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Förord  
 
Efter mer än ett års arbete med vårt examensarbete har vi äntligen fått fram ett 
resultat. Vi vill börja med att tacka alla elever som deltagit i vår undersökning samt 
våra handledare, Lena Wallerström och Kristin Bergman på praktiken. Dessa 
handledare har visat stort intresse i vårt arbete och varit oerhört positiva. Vi vill även 
tacka vår vetenskapliga handledare Anna Vikström för alla tips och råd under tiden vi 
arbetat med examensarbetet. Slutligen vill vi också visa vår uppskattning till 
jämställdhetsexperten på Länsstyrelsen i Gotland, Kicki Scheller, för förslag på 
litteratur och att vi fick tillgång till hennes bok som har varit ett stöd i vår 
undersökning.  
 
Luleå, januari 2004 
 
 
Maria Ek   Ann-Kristin Munkhammar  Maria Sundvall 



 

 

  

 

Abstrakt  
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka tankar eleverna hade om 
könsroller och om det var möjligt att genom olika praktiska övningar och 
föreläsningar öka deras medvetenhet i ämnet. Undersökningen valde vi att göra i två 
klasser, i årskurs sju respektive årskurs åtta för att få ett bredare underlag för 
undersökningen. Vi delade ut två enkäter till eleverna, vecka ett respektive vecka sex, 
detta för att se vilka tankar de hade om könsroller innan vårt arbete startade och 
slutligen att ta reda på om deras medvetenhet hade ökat efter slutförandet av arbetet. 
Vi arbetade, under sex veckor, med eleverna i ämnet könsroller på deras 
svensklektioner där vi arbetade på olika sätt. De fick göra olika värderingsövningar 
och skrivuppgifter, de fick även läsa varsin bok, diskutera i mindre grupper samt att vi 
hade några kortar föreläsningar för eleverna. Vi valde detta arbetssätt för att ta reda på 
deras tankar om könsroller och uppmärksamma dem på ämnet. Vår undersökning har 
visat på att eleverna har ganska traditionella tankar om könsroller och att de har blivit 
mer medvetna om ämnet efter vårt arbete.   
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Bakgrund 
 
 
 
Vi valde att studera hur medvetna elever på högstadiet var gällande könsroller. Under 
en kurs vi haft på lärarutbildningen kom vi i kontakt med detta ämne och fattade 
intresse för det. Forskning som redovisats i Flickors Frigörelse (Börjesson, 1998) har 
visat att alla samhällen som vi idag känner till har könsskillnader i fördelning av 
arbete, makt och egendom. Detta är något som har förekommit i alla tider och 
bakgrunden är den hierarkiska maktstruktur som vårt samhälle är uppbyggt på, där 
män är överordnade och kvinnor underordnade. 
 
Enligt Börjesson (1998) så är utvecklingen av manlighet och kvinnlighet inte 
medfödda biologiska egenskaper utan sociala och kulturella normer i ett samhälle. 
Detta medför att det kvinnliga och manliga är under ständig förändring. Även 
Fredriksson (1987) håller med Börjesson och säger vidare att det inte finns något som 
gör det ena könet lämpligare för vissa arbetsuppgifter. Han menar då att 
arbetsfördelningen efter kön går att ändra och anledningen till att göra det är bland 
annat att öka möjligheterna för varje enskild människa att välja sitt sätt att leva. Beal 
(1994) menar att det är farligt att fokusera på biologins roll i skapandet av könsroller 
eftersom detta kan medföra att man ser könsroller som beständiga och därmed 
oföränderliga. I motsats till det så hävdar biofysikern Diamond (Colapinto, 2001) att 
könsroller har biologiska grunder och har därmed  ingenting med samhällspåverkan 
att göra. Vidare menar han att hormonproduktionen startar redan under fosterstadiet 
och att människan är präglad att bli man eller kvinna redan vid befruktningen 
(Colapinto, 2001). Själva tror vi att det är ett samspel mellan de medfödda biologiska 
egenskaperna och den sociala påverkan som formar män och kvinnor till olika 
könsroller.  
 
Historisk överblick 
 
I boken Utan kvinnor – låtsas demokrati (Glase, 1975) kan man läsa om att det redan 
i Bibeln fanns en tydlig maktstruktur där kvinnan var underordnad mannen. Vidare 
skriver Glase om Paulus som säger att mannen är Guds avbild och kvinnan ska 
återspegla hans härlighet, hon är skapad för hans skull, för att tjäna honom. Det var 
inte förrän på slutet på 1700 talet som kvinnan för första gången fick yrkesarbeta 
utanför hushållet. De fick vid behov prova på sysslor som inte hade med hemmet att 
göra. Anledningen till det var den ökade efterfrågan på bomullstextilier. På 1800 talet 
räknades kvinnor som omyndiga vilket medförde att de inte fick vara delaktiga på den 
politiska arenan. Kvinnan var dessutom utestängd från utbildning och en rad yrken, 
hon var begränsad till den privata sfären. Hennes uppgift var att fungera som en 
statussymbol för mannen som hade råd att ha hemmafru. Männen dominerade i det 
offentliga livet (Ibid.).  
 
