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Sammanfattning 
 
 
I läroplanen (Lpo94) står det att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster.” Lärarna ska följa läroplanen och aktivt och medvetet främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter, men tycker eleverna att detta efterföljs? Tidigare 
forskning visar att pojkar som grupp dominerar lektionerna och får mer tid och mer 
uppmärksamhet av lärare än vad flickor får. De klara könsmönstren modifieras dock av 
nyare studier där man kan se en förändring i skolans könsmönster. Tidigare forskning och 
studier grundar sig dock på lärares och utomståendes observationer, vilket gör det 
intressant att undersöka skolans arbete med jämställdhet utifrån ett elevperspektiv. Syftet 
med denna uppsats är att undersöka hur elever på högstadiet uppfattar lärares arbete med 
att motverka traditionella könsmönster och om svaren skiljer sig åt med avseende på kön. 
För att undersöka detta har jag valt enkätundersökning på en mindre byaskola i 
Norrbottens län. I undersökningen ingår samtliga klasser i årskurs nio. Undersökningen 
tyder på att eleverna uppfattar att det i liten omfattning arbetas med jämställdhet i 
undervisningen. Bilden är i stora drag samstämmig mellan både pojkar och flickor. Det 
samband mellan svar och könstillhörighet som finns i undersökningen är att flickorna i 
enkätsvaren ger en mer positiv bild än pojkarna gällande lärarnas agerande som individ 
och förebild.  
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1 Inledning 
 
I denna inledande del av rapporten belyser jag genus, dess roll i skolan och vad 

läroplanen säger inom ämnet. Denna bakgrund mynnar ut i problemdiskussion där jag 

kort beskriver svårigheterna kring arbetet med jämställdhet i skola. Därefter följer syftet 

med uppsatsen.   

 
1.1 Bakgrund 
 
Läroplanen är ett styrdokument som skolan och dess personal ska rätta sig efter. I 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
står det att ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter.” (s.4). Vidare står det i samma stycke att ”Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster.” Lärarens ansvar specificeras i Lpo 94 där det står 
att läsa att ”Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över 
och utrymme i undervisningen, ...” (s.13). 
 
Ovanstående faktorer kan verka självklara och då läroplanen ska genomsyra 
verksamheten kan man tro att detta redan praktiseras i skolan, men så är inte fallet enligt 
många forskare. Bland andra Gannerud (2001) menar att det är mäns historia, litteratur 
och verksamheter som dominerar i läromedel och undervisning. Gannerud pekar även på 
forskning i klassrummet som visar att pojkar som grupp dominerar lektionerna och får 
mer tid och mer uppmärksamhet av lärare än vad flickor får. Likaså Berg (2000) anser att 
pojkar generellt får mest hjälp av läraren och hon menar även att läromedlen i skolan 
saknar medvetet könsperspektiv och att diskriminerande texter och bilder förekommer. 
Detta synsätt och mönster är vanligt förekommande bland de flesta forskare och 
genuspraktiker, speciellt i äldre studier och sammanhang. Öhrn (2002) däremot tycker sig 
se en förändring i skolans könsmönster. De klara könsmönstren där pojkar dominerar 
klassverksamheten från 1980-talet modifieras enligt henne med nyare studier världen 
över. Öhrn menar dock att nya mönster inte ersätter de tidigare då det fortfarande 
framkommer resultat som visar på vanliga mönster från äldre studier där pojkar 
dominerar talutrymme och verksamhet. 
 
Läroplanen ska trots allt följas och enligt Gannerud (2001) finns det alltid en möjlighet 
till förändring av genusföreställningar och könsmönster. Detta på grund av att 
uppfattningar om kön och genus ständigt skapas och återskapas genom vad människor 
säger och gör, och vad människor tänker om sig själva och andra. Även Svaleryd (2003) 
menar att det är våra egna skapade förväntningar och föreställningar som ligger till grund 
för de likheter eller skillnader som man kan tro sig finna mellan könen. Hon anser att det 
är pedagogers plikt att ge jämlika förutsättningar för flickor och pojkar och att arbetet 
med jämställdhet måste bli en del av det vardagliga arbetet och integreras i undervisning-
en.  
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1.2 Problemområde/problemdiskussion 
 
Både Gannerud (2001) och Svaleryd (2003) menar att det går att förändra de rådande 
könsmönstren. Detta är dock inte alltid så enkelt då genusföreställningar först och främst 
måste bearbetas av individen själv. Gannerud (2001) anser att det finns ett motstånd mot 
att uppfatta skolan som en plats där genus och genusrelationer skapas och upprätthålls. 
Hon menar att skolan ofta uppfattas som en könsneutral institution och särskilt av lärarna 
själva. Innan sådana föreställningar är bearbetade blir det problematiskt att inleda ett 
förändringsarbete då Gannarud menar att detta kan ha betydelse för den enskilda lärarens 
möjligheter att uppmärksamma och reflektera över skolans genusregim. Även rädslan för 
att som kvinna bli sedd som manshatare och att som man bli sedd som toffel om man 
engagerar sig i jämställdhetsfrågor kan ibland hindra arbetslag från att ta tag i frågan, 
enligt Svaleryd (2003). Ytterligare svårighet för att nå verklig jämställdhet enligt 
Svaleryd är den utbredda uppfattningen att Sverige är ett jämställt land. Enligt Berg 
(2000) är svårigheterna när det gäller jämställdhetsarbete att lärarna själva har präglats av 
könsstereotyper. Hon menar att svårigheterna även kan bero på att skolan och dess 
infrastruktur är präglad av historiska genusmönster där pojknormen avgör ämnenas 
innehåll och hur de värderas men också utrymmens utformning och möblering m.m. 
 
Det är tydligt att arbetet för en jämställd skola inte alltid är helt okomplicerat. Trots detta 
är det i skolan som eleverna möter olika genusrelaterade förhållningssätt och 
bedömningar (Tallberg Broman, 2002). Av den anledningen är det viktigt att skolan följer 
läroplanen och förmedlar sunda genusföreställningar.  
 
Eftersom att Öhrn (2002) anser att nya mönster inte ersätter de tidigare och att det 
fortfarande framkommer resultat som visar på traditionella könsmönster från äldre studier 
skapas funderingar om hur det egentligen är ute i de svenska skolorna. Det finns mycket 
litteratur inom ämnet, men när det gäller genusföreställningar och skolans agerande i 
frågan är det få studier som grundar sig på elevernas tankar och åsikter. Många studier 
pekar på en icke jämställd skola med tydliga traditionella könsmönster utifrån lärare och 
utomståendes observationer, men vad anser eleverna i frågan? Lärarna ska följa 
läroplanen och aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, 
men tycker eleverna att detta efterföljs? Jag hävdar att elevperspektivet är i skymundan 
och eftersom att det är dessa individer som eventuellt blir särbehandlade utifrån kön är 
det befogat att undersöka frågan utifrån ett elevperspektiv.  
 
Både Tallberg Broman (2002) och Svaleryd (2003) ser pedagogerna som betydelsefulla 
aktörer i formandet av genus och jag anser att denna uppsats om elevers åsikter kring 
lärares agerande gällande könstillhörighet, är av största vikt och förhoppningsvis kan 
uppsatsen leda till att lärare uppmärksammar och reflekterar över skolans eventuella 
genusregim. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur elever på högstadiet uppfattar lärares arbete med att motverka 
traditionella könsmönster. Jag avser också att undersöka om elevernas svar skiljer sig åt 
beroende av kön, d v s om det finns könsskillnader i elevernas svar. Syftet är preciserat i 
följande forskningsfrågor: 
 

� På vilket sätt anser eleverna att jämställdhetsarbetet ingår i det dagliga  
förhållningssättet? 

 
� Används kompensatorisk pedagogik i utbildningen och vad anser eleverna? 

 
� I vilken omfattning anser eleverna att de arbetar i könsskilda grupper? 

 
 
För att undersöka detta har jag valt enkätundersökning med vissa indikatorer som 
kommer att utvecklas i metoden.  
 
1.4 Definitioner av centrala begrepp 
 
Viktiga begrepp i denna studie är; Genus, könsmönster, jämställdhetsarbete, dagligt 
förhållningssätt, kompensatorisk pedagogik samt könsskilda grupper. Det är därför på sin 
plats att definiera dessa termer. Med genus avser jag den sociala relationen i kön. Med 
genus menas att flickors och pojkars beteenden och egenskaper inte är biologiskt givna 
utan socialt och historiskt strukturerade. Könsmönster kan yttra sig tillexempel på 
arbetsmarkanden när kvinnor och män fördelar sig på olika yrkesområden och olika 
arbetsuppgifter. Jämställdhetsarbete innebär att inte göra någon skillnad mellan pojkar 
och flickor, att ge jämlika förutsättningar oavsett kön. Dagligt förhållningssätt syftar på 
hur jämställdhetsarbetet bedrivs i det vardagliga arbetet och integreras i undervisningen. 
Kompensatorisk pedagogik innebär att man medvetet arbetar särskilt med det som fattas 
eller är svagt utvecklat i flickors respektive pojkars generella könsmönster. Könsskilda 
grupper avser könsindelade grupperingar i vissa ämnen och aktiviteter. Ovanstående 
begrepp förklaras ytterligare utifrån tidigare forskning i kapitel två om genusteori.  
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1.5 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning kring jämställdhet i skolan grundar sig mycket på äldre studier och 
under min litteraturstudie har jag inte hittat någon ny studie som visar på hur eleverna 
uppfattar lärarnas agerande gällande könsroller. I uppsatsen har jag valt att fokusera på 
forskarna Gannerud, Tallberg Broman, Öhrn samt Hedlin och deras verk från 2000-talet. 
Eva Ganneruds bok från år 2001, Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv, bygger på 
intervjuer med kvinnliga klasslärare. Boken diskuterar vad kön och genus kan betyda i 
lärares vardag. Gannerud är fil dr i pedagogik och när boken skrevs, verksam som lärare 
och forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. 
Ingegerd Tallberg Broman är docent i pedagogik och vid tidpunkten för hennes bok år 
2002, Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel, verksam vid 
lärarutbildningen på Malmö högskola. Hennes bok är en lärobok, riktad framför allt till 
lärarstuderande och lärare/pedagoger i fortsatt utbildning. Elisabet Öhrn har skrivit 
Könsmönster i förändring? år 2002, som togs fram inom enheten för forskning i 
Skolverket. Boken är en kunskapsöversikt där nyare studier av könsmönster 
sammanfattas och där resultaten jämförs med tidigare undersökningar från 1970- och 
1980-talen. Öhrn är universitetslektor och vid skivandet av boken, docent i pedagogik vid 
Göteborgs universitet. Maria Hedlin är gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. 
Hennes bok från år 2006, Jämställdhet – en del av skolan värdegrund, skrev hon under 
tiden som hon var tjänstledig och doktorerade i pedagogiskt arbete vid Genusforskarsko-
lan vid Umeå universitet och Högskolan i Kalmar. Boken vänder sig till såväl 
lärarstudenter som yrkesverksamma lärare på alla nivåer. 
 
Jag har även valt att använda mig av praktikern Kajsa Svaleryd i uppsatsen. Svaleryd 
skrev år 2003 boken Genuspedagogik där hon delar med sig av både sina egna och andras 
erfarenheter, kunskaper och metoder för en jämställd skola. Svaleryd har i många år 
arbetat som förskollärare, men även som handledare och konsult i både förskola och 
skola och även varit en väl anlitad föreläsare. Hon började analysera skolan i ett 
genusperspektiv år 1996 då det startades ett jämställdhetsprojekt i Gävleborgs län där 
bland andra hennes förskola som hon arbetade på deltog. Vid tiden som boken skrevs var 
hon även ledare för projektet Jämrum som handlade om att bygga upp ett jämställdhets-
centrum för pedagoger, beläget i Gävle. 
 
Ytterligare litteratur som jag valt att använda mig av är JämOs handbok mot 

könsmobbning i skolan från år 2000. Handboken grundar sig mycket på JämOs 
skolprojekt Våga bryta mönster! och i boken behandlas jämställdhet i skolan med fokus 
på könsmobbning och sexuella trakasserier. Boken har utarbetats av Eva Nikell med stöd 
av Lena Sievers och JämOs medarbetande konsulter.  
 
I uppsatsen har jag även hänvisat till Lärarförbundets Genuspraktika för lärare år 2000. 

Genuspraktikan ingår i Lärarförbundets satsning på jämställdhet i skolan och har 
författats av Bettina Berg, samhällsvetare med särskild inriktning på genusfrågor och 
Capacity Building, lärandets roll i ett brett samhällsperspektiv. Manuset har sedan 
granskats och bearbetats av Lärarförbundets råd för jämställd skola.  
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2. Genusteori  
 
I min teoretiska referensram ingår avsnitt om genus och jämställdhet, skolans roll med 

könsmönster samt styrdokument. Sist men inte minst även hur traditionella könsmönster 

kan motverkas. 

