkommentarer tyder på att de upplever att skolan 

har andra ämnen som är viktigare att ägna tiden åt eller att skolan redan är nog 

jämställd (SOU 2010:99). Emellertid är det viktigt att skolans undervisning präglas av 

jämställdhet för att det ska vara möjligt att förändra föreställningar om manligt och 

kvinnligt hos eleverna (Svaleryd, 2002). Ungdomarna i skolan är framtidens 

samhällsmedborgare, för att framtidens samhälle ska uppnå reell jämställdhet 

förutsätts att ungdomarna har kunskap om jämställdhet och att jämställda värderingar 

är förankrade hos dem (John & Von Sabljar, 2004). 

 

I motsats till killarna upplever majoriteten av tjejerna att jämställdhet faktiskt inte 

ingår i undervisningen. Att tjejerna och killarna har så olika upplevelser av 

jämställdhetsundervisningen är kontroversiellt i och med att de studerar tillsammans i 

samma skola och klasser och undervisas av samma lärare (se kapitel 3). Det är möjligt 

att killarna är nöjda med att utgöra normen i samhället (Hirdman, 1988), att vara 

överordnade och har mer makt (SOU 2010:99), och därför upplever att den skrala 

jämställdhetsundervisningen räcker medan tjejerna har högre förväntningar på att 

jämställdhet ska inkluderas i undervisningen. Till skillnad från killarna finns hos 

tjejerna en önskan om en omfångsrikare undervisning kring jämställdhet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003b). Dessutom menar flera av tjejerna att det är 
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vanligt att elever upplever att jämställdhet är viktigt och att de därför själva tar 

initiativ att diskutera det med varandra, utanför undervisningen. Detta tyder på att det 

hos dessa elever finns en vilja att förändra de ojämställda normerna i samhället 

(Hirdman, 1988). Trots att de upplever att de i skolan inte får undervisning i hur 

föreställningar om manligt och kvinnligt skapar ojämställdhet (Hedlin, 2006) tycks de 

ha ett eget intresse av att inte hindras av stereotypa könsnormer (SOU 2010:99). 

 

Vad gäller att bryta stereotypa könsnormer i sina utbildningsval upplever majoriteten 

av båda informantgrupper att skolan inte erbjuder någon uppmuntran, vilket kan vara 

skälet till att tjejer och killar generellt är segregerade i gymnasiet (SOU 2010:99). För 

att utbildningsvalen ska vara jämställda är det viktigt att elever får information om 

utbildningarna som inte färgats av föreställningar om kvinnligt eller manligt (Hedlin, 

2006; SOU 2010:99) men enkätresultatet visar att flera informanter upplever att de 

inte får något stöd eller någon uppmuntran alls innan de gör sina val. Detta innebär att 

skolan inte ägnar någon insats åt att bryta samhällets föreställningar om att killar och 

tjejer bör vara intresserade av olika saker och ägna sig åt olika yrken (Einarsson & 

Hultman, 1984; Hirdman, 1988). Dessa informanter upplever att de får göra sina val 

självständigt vilket å ena sidan är positivt i och med att elever har möjlighet att göra 

sina val utifrån sina egna intressen, men å andra sidan innebär det att de elever som är 

osäkra på sina val för att de inte är könstraditionella inte blir uppmuntrade att våga ta 

steget att göra ett val som är normöverskridande. De informanter som upplever att 

skolan faktiskt uppmuntrar dem att göra könsnormsöverskridande val är alltså i 

minoritet. Flera av dessa informanter upplever att skolan uppmuntrar tjejer att välja 

maskulint kodade program medan en av killarna har uttryckt att han uppmuntrats att 

välja en stereotypt kvinnlig utbildning. Det anses generellt mer accepterat för tjejer att 

kliva över gränsen till det som anses vara traditionellt maskulint eftersom det 

maskulina är överordnat och mer eftersträvansvärt än det feminina i samhället (SOU 

2010:99) och det är därför möjligt att anta att uppmuntran riktas till tjejer eftersom det 

normöverskridande steget inte är lika långt för dem (SOU 2009:64). En av tjejerna 

poängterar att skolan inte uppmuntrar elever till val som bryter mot könsnormer med 

enda syfte att få elever att bryta normer, alltså att skolans syfte med uppmuntran inte 

är att tvinga elever till utbildningar som de inte är intresserade av bara för att de är 

icke-stereotypa. Denna informant tycks ha insikt i att det verkliga syftet är att elever 

inte ska hindras av föreställningar om att vissa utbildningar och yrken endast passar 

ett av könen (Hedlin, 2006). 