Glase (1975) skriver att i samband med första världskriget, då det krävdes mer 
arbetskraft var det naturligt att kvinnorna fick göra sitt intåg på arbetsmarknaden igen. 
De manliga fackföreningarna visade dock att många arbetstillfällen för kvinnorna 
endast var tillfälliga. På grund av dessa arbetstillfällen ökade kvinnornas 
förväntningar på att få stanna kvar på sina arbetsplatser, de ville inte gå tillbaka till sitt 
arbete i hemmet. Inte förrän på 1920 talet skedde en positiv förändring där kvinnan 
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fick rösträtt och myndighetsförklarades (Ibid,). 1921 genomfördes en ny familjelag 
som innebar att båda föräldrarna skulle dela på ansvaret av barnuppfostran. Sex år 
senare släpptes flickorna för första gången in på de statliga läroverken 
(Eliasson/Hultman, 1984) och ytterligare åtta år senare beslutas det att kvinnor ska ha 
lika stor folkpension som män. Kvinnornas yrkesposition stärktes även i och med att 
det 1939 blev förbjudet att avskeda förlovade, gifta och gravida kvinnor i statliga 
tjänster. Den positiva utvecklingen för kvinnorna fortsatte och 1958 kunde man även 
se kvinnliga präster (Göteborgs universitetsbibliotek). Vidare presenterade även den 
socialdemokratiska regeringen 1968 en jämställdhetspolitik som gällde både arbets- 
och familjelivet, där både män och kvinnor skulle ha tillgång till familj, arbetsliv, 
fritid och samhälle (Nilsson Schönnesson, 1987). Som ett resultat av denna 
jämställdhetspolitik så infördes jämställdhetsmål i läroplanen för grundskolan 1969. 
Skolan skulle utgå från att män och kvinnor skulle ha samma roll i framtiden 
(Ganetz/Lövgren, 1991). I början på 80-talet så grundades JämO och en lag mot 
könsdiskriminering i arbetslivet (Göteborgs universitetsbibliotek). 
 
Enligt Gannerud (2001) så gjorde kvinnan sitt intåg på arbetsmarknaden främst inom 
yrkesområdena vård, omsorg och skola. Dessa arbetsområden kunde ses som en 
naturlig förlängning av arbetet i hem och familj. Även idag är den svenska 
arbetsmarknaden tydligt könssegregerad på detta sätt. Man brukar också tala om den 
privata sfären, hemmet, som den osynliga och det obetalda arbetet medan den 
offentliga sfären, arbetsmarknaden, är den synliga och det betalda arbetet. Vidare 
menar Gannerud (2001) att många av de så kallade kvinnligt definierade kunskaperna 
och färdigheterna tas för givna och anses varken kräva kunskap, övning eller talang. 
När denna kunskap och kompetens krävs ute på arbetsmarknaden i ett kvinnligt 
definierat arbetsområde så fortsätter den vara osynlig och obetald när den utförs av en 
kvinna. I den omvända situationen, om en man utför samma arbetsuppgifter så har de 
däremot rätt att kräva både skolning och träning. Enligt Gannerud (2001) kan man 
därmed se att männens arbete värderas högre än kvinnans. Exempel på sådana 
arbetsuppgifter kan vara sömnad och matlagning.  
 
Samhälle 
 
Enligt Steenberg (1997) så har vår kultur en barriär mot förändring, samhället har satt 
upp ramar som är väldigt svåra att bryta för den enskilde människan. Idag är det 
fortfarande väldigt vanligt att det är kvinnan som stannar hemma med barnen medan 
mannen är den som förvärvsarbetar och tjänar pengar. Kvinnor tjänar fortfarande 
mindre än män, vilket enligt Steenberg (1997) kan medföra att barnen värderar 
mannen högre. Av egna erfarenheter tror vi att den förälder som är hemma med 
barnet, vilket oftast är kvinnan, kan bli den som värderas högre. Vidare skriver 
Steenberg (1997) att mannens åsikter, behov och intressen anses viktigare än 
kvinnans. De män som bestämmer sig för att ställa upp för sin hustru och vara hemma 
med barnen medan frun gör karriär, kan uppfattas som en toffelhjälte av omgivningen. 
En kvinna som satsar på sin karriär och därmed spenderar mindre tid med sina barn 
och sin man får ofta stora skuldkänslor och en känsla av att vara elak och kall. Hon 
klarar helt enkelt inte av att genomföra det. Allt detta, menar Steenberg (1997), kan 
vara bidragande orsaker som får oss att hålla oss på plats i välkända mönster. De som 
anses vara feminint respektive maskulint i en kultur behöver inte vara detsamma i en 
annan. Exempelvis i Thailand anses kemi vara feminint och det finns ett starkt 
samband mellan matlagningskonst och kemi. Det har medfört att de flesta kemisterna 
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i Thailand är kvinnor (Steenberg, 1997). Ericsson (1993) skriver att debatten om 
jämställdhet och könsroller till största delen drivs av kvinnor. Vidare säger hon att 
män engagerar sig inte lika aktivt i frågorna och hävdar att detta har att göra med att 
män tjänar på att ha kvar maktsystemet som finns i vårt samhälle idag. 
 
Fostran och utveckling 
 
Det finns olika teorier som beskriver och förklarar hur barnets identitet som pojke och 
flicka utvecklas. Vi har valt att beskriva de psykoanalytiska, kognitiva och sociala 
teorierna. Vi anser att dessa ger en bra bild av olika synsätt på fostran och utveckling. 
Vi har valt att gå djupare in på den sociala teorin eftersom det är vår övertygelse att 
det har en stor inverkan på barnets utveckling av könsroller. 
 
Psykoanalytisk teori 
Freud beskriver i den psykoanalytiska teorin om hur barn lär sig sin könsroll genom 
att identifiera sig med föräldern av samma kön. Under de första levnadsåren så 
utvecklas barnen mer eller mindre på samma sätt. När barnen sen har blivit några år 
upptäcker de sitt kön, pojkarna upptäcker att de har en penis och flickorna att de 
saknar en. Det är här deras utveckling går skilda vägar enligt Freud. Det är också vid 
denna tidpunkt som det så kallade Oidipus komplexet kan uppträda. Det innebär att 
pojken får sensuella känslor för sin mor och skuldkänslor gentemot sin fader. I 
motsats till detta känner flickorna ilska över att de blivit berövad en penis och de 
vänder sig istället till pappan (Beale, 1994). 
 