 
2.1 Genus och jämställdhet 
 
Begreppet genus markerar den sociala relationen i kön. Med genus menas att flickors och 
pojkars beteenden och egenskaper inte är biologiskt givna utan socialt och historiskt 
strukturerade. Genus motsvarar ett socialt, historiskt, kulturellt relaterat begrepp som 
även är kontextuellt där varje individ är olika beroende på plats, situation och sällskap, 
men inom vissa gränser. Begreppet genus har under senare delen av 1980-talet och på 
1990-talet varit flitigt använt i debatten och forskningen inom området. I dagsläget 
domineras den genusteoretiska debatten främst av ett konstruktivistiskt tänkande, fast 
med olika inriktningar, där man anser att kön är något konstruerat, skapat (Tallberg 
Broman, 2002). 
 
Även Gannerud (2001) definierar begreppet genus på liknande sätt. Hon pekar på att 
begreppet kommer från engelskans gender och används i samhällsveteskaplig forskning 
när man vill definiera en rad socialt, kulturellt och historiskt förankrade föreställningar 
och normer som har med människors kön att göra. Föreställningarna i sin tur kan 
användas i vårt samhälle som viktiga kategoriserings- och ordningsprinciper i många 
olika sammanhang. Enligt Gannerud innefattar det allt från vilka färger vi har på kläderna 
till vilka leksaker vi ger till våra barn, våra ekonomiska förhållanden och politiska 
värderingar. Hon menar därför att genus kan användas för att beskriva och förstå många 
olika mönster och strukturer där hon visar på arbetsmarkanden som ett exempel, när 
kvinnor och män fördelar sig på olika yrkesområden och olika arbetsuppgifter.  
 
Genus påverkar också var och ens tankar och känslor enligt Hedlin (2006). Om vi ser 
någon bryta mot den etablerade genusnormen kan det kännas fel. Reaktionen är spontan 
och vi reagerar och agerar även om förnuftet säger att det inte är fel i sig. Normer om 
manligt och kvinnligt sitter ofta djupt menar Hedlin. Därför är det viktigt att lyfta fram 
normerna i ljuset så att vi ges möjlighet att reflektera och diskutera dem med andra.  
 
Gannerud (2001) anser att det alltid finns möjlighet till förändring av genus-
föreställningar och könsmönster då våra uppfattningar om kön och genus ständigt skapas 
och återskapas genom vad människor säger och gör, och vad vi tänker om oss själva och 
andra. Enligt Hedlin (2006) så möjliggörs och begränsas människors val och villkor av de 
samhälleliga strukturerna. Hedlin anser liksom Gannerud att könsmönster kan förändras.  
Människor rättar sig i allmänhet efter det som anses normalt. När normerna och de 
oskrivna reglerna förändras leder det till nya könsmönster.   
 
Svaleryd (2003) menar att de likheter eller skillnader som man kan tro sig finna mellan 
könen är ingenting annat än resultatet av våra egna skapade förväntningar och 
föreställningar, vare sig i ett socialt eller kulturellt sammanhang. De traditionella 
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föreställningarna och myterna om typiskt kvinnligt och manligt påverkar oss sedan att 
skilja människor och deras beteenden åt beroende på kön, vilket sedan leder till 
förutfattade meningar om hur vi beter oss beroende på om vi är kvinnor eller män. 
 
Enligt Hedlin (2006) är typiskt manligt och typiskt kvinnligt en tankemodell om kön som 
hjälper oss att kategorisera. En handling uppfattas, tolkas och förklaras därför olika 
beroende på om den utförs av en man eller kvinna. Om en kvinna gråter uppfattas det 
troligen på ett annat sätt än om en man gråter. Denna omedvetna kategorisering och 
tolkning är en del av förklaringen till att könsstrukturer tycks vara seglivade och 
svårföränderliga.  
 
Jämställdhet är ytterst en pedagogisk fråga enligt Svaleryd (2003). Hon anser att svaret på 
den politiska debatten under 90-talet om huruvida könsrollerna skapas av biologi eller 
sociologi är tämligen oviktig, då det hur det än ser ut, är pedagogers plikt att ge jämlika 
förutsättningar för flickor och pojkar. Vidare menar Svaleryd att jämställdhet i högsta 
grad är en kunskapsfråga. Kunskaperna ger möjlighet att synliggöra de könsmönster som 
finns i samhället och som människorna är med om att upprätthålla i sin vardag.  
 
I arbetet med jämställdhet är det viktigt att ta del av den forskning som finns. Det är 
nödvändigt med ett helhetsperspektiv och kunskap om samhällets övergripande 
könsstrukturer för att förstå och analysera det som händer i skolan. Skolan är en del av 
samhället. De normer och könsmönster som finns i övriga samhället finns också inom 
skolan (Hedlin 2006). 
 
Svaleryd (2003) anser att ett vanligt och svårt hinder för att nå verklig jämställdhet är den 
utbredda uppfattningen att Sverige är ett jämställt land. Ett annat problem är att många 
börjar diskutera med en grundsyn att de två biologiska könen är varandras motpoler. 
Ytterligare en fälla vid diskussion om jämställdhetsarbete är människans benägenhet att 
göra föreställningarna privata. Därför behöver skolor och arbetslag skaffa sig kunskap om 
samhällets maktstrukturer. Hon menar att det behövs fakta om hur män och kvinnor har 
det i Sverige i dag och även kunskap om på vilket sätt det egna förhållningssättet 
påverkar andra människors självuppfattning. Även Tallberg Broman (2002) anser att en 
av de bidragande orsakerna till komplikationer i köns- och jämställdhetsdiskussionen är 
den likhetsnorm som länge funnits inom svensk skola och barnomsorg där man menar att 
skolan och Sverige är jämställt. Detta gör att frågor om vad könstillhörigheten betyder 
ibland möts av ett första avvisande där svarande går i försvarsställning och menar att det 
minsann inte görs någon skillnad mellan pojkar och flickor.  
 
2.2 Genus i skolan 
 
Förskolan och grundskolan är idag den mest kontinuerliga mötesplatsen mellan kön i 
samhället då all annan verksamhet är mer segregerad. Redan i gymnasieskolan påbörjas 
segregeringen mellan könen och likaså en ökad etnicitets- och klassmässig skillnad. Även 
på fritiden och i arbetslivet, liksom i vuxenlivet, är könssegregationen mycket mer 
uttalad. När eleverna möter skolan möter de också olika genuserlaterade förhållningssätt 
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och bedömningar. De formas, positioneras och positionerar sig på olika sätt inom de 
möjligheter och gränser som föreligger (Tallberg Broman, 2002). 
 
Berg (2002) anser att en viktig del av skolans uppgift är att skapa forum för diskussioner 
om självförverkligande, om könets historiska och strukturella betydelse, och framför allt 
att motverka att nya myter bildas. Hon tycker även att genuskunskap bör ingå i alla 
relevanta kurser då man på så vis undviker risken att ämnet marginaliseras eller att 
eleverna inte kan göra kopplingen till andra ämnen och till den generella världen. 
 
Tallberg Broman (2002) lyfter fram att det är bland andra skolan, läraren och pedagogen 
som alla är betydelsefulla aktörer i formandet av genus. Dessa bidrar aktivt i 
konstruktionen av pojke och flicka i sina grupper. Även Svaleryd (2003) pekar på 
pedagogernas inflytande och menar att pedagogerna har makt och möjlighet att inverka, 
påverka och omforma barns och ungas identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet. 
 

2.2.1 Könsmönster 

 

Pojkar och flickor tillåts och stimuleras till olika beteendemönster i förskola och skola. 
Läraren och pedagogen är aktivt medverkande i de processer där eleverna tilldelas olika 
uppgifter i samspelet i klassrummet och där de både ger och tar sig olika utrymmen i den 
fysiska miljön (Tallberg Broman, 2002). 
 
Enligt Berg (2000) är skolan och dess infrastruktur präglad av historiska genusmönster 
där pojknormen avgör ämnenas innehåll och hur de värderas men också utrymmens 
utformning och möblering m.m. Gannerud (2001) anser att mäns historia, litteratur och 
verksamheter dominerar i läromedel och undervisning. Hon menar att ofta tillskrivs de 
kunskapsområden i dagens samhälle som är manligt kodade med ett högre värde, till 
exempel matematik och naturkunskap. Även Hedlin (2006) menar att det manliga idealet 
har högre status. Barn lär sig tidigt att olika normer gäller för pojkar och flickor. Det kan 
uppfattas som tufft när en flicka kallas för pojkflicka, medan det omvända inte gäller.   
 
Enligt Gannerud (2001) tar sig en genusrelaterade makt- och arbetsfördelning många 
olika uttryck i skolan. Hon pekar på forskning om interaktionsmönster i klassrummet som 
visar att pojkar som grupp dominerar lektionerna och får mer tid och mer uppmärksamhet 
av lärare än flickor. Det är även pojkar och pojkars lek som dominerar utrymmet under 
raster på skolgården. Berg (2000) menar att pojkar generellt får mest hjälp av läraren. 
Hjälpen ges när pojken inte kan, medan hjälpen till flickan ges som uppmuntran till det 
hon kan. Berg anser även att läromedlen i skolan saknar medvetet könsperspektiv och att 
diskriminerande texter och bilder förekommer.  
 

Öhrn (2002) menar att ny forskning tyder på en förändring i skolans könsmönster. 
Forskningsbilden från 1980-talet med klara könsmönster där pojkar dominerar 
klassverksamheten modifieras med nyare studier. Flickor framstår inte längre lika tydligt 
som den underordnade grupp som tidigare forskning ofta beskrivit. Nu ser man mer en 
variation mellan olika klasser, situationer och ämnen. Studier från 1990-talet ger en 
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mindre entydig bild av flickors och pojkars agerande och situation i skolan, där flickor i 
högre grad än tidigare är synliga som aktörer. Öhrn anser dock att nya mönster inte 
ersätter de tidigare då det fortfarande framkommer resultat som visar på vanliga mönster 
från äldre studier där pojkar dominerar talutrymme och verksamhet. 
 
I betygshänseende ligger flickor genomsnittligt högre än pojkar under grundskole- och 
gymnasietiden. Det framstår dock en ämnesförskjutning på gruppnivå mellan könen där 
flickor presterar något bättre än pojkar i verbala test, medan pojkar presterar något bättre 
i test som gäller matematik och naturkunskap. Dessa skillnader är dock små och varierar 
påtagligt med olika förhållanden (Öhrn, 2002). Även Tallberg Broman (2002) pekar på 
att flickorna som grupp i skolan redovisar en högre prestationsnivå i princip samtliga 
kunskapsområden, även inklusive de tidigare manligt könsmärkta naturvetenskapliga och 
tekniska ämnena. Flickor har genomsnittligt högre betyg och högre meritvärde än 
pojkarna nu genom hela skolsystemet, med några få undantag, då framför allt ämnet 
Idrott och Hälsa. Närmare granskning och noggrannare analyser redovisar tydliga 
variationer relaterade till etnicitet och klass, men könstillhörigheten kvarstår som en 
mycket betydelsefull faktor för förhållandet till skolan och skolresultaten, enligt Tallberg 
Broman. Öhrn (2002) hävdar att somliga numer anser att det är pojkarna som träder fram 
som utbildningssystemets förlorare.  
 

2.2.2 Styrdokument 

 
Att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar 
på, är en viktig uppgift för skolan enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Skolan ska gestalta och förmedla värden 
som bland andra; jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och integritet, 
och att alla människor har ett lika värde. Det som bland annat ska prägla verksamheten är 
omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling. Undervisningen skall även 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare är skolans uppgift att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och eleven skall möta respekt för sin person och sitt 
arbete (Lpo 94). 
 
I Lpo 94 står det att ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter.” (s.4). Enligt Lpo 94 bidrar bemötandet av flickor och pojkar med de 
krav och förväntningar som ställs på dem, till att forma deras uppfattning om vad som är 
kvinnligt respektive manligt. Vidare står det i Lpo 94 att ”Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster.” (s.4). Att utveckla förmåga och intressen oberoende 
av könstillhörighet är något som skolan ska ge eleverna utrymme till enligt Lpo 94.  
 
Även den specifika läraren har ett tydligt ansvar för jämställdhetsarbetet enligt Lpo 94. 
Lärarens uppgift är bland annat att se till att alla elever oavsett kön får inflytande över 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. När det gäller inflytande över och 
utrymmet i undervisningen ska läraren verka för att både flickor och pojkar får lika stor 
plats. Även rektorn har ett särskilt ansvar för att jämställdhet integreras i undervisningen 
(ibid). 
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2.3 Motverka traditionella könsmönster 
 
Svaleryd (2003) menar att det i arbetet med jämställdhet sällan finns några färdiga svar 
på hur det ska gå till. Hon vill inte ge några färdiga lösningar eller modeller för 
jämställdhetsarbete då hon anser att ingen verklig förändring är möjlig om inte de som 
ska genomföra den tycker att den behövs. Sökandet efter modeller, metoder och 
instruktioner är inget självändamål utan man måste börja med den enda människan som 
man egentligen kan förändra, sig själv. Det genuspedagogiska arbetssätten och 
jämställdhetsarbete i skolan har ingen lång historia och det finns inget facit att hänvisa till 
utan det handlar om att pröva sig fram, och att alla inblandade delar med sig av sina 
erfarenheter. Arbetet med jämställdhet måste dock bli en del av det vardagliga arbetet och 
integreras i undervisningen. Arbetet styrs till stor del av den analys som varje arbetslag 
behöver göra i sina egna pedagogiska rum. För att hitta en gemensam plattform att utgå 
ifrån behöver arbetslaget kunskap om genus, maktsystem och strukturer. Pedagogen 
måste även finna viljan att förändras, och samtidigt se sin egen roll i ett nytt perspektiv, 
för att kunna bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. En medveten genuspedagogik 
leder till positiva förändringar avseende gruppklimat, elevernas utveckling, pedagogens 
förhållningssätt och användningen av nya arbetsmetoder (Svaleryd, 2003). 
 