5.2.4 Diskriminering, kränkning och jämställd skola 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att en avsevärd majoritet av killarna inte 

upplever att det finns risk att bli diskriminerad och kränkt på grund av kön på skolan 

medan nästan hälften av tjejerna upplever att risken faktiskt finns. Orsaken till att 

killarna i så liten utsträckning upplever att denna risk finns kan bero på att killar 

generellt är mindre utsatta för kränkningar i skolan (SOU 2009:64). Flera av studiens 

informanter menar att de inte upplever att risken att bli diskriminerad eller kränkt 
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finns eftersom de själva inte har erfarenhet av att någon i deras närhet blivit utsatt. 

Detta kan jämföras med argumentet att kvinnoförtryck inte finns för att man själv inte 

är förtryckt (Svaleryd, 2002). En av killarna upplever att vuxna inte kränker och att 

ingen därför kränks på gymnasiet, medan ett flertal av tjejerna upplever att både 

elever och vuxna män diskriminerar och kränker på skolan och att dessa kränkningar 

handlar om sexistiska, kvinnonedsättande handlingar, vilket överensstämmer med vad 

Myndigheten för skolutveckling (2003b) har kommit fram till. Dessutom menar dessa 

tjejer, liksom Hedlin (2006) att den kränkande behandlingen även består av 

generaliseringar kring att tjejer är dåliga på att utöva sport. Detta innebär att det finns 

personal på skolan som kränker elever, trots att det enligt Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) är förbjudet. En av killarna upplever att han tar illa upp av vissa skämt 

vilket tyder på att sådana skämt uttalas på hans eller någon annans bekostnad och på 

så sätt kränker någon på grund av dennes kön. Det innebär dessutom att sådana skämt 

är kränkningar av de mänskliga rättigheterna (Hedlin, 2006). Vidare menar ett antal 

av tjejerna att killar som beter sig som tjejer eller klär sig tjejigt eller någon som ”är 

en hen” blir kränkta på skolan, alltså personer som inte rättar sig efter genusnormer 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003b, SOU 2010:99) och specifikt innebär detta 

att det är killar som överskrider gränserna för den stereotypt maskulina normen som 

blir utsatta (Einarsson & Hultman, 1984). Dessutom tyder dessa beskrivningar av 

personer som är könsöverskridande eller beter sig och klär sig 

könsnormsöverskridande på att det handlar om personer som avviker från 

heteronormen (2009:64). Eftersom heteronormen är stark inom skolan (SOU 2010:99) 

är risken att bli illa behandlad i skolan alltså större för personer som inte följer den 

heteronormativa mallen.  

 

Vad gäller informanternas upplevelser av huruvida skolan är jämställd anser 

majoriteten av dem att den faktiskt är det. Emellertid menar flera av både killarna och 

tjejerna att detta inte gäller helt jämställd, att skolan endast är hyfsat eller delvis 

jämställd, vilket kan tyda på att de anser att skolan har uppnått formell jämställdhet 

men inte reell (SOU 2010:99). En av killarna poängterar att både killar och tjejer har 

samma möjlighet till utbildning och att skolan därför är jämställd, vilket är en 

lagstadgad skyldighet som skolan har (SFS 2008:567). Vidare anser en av tjejerna att 

skolan är en av de mest jämställda platserna i samhället. Detta tyder på att 

informanten upplever att skolan är en plats där samhällets ojämställda värderingar inte 

gäller i lika stor utsträckning, alltså en fristad där killar och tjejer inte hindras av 

genuskontrakt lika mycket som de generellt gör i samhället (SOU 2010:99). 

 

Ett par informanter anser att skolan vore jämställd om det fanns hälften tjejer och 

hälften killar på skolan. Att en jämn fördelning automatiskt skulle innebära att 

jämställdhet råder är en vanlig uppfattning (Hedlin, 2006) men en jämn fördelning ger 

inte alla elever samma förutsättningar eftersom skolan har olika regler för killar och 

tjejer (se avsnitt 2.3). Dessutom är det maskulina generellt överordnat det feminina 

vilket innebär att, oavsett hur jämn fördelningen är, hindras kvinnors möjligheter av 

att män traditionellt har mer makt (SOU 2009:64; SOU 2010:99). Vidare menar två 
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av tjejerna att skolan inte är jämställd för att tjejer nedvärderas samt att det finns 

fördomar kring kön på skolan medan en av killarna menar att lärare favoriserar vissa 

elever på grund av kön. Detta trots att det enligt lag är förbjudet att elever utsätts för 

könsdiskriminering i skolan (SFS 2008:567). I en jämställd skola där personal och 

elever behandlar varandra väl finns större möjlighet till lärande av eleverna (John & 

Von Sabljar, 2004). Eftersom gymnasieskolan är mycket dålig på att motarbeta 

kränkande behandling (Myndigheten för skolutveckling, 2003b) bör det vara i skolans 

intresse att förebygga och förhindra könsdiskriminering för att eleverna ska må bättre 

och nå bättre resultat i skolan. 