Kognitiv teori 
Redan från spädbarnstiden och fram till ettårsåldern så upptäcker barnet sitt eget kön. 
Vid upptäckten skapas en lust till att lära känna sitt kön bättre. Detta gör barnet 
genom att observera sin omgivning och ta till sig de beteenden som lämpar sig bäst 
för det egna könet (Beal, 1994). Det vill säga att flickor vill efterlikna andra flickor 
och kvinnor och pojkar vill efterlikna andra pojkar och män.  
 
Social teori 
Enligt Öhrn (1990) startar kategoriseringen av kön tidigt. Det första föräldrarna frågar 
när barnet är fött är vilket kön det blev. Det nyfödda barnets namn fungerar som den 
primära markeringen av dess kön. Det första steget mot utveckling av könsroller är 
enligt Öhrn (1990) när barnet skapar sin könsrollsidentitet, vilket innebär att de blir 
könsmedvetna. De flesta barn har vid tre års ålder en könsrollsidentitet och vid fem-
sex års ålder är den fast. Detta är en oundviklig process, där familjen har en stor 
betydelse för barnets utveckling (Öhrn, 1990). 
 
Vårdförbundet (2002) skriver att redan när barnet föds så finns det olika förväntningar 
från omgivningen beroende av dess kön. Omgivningens förväntningar är ofta 
omedvetna och styrs av föreställningen om manligt och kvinnligt. Genom att man gör 
skillnad på flickor och pojkar så får de tidigt en uppfattning av sitt sociala värde och 
sociala kön. Medan pojkar uppmuntras till grovmotoriska rörelser som spädbarn så 
försöker man dämpa flickornas försök till grovmotoriska rörelser, de uppmuntras 
istället vid senare ålder till att lära sig klä sig, äta och gå på pottan tidigt 
(Vårdförbundet, 2002).  
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Familjen fostrar sina barn till pojkar och flickor genom lek och agerande. Forsberg 
(2002) hävdar att barn använder olika symboler i sin lek för att visa sin kvinnlig-  
respektive manlighet. Flickor använder sig av till exempel klänningar, handväskor och 
dockor medan pojkar använder sig av pistoler, västar och uniformer med mera. 
Kläderna blir därmed viktiga symboler för könet.  Även Fagrell (Gustavsson, 2003) 
skriver i sin avhandling om barns kläder och hur de påverkar dem. Flickor har ofta 
söta och prinsessliknande kläder som är mindre bekväma än pojkarnas. Flickornas 
rörelsemönster begränsas eftersom fina kläder som sitter åt inte inbjuder till spontan 
lek (Gustavsson, 2003). Vårdförbundet (2002) hävdar att pojkar uppmanas till tävling, 
ökad prestation och ges friare händer att undersöka omgivningen. Flickorna däremot 
uppmuntras att hålla sig nära föräldrarna. Öhrn (1990) skriver att viktiga egenskaper 
som flickor får lära sig är att; lyda, ta ansvar och finnas till hands. Vårdförbundet 
(2002) menar att alla barn har rätt att utvecklas efter egna förutsättningar och inte 
efter stereotypa könsroller och att det är föräldrarna och de vuxna som har ansvar för 
detta.  
 

”När ni är små är det vi vuxna som måste ta ansvaret. Sedan får ni vara med 
och skapa en ny tingens ordning genom att fortsätta bryta mönster” (Scheller, 
2002, s. 2).  

 
Enligt Hwang/Nilsson (1999) så finns det redan invanda könsroller innan barnet 
börjar skolan och dessa framträder tydligt i åldrarna 10-12 år. Man kan se att när det 
gäller barnuppfostran är det emellertid stor skillnad mellan vad de vuxna tror sig göra 
och vad de gör. De säger ofta att de behandlar sina barn lika men i slutändan leker 
flickorna ändå med dockor och pojkarna med bilar, detta är en omedveten handling 
från föräldrarnas sida enligt Hwang/Nilsson (1999). Ericsson (1993) menar att många 
föräldrar, förskolelärare och lärare har försökt att bryta de stela könsrollsmönstren. 
Detta bland annat genom att ge flickor bilar och pojkar dockor. Resultatet blev att 
flickornas bilar hamnade bland de andra dockorna och pojkarnas dockor fungerade 
som byggmaterial och transportmedel. Anledningen till att det är så svårt att göra en 
förändring i uppfostran gällande könsroller är att trots vår medvetenhet om 
problematiken så är maktförhållandet djupt rotade i kvinnor och mäns psyke. Vi 
handlar ofta stick i stäv med våra åsikter (Ericsson 1993). Av egna erfarenheter så vet 
vi att det inte är lätt att leva upp till.  
 
Öhrn (1990) skriver om observationer som gjorts på 10 och 11 åriga barns lekar. 
Dessa visade på att pojkarna ägnade sig åt spel, tävlingar och umgicks i större grupper 
medan flickorna umgicks i mindre grupper och saknade ledargestalt. Dessa lekar 
påverkade barnen i olika riktningar. Öhrn (1990) menar på att den kompetens 
flickorna får genom sina lekar är som fru och mor medan pojkarna i sin tur lär sig om 
hierarki och makt. Scheller (2002) menar att det inte är ovanligt att pojkar trakasserar 
flickor sexuellt genom att säga hora, fitta och andra könsmaktord till dem. Vi vuxna 
omvandlar och förminskar betydelsen av orden till bara fula ord. Scheller menar 
också på att det är vanligt inom den typiskt manliga idrottsvärlden, när det gäller 
sporter som fotboll och ishockey att både tränaren och papporna uppmanar pojkarna 
att våga spela fysiskt med kroppen och inte gå undan. Även krigsleksaks- och 
dataspelsindustrin uppmanar att använda fysiskt våld och till och med att döda. Dessa 
riktar sig främst till pojkar (Ibid.).  
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Skolans påverkan 
 
I boken Boys and girls, the development of gender roles (Beal, 1994) kan man läsa 
om attr skolan har en viktig roll för elevernas utveckling. Detta eftersom skolan 
representerar det första stora steget från hemmet och ger dem en inblick i vad som 
kommer att förväntas av dem som vuxna. Skolan är en del av samhället och även den 
är präglad av det könssystem som råder idag. Läraren har en viktig roll i bemötandet 
av eleverna men det kan dock vara svårt för den enskilde läraren att se att han/hon gör 
skillnad mellan könen i det dagliga arbetet. Beal (1994) skriver att på de högre 
stadierna är det viktigt att eleverna undervisas om genus och då inte bara i sex- och 
samlevnadskunskap. Ju äldre eleverna blir, desto mer medvetna blir de om varandra 
och vad som anses vara manligt och kvinnligt (Beal, 1994). 
 