Även Berg (2000) menar att lärarens vilja att förändras och att kunna se sin egen roll ur 
ett nytt perspektiv är viktigt för att kunna bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. 
Hon pekar dock på de många sätt som finns för att undvika förändring som till exempel 
förnekelse, bortförklaringar, vanor och överdrifter när det gäller att beskriva den 
ansträngning som förändringen kräver.  
 
Jämställdhetsombudsmannen (2000) anser att jämställdhetsarbetet i skolan bland annat 
innebär att granska läromedel och pedagogiska metoder så att inte dessa medvetet eller 
omedvetet bidrar till att upprätthålla eller förstärka traditionella eller fördomsfulla 
könsmönster. Det är dock svårt att hitta könsneutrala metoder eller könsneutrala 
läromedel eftersom människor redan är formade av sina föreställningar om kön, och 
eftersom många av dessa föreställningar är omedvetna. Därför måste varje pedagog fråga 
sig vad hon/han vill med undervisningen då det är avsikten bakom metoden som är det 
viktiga. 
 
För att jämställdhet inte bara ska bli allmängiltiga och förpliktande målbeskrivningar 
måste det ojämställda synliggöras. För att synliggöra detta på skolan måste man komma 
bakom de vanliga fraserna och se de omedvetna och osynliga förhållandena. En viktig 
tanke med jämställdhet är att den inte ska praktiseras vid sidan av och som något man 
lägger till, utan ska infogas i verksamhetens huvudfåra. På många skolor innebär 
jämställdhetsarbetet enstaka temadagar eller frågeställningar som tas upp på vissa 
lektioner inom tex. samhällskunskapen. Men idealet är förstås att genusperspektivet ska 
integreras in i alla frågor, överallt och alltid. Det kan vara svårt och i vissa fall nästan 
omöjligt att göra alla uppmärksamma på hur genusperspektivet ska genomsyra 
verksamheten utan att först synliggöra det som är ojämlikt och ojämställt (Svaleryd, 
2003). 
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Även Jämställdhetsombudsmannen (2000) tydliggör att man i jämställdhetsarbetet måste 
ta fasta på den ojämlika situation som råder mellan könen men också medvetet arbeta för 
att förändra dessa förhållanden för båda könen för att förhindra att mönstret upprepar sig i 
generation efter generation. Jämställdhetsombudsmannen menar att det ofta pratas i 
skolans jämställdhetsarbete om att stärka flickorna, men att det är viktigt att arbetet även 
innefattar pojkarna så att inte arbete med att stärka flickorna motverkas genom att 
pojkarna förblir i sina gamla roller och vidmakthåller sitt beteende.  
 

2.3.1 Dagligt förhållningssätt 

 
”En central utgångspunkt för att motverka traditionella könsmönster är ett aktivt arbete 
mot sexuella trakasserier eller könsmobbning” (Jämställdhetsombudsmannen, sid 50, 
2000). Sexuella trakasserier eller könsmobbning handlar om beteenden som får den 
drabbade att känna sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Det är nedvärdering 
eller förnedring på grund av kön som är det centrala. Det kan handla om glåpord, 
föraktfulla beteenden i ord eller handling eller direkta fysiska övergrepp. (Jämställdhets-
ombudsmannen, 2000).  
 
Enligt Jämställdhetsombudsmannen (2000) förutsätter jämställdhetsarbete i skolan 
kunskaper om rådande könsmönster och om könstillhörighetens betydelse för lärandet. 
Det förutsätter även att flickor och pojkar ses som individer och inte behandlas som 
enhetliga grupper utifrån traditionella könsföreställningar. ”En positiv och personlig 
bekräftelse av varje individ i praktiken kan bli ett viktigt led i jämställdhetsarbetet.” 
(Jämställdhetsombudsmannen, sid 73, 2000)  
 

Svaleryd (2003) pekar på att forskning och statistik kan hjälpa oss att sätta in vår vardag i 
ett större sammanhang då forskning kan synliggöra bilden av de olika könens liv och 
möjligheter. Även Jämställdhetsombudsmannen (2000) menar att könsuppdelad statistik 
är ett bra verktyg i jämställdhetsarbetet och rekommenderar både Statistiska Centralbyrån 
och Arbetsmarknadsstyrelsen. ”Ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan innebär bland annat 
att förmedla fakta till personal och elever om hur verkligheten ser ut.” (Jämställdhets-
ombudsmannen, sid 86, 2000).  
 
Vidare anser Jämställdhetsombudsmannen (2000) att vuxna måste delta i diskussionen 
om vilka ideal och tankar som förs fram i samhället om människor och människans 
värde, om styrka och svaghet, makt och demokrati, om synen på klass, kön, etnisk 
tillhörighet och sexuell identitet. I ungdomars identitetsskapande och i deras behov av att 
få bekräfta sin egen grupptillhörighet fyller musiken och ungdomstidningar viktiga 
funktioner. Enligt Jämställdhetsombudsmannen har populärkulturen ofta en ensidig bild 
av kön och jämställdhet som därför kan behöva ifrågasättas och kompletteras, vilket är 
något som skolan borde kunna ta upp till diskussion i de flesta ämnen. Även Svaleryd 
(2003) anser att en viktig del i att förändra rådande genusstrukturer är att arbeta medvetet 
med att analysera och försöka förstå vad reklam och andra mediatexter har för innebörd 
för oss. Hon menar att det i förlängningen handlar om vilka möjligheter vi vill ge barnen 
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genom att förstå och utmana föreställningarna om vad man kan göra som pojke/man och 
flicka/kvinna. 
 
Enligt Hedlin (2006) är huvudpersonen i barnböcker och barnprogram oftare pojke än 
flicka. I media syns män oftare än kvinnor och det är också något som upplevs som 
normalt. Man kan se ett mönster med aktiva och handlingskraftiga pojkar i barn- och 
ungdomsprogram medan flickorna skildras som hjälplösa. Mediabilden kan få unga 
flickor att känna att de måste spela på sin kvinnlighet för att mäta sig med de kvinnoideal 
som de ser i tv, tidningar och reklam. En flicka som inte bryr sig om sitt utseende anses 
suspekt. Det manliga idealet som förmedlas av media är ofta förknippat med kaxighet, 
aggressivitet och även våld.  
 

”Genus i yrkespraktiken handlar om en medvetenhet och ett förhållningssätt hos läraren – 
att ständigt vara uppmärksam på könsfrågorna och sin egen roll som förebild” (Gannerud, 
sid 21, 2000). Svaleryd menar att man som förebild som pedagog måste göra upp med 
sina egna omedvetna föreställningar. Även Berg (2000) anser att vara en förebild innebär 
att man måste göra upp med sina egna myter och förstå och acceptera den position man 
har i förhållande till eleven. Genom att agera som goda förebilder kan man som 
genusmedveten lärare motverka könsmyter. Som förebild kan man till exempel utföra 
sysslor som brukar förknippas med det motsatta könet och det kan även innebära att 
läraren problematiserar och visar sig medveten om samhällets stereotyper genom att våga 
ifrågasätta dem inför eleverna och tillsammans med dem diskutera och upprätta 
genusmedvetna regler för gruppen (Berg, 2000). 
 

2.3.2 Kompensatorisk pedagogik  

 
Arbetet för jämställdhet inom barnomsorgen och skola kan utgå ifrån så kallad 
kompensatorisk pedagogik, vilket innebär att man medvetet arbetar särskilt med det som 
fattas eller är svagt utvecklat i flickors respektive pojkars generella könsmönster 
(Jämställdhetsombudsmannen, 2000). Pojkar uppfostras traditionellt att tränas i 
självständighet, medan flickor tränas i samhörighet. Det finns en risk att skolan fortsätter 
i samma spår och låter eleverna träna på det de redan kan. Flickor får ofta en 
ansvarsstagande och omsorgsinriktad roll medan pojkar får få chanser att utveckla ansvar, 
omsorg och empati. Detta leder till att varken pojkar eller flickor ges möjlighet att träna 
det de mest skulle behöva utveckla (Hedlin 2006). 
 
Målet för kompensatorisk pedagogik är att erbjuda flickor och pojkar samma möjligheter 
till utveckling, social kompetens, glädje och utmaning. Man vill skapa en pedagogisk 
miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter utan att motverkas av 
traditionella könsmönster, och där de genom ökad självinsikt kan välja sin framtid utifrån 
sin egen vilja och sina egna personliga intressen. Målet är att bidra till att ge flickor och 
pojkar en positiv könsidentitet (Jämställdhetsombudsmannen, 2000). 
 
När man jobbar utifrån kompensatorisk pedagogik gäller det att noggrant observera hur 
flickor och pojkar beter sig, vad som förstärks och vad som saknas i deras gemensamma 
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gruppmässiga beteende. Sedan genom att väga in personalens egna föreställningar och 
förhållningssätt kan man introducera metoder för att bryta mönstren. När man arbetar 
utifrån kompensatoriskt pedagogiskt med grupper av flickor och pojkar måste man utgå 
från det gemensamma. Inom grupperna kan man arbeta konkret med individerna i varje 
grupp, och se skillnader mellan flickor och flickor, mellan pojkar och pojkar och därmed 
stödja en vidareutveckling av var och ens individuella könsidentitet (Jämställdhetsom-
budsmannen, 2000). 
 
Generellt är det vissa saker som pojkar och flickor behöver arbeta med. Pojkar behöver 
särskilt arbeta med att bland annat öva på nära samarbete, lyssna på och kunna respektera 
andras viljor samt kunna visa omsorg och hänsyn. Det flickor bland annat behöver arbeta 
särskilt med är att kunna säga ifrån och sätta gränser, våga ta för sig och agera i stora 
grupper samt erövra självförtroende och självtillit. Man ger medvetet flickor den styrka 
och självsäkerhet de saknar i den traditionella uppfostran, och medvetet stöttar pojkarna i 
deras empatiska och ansvarsfulla vuxenblivande genom kroppskontakt, samtal och 
intresse för deras egna tankar och åsikter (Jämställdhetsombudsmannen, 2000). Den 
kompensatoriska pedagogiken, menar Hedlin (2006), öppnar upp och vidgar elevens 
kompetens på ett sätt som ger den enskilda individen fler möjligheter i framtiden. 
 

2.3.3 Könsskilda grupper 

 
Könsuppdelning används som en strategi för en mer jämställd förskola och skola. I 
dagens skolsystem används könsindelade grupperingar i ämnen och aktiviteter, när det 
uppfattas gynna arbets- och lärandeprocesserna, liksom barnens och elevernas utveckling 
mot mindre stereotypa könsbeteenden. Utgångspunkten för könsuppdelade grupper är att 
erbjuda bättre undervisningsmöjligheter med ett mer anpassat innehåll på områden och i 
ämnen som anses kvinnligt eller manligt könsmärkta. Ett stort antal av de projekt som 
under senare delen av 1990-talet rapporteras som pågående inom svenska skolan, med 
anknytning till skolverkets nätverk för jämställdhet, var inriktade på könsuppdelade 
aktiviteter och arrangemang. Man får dock inte glömma att det är tydliga tidstrender i den 
här typen av arrangemang (Tallberg Broman, 2002). 
 
Svaleryd (2003) menar att det håller på att bli en vedertagen sanning att det från 
jämställdhetssynpunkt ibland är bra att dela upp eleverna efter kön. Hon varnar dock för 
att polariseringen mellan könen finns kvar om denna metod inte sker med stor 
medvetenhet. Risken finns även att man förenklar genusproblematiken i skolan med 
könssegregerade grupper och att jämställdhet då lätt blir ett åtgärdsprogram när man inte 
ser den övergripande strukturen. Hon menar att jämställdhetsaspekten inte är att fokusera 
på det ena eller det andra könet, utan på relationen mellan könen och varnar för att 
könsmärkning kan leda till könssegregation. Både flickors och pojkars beteenden och 
inbördes relationer påverkas mer eller mindre av såväl närvaron som frånvaron av det 
motsatta könet (ibid). 
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Även Hedlin (2006) är skeptisk till pojk- och flickgrupper med tanke för risken för köns-
polarisering. Hedlin menar att det ibland kan vara befogat med könsuppdelade grupper, 
men det förutsätter att man verkligen har en genomstänkt idé och motivering.  
 
Vidare varnar Svaleryd (2003) för risken att ett könsuppdelat arbetssätt endast 
understryker skillnaderna utan att ge utrymme för alternativt handlande och tänkande. 
Hon menar att det allt för ofta startas flick- och pojkgrupper bara för att påvisa att man 
gör något åt jämställdheten och att många pedagoger ofta inte vet vare sig varför 
grupperna startats eller vad som ska uppnås med dem. Arbetet med könssegregerade 
grupper kräver en tydlig målsättning, en klar struktur, positiva förväntningar och 
tillitsskapande övningar. Arbetet med förändring av attityder, förhållningssätt och 
medvetenhet i jämställdhetsfrågor är också viktigt. Det handlar inte om att förbättra 
pojkar och flickor, utan att frigöra dem från hur kön manifesteras i vardagen. Pojkar och 
flickor får i sina enkönade grupper möjlighet att identifiera sig med andra inom det egna 
könet och även uppmärksamma variationen inom det. Det handlar om att som pedagog 
föra medvetna samtal om vem som skapar och sätter gränser för hur flickor respektive 
pojkar får vara och göra (ibid).  
 