5.2.5 Pedagogiska implikationer 

 

Eftersom denna uppsats är mitt examensarbete för lärarexamen har jag under hela 

studieprocessen reflekterat över hur resultaten av undersökningen kommer påverka 

mig i min framtida yrkesroll. Studien har gjort mig medveten om att arbetet för en 

mer jämställd skola är omfattande och kräver att jämställdhet präglar vardagen i 

skolan snarare än endast under temadagar. Efter denna undersökning inser jag även 

vikten av att hela arbetslaget och inte minst skolledningen har intresse av att arbeta 

för jämställdhet. Särskilt informanternas upplevelser av att bli illa behandlade av 

lärare tydliggör att vissa lärare inte arbetar för jämställdheten i skolan. För att skolan 

ska ha möjlighet att bli jämställd krävs att alla lärare förstår att jämställdhet är viktigt 

i samhället. Det säger sig självt att lärare som inte lägger vikt vid jämställdhet inte 

gestaltar eller förmedlar jämställdhet till elever. Därför är det grundläggande att alla i 

skolan är överens om att jämställda värderingar är viktiga. Om skolan förmedlar till 

elever att jämställdhet är viktigt är chansen större att ungdomarna växer upp till goda 

demokratiska medborgare som värderar kvinnor och män lika. 

 

Enkätresultatet visar att en stor del av informanterna upplever att lärare inte införlivar 

jämställdhet i undervisningen, dessutom uttrycker flera av dem en önskan om mer 

jämställdhetsundervisning. Därför har studien gett mig större insikt om vikten av att 

förmedla jämställda värderingar till ungdomarna i skolan. Detta innebär att både 

information om jämställdhet och jämställd behandling av elever bör prägla 

verksamheten i skolan. Eftersom gymnasieskolan är så könssegregerad och resultatet 

av denna studie visar att informanterna i stor utsträckning inte upplever att skolan 

uppmuntrar dem att göra könsnormsöverskidande utbildningsval blir det viktigt för 

mig som lärare att tala med elever om könsnormer och uppmuntra dem att följa sina 

intressen oavsett föreställningar om vad tjejer och killar kan och har tillåtelse att göra. 

 

Efter att ha satt mig in i teorin om genuskontrakt (se avsnitt 2.1) och den dubbla dolda 

läroplanen (se avsnitt 2.3) har jag blivit medveten om att tjejer missgynnas både i 

samhället och i skolan. Därför bör jämställdhetsarbetet i skolan främst handla om att 

ge alla elever lika mycket makt och inflytande, vilket är grunden i allt 

jämställdhetsarbete. Min uppfattning är att ungdomar som har jämställda värderingar 

har möjlighet att förändra samhället och är mer förberedda för ett vuxenliv där män 
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och kvinnor ska ha samma förutsättningar. Även killarna missgynnas eftersom de 

uppnår lägre betyg än tjejerna och inte tar sina studier på lika stort allvar. Enligt ett 

par av informanterna upplevs studier som någonting feminint vilket kan vara 

anledningen till att killar tar avstånd från att anstränga sig i skolarbetet. Därför 

kommer jag som lärare ha en viktig uppgift i att anpassa skolarbetet så att det passar 

alla elever för att både killar och tjejer ska kunna nå skolframgång.  

5.2.6 Fortsatt forskning 

 

Under processen att skriva denna uppsats har flera uppslag för fortsatt forskning 

uppkommit. Eftersom denna studie är kvantitativ skulle det vara intressant att följa 

upp den med en kvalitativ undersökning. Om det skulle bli aktuellt att skriva 

ytterligare uppsatser skulle jag gärna undersöka något av följande: 

 

 Hur upplever lärare och rektorer jämställdhetsarbete i skolan? 

 Hur arbetar skolan för att förhindra och förebygga kränkande behandling?  

 Är skolan anpassad för att passa flickor bättre och samhället för att passa pojkar 

bättre? 

 Hur upplever elever att heteronormen präglar skolan? 

 Hur påverkar läromedel jämställdheten i skolan? 