Vårdförbundet (2002) menar att könsroller är något som grundläggs i det sociala 
samspelet med andra människor. När barnet börjar på förskola kommer könsrollerna 
antingen att förstärkas eller balanseras. I deras rapport Allt att vinna (2002) står det att 
läsa att statistik, forskning och litteratur visar att skola och barnomsorg har en bit kvar 
innan de kan leva upp till jämställdhetspolitikens strävan att bryta könsmönster. I en 
undersökning som gjorts på förskolor och sexårs- verksamhet i Gävle kommun 
angående hur man bemöter flickor respektive pojkar kunde man se en tydlig skillnad i 
bemötandet mellan könen. Pojkarna fick fler tilltal och förmaningar än flickorna. De 
fick även höra sitt namn sägas mer än dubbelt så många gånger som flickorna och de 
uppmärksammades för egenskaper som snabbhet och styrka. Flickorna däremot 
kommenterades som duktiga, snälla och bra på att visa känslor (Vårdförbundet, 2002).  
 
Lärare 
I boken Är skolan till för Karin eller Erik? (Gulbrandsen, 1994) står det att läsa att 
läraren ofta har olika förväntningar på pojkar och flickor. Rösten är en faktor som kan 
avslöja våra olika förväntningar. Hon hänvisar även till undersökningar som svenska 
forskare har gjort där de kom fram att vuxna pratar mjukare och mildare till flickor 
medan de är mer bestämda och grövre i tonen till pojkar. I vissa fall pratade de med 
flickor som om de vore yngre än vad de var och ibland började de rent av att läspa. 
Det var för läraren en omedveten handling som kan vara svår att bryta. Av den 
erfarenhet vi själva har så vet vi att det kan vara svårt att bryta gamla mönster 
(Gullbrandesn, 1994).  
 
Enligt Vårdförbundet (2002) kan man idag se att kvinnorna dominerar i den offentliga 
sektorn där vi bland annat har skolan. I de lägre stadierna i skolan är det främst 
kvinnor man möter, männen kommer först in i bilden på högstadiet och gymnasiet. 
Även om könsfördelningen mellan lärarna är jämnar på de högre stadierna så finns det 
fortfarande kvar en uppdelning mellan könen. Även Gannerud (2001) skriver om att 
majoriteten av kvinnorna undervisar i ämnen som språk, vård och omsorg medan 
männen främst undervisar i ämnen som mattematik, naturorienterandeämnen och de 
typiskt manliga yrkesinriktade programmen på gymnasiet. De typiskt manliga 
undervisningsämnena anses även enligt Gannerud (2001) ha högre status än de typiskt 
kvinnliga. Hon anser också att könsarbetsfördelningen gällande skolans personal är en 
återspegling av samhällets segregation av könsarbetsfördelningen.  
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Klassrumssituationen 
Öhrn (1990) skriver om hur flickor och pojkar söker social bekräftelse i klassrummet 
på olika sätt. Flickorna söker personlig kontakt medan pojkarna försöker placera sig 
själv, varandra och deras lärare i ett hierarkiskt förhållande. Öhrn (1990) menar att 
syftet med denna socialisation är att få sin identitet bekräftad. Könsmönstren som 
finns i undervisningen är en återspegling av samhället (Öhrn, 1990).  
 
Öhrn (1990) hävdar att det är skillnad i lärarnas förhållningssätt mot eleverna. Oftast 
har de mer överseende med flickor som har glömt att läsa läxan eller har försenad 
ankomst jämfört med pojkar. Flickorna är mer tillbakadragna och ber om ursäkt när 
de gjort något fel, medan pojkarna fostras till ett mer aggressivt beteende och 
förväntas vara busiga, bråkiga och bryta mot regler och normer. När pojkar överträder 
regler så ”belönas” de med lärarens uppmärksamhet. Vårdförbundet (2002) menar på 
att undervisningen är anpassad för att intressera främst pojkar, detta på grund av att 
pojkar är mer svårdisciplinerade än flickor. Öhrn (1990) anser också att en annan 
orsak till detta kan vara lärarnas rädsla över att tappa kontrollen över 
klassrumssituationen.  
 
Mahoney (1989) fann i en undersökning att pojkar tystade flickor genom att på alla 
sätt visa att de var uttråkade av att en flicka pratade. Detta genom att säga nedsättande 
saker, åstadkomma störande ljud, uppträda som att det var rast, blänga argt och prata 
med varandra. Hon hävdar att pojkar lär sig att dominera konversationer och det 
fysiska utrymmet så att deras; världsbild, behov, definitioner och intressen blir 
normen (Ibid.). 
 
Steenberg (1997) talar om hur vanligt det är att tysta och blyga flickor får stöd av 
andra flickor när de inte vågar tala högt inför klassen. För att dessa flickor ska slippa 
bli generade så ger lärare ofta dem ifyllnadsfrågor och hjälp på traven. Lärarna gör 
detta i tron om att de hjälper flickorna men det är viktigt att vara medveten om att det 
istället kan få motsatt effekt då man kanske befäster deras tystnad inför andra och 
infantiliserar dem (Ibid.). 
 