Enligt Svaleryd (2003) är det den vuxnes ansvar att stödja både flickor och pojkar att 
bryta mönster och värderingar om varandras kön. Hon anser att skilda pojk- och 
flickgrupper under en del av dagen eller veckan är ett bra sätt att ge eleverna möjligheter 
att öva upp kompetenser som de kanske inte får möjlighet eller utrymme att utveckla, 
eller kanske inte ens törs pröva, när det andra könet är med. Hon menar att man i flick- 
respektive pojkgrupper kan stärka könsidentitet samtidigt som man kan stimulera varje 
barn att utmana stereotypa handlingar och mönster. 
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3. Metod och urval 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera de metoder som jag använt mig av för att samla 

in och analysera mitt empiriska data, vilket består av ifyllda frågeformulär av elever i 

årskurs nio vid en byaskola i Norrbottens län.   

 

 
3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 
 
Den kvalitativa och kvantitativa ansatsen är två olika angreppssätt inom forskning. 
Kvalitativ ansats, mjuka data, används då forskaren söker förståelse och försöker fånga in 
en helhetssyn av verkligheten. Om få undersökningsenheter har använts och dessa 
undersöks på djupet med hjälp av intervjuer är en kvalitativ metod att föredra. (Holme & 
Solvang, 1991). Kvantitativ ansats, hårda data, är mer formaliserad och används då 
forskaren strävar efter en så god beskrivning som möjligt (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1993). Backman (1998) tar bland annat upp enkäter och frågeformulär som exempel på 
kvantitativa metoder. Holme och Solvang (1991) menar att kvantitativa metoder har sin 
största styrka i att de kan förklara olika händelser och generaliserar eftersom man 
standardiserar och strukturerar undersökningens upplägg. Uppsatsen grundar sig på en 
kvantitativ ansats då jag vill generalisera och eftersträvar en så god beskrivning som 
möjligt av elevernas åsikter kring lärarnas agerande gällande jämställdhet på en byaskola 
i Norrbottens län. För att kunna nå alla årskurs nio på skolan har jag standardiserat 
undersökningsupplägget med hjälp av enkäter. 
 
 
3.2 Val av analysobjekt samt avgränsningar 
 
Studien bygger på en undersökning av elevers åsikter om lärares agerande gällande 
jämställdhet, vilka även kan definieras som analysobjekten. Jag valde att genomföra 
undersökningen i en mindre högstadieskola i en by i Norrbottens län. Anledningen till 
valet av en mindre skola är att jag på så vis skulle ha möjligheten att genomföra 
enkätundersökningen på alla skolans årskurs nio. Jag kommer inte att kunna dra några 
generella slutsatser om skolväsendet i stort utifrån min studie, men däremot kan en 
slutsats om den specifika skolan i sig utarbetas. 
 
Respondenterna går sista året i grundskolan, årskurs nio, på en byaskola i Norrbottens län 
med cirka 250 elever. Ålderspannet bland respondenterna är mellan 15-16 år. Skolan är 
indelad i tre arbetslag (vi kan kalla dem för X- Y- och Z-enheten) med en årskurs nio i 
varje enhet. Tillsammans utgör de tre klasserna med årskurs nio på skolan 75 elever. Av 
dessa deltog 67 respondenter. Varje enhet har en full uppsättning av lärare, vilket gör att 
enheterna till viss del blir fristående med sina egna specifika lärare. Jag valde att rikta 
studien mot årskurs nio då dessa elever går sitt sista år på skolan vilket gör att de har haft 
den längsta kontakten med lärarna. Försökspersonerna är i alla avseenden anonyma. 
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3.3 Enkätutformning  
 
Enkätundersökningen har vissa indikatorer som är utformade utifrån litteraturen. Totalt 
bestod enkäten av 17 frågor. Den första frågan gällde respondentens kön. Fråga 2 och 
frågorna 10-16 rörde det dagliga förhållningssättet. Frågorna 3-8 ställdes angående 
kompensatorisk pedagogik. Fråga 9 rörde könsskilda grupper och slutligen ställdes fråga 
17 för att eleverna skulle få tillfälle att ta upp sådant som enkäten inte gav utrymme till.  
 
Angående indikatorerna till frågorna gällande det dagliga förhållningssättet grundar sig 
fråga 2, om eleven tycker att denne som individ får en positiv och personlig bekräftelse 
av sina lärare, på JämOs handbok mot könsmobbning i skolan (2000) där det står att ”En 
positiv och personlig bekräftelse av varje individ i praktiken kan bli ett viktigt led i 
jämställdhetsarbetet.” (s.73). Jämställdhetsombudsmannen (2000) menar att jämställd-
hetsarbete förutsätter att flickor och pojkar inte behandlas som enhetliga grupper utifrån 
traditionella könsföreställningar, utan som individer.  
 
Fråga 10, om eleven tycker att lärarna arbetar mot könsmobbning som tex könsord, 
glåpord och föraktfulla beteenden, grundar sig även den på JämOs handbok mot 
könsmobbning i skolan (2000) där det står att ”En central utgångspunkt för att motverka 
traditionella könsmönster är ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier eller köns-
mobbing.” (s.50). 
 
Fråga 11 lyder: ”Tycker du att ni i undervisningen pratar om orättvisor i samhället mellan 
könen?”  Frågan grundar sig på JämOs handbok mot könsmobbning i skolan (2000) som 
menar att könsuppdelad statistik är ett bra verktyg i jämställdhetsarbetet. I JämOs 
handbok står det vidare att ”Ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan innebär bland annat att 
förmedla fakta till personal och elever om hur verkligheten ser ut” (s.86). Likaså 
Svaleryd (2003) anser att forskning kan synliggöra bilden av de olika könens liv och 
möjligheter. 
 
Fråga 12, om eleverna tycker att de i undervisningen diskuterar och ifrågasätter medias 
bild av kön och jämställdhet, har sin grund i att Svaleryd (2003) anser att ett medvetet 
arbete med att försöka förstå vad reklam och andra mediatexter har för innebörd för oss 
är viktigt när det gäller att förändra rådande genusstrukturer. Även Jämställdhets-
ombudsmannen (2000) menar att populärkulturen behöver ifrågasättas och kompletteras 
då den ofta har en ensidig bild av kön och jämställdhet.  
 
Fråga 13 lyder, tycker du att dina lärare agerar som goda förebilder gällande 
jämställdhet? Frågan grundar sig på Berg (2000) som menar att man som genusmedveten 
lärare kan motverka könsmyter genom att agera som god förebild. I Gennuspraktika för 

lärare (2000) finner man att ”Genus i yrkespraktiken handlar om en medvetenhet och ett 
förhållningssätt hos läraren – att ständigt vara uppmärksam på könsfrågorna och sin egen 
roll som förebild.” (s.21). 
 
Fråga 14, om eleverna tycker att de i undervisningen diskuterar och ifrågasätter vad som 
är manligt/kvinnligt och könsfördomar, grundar sig även den på Berg (2000) som menar 
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att en god förebild som lärare bland annat kan innebära att man problematiserar och visar 
sig medveten om samhällets stereotyper genom att våga ifrågasätta dem inför eleverna.  
 
Fråga 15, vilka eleven tycker har mest inflytande över och utrymme i undervisningen, har 
sin grund i att ”Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande 
över och utrymme i undervisningen, ...” (s. 13 Lpo94).  
 
Även fråga 16, om eleven tycker att lärarna motverkar traditionella könsmönster, har sitt 
ursprung i Lpo 94 där det står att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster.” (s.4). Fråga 16 är till viss del min forskningsfråga.  
 
Arbetet för jämställdhet inom barnomsorg och skola kan utgå ifrån så kallad 
kompensatorisk pedagogik, vilket innebär att man medvetet arbetar särskilt med det som 
fattas eller är svagt utvecklat i flickors respektive pojkars generella könsmönster. 
(Jämställdhetsombudsmannen, 2000) Frågorna gällande kompensatorisk pedagogik är 
fråga 3-8. Enligt JämOs handbok (2000) behöver pojkarna medvetet stöttas i deras 
empatiska och ansvarsfulla vuxenblivande genom bland annat samtal och intresse för 
deras egna tankar och åsikter. Flickor bör man medvetet ge den styrka och självsäkerhet 
som de saknar i den traditionella uppfostran. Vidare är det generellt vissa saker som 
pojkar och flickor behöver arbeta med. Pojkar behöver särskilt öva på nära samarbete och 
att lyssna på och kunna respektera andras viljor. Det flickor bland annat behöver arbeta 
särskilt med är att kunna säga ifrån och sätta gränser, våga ta för sig och agera i stora 
grupper samt erövra självförtroende och självtillit (ibid). 
Fråga 3, 4 och 7 rör sådant som pojkar särskilt behöver arbeta med och frågorna 5, 6 och 
8 gäller sådant som flickorna särskilt behöver arbeta med.  
 
Svaleryd (2003) anser att könsuppdelade grupper kan stimulera barn till att utmana 
stereotypa mönster samtidigt som detta kan stärka könsidentiteten. Hon menar att 
eleverna i pojk- respektive flickgrupper kan få möjlighet att utveckla kompetenser som de 
särskilt behöver stärka utifrån traditionella könsmönster. Utifrån Svaleryds argument är 
fråga 9 konstruerad, arbetar ni i flickgrupper och pojkgrupper? 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Dahmström (1991) kan en mätvariabel antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. 
En kvantitativ variabel kan anta ett numeriskt värde medan en kvalitativ variabel är 
ickenumrerisk. Jag har valt en kvantitativ utgångspunkt där svarsalternativen är diskreta, 
dvs har ett bestämt antal svarsalternativ. På frågorna 2-14 används en skala 1-5. För att 
göra enkäten mer begriplig för respondenterna har jag valt att göra en klassindelning som 
kan uppfattas kvalitativ med svarsalternativen; aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid, vilka 
motsvarar skalan 1-5. Enligt Dahmström så redovisar man frekvensfördelningen av en 
diskret variabel med fåtal värden i ett stolpdiagram, vilket jag gör i kapitel fyra, 
undersökningen.  
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Eftersom enkätundersökningen är baserad på 67 respondenter ger det ett omfattande 
datamaterial. För att kunna sammanfatta informationen och ge en lättbegriplig och 
korrekt bild är det viktigt med ett bra mått. Körner (1993) anser att det är naturligt när det 
gäller kvantitativ undersökning att beräkna genomsnittsmått. Enligt Körner är det 
vanligaste och viktigaste genomsnittsmåttet medelvärdet, vilket gör att jag även har 
använt mig av detta vid sammanställningen av undersökningen i kapitel 4. Medelvärden 
kan dock vara missledande och ge en vilseledande bild av materialet, menar Körner. 
Medelvärde kan vara missvisande där vi får en koncentration av svar på extrempunkter 
och där frekvensfördelningen inte är normalfördelad. Jag har valt att använda mig av 
typvärde och frekvensfördelningen är redovisad i stolpdiagram så att läsaren lätt kan 
verifiera medelvärdets betydelse.  
 
Standardavvikelsen är ett viktigt spridningsmått när det gäller att beskriva spridningen i 
statistiska material, enligt Körner. Standardavvikelsen är ett instrument som används för 
att kunna göra en statistisk slutledning med hjälp av stickprovsundersökningar. Eftersom 
enkätundersökningen innefattar alla respondenter och detta inte är en stickprovsunder-
sökning har jag valt att inte redovisa standardavvikelsen, spridningen i materialet 
redovisas istället med hjälp av stolpdiagram.  
 
Enligt Körner (1993) är typvärdet ett genomsnittsmått som ställer mycket små krav på 
observationens datanivå. Typvärdet är det värdet som har högst frekvens, dvs det 
vanligaste värdet. Körner anser att typvärdet är intressant där det vanligaste svaret är av 
intresse och det kan användas för att göra snabba uppskattningar. I redovisningen av 
undersökningen har jag därför valt att redovisa typvärde då det kan användas för att 
uppskatta medelvärdets förmåga att visa en korrekt bild.  
 
Enkäterna delades ut i pappersformat i de tre klasserna. Av de 67 respondenterna erhölls 
en svarsfrekvens på 100 procent. Den höga svarsfrekvensen beror mest troligt på att det 
var avsatt tid på lektionen för att fylla i enkäten och att jag var där personligen medan de 
fyllde i enkäten för att sedan samla in dem när alla var klara.  
 