6. Slutsats 
 

Denna studie tyder på att killar i större utsträckning än tjejer upplever att skolan är 

jämställd. Enligt enkätresultatet upplever killarna att lärare talar likadant till killar och 

tjejer, men de reflekterar inte i stor utsträckning över hur lärare bemöter elever. De 

upplever även att killar och tjejer har tillåtelse att tala lika mycket i klassrummet, att 

lärare uppmuntrar alla elever att tala. Vad gäller möjlighet att uppnå höga betyg 

upplever killarna att tjejer och killar har samma förutsättningar eftersom höga betyg 

beror på individens ansvar snarare än kön. Vidare upplever de att jämställdhet ingår i 

undervisningen, dock inte särskilt ofta. Till skillnad från tjejerna upplever killarna att 

det inte finns risk att bli diskriminerad och kränkt på skolan. Dessutom har killarna i 

större utsträckning än tjejerna svarat ja på frågan om de anser att skolan är jämställd. 

Däremot tyder killarnas enkätsvar på ett par av frågorna på att de inte upplever skolan 

helt jämställd: de upplever att killar talar mest i klassrummet eftersom de talar utan att 

ha fått ordet. Killarna anser inte heller att det passar alla elever lika bra att plugga, de 

upplever i stor utsträckning att det passar tjejer bättre att plugga eftersom tjejer är mer 

engagerade i sina studier. 

 

Således tyder enkätsvaret på att tjejer i mindre utsträckning än killar upplever att 

skolan är jämställd. Enkätresultatet visar att tjejer upplever att lärare talar på olika sätt 

till killar och tjejer, att de är mer stränga när de talar till killar och använder en 

vänligare röst när de talar till tjejer. De anser även att killar talar mest i klassrummet 
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för att de vågar mer än tjejer men att detta resulterar i att de får tillrättavisningar i 

mycket större utsträckning än tjejer. Dessutom upplever de i större utsträckning än 

killarna att lärare inte tillåter att killar och tjejer talar lika mycket. Vad gäller att få 

höga betyg upplever tjejerna i större utsträckning än killarna att alla elever inte har 

samma möjlighet för att det är lättare för killar att uppnå höga betyg. Vidare upplever 

inte tjejerna heller att jämställdhet ingår i undervisningen men de önskar att det gjorde 

det. Till skillnad från killarna upplever tjejerna att det finns risk att bli diskriminerad 

och kränkt på skolan och att det är både elever och vuxna som behandlar andra illa 

genom kvinnonedsättande uttalanden. Framför allt har tjejerna i mindre utsträckning 

än killarna svarat nej på frågan om de anser att skolan är jämställd, detta för att de 

upplever att tjejer nedvärderas i skolan samt att skolan endast är delvis jämställd. 

Däremot anser tjejerna att det passar alla elever lika bra att plugga, vilket tyder på att 

de faktiskt upplever att just den aspekten av skolan är jämställd. 

 

Avslutningsvis är informanterna överens om att skolan inte uppmuntrar elever att göra 

val som bryter mot stereotypa könsnormer eftersom de upplever att skolan generellt 

inte uppmuntrar elever alls eller ger dem något stöd när de står inför att göra val i 

utbildningen. Detta innebär att elever som är intresserade av normbrytande 

utbildningsval inte får stöd och uppmuntran av skolan att våga göra ett sådant val. 

Således arbetar inte skolan för att gymnasiet ska bli mindre könssegregerat.  
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8. Bilaga 1, enkät 
 

Enkät examensuppsats 
 

Ålder:______________________________________ 

Kön:________________________________________ 

 

1. Upplever du att lärare talar på samma sätt till tjejer och killar? (Använder de t.ex. 

likadan röst och samma ord till killar och tjejer?). 

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

2. Vilka elever upplever du talar mest i klassrummet? 

Tjejer [   ]     Killar [   ]     Båda lika mycket [   ] 

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

3. Tycker du att lärare tillåter att tjejer och killar talar lika mycket i klassrummet?  

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att killar och tjejer har samma möjlighet att få höga betyg?  

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

5. Tycker du att plugga passar ett av könen bättre än det andra? 

Killar [   ]     Tjejer [   ]      Passar båda lika bra [   ] 

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

6. Upplever du att jämställdhet ingår i undervisningen? (Talar dina lärare t.ex. om 

könsroller och vad jämställdhet innebär?) 

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

7. Upplever du att skolan uppmuntrar sina elever att göra val som bryter mot 

könsnormer? (T.ex. att välja en typisk ”killkurs” eller ett typiskt ”tjejprogram”).  

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

8. Upplever du att det finns risk att bli diskriminerad och/eller kränkt på grund av sitt 

kön i skolan? (Både av skolans personal och av andra elever). 

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

9. Tycker du att skolan är jämställd? 

Ja [   ] Nej [   ]  

Kommentar:__________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan! 