Könsrollernas konsekvenser för eleverna 
 
Johansson (2002) skriver om resultatet av de stereotypa könsrollerna i skolan. Det 
innebär att pojkar och flickor ofta söker sig till traditionella mans- respektive 
kvinnodominerande utbildningar och yrken. Det är ett bevis på att det fortfarande 
finns en obalans mellan könen. ”Precis som eleverna är lärarna också inskrivna i 
genusordningen med dess begränsningar, diskurser, förväntningar. Lärarna kan inte 
leva utanför denna genusordning utan det präglar deras liv och arbete” (Johansson, 
2002, s 16).  
 
Yttre påverkningar 
 
Det finns yttre faktorer som påverkar barnet under hela dess liv. Det är därför viktigt 
att tänka på det under uppväxt åren då värderingarna grundläggs.  Dessa yttre faktorer 
är svåra att värja sig emot eftersom människan ständigt matas med olika intryck från 
exempelvis litteratur och media. 
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Barnlitteratur och litteraturens påverkan 
Redan från den stund som barnet föds så utsätts han/hon för påverkan av olika slag. 
Radio, bilder, TV och böcker är några faktorer som påverkar barnet och som även 
förstärker könsroller. Eftersom böcker är något som följer barnet från tidig ålder och 
genom hela skoltiden är det viktigt att tänka på vad budskapet vill förmedla. I Boys 
and girls: The development of gender roles (Beal, 1994) står det:  
 

“When something is written down, it gains authority, and when books are 
given awards, designated to be “classics,” or are used in a school classroom, 
their hidden messages seem to be given an official stamp of approval. 
Unfortunately, females have long been underrepresented in written materials 
for children, just as they are in television programming. Although there has 
been progress in recent years, traditional stereotypes still linger in many of 
the storybooks and textbooks for children”. (s. 169-170) 

 
Barn har lätt att ta efter och ta till sig det de ser, läser och hör. Böcker är alltså en av 
många faktorer som påverkar barnet i deras könsrollsutveckling. I rapporten om 
Könsroller i barnlitteratur (Centerns kvinnoförbund, 1976) så talas det om hur barn 
starkt påverkas av litteratur och det gäller såväl texten som illustrationerna. I den 
litteratur som har analyserats från –50, –60 och –70 talet så kan man se en tydlig 
uppdelning mellan manligt och kvinnligt, gällande exempelvis fritidssysselsättning. 
Män läser, promenerar och röker medan kvinnorna berättar sagor, ser på TV, 
handarbetar och bjuder på fika. Bilderna är ofta rika på detaljer där kvinnor ofta 
avbildas när de går och handlar, lagar mat eller är klädda i förkläde med olika 
hushållsredskap i handen. Männen däremot är klädda i kostym och slips, de kör bil, 
arbetar i trädgården eller utför ett yrkesarbete i bakgrunden. Typiskt manliga 
egenskaper i litteraturen under dessa årtionden var att männen skulle vara; kraftigt 
byggda, modiga, ädla, slåss om kvinnor samt inge respekt och fruktan. Typiskt 
kvinnliga egenskaper i litteraturen under samma period var att kvinnan skulle vara; 
händig och nätt, dålig i matematik, tekniskt okunnig, gnällig, skvallrig, fåfängd, 
romantisk samt drömma om äktenskap (Centerns kvinnoförbund, 1976).  
 
Beal (1994) skriver att det har skett en viss förändring gällande innehållet i 
skönlitteratur de sista två årtiondena. Detta visar en undersökning där man funnit att 
det finns nästan lika många kvinnliga som manliga karaktärer i böckerna, flickorna 
har blivit mer aktiva och antalet kvinnliga biografier som fungerar som förebilder för 
tjejer har ökat. Vidare skriver Beal (1994) om andra undersökningar som visar på att 
utvecklingen inte har varit fullt så positiv, då man  bytt ut de manliga karaktärerna 
mot kvinnliga med syfte att öka antalet kvinnliga roller. Det har medfört att innehållet 
blivit mindre intressant för barnen. Graumann (2000) som är bibliotekarie har sett en 
ökad förfrågan på böcker som handlar om starka tjejer som är handlingskraftiga, 
orädda och äventyrslystna. Hon menar på att flickorna är i behov av positiva 
förebilder. Flickorna läser även böcker med dubbelt öga, det vill säga litteratur med 
både manliga och kvinnliga huvudpersoner medan pojkarna helst ser en man i rollen 
som huvudperson. Litteraturforskaren Rhodin (Gustavsson, 2003) har 
uppmärksammat detta och menar att det handlar om djupt liggande idéer i vår kultur. 
Flickor lär sig att acceptera att världen handlar om pojkar och män vilka även ses som 
de värdefullare. Vidare skriver Gustavsson (2003) om ny statistik som Svenska 
Bokinstitutet redovisat, den visar på att två tredjedelar av bilderböckerna handlar om 
pojkar och män.  
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Andrae (2001) har skrivit en avhandling som behandlar B. Wahlströms 
ungdomsböcker med de röda respektive gröna bokryggarna. Böckerna med de röda 
ryggarna riktar sig till flickor och böckerna med de gröna ryggarna riktar sig till 
pojkar. Andrae diskuterar i sin avhandling vad som signaleras med denna uppdelning. 
Hon anser att rött står för stopp för flickor medan grönt står för gå för pojkar. Vidare 
säger hon att denna uppdelning visar att flick- och pojkböcker är ett kulturellt 
fenomen som visar att åtskillnad mellan könen har betydelse i vårt samhälle (Ibid.). 
 

“When my then nine-year old daughter announced… that she wanted to raise 
horses when she grew up and would marry a rich man to finance the project, I 
realized that all those stories she had been reading about a girl and her horse 
were getting to her. She was modelling herself on fictional and cultural 
projections of a woman’s role and the fact that I was a career-oriented Ph.D. 
candidate was not sufficient by itself to overcome the seduction of those 
images” (Beal, 1994, s. 169). 