 
3.5 Metodproblem 

3.5.1 Reliabilitet och validitet 

 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten (Ejvegård, 1996). Anonymiteten kan garanteras vid en enkät vilket leder till 
fördelar som att intervjuareffekten uteblir och att känsliga frågor kan ställas. Nackdelar 
som kan uppstå med en enkät är att det är svårt att göra bra frågor, som inte är ledande 
och att det finns risk för låg svarsfrekvens. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993). För att 
öka reliabiliteten fick två utomstående personer läsa igenom enkäten för att upptäcka 
eventuella felaktigheter eller otydligheter innan den skickades ut. Jag har även försökt att 
i alla avseenden formulera frågorna så neutralt som möjligt.  
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Enligt Ejvegård (1996) är validitet, eller giltighet, ett mätinstruments förmåga att mäta 
det som avses att mäta. Wiedersheim-Paul & Eriksson (1993) anser att när det är 
överensstämmelse mellan teorierna och de mätbara definitionerna av dem och då tydliga 
frågor formuleras så att de speglar teorier som behandlas så bör en god inre validitet 
uppnås. Överensstämmelse mellan svar och verklighet är yttre validitet. De menar att för 
att nå god yttre validitet så krävs att respondenterna förstår de frågor som ställs vid 
datainsamlingen. Frågorna i enkäten är väl konstruerade utifrån litteraturen vilket gör att 
den inre validiteten bör vara stor. Dock kan frågorna eventuellt vara svåra för eleverna att 
förstå vilket gör att den yttre validiteten kan minska. När eleverna svarat på enkäten 
frågade jag dem om de ansåg att frågorna var svåra, men de flesta menade att det var 
relativt enkla frågor vilket gör att den yttre validiteten stärks. 
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4. Undersökningen 
 
I detta kapitel redovisar jag mitt empiriska material som grundar sig på sammanställ-

ningen av enkätsvaren. Jag har delat upp materialet i respektive underrubrik; dagligt 

förhållningssätt, kompensatorisk pedagogik och könsskilda grupper. Svarsalternativen är 

diskreta med skalan; 1-aldrig, 2-sällan, 3-ibland, 4-ofta och 5-alltid. Till varje fråga med 

dessa svarsalternativ finns ett uträknat medelvärde för pojkarna respektive flickorna.  

 

 
4.1 Dagligt förhållningssätt 
 
I detta avsnitt presenteras fråga 2 och fråga 10-16 som handlar om det dagliga 
förhållningssättet. 
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Figur 1: Anser eleverna att de som individ får en positiv och personlig bekräftelse av sina lärare? 

 
Fråga 2, figur 1, handlar om eleverna anser att de får en positiv och personlig bekräftelse 
av sina lärare. De flesta pojkarna, 42 procent, anser att de ibland får en positiv och 
personlig bekräftelse medan 31 procent av pojkarna tycker att det sker ofta. De flesta 
flickorna, 55 procent, anser att de ofta får en positiv och personlig bekräftelse av sina 
lärare och 32 procent av flickorna anser att detta sker ibland. Pojkarnas medelvärde på 
denna fråga är 3,3 och deras typsvar är ibland. Flickornas medelvärde är 3,5 och 
typsvaret är ofta.   
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Figur 2: Anser eleverna att lärarna arbetar mot könsmobbning som tex könsord, glåpord och föraktfulla 

beteenden? 

 

Fråga 10, figur 2, handlar om eleverna tycker att läraren arbetar mot könsmobbning. 42 
procent av pojkarna tycker att lärarna ibland gör detta, medan 45 procent av flickorna 
tycker att läraren sällan arbetar mot könsmobbning. Pojkarnas medelvärde är 2,9 och 
deras typsvar är ibland. Flickornas medelvärde är 2,8 och de har typsvaret sällan.  
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

Pojkar

Fl ickor

 
Figur 3: Anser eleverna att de i undervisningen pratar om orättvisor i samhället mellan könen? 

 
Fråga 11 handlar om läraren pratar om orättvisor i samhället mellan könen. Figur 3 visar 
att pojkarna har en ganska jämn fördelning mellan svarsalternativen sällan, ibland och 
ofta. Av pojkarna är det 31 procent som tycker sällan, 26 procent som tycker ibland och 
29 procent som tycker ofta. Flickornas svar är mer samlade kring sällan och ibland, där 
45 procent tycker sällan och 39 procent tycker ibland. På denna fråga är pojkarnas och 
flickornas medelvärden samstämmiga med 2,7. Båda könen har även samma typsvar, 
vilket är sällan.  
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Figur 4: Anser eleverna att de i undervisningen diskuterar och ifrågasätter medias bild av kön och 

jämställdhet? 

 
Figur 4 visar svaren på fråga 12, som handlar om eleverna anser att medias bild av kön 
diskuteras i undervisningen. 43 procent av pojkarna tycker att detta sker ibland medan 31 
procent av pojkarna tycker att medias bild av kön aldrig diskuteras och ifrågasätts i 
undervisningen. Av flickorna är det 45 procent som tycker att detta sker sällan och 32 
procent som tycker att de aldrig diskuterar medias bild av kön i undervisningen. På denna 
fråga är pojkarnas medelvärde 2,7 och deras typsvar är ibland. Flickorna har ett 
medelvärde på 2,0 och typsvaret sällan.  
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Figur 5: Anser eleverna att deras lärare agerar som goda förebilder gällande jämställdhet? 

 

Fråga 13, figur 5, handlar om eleverna anser att lärarna agerar som goda förebilder 
gällande jämställdhet. De flesta pojkar, 41 procent, anser att lärarna ibland agerar som 
goda förebilder och 24 procent anser att lärarna sällan agerar goda förebilder gällande 
jämställdhet. De flesta flickorna, 41 procent, anser att lärarna ofta agerar goda förebilder 
och 31 procent av flickorna anser att lärarna ibland är goda förebilder gällande 
jämställdhet. Pojkarnas medelvärde är 2,8 och deras typsvar är ibland. Flickornas 
medelvärde är 3,6 och deras typsvar är ofta.  
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Figur 6: Anser eleverna att de i undervisningen diskuterar och ifrågasätter vad som är manligt/kvinnligt, 
könsfördomar? 

 
Fråga 14, figur 6, handlar om eleverna anser att könsfördomar diskuteras i undervisning-
en. På denna fråga tycker 36 procent av killarna att könsfördomar diskuteras sällan och 
33 procent av killarna tycker att detta görs ibland. De flesta flickorna, 43 procent, tycker 
att könsfördomar diskuteras sällan och 23 procent av flickorna tycker att detta aldrig 
diskuteras. Pojkarnas medelvärde är 2,5 och flickornas medelvärde är 2,4. Båda könen 
har samma typsvar, vilket är sällan.  
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pojkar Flickor Jämnt  f ördelat

Pojkar

Flickor

 
Figur 7: Vilka anser eleverna ha mest inflytande över och utrymme i undervisningen? 

 
Figur 7 visar svaren på fråga 15 som handlar om vem som får mest inflytande och 
utrymme i undervisningen. 53 procent av pojkarna anser att det är flickorna som får mest 
inflytande och utrymme, medan 41 procent anser att det är jämt fördelat mellan könen 
och 6 procent anser att det är pojkarna själva som har mest utrymme och inflytande i 
undervisningen. Flickornas svar är relativt jämt fördelade över de tre svarsalternativen. 
37 procent anser att det var pojkarna som har mest utrymme och inflytande, medan 37 
procent anser att det var jämt fördelat mellan könen och 27 procent anser att det är 
flickorna själva som har mest utrymme och inflytande i undervisningen. 
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Figur 8: Anser eleverna att lärarna motverkar traditionella könsmönster? 

 
Figur 8 visar svaren på fråga 16, om läraren motverkar traditionella könsmönster. På 
denna fråga finns en klar skillnad mellan pojkar och flickor. De flesta pojkarna, 69 
procent, tycker inte att lärarna motverkar traditionella könsmönster. Flickorna är relativt 
jämt fördelade mellan de både svarsalternativen då 43 procent tycker att lärarna 
motverkar medan 57 procent tycker att lärarna inte motverkar traditionella könsmönster.  
 
 
4.2 Kompensatorisk pedagogik 
 
Fråga 3, 4 och 7 rör sådant som pojkar enligt jämställdhetsombudsmannen behöver arbeta 
med och svaren till dessa frågor presenteras först. Sedan redovisas svaren till frågorna 5, 
6 och 8, vilka gäller sådant som flickorna särskilt behöver arbeta med. 
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Figur 9: Anser eleverna att de ges möjlighet i undervisningen till att öva på nära samarbete? 

 
Fråga 3, figur 9, handlar om eleverna anser att de får möjlighet att öva på nära samarbete. 
De flesta av pojkarna, 40 procent, tycker att det sker ibland och 34 procent av pojkarna 
tycker att det sker ofta. Även de flesta av flickorna tycker att de ibland får öva på nära 
samarbete. 26 procent av flickorna tycker att det sker ofta och 26 procent av dem tycker 
att det sker sällan. Pojkarnas medelvärde är 3,4 och flickornas medelvärde är 3,3. Både 
pojkarnas och flickornas typsvar är ibland.  
 



 24 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

Pojkar

Fl ickor

 
Figur 10: Anser eleverna att de arbetar med att lyssna på och respektera andras viljor? 

 
Fråga 4, figur 10, handlar om eleverna anser att de arbetar med att lyssna på och 
respektera andras viljor. På denna fråga svarade 36 procent av pojkarna att de tycker att 
de ofta får arbeta med detta, 28 procent tycker att de sällan arbetar med att lyssna på och 
respektera andras viljor och 22 procent tycker att det sker ibland. De flesta flickorna, 48 
procent, tycker att de sällan arbetar med att lyssna på och respektera andras viljor. 23 
procent av flickorna tycker att de ofta arbetar med detta och 23 procent av dem tycker att 
det sker ibland. Pojkarnas medelvärde är 3,1 och deras typsvar är ofta. Flickornas 
medelvärde är 3,0 och de har typsvaret sällan.  
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Figur 11: Anser eleverna att lärarna visar intresse för deras egna tankar och åsikter? 

 
Fråga 7, figur 11, handlar om eleverna anser att lärarna visar intresse för deras egna 
tankar och åsikter. Pojkarnas svar är relativt jämt fördelade över svarsalternativen. De 
flesta svaren är dock mellan sällan, ibland och ofta. 31 procent av pojkarna tycker att 
detta händer ofta. 23 procent av pojkarna tycker att läraren ibland visar intresse och 20 
procent av dem tycker att läraren sällan visar intresse för deras egna tankar och åsikter. 
De flesta flickorna, 39 procent, tycker att läraren ofta visar intresse och 29 procent av 
flickorna tycker att läraren ibland visar intresse för deras egna tankar och åsikter. 
Pojkarnas medelvärde är 3,2 och flickornas medelvärde är 3,3. Både pojkarna och 
flickorna har samma typsvar, vilket är ofta.  
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Figur 12: Anser eleverna att de arbetar med att kunna säga ifrån, sätta gränser? 

 
Fråga 5, figur 12, handlar om eleverna anser att de arbetar med att kunna säga ifrån, sätta 
gränser. Pojkarnas svar är relativt jämt fördelade mellan svarsalternativen. 31 procent av 
pojkarna tycker att de sällan arbetar med detta, 22 procent tycker att det sker ibland och 
19 procent tycker att de ofta arbetar med att kunna sätta gränser. De flesta av flickorna, 
48 procent, tycker att de sällan får arbeta med detta. 29 procent tycker att det sker ibland 
och 19 procent tycker att de aldrig får arbeta med att kunna säga ifrån, sätta gränser. 
Pojkarnas medelvärde är 2,8 och flickornas medelvärde är 2,2. Båda könen har samma 
typsvar, vilket är sällan.  
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Figur 13: Anser eleverna att de får lära sig att ta för sig och agera i stora grupper? 

 
Fråga 6, figur 13, handlar om eleverna anser att de får lära sig att ta för sig och agera i 
stora grupper. På denna fråga är de flesta av pojkarnas svar fördelade mellan 
svarsalternativen ofta, ibland och sällan. 33 procent tycker att de ofta får agera i stora 
grupper, 31 procent tycker att det sker sällan och 22 procent tycker att det sker ibland. De 
flesta av flickorna, 37 procent, tycker att de ibland får agera i stora grupper och 33 
procent av flickorna tycker att det sker sällan. Pojkarnas medelvärde är 3,1 och deras 
typsvar är ofta. Flickornas medelvärde är 2,6 och de har typsvaret ibland.  
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Figur 14: Anser eleverna att lärarna uppmuntrar till bättre självförtroende och självtillit? 

 
Fråga 8, figur 14, handlar om eleverna anser att lärarna uppmuntrar till bättre 
självförtroende och självtillit. De flesta av pojkarna har svarat ofta, ibland och sällan. Det 
är 31 procent av pojkarna som tycker att detta sker ofta, 31 procent som tycker ibland och 
20 procent som tycker att lärarna sällan uppmuntrar till bättre självförtroende och 
självtillit. De flesta av flickorna 39 procent tycker att lärarna sällan uppmuntrar till bättre 
självförtroende och självtillit och 32 procent av flickorna tycker att detta sker ibland. 
Pojkarnas medelvärde är 3,6 och deras typsvar är ofta och ibland. Flickornas medelvärde 
är 2,9 och deras typsvar är sällan.  
 
 
4.3 Könsskilda grupper 
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Figur 15: Arbetar eleverna i flickgrupper och pojkgrupper? 

 
Figur 15 visar svaren på fråga 9, om det sker arbete i flickgrupper och pojkgrupper. På 
denna fråga är de flesta av pojkarnas svar fördelade mellan aldrig, sällan och ibland. 29 
procent av pojkarna tycker att de aldrig arbetar i flickgrupper och pojkgrupper, 34 
procent tycker att det sker sällan och 26 procent tycker att det arbetar så ibland. Även de 
flesta av flickornas svar är fördelade mellan aldrig, sällan och ibland. Det är 37 procent 
av flickorna som tycker att de aldrig arbetar i könsskilda grupper, 37 procent som tycker 
att de sällan arbetar så och 23 procent som tycker att det sker ibland. Pojkarnas 
medelvärde är 3,0 och deras typsvar är sällan. Flickornas medelvärde är 2,3 och deras 
typsvar är sällan och aldrig.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar jag det empiriska materialet, enkätsvaren, utifrån den tidigare 

presenterade teoretiska referensramen. 

 

                                      
5.1 Dagligt förhållningssätt 
 
På frågorna om det dagliga förhållningssättet behandlar frågorna 2 och 13 läraren som 
individ och lärarens förhållningssätt till eleverna. Frågorna 10, 11, 12 samt 14 tar upp vad 
läraren gör direkt i undervisningen för att angripa jämställdhetsproblem. Fråga 15 
behandlar hur utrymmet är fördelat i klassrummet. I analysen har jag valt att analysera 
enligt ovanstående indelning.  
 
I praktiken är en positiv och personlig bekräftelse av varje individ en del av jämställd-
hetsarbetet, enligt Jämställdhetsombudsmannen (2000). JämO menar att pojkar och 
flickor måste ses som individer och inte behandlas som enhetliga grupper. På fråga 2 i 
enkäten anser de flesta pojkarna att de ibland får en positiv och personlig bekräftelse av 
sina lärare medan majoriteten av flickorna däremot anser att de ofta blir positivt 
bekräftade av sina lärare. Läraren måste ständigt vara uppmärksam på könsfrågor och sin 
roll som förebild. Genom att agera som god förebild kan man motverka könsmyter. För 
att agera som god förebild måste man även göra upp med sina egna myter och acceptera 
den position man har i förhållande till eleverna (Berg 2000). Fråga 13 undersöker 
elevernas åsikter kring lärarnas agerande som goda förebilder gällande jämställdhet. De 
flesta pojkarna anser att lärarna ibland agerar som goda förebilder, medan flickorna igen 
ger en mer positiv bild till lärarnas agerande där de flesta tycker att lärarna ofta agerar 
som god förebild. Genom att titta på lärarens agerande som individ och förhållningssätt 
till eleverna framgår att flickorna ger en mer positiv bild än pojkarna av lärarna i både 
fråga 2 och 13. Den positiva bilden framgår tydligt av medelvärdet och verifieras av 
typsvaret. Flickornas medelvärde är högre på båda frågorna och flickornas typsvar är ofta 
jämfört mot pojkarnas typsvar ibland, vilket stärker analysen.  
 
”En central utgångspunkt för att motverka traditionella könsmönster är ett aktivt arbete 
mot sexuella trakasserier eller könsmobbning” (Jämställdhetsombudsmannen, sid 50, 
2000). Beteenden som sexuella trakasserier och könsmobbning får den drabbade att 
känna sig illa till mods. Det är föraktfullt beteende relaterat till kön som är det centrala 
och det kan handla om allt mellan glåpord och föraktfullt beteende till direkta fysiska 
övergrepp. Fråga 10 handlar om eleverna tycker att läraren arbetar mot könsmobbning 
som könsord, glåpord och föraktfulla beteenden. Pojkarnas typsvar på denna fråga är 
ibland, 42 procent, medan flickornas typsvar är sällan, 45 procent. Dock så är det en 
relativt stor spridning bland svaren hos båda grupperna vilket gör att den genomsnittliga 
bilden av lärarens agerande blir ganska samstämmig, vilket kan utläsas av medelvärdet 
som är 2,9 för pojkarna och 2,8 för flickorna. Både pojkar och flickor verkar anse att 
lärarna ibland arbetar mot könsmobbning. 
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Svaleryd (2003) anser att vi måste synliggöra könsuppdelningen. Enligt Jämställdhets-
ombudsmannen (2000) är statistik ett bra verktyg i jämställdhetsarbete och det är viktigt 
att man förmedlar fakta till eleverna om hur verkligheten ser ut. Fråga 11 i enkäten 
handlar om läraren pratar om orättvisor i samhället mellan könen. Svaren ger en relativt 
samstämmig bild gällande undervisningen. Både pojkar och flickor har samma 
medelvärde, 2,7, och typsvaret sällan. Detta tyder på att eleverna anser att lärarna pratar 
om orättvisor i samhället mellan könen, men inte i en allt för stor utsträckning.   
 
Enligt Jämställdhetsombudsmannen (2000) framställs en ensidig bild av könen i media 
och populärkulturen. JämO anser att de manliga och kvinnliga stereotyperna är något som 
skolan borde ta upp till diskussion i de flesta ämnen och att bilden behöver ifrågasättas 
och kompletteras. Svaleryd (2003) poängterar att det är viktigt att försöka förstå hur 
reklam och mediatexter påverkar oss. Hon menar att det i slutändan handlar om de 
möjligheter vi ger barnen att utmana föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 
Fråga 12, handlar om eleverna anser att medias bild av kön diskuteras i undervisningen. 
De flesta pojkarna, 43 procent, anser att detta diskuteras ibland i undervisningen medan 
45 procent av flickorna anser att detta sällan diskuteras. Medelvärdet bekräftar flickornas 
negativa bild med ett värde på 2,0 jämfört mot pojkarnas medelvärde på 2,7. På denna 
fråga är det tydligt att det finns en skillnad i uppfattningen mellan könen i vilken grad 
medias bild diskuteras i undervisningen.  
 
Enligt Berg (2000) är det viktigt att läraren problematiserar och visar sig medveten om 
samhällets stereotyper och vågar ifrågasätta dem inför eleverna. Fråga 14 handlar om 
eleverna anser att könsfördomar diskuteras i undervisningen. Både pojkar och flickor ger 
en relativt samstämmig bild. Typsvaret för både pojkar och flickor är sällan och 
samstämmigheten bekräftas även av medelvärdet. Svaren tyder på att eleverna anser att 
de i mindre omfattning diskuterar könsfördomar i undervisningen.  
 
Fråga 10, 11, 12 och 14 behandlar vad läraren gör direkt i undervisningen för att angripa 
jämställdhetsproblem och svaren bör vara tämligen samstämmiga mellan könen då 
eleverna deltar i samma undervisning. Om svaren avviker mellan könen tyder det på en 
skillnad på hur pojkar och flickor upplever undervisningen, dvs det finns ett samband 
mellan kön och svar. Svaren på fråga 10 och 11 samt 14, visar att pojkarna och flickorna 
ger en ganska samstämmig bild om undervisningens upplägg, vilket var förväntat. Både 
fråga 12 och 14 handlar om könsfördomar och stereotyper i media respektive samhället. 
På fråga 12 är det en markant skillnad i svaren mellan pojkar och flickor och det finns ett 
tydligt samband mellan kön och svar, vilket inte återfinns i fråga 14. Frågan är på vilket 
sätt media påverkar elevernas uppfattning. Media förmedlar, enligt Hedlin (2006), ofta en 
stereotypisk bild av könen och könsrollerna med handlingskraftiga pojkar och hjälplösa 
flickor. Den kvinnliga stereotypen framställs ofta som negativt laddad i jämförelse med 
den manliga stereotypen. Frågan är om detta gör att flickorna har ett större behov av att 
diskutera medias bild och själva distansera sig från de kvinnliga stereotyperna som media 
förmedlar och om detta speglar sig i utfallet av frågan. Klart är i alla fall att det finns ett 
samband mellan kön och utfall på denna fråga.  
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Gannerud (2001) menar att det finns forskning som pekar på att pojkar som grupp 
dominerar lektionerna och får mer tid och uppmärksamhet av läraren. Även Berg (2000) 
drar liknande slutsatser. Fråga 15, undersöker vilka eleverna anser sig ha mest inflytande 
och utrymme i undervisningen. Ungefär hälften av pojkarna anser att det är flickorna som 
dominerar och 41 procent anser att det är jämt fördelat mellan könen. Det är en stor 
spridning i flickornas svar där 37 procent anser att pojkarna har störst utrymme, 37 
procent anser att det är jämnt fördelat och 27 procent anser att det är flickorna själva som 
har mest inflytande och utrymme i undervisningen. Elevernas svar på frågan tyder på att 
eleverna inte anser att pojkarna dominerar i undervisningen. Den bilden bekräftas av 
Öhrn (2002) som menar att ny forskning tyder på förändring i skolans könsmönster där 
flickor inte längre framstår som en underordnad grupp.  
 
På fråga 16, om läraren motverkar traditionella könsmönster, har flickorna en positivare 
inställning till läraren då nästan hälften anser att läraren motverkar traditionella 
könsmönster, medan 69 procent av pojkarna inte tycker att lärarna motverkar traditionella 
könsmönster. Återigen ger pojkarna som grupp ett sämre betyg till lärarna när frågan inte 
är direkt kopplad till undervisningen.  
 
Svar på tidigare frågor visar att både pojkar och flickor tycker att det utförs få konkreta 
åtgärder i undervisningen gällande jämställdhet, som diskussioner m.m. Flickorna tycker 
att lärarna oftare agerar goda förebilder gällande jämställdhet och flickorna känner även 
att de får personlig bekräftelse av sina lärare. Pojkarna är inte lika positiva till lärarna och 
tycker till skillnad från flickorna att lärarna endast ibland agerar som goda förebilder 
gällande jämställdhet. Detta kan bero på att pojkarna inte till lika stor grad som flickorna 
anser att de får en positiv och personlig bekräftelse av sina lärare, att de inte får samma 
kontakt som flickorna. Enligt Öhrn (2002) har flickor ett genomsnittligt högre betyg än 
pojkar under grundskole- och gymnasietiden. Hon hävdar att somliga numer anser att det 
är pojkarna som träder fram som utbildningssystemets förlorare. Frågan är om inte det är 
detta som speglas i fråga 2 och 13 då svaren delvis indikerar att pojkarna har en sämre 
kontakt med sina lärare, vilket ger utfall på den totala bedömningen av lärarens agerande 
gällande jämställdhet.  
 
 
5.2 Kompensatorisk pedagogik 
 
Enligt Jämställdhetsombudsmannen (2000) kan jämställdhetsarbete inom skola utgå ifrån 
så kallad kompensatorisk pedagogik. Kompensatorisk pedagogik innebär att man arbetar 
med att utveckla sådant som pojkar och flickor är svaga på i de traditionella könsmönst-
ren. Målet är att erbjuda pojkar och flickor samma utvecklingsmöjligheter som individ 
oberoende av kön och att bidra till att ge pojkar och flickor en positiv könsidentitet. 
(Jämställdhetsombudsmannen, 2000) Eftersom en kompensatorisk pedagogik innebär 
arbete i grupp och på individbasis är det svårt att göra en rättvis sambandsanalys mellan 
kön och utfall. Däremot kan det vara av intresse att se till vilken del pojk- respektive 
flick-kompensatoriska aktiviteter används i utbildningen.  
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Frågorna 3, 4 och 7 rör sådant som pojkar särskilt behöver arbeta med och frågorna 5, 6 
och 8, gäller sådant som flickorna särskilt behöver arbeta med. Pojkar behöver särskilt 
arbeta med att bland annat öva på nära samarbete, lyssna på och kunna respektera andras 
viljor samt kunna visa omsorg och hänsyn. Flickor behöver arbeta särskilt med är att 
kunna säga ifrån och sätta gränser, våga ta för sig och agera i stora grupper samt erövra 
självförtroende och självtillit. (Jämställdhetsombudsmannen, 2000) 
 
På frågorna gällande kompensatorisk pedagogik för pojkarna har de båda grupperna 
relativt samstämmiga svar. På både fråga 3 och 7 har pojkarna och flickorna samma 
typsvar och medelvärden som ligger mycket nära varandra, kring 3,0. På fråga 4 skiljer 
sig typsvaren åt, men medelvärdet är fortfarande mycket samstämmigt. På frågorna som 
rör det pojkar särskilt behöver arbeta med har båda grupperna ett medelvärde på 3,0 och 
uppåt, vilket tyder på att det arbetas ibland eller ofta med att stärka det som fattas eller är 
svagt utvecklat i pojkarnas generella könsmönster.  
 
På frågorna 5, 6 och 8 som behandlar sådant som flickor generellt behöver stärka är 
svaren mellan könen mer spridda. På dessa frågor tyder flickornas svar på att de arbetar 
mindre med kompensatorisk pedagogik riktad mot flickor då deras typsvar är sällan på 
fråga 5 och 8 och på fråga 6 ibland. Även medelvärdet indikerar samma bild där flickorna 
har ett medelvärde för samtliga frågor på under 3,0. Intressant är att pojkarna har gett ett 
positivare svar på samtliga frågor 5, 6 och 8 i både form av typsvar och medelvärde. 
Tidigare forskning visar på klara könsmönster där pojkarna dominerar klassverksamhe-
ten. Bilden har dock modifierats och nyare studier tyder på en förändring där flickorna 
inte längre är underordnade som grupp. Möjligen är det så att skillnaden i den 
kompensatoriska pedagogiken är ett led i arbetet med att förändra pojkarnas dominerande 
roll. Det är även möjligt att flickornas svaga sidor glöms bort på grund av de traditionella 
genusstrukturerna som fortfarande finns kvar i verksamheten. 
 