 
Beträffande barnböckers påverkan vad gäller könsrollsuppfattningar så kan man dra 
slutsatsen att vi idag har en hel del barn- och ungdomsböcker som utgör en risk för att 
det traditionella könsrollsmönstret befästs och förstärks.  
 
Media 
I Genuspedagogik (Svaleryd, 2002) står det att läsa om hur media skildrar barn genom 
vuxenvärldens ögon och att barnen sällan framställs på deras egna villkor. Vidare kan 
man läsa att de stereotypa könsmönstren förstärks och fastställs genom medias 
budskap om hur flickor och pojkar ska bete sig. Ett exempel på det är reklam 
innehållande både pojkar och flickor där flickorna ofta hålls i bakgrunden 
beundrandes pojkars framfart. Beal (1994) menar att könsrollerna i 
reklamsammanhang ofta är stereotypa. De kvinnliga rollerna handlar främst om 
hushåll och skönhetsprodukter medan de manliga rollerna handlar om bilar, alkohol 
och försäkringar. Bolin/Lövgren (1995) skriver att kvinnokroppen har i 
reklamsammanhang sammankopplats med varusamhället. Reklamen lockar med 
lättklädda kvinnor för att öka konsumtionen av allt från bilar till poplåtar. Denna typ 
av reklam är betraktad ur ett manligt perspektiv. Inom musikvideos olika genrer så 
skildras femininitet och maskulinitet på olika sätt. Ett exempel är att det finns färre 
lättklädda män i rockvideos medan de är ofta förekommande i popvideos. MTV kan 
därför, enligt Bolin/Lövgren (1995) ses som en av många offentliga arenor där det 
pågår en kamp om hur maskulint och feminint ska definieras.  
 
Enligt Henriksson (1993) tycker ungdomarna själv att ungdomstidningar med 
frågespalter är en av de viktigaste källorna till kunskap om sex- och samlevnad. 
Flickorna väljer att läsa tidningar som Frida och Mitt livs novell medan killarna, 
väljer Aktuell Rapport och Stop. Ren porr anges också av pojkar som en källa till 
kunskap om sexualitet (Henriksson, 1993). Bolin/Lövgren (1995) menar på att 
pornografin bygger på de stereotypa könsrollerna och befäster maktordningen mellan 
kvinnor och män som bygger på en under- och överordning. Pornografin påverkar 
reklam och modebranschen. Det hårda språket i skolan där flickor kallas för hora kan 
vara en konsekvens av pornografin som använder dessa benämningar på kvinnor och 
flickor (Bolin/Lövgren, 1995).  
 
Vidare hävdar Bolin/Lövgren (1995) att pojkar och flickor skiljer sig åt gällande val 
av film och filmgenrer. En undersökning som gjorts rörande ungdomars livsstilar 
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visade att filmsmak är hårt knutet till kön. I studien fann de att flickor väljer helst 
romantikgenren medan pojkar väljer porr- och våldsfilm (Bolin/Lövgren, 1995).  
 
Beal (1994) skriver att barnens kognitiva begränsningar gör dem extra mottagliga för 
medias budskap. När barn kommer i kontakt med media i olika sammanhang och ser 
verkliga människor i olika situationer så blir det verklighet för dem trots de 
arrangerade situationerna (Beal, 1994). Därför är det viktigt att vuxna är medvetna om 
vad barnen ser på och att de samtalar om medias innehåll.  
 
Barns tankar om könsroller 
 
Internationellt 
En undersökning har gjorts på en skola i London, där två sjuåriga pojkar fick intervjua 
varandra om vad de tyckte bäst om respektive sämst om med att vara pojke. Båda 
pojkarna ansåg att det bästa med att vara pojke var att det var enklare, de fick göra 
roligare och mer spännande saker och de ansåg även att det var mer intressant att vara 
pojke än flicka. Till en början kunde de inte se något negativt i att vara pojke, men till 
slut kom de fram till att pojkar lättare gör illa sig själv och att de inte är lika attraktiva 
som flickor. Resterande pojkar i klassen instämde att det var bättre att vara pojke. 
Flickorna i klassen ansåg själva att de var bättre att vara pojke, då de såg pojkarna 
som överlägsna sitt eget kön (Reay, 2001). 
 
Nationellt – lägre stadier  
Scheller (2002) genomförde en undersökning med tre delmoment på 6-10 åringar på 
Gotland med temat ”kroppen och jag” där pojkar och flickor var i separata grupper. 
Den första övningen gick ut på att berätta vad man själv var bra på. Pojkarna hade 
inga problem, det handlade om att de var bra i matte, idrott och så vidare. Flickorna 
däremot hade svårt att komma fram till något de var bra på, de fick hjälpa och stötta 
varandra för att komma fram till olika förslag. Den andra övningen handlade om att 
de fick sitta två och två och diskutera vad som var bra med sitt eget kön. Pojkarna 
skrev bland annat att; man kan bli proffs, få ett bra jobb, man får bestämma, man har 
respekt med sig, man får slåss och en pojke skrev att man får slå tjejer. Även här hade 
flickorna till en början svårt att komma fram till något positivt med att vara tjej. 
Efterhand kom de fram till att man får ha; fina kläder, man hjälper till mer hemma, 
man hjälper fröken, man skriver bättre sagor och man kan få barn. Den tredje och 
sista övningen handlade om att ta ställning till olika påståenden. Ett var att byta kön 
för en dag. Alla killarna var överens om att de inte ville detta eftersom de ansåg att 
flickorna var dåliga, då de alltid förlorade, de får inte bestämma och måste hjälpa till 
hemma. Nästan alla flickorna ville prova vara kille för en dag eftersom det verkade 
vara intressant och en flicka önskade till och med att hon hade blivit född pojke för 
hon tyckte att det verkade vara mycket lättare att vara pojke (Scheller, 2002). 
 