 
5.3 Könsskilda grupper 
 
Könsuppdelade grupper kan användas i utbildningen där de gynnar elevernas utveckling 
mot mindre stereotypa könsbeteenden. Utgångspunkten för könsuppdelade grupper är att 
erbjuda bättre undervisningsmöjligheter på områden som är könsbundna. (Tallberg 
Broman, 2002) 
 
Fråga 9 handlar om eleverna anser att det sker arbete i flickgrupper och pojkgrupper. 
Svaren på frågan är spridd både bland pojkarna och flickorna. Svarsalternativ från aldrig 
till alltid förekommer. Pojkarnas medelvärde ligger på 3,0 och flickornas medelvärde är 
2,3. De flesta av svaren ligger mellan aldrig och ibland vilket även återspeglas i 
pojkarnas- respektive flickornas typsvar på sällan eller sällan/aldrig. Trots medelvärdet 
relativt neutrala siffror så tyder både pojkarnas och flickornas typsvar på att de sällan 
eller i väldigt liten omfattning arbetar i könsskilda grupper. 
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6. Slutsats  
 
I detta avslutande kapitel presenterar jag mina slutsatser utifrån syftet med uppsatsen. 

Vidare presenterar jag även förslag till fortsatt forskning.  

 
6.1 Anser eleverna att lärarna motverkar traditionella könsmönster? 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) står det att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (s.4). 
Jämställdhetsarbetet i skolan har ingen lång historia och enligt Svaleryd (2003) så finns 
det inget facit utan pedagogerna lämnas att själva pröva sig fram med de genuspedago-
giska arbetssätten. Forskningen idag är inriktad mot lärarna och lärarnas situation, medan 
elevperspektivet hamnar i skymundan. För att kunna förstå på vilket sätt utbildningen 
påverkar de traditionella genusstrukturerna är det viktigt att man även ser till eleverna 
och hur de uppfattar jämställdhetsarbetet i verksamheten.  
 
Undersökningen tyder på att eleverna på en mindre byaskola i Norrbottens län uppfattar 
att de i liten omfattning arbetas med jämställdhet i undervisningen. Bilden är i stora drag 
samstämmig mellan både pojkar och flickor. De flesta menar att lärarna pratar om 
orättvisor i samhället och diskuterar könsfördomar, men att detta endast sker i mindre 
omfattning. Både pojkar och flickor anser att lärarna endast ibland arbetar mot 
könsmobbning. Enligt Svaleryd (2003) måste jämställdhetsarbetet vara en del av det 
vardagliga arbetet, men inget tyder på att eleverna uppfattar att så är fallet. 
 
Det samband mellan svar och könstillhörighet som finns i undersökningen är att flickorna 
i enkätsvaren ger en mer positiv bild än pojkarna gällande lärarnas agerande som individ 
och förebild. Eventuellt kan detta bero på att flickorna har en bättre social kontakt med 
sina lärare. Det finns även ett tydligt samband mellan kön och svar på frågan om i vilken 
grad medias bild avseende kön diskuteras i undervisningen. På denna fråga finns det en 
markant skillnad på utfallet där flickorna anser att medias bild endast sällan diskuteras i 
undervisningen. Detta är ett moment som skolan tydligt behöver stärka i undervisningen 
då populärkultur ingår i ungdomars identitetsskapande. Enligt Svaleryd (2003) handlar 
det om att ge barnen möjligheter att förstå och utmana traditionella könsmönster.   
 
Undersökningen indikerar att ett visst mått av kompensatorisk pedagogik ingår i 
undervisningen. Den kompensatoriska pedagogiken är dock mycket svår att analysera 
eftersom att metoden kan användas både i grupp och på individnivå. Enkätsvaren visar 
till viss del att det arbetas oftare med att stärka det som är svagt utvecklat i pojkarnas 
könsmönster, men det är svårt att dra någon generell slutsats. Det är viktigt att flickornas 
svaga sidor inte glöms bort i verksamheten och att de ges möjlighet att arbeta med sådant 
som de särskilt behöver stärka.   
 
Slutsatsen är att eleverna, i en byaskola i Norrbottens län, uppfattar att det i liten 
omfattning arbetas med jämställdhet i undervisningen. Det finns ett samband mellan kön 
och svar på frågorna gällande lärarens agerande som individ och förebild samt i 
diskussionerna om medias ensidiga bild av kön och jämställdhet.  
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6.2 Lärdomar och förslag till fortsatt forskning 
 
Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster enligt Lpo94, men tyvärr 
visar undersökningen att eleverna uppfattar att det i liten omfattning arbetas med 
jämställdhet i undervisningen. Lärare ska följa styrdokumenten, vilket jag även tror att de 
flesta strävar efter, men trots detta når inte jämställdhetsarbetet fram till eleverna. Att nå 
ut med arbetet till eleverna ser jag som en utmaning vilken jag kommer att ta med mig i 
yrkeslivet. Genusföreställningar och könsmönster kan förändras och därför tycker jag att 
det är viktigt att våga ifrågasätta traditionella könsmönster och könsstereotyper. Tyvärr 
tyder undersökningen på att eleverna anser att de i mindre omfattning diskuterar 
könsfördomar i undervisningen, vilket jag hoppas kommer att förändras. Undersökningen 
visar även att både flickor och pojkar anser att medias bild av kön endast sällan eller 
ibland diskuteras i undervisningen. Eftersom att media fyller en viktig funktion i 
ungdomars identitets-skapande och ofta förmedlar en stereotypisk bild av könen och 
könsrollerna så är detta något som jag verkligen tycker förtjänar ett stort utrymme i 
undervisningen.  
 
Jag har valt att undersöka elevernas åsikter gällande lärares agerande inom berört ämne 
och förslag till fortsatt forskning är att undersöka elevernas åsikter i en större skola i en 
tätort. Skiljer sig lärarnas agerande på landsbygden från lärarnas agerande inne i staden 
enligt eleverna och i sådana fall på vilket sätt? Ytterligare efterföljande forskning kan 
analysera skillnader mellan olika län. 
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Bilaga 1 - Respondenterna 
 
 
 
Klass:   Antal elever:   Antal pojkar:  Antal svarande pojkar   Antal flickor:   Antal svarande flickor: 
 
9x                27  15 13           12                    12 
 
9y                23  14 14           9                     7 
 
9z                25  10  9           15                    12 
 
 
 
 
Klass 9x består av 27 elever. Av dessa är 15 stycken pojkar och 12 stycken flickor. Totala 
andelen elever som svarade på enkäten i klass 9x är 25 stycken elever och av dessa var 
det 13 stycken pojkar och 12 stycken flickor. 
 
Klass 9y består av 23 elever. Av dessa är 14 stycken pojkar och 9 stycken flickor. Totala 
andelen elever som svarade på enkäten i klass 9y är 21 stycken elever och av dessa var 
det 14 stycken pojkar och 7 stycken flickor. 
 
Klass 9z består av 25 elever. Av dessa är 10 stycken pojkar och 15 stycken flickor. Totala 
andelen elever som svarade på enkäten i klass 9z är 21 stycken elever och av dessa var 
det 9 stycken pojkar och 12 stycken flickor. 
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Bilaga 2 - Enkät 
 
1. Är du pojke eller flicka? 
 

Pojke Flicka 
 
 
2. Tycker du att du som individ får en positiv och personlig bekräftelse av dina lärare? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 

 
3. Tycker du att du ges möjlighet i undervisningen till att öva på nära samarbete? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
4. Tycker du att ni arbetar med att lyssna på och respektera andras viljor? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
5. Tycker du att ni arbetar med att kunna säga ifrån, sätta gränser? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
  
 
6. Tycker du att du får lära dig att ta för dig och agera i stora grupper? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
7. Tycker du att lärarna visar intresse för dina egna tankar och åsikter? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 

 
 
8. Tycker du att lärarna uppmuntrar till bättre självförtroende och självtillit? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
9. Arbetar ni i flickgrupper och pojkgrupper? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
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10. Tycker du att lärarna arbetar mot könsmobbning som tex könsord, glåpord och 
föraktfulla beteenden?  
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
11. Tycker du att ni i undervisningen pratar om orättvisor i samhället mellan könen?  
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
12. Tycker du att ni i undervisningen diskuterar och ifrågasätter medias bild av kön och 
jämställdhet? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
13 Tycker du att dina lärare agerar som goda förebilder gällande jämställdhet? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
14. Tycker du att ni i undervisningen diskuterar och ifrågasätter vad som är man-
ligt/kvinnligt, könsfördomar? 
 

Alltid ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
15. Vilka tycker du har mest inflytande över och utrymme i undervisningen? 
  

Pojkar Flickor Jämnt fördelat mellan könen 
 
 
16. Tycker du att lärarna motverkar traditionella könsmönster? 
 

Ja Nej 
 
 
17. Vill du tillägga något övrigt___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Enkätsvar, pojkar och flickor (Klass: 9x, 9y och 9z) 
 
Svarsalternativen är poängsatta med poängen; alltid-5, ofta-4, ibland-3, sällan-2, aldrig-1.  
Till varje fråga med dessa svarsalternativ finns ett uträknat medelvärde för pojkarna 

respektive flickorna. ”Totalt” betyder totala andelen elever som svarat det aktuella 

svarsalternativet. ”Procent” visar antalet elever som svarat det aktuella svarsalternativet 

i procent.  

 
1. Är du pojke eller flicka? 
 

9x: Pojke 13 Flicka  12 9x Totalt: 25 elever 
9y: Pojke 14 Flicka   7 9y Totalt: 21 elever 
9z: Pojke   9 Flicka  12 9z Totalt: 21 elever 
Totalt:    36              31  

 
 
2. Tycker du att du som individ får en positiv och personlig bekräftelse av dina lärare? 
  

Pojkar 
9x: Alltid  3 ofta  6  ibland  4  sällan  0  aldrig  0 
9y: Alltid  1 ofta  1  ibland  9 sällan  1 aldrig  2 
9z: Alltid  0 ofta  4  ibland  2 sällan  3 aldrig  0 
Totalt:      4         11                          15             4             2 
Procent:  11         31             42            11            6 
Medelvärde: 3,3  

 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  9  ibland  3  sällan  0  aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  2  ibland  2 sällan  3 aldrig  0 
9z: Alltid  1 ofta  6  ibland  5 sällan  0 aldrig  0 

 Totalt:      1         17                          10             3             0 
 Procent:   3         55             32            10            0 
 Medelvärde: 3,5 
 
 
3. Tycker du att du ges möjlighet i undervisningen till att öva på nära samarbete? 
 
 Pojkar 

9x: Alltid  1 ofta  3  ibland  5  sällan  3 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  6  ibland  5 sällan  2 aldrig  1 
9z: Alltid  0 ofta  3  ibland  4 sällan  1 aldrig  1 

 Totalt:      1         12                          14             6             2 
Procent:   3         34             40            17            6 
Medelvärde: 3,4 

 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  3  ibland  5  sällan  4 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  2  ibland  2 sällan  3 aldrig  0 
9z: Alltid  1 ofta  3  ibland  7 sällan  1 aldrig  0 

 Totalt:      1         8                             14             8             0 
 Procent:   3         26              45            26            0 
 Medelvärde: 3,3
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4. Tycker du att ni arbetar med att lyssna på och respektera andras viljor? 
 

Pojkar 
9x: Alltid  0 ofta  4  ibland  4 sällan  4 aldrig  1 
9y: Alltid  2 ofta  7  ibland  2 sällan  2 aldrig  1 
9z: Alltid  1 ofta  2  ibland  2 sällan  4 aldrig  0 

 Totalt:      3         13                           8            10             2 
 Procent:   8         36             22            28            6 
 Medelvärde: 3,1 
 
 Flickor 

9x: Alltid  1 ofta  3  ibland  3 sällan  5 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  0  ibland  2 sällan  4 aldrig  1 
9z: Alltid  0 ofta  4  ibland  2 sällan  6 aldrig  0 

 Totalt:      1          7                            7            15             1 
 Procent:   3         23             23            48            3 
 Medelvärde: 3,0 
 
5. Tycker du att ni arbetar med att kunna säga ifrån, sätta gränser? 

 
Pojkar 
9x: Alltid  0 ofta  4  ibland  2 sällan  4 aldrig  3 
9y: Alltid  3  ofta  3  ibland  3 sällan  3 aldrig  2  
9z: Alltid  1 ofta  0  ibland  3 sällan  4 aldrig  1 

 Totalt:      4         7                             8            11             6 
 Procent:  11        19             22            31           17 
 Medelvärde: 2,8 

 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  0  ibland  4 sällan  4 aldrig  4 
9y: Alltid  0  ofta  1  ibland  1 sällan  4 aldrig  1  
9z: Alltid  0 ofta  0  ibland  4 sällan  7 aldrig  1 

 Totalt:      0         1                              9            15             6 
 Procent:   0         3             29            48           19 
 Medelvärde: 2,2 
 
6. Tycker du att du får lära dig att ta för dig och agera i stora grupper? 
  

Pojkar 
9x: Alltid  2 ofta  4  ibland  3 sällan  4  aldrig  0 
9y: Alltid  1 ofta  6  ibland  2 sällan  4 aldrig 1 
9z: Alltid  0 ofta  2  ibland  3 sällan  3 aldrig 1 

 Totalt:      3         12                           8             11             2 
 Procent:   8         33             22             31            6 
 Medelvärde: 3,1 
 

Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  3  ibland  3 sällan  3  aldrig  3 
9y: Alltid  0 ofta  1  ibland  0 sällan  5 aldrig  1 
9z: Alltid  0 ofta  1  ibland  8 sällan  2 aldrig  0 

 Totalt:      0         5                             11            10             4 
 Procent:   0        17              37            33           13 
 Medelvärde: 2,6 



 3 

7. Tycker du att lärarna visar intresse för dina egna tankar och åsikter? 
 

Pojkar 
9x: Alltid  2 ofta  6   ibland  3 sällan  2  aldrig  0 
9y: Alltid  1 ofta  4  ibland  3 sällan  2 aldrig  3 
9z: Alltid  2 ofta  1  ibland  2 sällan  3 aldrig  1 

 Totalt:      5         11                           8             7             4 
 Procent:  14         31             23            20           11 
 Medelvärde: 3,2 

 
Flickor 
9x: Alltid  2 ofta  5   ibland  4 sällan  1  aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  2  ibland  1 sällan  3 aldrig  1 
9z: Alltid  1 ofta  5  ibland  4 sällan  2 aldrig  0 

 Totalt:      3         12                           9             6             1 
 Procent:  10         39             29            19            3 
 Medelvärde: 3,3 
 
8. Tycker du att lärarna uppmuntrar till bättre självförtroende och självtillit? 
 

Pojkar 
9x: Alltid  1 ofta  6  ibland  3 sällan  3 aldrig  0 
9y: Alltid  1 ofta  4  ibland  3 sällan  2 aldrig  3 
9z: Alltid  0 ofta  1  ibland  5 sällan  2 aldrig  1 

 Totalt:      2         11                          11             7             4 
 Procent:   6         31             31            20           13 
 Medelvärde: 3,6 

 
Flickor 
9x: Alltid  1 ofta  1  ibland  4 sällan  5 aldrig  1 
9y: Alltid  0 ofta  1  ibland  2 sällan  4 aldrig  0 
9z: Alltid  3 ofta  2  ibland  4 sällan  3 aldrig  0 

 Totalt:      4         4                             10            12             1 
 Procent:  13        13              32            39            3 
 Medelvärde: 2,9 
 
9. Arbetar ni i flickgrupper och pojkgrupper? 
 

Pojkar 
9x: Alltid  0 ofta  1  ibland  2 sällan  3 aldrig  6 
9y: Alltid  0 ofta  2  ibland  4 sällan  4 aldrig  4 
9z: Alltid  0 ofta  1  ibland  3 sällan  5 aldrig  0 

 Totalt:      0         4                             9            12            10 
 Procent:   0         11             26            34            29 
 Medelvärde: 3,0 

 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  0  ibland  2 sällan  3 aldrig  7 
9y: Alltid  0 ofta  1  ibland  3 sällan  5 aldrig  0 
9z: Alltid  2 ofta  0  ibland  2 sällan  3 aldrig  4 

 Totalt:      2         1                             7            11            11 
 Procent:   7         3             23            37            37 

Medelvärde: 2,3 
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10. Tycker du att lärarna arbetar mot könsmobbning som tex könsord, glåpord och 
föraktfulla beteenden?  
 

Pojkar 
9x: Alltid  3 ofta  4  ibland  5 sällan  1 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  2  ibland  6 sällan  1 aldrig  5 
9z: Alltid  0 ofta  1  ibland  4 sällan  2 aldrig  2 

 Totalt:      3         7                             15             4             7 
 Procent:   8        19              42            11            19 
 Medelvärde: 2,9 

 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  4  ibland  5 sällan  2 aldrig  1 
9y: Alltid  0 ofta  0  ibland  0 sällan  7 aldrig  0 
9z: Alltid  2 ofta  3  ibland  2 sällan  5 aldrig  0 

 Totalt:      2         7                              7            14             1 
 Procent:  6         23              23            45            3 
 Medelvärde: 2,8 
 
11. Tycker du att ni i undervisningen pratar om orättvisor i samhället mellan könen?  
 

Pojkar 
9x: Alltid  0 ofta  3  ibland  6 sällan  3 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  5  ibland  1 sällan  4 aldrig  4 
9z: Alltid  0 ofta  2  ibland  2 sällan  4 aldrig  1 

 Totalt:      0         10                           9            11             5 
 Procent:   0         29             26            31           14 
 Medelvärde: 2,7 

 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  2  ibland  2 sällan  8 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  0  ibland  2 sällan  5 aldrig  0 
9z: Alltid  1 ofta  2  ibland  8 sällan  1 aldrig  0 

 Totalt:      1         4                             12            14             0 
 Procent:   3        13              39            45            0 
 Medelvärde: 2,7 
 
12. Tycker du att ni i undervisningen diskuterar och ifrågasätter medias bild av kön och 
jämställdhet? 

Pojkar 
9x: Alltid  0 ofta  1  ibland  7 sällan  3 aldrig  2 
9y: Alltid  0 ofta  1  ibland  6 sällan  1 aldrig  5 
9z: Alltid  0 ofta  0  ibland  2 sällan  3 aldrig  4 

 Totalt:      0         2                             15            7             11 
 Procent:   0         6              43            20            31 
 Medelvärde: 2,7 
 

Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  0  ibland  1 sällan  7 aldrig  4 
9y: Alltid  0 ofta  0  ibland  1 sällan  3 aldrig  3 
9z: Alltid  0 ofta  2  ibland  3 sällan  4 aldrig  3 

 Totalt:      0         2                             5            14             10 
 Procent:   0         6             16            45            32 
 Medelvärde: 2,0 
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13 Tycker du att dina lärare agerar som goda förebilder gällande jämställdhet? 
 

Pojkar 
9x: Alltid  1 ofta  1  ibland  7 sällan  3 aldrig  1 
9y: Alltid  1 ofta  2  ibland  3 sällan  4 aldrig  2 
9z: Alltid  2 ofta  0  ibland  4 sällan  1 aldrig  2 

 Totalt:      4         3                             14              8             5 
 Procent:  12         9              41            24           15 
 Medelvärde: 2,8 
 

Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  4  ibland  5 sällan  2 aldrig  0 
9y: Alltid  0 ofta  0  ibland  3 sällan  3 aldrig  1 
9z: Alltid  1 ofta  8  ibland  1 sällan  1 aldrig  0 

 Totalt:      1         12                           9              6             1 
 Procent:   3         41             31            21            3 
 Medelvärde: 3,6 
 
14. Tycker du att ni i undervisningen diskuterar och ifrågasätter vad som är man-
ligt/kvinnligt, könsfördomar? 
 

Pojkar 
9x: Alltid  0 ofta  1  ibland  5 sällan  6 aldrig  1  
9y: Alltid  0 ofta  3  ibland  3 sällan  6 aldrig  2 
9z: Alltid  0 ofta  2  ibland  4 sällan  1 aldrig  2 
Totalt:      0         6                             12             13             5 
Procent:   0        17              33             36           14 
Medelvärde: 2,5 
 
Flickor 
9x: Alltid  0 ofta  1  ibland  1 sällan  5 aldrig  5  
9y: Alltid  0 ofta  0  ibland  1 sällan  6 aldrig  0 
9z: Alltid  2 ofta  4  ibland  1 sällan  2 aldrig  2 
Totalt:      2         5                             3            13             7 
Procent:   7        17             10            43           23 
Medelvärde: 2,4 

 
15. Vilka tycker du har mest inflytande över och utrymme i undervisningen? 
  

Pojkar 
9x: Pojkar  0 Flickor  7 Jämnt fördelat mellan könen  5 
9y: Pojkar  1 Flickor  7 Jämnt fördelat mellan könen  5 
9z: Pojkar  1 Flickor  4 Jämnt fördelat mellan könen  4 

 Totalt:       2              18                        14 
 Procent:    6              53                                                  41                             

 
Flickor 
9x: Pojkar  5 Flickor  2 Jämnt fördelat mellan könen  5 
9y: Pojkar  6 Flickor  1 Jämnt fördelat mellan könen  0 
9z: Pojkar  0 Flickor  5 Jämnt fördelat mellan könen  6 

 Totalt:       11               8                        11 
 Procent:    37              27                                                 37 
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16. Tycker du att lärarna motverkar traditionella könsmönster? 
 

Pojkar 
9x: Ja   2 Nej  9 
9y: Ja   5 Nej  7 
9z: Ja   3 Nej  6 

                        Totalt:  10             22 
                       Procent: 31        69 

 
Flickor 
9x: Ja   7 Nej  5 
9y: Ja   1 Nej  6 
9z: Ja   4 Nej  5 

                        Totalt:  12             16 
                       Procent: 43        57 
  
 
17. Vill du tillägga något övrigt______________________________________ 
 

Pojkar: 
 
 9x: Inget övrigt 
 
 9y:  

”Lärarna behandlar alla som har sämre betyg dåligt.” 
 
 9z:  

”Jag hade gjort en intevetjag fråga som jag hade kryssat i hela tiden.” 
 
 
Flickor: 
 
9x: 
” Tjejer anses vara skötsamma och får därav mycket inflytande, dock så måste pojkar oftast 
tex höja rösten för att bli tagna på allvar och tar därav mera ”tomt” utrymme.” 

  
9y: Inget övrigt 

  
9z: 
” Tjejerna får ju mer uppmärksamhet av lärarna för att dom inte beter sig som killarna som 
pratar högt och stjäl tid.” 
” De flesta lärarna försöker att få det jämställt, men vissa säger tex killar är starkare än tje-
jer, tjejer är smartare än killar.”  
” Det är olika mellan lärare och lärare!!! + att vi har för mycket läxor. Typ nada fritid! Sko-
lan suger. ” 
” För mycket läxor. Man får så lite fritid!! Det suger! Och för långt att åka buss, tar så 
länge! ” 
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Bilaga 4 – Medelvärde för pojkar respektive flickor 
 
Svarsalternativen är poängsatta med poängen; alltid-5, ofta-4, ibland-3, sällan-2, aldrig-1.  

 
 
1. Är du pojke eller flicka? 
 

Pojke: 36st Flicka: 31 st 
 
 
Dagligt förhållningssätt 

 

 

2. Tycker du att du som individ får en positiv och personlig bekräftelse av dina lärare? 
 

Pojkar: 3,3 Flickor: 3,5 
 
 
10. Tycker du att lärarna arbetar mot könsmobbning som tex könsord, glåpord och 
föraktfulla beteenden?  
 

 Pojkar: 2,9 Flickor: 2,8 
  
 
11. Tycker du att ni i undervisningen pratar om orättvisor i samhället mellan könen?  
 

Pojkar: 2,7 Flickor: 2,7 
 
 
12. Tycker du att ni i undervisningen diskuterar och ifrågasätter medias bild av kön och 
jämställdhet? 
 

Pojkar: 2,7 Flickor: 2,0 
 
 
13 Tycker du att dina lärare agerar som goda förebilder gällande jämställdhet? 
 

Pojkar: 2,8 Flickor: 3,6 
 
 
14. Tycker du att ni i undervisningen diskuterar och ifrågasätter vad som är man-
ligt/kvinnligt, könsfördomar? 
 

Pojkar: 2,5 Flickor: 2,4 
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Kompensatorisk pedagogik 

 
 

3. Tycker du att du ges möjlighet i undervisningen till att öva på nära samarbete? 
 

Pojkar: 3,4 Flickor: 3,3 
 
 
4. Tycker du att ni arbetar med att lyssna på och respektera andras viljor? 
 

Pojkar: 3,1 Flickor: 3,0 
 
 
5. Tycker du att ni arbetar med att kunna säga ifrån, sätta gränser? 
 

Pojkar: 2,8 Flickor: 2,2 
 
 
6. Tycker du att du får lära dig att ta för dig och agera i stora grupper? 
 

Pojkar: 3,1 Flickor: 2,6 
 
 
7. Tycker du att lärarna visar intresse för dina egna tankar och åsikter? 
 

Pojkar: 3,2 Flickor: 3,3 
 
 
8. Tycker du att lärarna uppmuntrar till bättre självförtroende och självtillit? 
 

Pojkar: 3,6 Flickor: 2,9 
 

 
Könsskilda grupper  

 

 
9. Arbetar ni i flickgrupper och pojkgrupper? 
 

Pojkar: 3,0 Flickor: 2,3 
 
 
 
 
De tre sista frågorna i enkäetn, 15, 16 och 17, har inget uträknat medelvärde 
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Bilaga 5 – Typsvar, tabell 
 
 
 Pojkar/Flickor   Alltid Ofta Ibland sällan aldrig  / Alltid Ofta Ibland sällan aldrig 
   Fråga                       
Dagligt 
förhållningsätt 2   1     1     
  10   1       1   
  11    1      1   
  12   1       1   
  13   1     1     
  14    1      1   
Summa       4 2       2   4   
                          
Kompensatorisk 
pedagogik 3   1      1    
  4  1        1   
  5    1      1   
  6  1       1    
  7  1      1     
  8  0,5 0,5       1   
Summa     3,5 1,5 1       1 2 3   

                          
Könskilda 
grupper 9    1      0,5 0,5 
Summa         1           0,5 0,5 

 