Nationellt – högre stadier 
Enligt Wallin (2001) är det vanligt att könschauvunismen, det vill säga att man beter 
sig precis som man förväntas beroende på vilket kön man tillhör, uppträder under 
puberteten. De stereotypa föreställningarna om hur könen ska bete sig ligger dock 
väldigt djupt rotade i det kollektiva medvetandet. Detta styr ofta vårt sätt att tänka och 
handla. Ett exempel kan vara att könsreglerna styr vilken slags utbildning eller yrke vi 
väljer (Wallin, 2001).  
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Utbildningsdepartementet (1993, 1994) har undersökt ungdomars syn på det motsatta 
könet. En tolvårig pojke beskriver hur han tycker att en kvinna ska se ut. Han tycker 
att en flicka ska vara; snäll, ha ganska stora bröst, mediumstor, ren, parfymerad, sexig 
och ha rakade ben. En flicka i samma ålder beskriver hur hon tycker att en man ska se 
ut. Hon säger att han ska vara; snygg, mörk, ha muskler, bära ljusa trasiga jeans, ha 
hål i örat, bära guldkedja runt halsen, vara hjulbent och på sommaren ska han ha bar 
överkropp. Vidare har pojkar sagt att flickor ska hjälpa sina mammor med att diska, 
städa och klippa gräsmattan samt att de ska vara tyst och hjälpsam på lektionerna och 
kunna hjälpa pojkarna när de inte kan. Flickor vill att pojkar ska kunna samtala med 
dem om problem och kunna trösta om de är ledsna. En annan viktig egenskap som var 
önskvärd var att pojkar skulle vara rika och kunna prata många olika språk, detta 
enligt Utbildningsdepartementet (1993, 1994).  
 
Wallin (2001) skriver att tonårsflickor väljer att dela upp pojkar i de intressanta, de 
farliga och de tråkiga medan pojkarna ser flickorna som de intressanta, de 
lättillgängliga och de tråkiga. Vidare skriver hon att man kan ana en viss 
könsdominans eftersom det onekligen anses bättre att vara farlig än lättillgänglig 
(Wallin, 2001).  
 
Styrdokument 
 
Forsberg (2002) skriver i sin avhandling Är det någon ”könsordning” i skolan? att 
politiska beslut som berört skolan, främst har gällt inskrivandet av jämlikhet och 
jämställdhet i policydokumenten, men även införandet av teknik som ämne på 80-talet 
i förskolans arbetsplan och lågstadiets kursplan. Läroplanen för grundskolans (Lgr-
80) syfte var att stimulera flickor att välja icke traditionella studie- och yrkesvägar. 
Redan i Läroplan för grundskolan (Lgr-62) försökte staten bryta könsvallen, för 
pojkarna, genom att göra hemkunskap obligatoriskt för alla elever på mellanstadiet 
liksom barnkunskap i åk 9. Trots sådana politiska insatser råder fortfarande 
ojämlikhet mellan könen. Även i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) förespråkas jämställdhet mellan könen: 
 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan 
och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 
att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (s.6). 
Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över 
och utrymme i undervisningen (s.15). Alla som arbetar i skolan skall bidra till 
att motverka sådana begränsningar i elevens studie - och yrkesval som 
grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund” (s.17). 

 
I Kön och kunskap (Weiner/Berge, 2001) står det att läsa att samtidigt som ordet 
jämställdhet införts i den skolpolitiska retoriken försvinner de tydliga kraven på att 
pojkar ska förändras och som vuxna ta del i hemarbete och omsorg, som tidigare 
benämnts som det obetalda arbetet. Exempel på detta är att barnkunskap försvinner 
från schemat och hemkunskapen minskar 1994, medan slöjdämnet kvarstår. Barn- och 
hemkunskap är ämnen som förbereder elever inför framtiden, detta gäller såväl pojkar 
som flickor. Vidare skriver de att skolan inte har förstått hemkunskapens- och 
barnkunskapens betydelse för jämställdheten i samhället. Trots detta så kvarstår 
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flickornas krav vilket handlar om att ta för sig på arbetsmarknaden speciellt inom de 
manliga områdena. Målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden (Weiner/Berge, 
2001).  
 
Även Skollagen och Luleå kommuns skolplan är väldigt tydliga när det gäller 
könsroller. I dessa står det att alla som är verksam inom skolan ska främja 
jämställdheten mellan könen, men även att alla barn ska ha samma rättigheter och att 
ingen ska diskrimineras.  
 
Skolverket skriver i sin rapport flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor 
att: 
 

”Föreställningar om könsskillnader, könsroller och förhållandet mellan 
könen, liksom de faktiska förutsättningarna för kvinnor och män, har varierat 
med tiden. Kvinnors och mäns skilda erfarenheter rymmer olika möjligheter 
till makt och inflytande i så väl arbets- och samhällsliv som i skolan.” (1994, 
s.40) 

 
Vår definition av könsroller och medvetenhet 
 
Med könsroller menar vi de olika uppgifter och egenskaper som pojkar respektive 
flickor tillskrivs i dagens skolor och samhälle. Flickor och pojkar lever under olika 
förutsättningar och villkor och på grund av detta behandlas de olika. Det vi menar 
med att vara medveten om könsroller är att veta att det finns stereotypa könsroller, 
vad könsroller innebär och vilka konsekvenser könsroller kan ge.  
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Syfte 
 
Vårt syfte var att undersöka vilka tankar eleverna hade om könsroller samt om det var 
möjligt att man genom olika praktiska övningar och föreläsningar kunde öka deras 
medvetenhet om könsroller. 
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Metod 
 
 
 
Försökspersoner 
 
På praktiken var vi uppdelade mellan två olika handledare. Vi genomförde vår 
undersökning i en årskurs sju och i en årskurs åtta. Detta för att vi skull få ett bredare 
underlag för vår undersökning.  
 
Bortfall 
 
I första enkäten i årskurs sju var tre pojkar frånvarande, i slut enkäten var en flicka 
och sex pojkar frånvarande. På slut enkäten i årskurs åtta var två pojkar och en flicka 
frånvarande. 
 
Material 
 
Enkätfrågor 
Värderings- och skrivövningar från Genuspedagogik (Svaleryd, 2002), Värdegrunden 
jämt (Scheller, 2002), Vad läser våra barn? (Centerns kvinnoförbund, 1977), Elden 
är lös (Diskay, 2000), Grus och glitter (Byréus, 1996) och egna övningar. 
Könsrollshäftet (bilaga 1) 
Utvärderingsfrågor 
 
Tidsplan 
 
HT-02  Vi skrev vårt PM för examensarbetet. 
 
VT-03 Vi sökte och läste litteratur till vårt arbete. Vi skrev syftet, bakgrunden 

och metoden samt samtalade med vår vetenskapliga handledare på 
universitetet vid några tillfällen under arbetets gång. 

 
HT-03 Vi genomförde vår slutpraktik under sju veckor och där utförde vi vår 

undersökning. Vi sammanställde vårt resultat och färdigställde 
examensarbetet.  

 
Enkät 
 
Vi valde att lämna ut enkäter till eleverna eftersom vi trodde att det var ett bra sätt att 
få en överblick av elevernas könsrollstänkande. Vi valde att till större delen utforma 
enkätfrågorna strukturerade och slutna med endast två svarsalternativ. Efter varje 
fråga lämnade vi även möjlighet för eleverna att motivera sina svar. Några få frågor 
var helt öppna i syfte att ge utrymme för eleverna att själv reflektera kring ämnet 
(Bell, 1993). Första veckan av praktiken delade vi ut en enkät till både årskurs sju och 
åtta (bilaga 2). Syftet med vår första enkät var att kontrollera elevernas förkunskaper 
och tankar omkring ämnet. Näst sista veckan av praktiken delade vi ut enkät nummer 
två (bilaga 3). Syftet med andra enkäten var att vi skulle kunna se om elevernas 
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medvetenhet gällande könsroller hade ökat. Eleverna fyllde bara i sitt kön på bägge 
enkäterna, inga namn. 
  
Diskussioner i helklass och mindre grupper  
 
Vi inledde alltid diskussionerna i mindre grupper för att lättare få igång ett samtal. 
Fler elever vågade ta plats och uttrycka sina åsikter då. Efter 
smågruppsdiskussionerna sammanfattade vi i helklass för att alla skulle få ta del av 
varandras tankar och åsikter. Diskussioner är en metod vi valt att använda i syfte att få 
igång elevernas tankar kring könsmönster.  
 
Kitty och Vi fem 
Flickorna fick läsa varsin Vi Fem bok medan pojkarna fick läsa varsin Kitty bok. 
Eleverna fick fyra veckor på sig att läsa boken, vissa lektioner var avsatt för läsning, 
resten fick de läsa hemma. Efter att boken var utläst skulle eleverna besvara enskilda 
frågor skriftligt (bilaga 4). Dessa frågor skulle ligga till underlag för kommande 
halvklassdiskussion, där flickor och pojkar var uppdelade i olika grupper. I halvklass 
fick eleverna samtala kring svaren på deras enskilda frågor. Efter 
halvklassdiskussionen hade vi en diskussion i helklass, där halvklasserna fick 
redogöra för varandra om hur Kitty och Vi Fem böcker är upplagda. Vi utgick ifrån 
helklass frågorna (bilaga 4). I helklass skrev vi även ner på whiteboard vad eleverna 
tyckte var typiskt för en pojk- respektive flickbok. Detta för att hitta mönster och 
tydligt visa på eventuella skillnader.   
 
Dokumentär och diskussion 
Vi såg dokumentären Född till pojke, fostrad till flicka som var inspelad från TV3s 
dokumentärserie 45 minuter. Dokumentären belyser de medfödda biologiska 
skillnaderna gällande de manliga och kvinnliga egenskaperna. Filmen låg som 
underlag för diskussionsfrågor (bilaga 5) som vi ställde till eleverna. Vi delade in 
eleverna i tre mixade grupper där de skulle diskutera frågorna. Varje grupp fick utse 
en sekreterare som skulle skriva ner vad gruppen gemensamt kom fram till. Dessa 
svar redovisades gruppvis muntligt i helklass under en halvtimme. 
 
Värderings- och skrivövningar 
 
Värderingsövningar var en metod för att belysa och lyfta fram åsikter och tankar som 
elever hade rörande könsroller. Syftet var även att visa på mångfalden av tankar och 
väcka nyfikenhet att eventuellt undersöka vissa frågor närmare (Svaleryd, 2002). 
Värderingsövningarna gav dem även möjligheten att motivera sina ståndpunkter, att 
bli lyssnade på men även att lyssna på andra (Byréus-Hagen, 1996). 
 
Dina val och Berättelsen om mig själv 
Eleverna fick fundera över några punkter (bilaga 6) och skriva ner sina tankar 
omkring dem. I årskurs sju kallade vi uppgiften för Berättelsen om mig själv där de 
skulle skriva en berättelse om sig själv i tredje person. I årskurs åtta hade de nyligen 
gjort en liknande uppgift därför valde vi ut de punkter från Berättelsen om mig själv 
som vi ansåg intressantast för vårt syfte. Vi valde även att kalla uppgiften i årskurs 
åtta för Dina val. Eleverna fick redovisa sina berättelser muntligt i mindre grupper. 
Efter det lämnade eleverna in sina arbeten till oss och vi sammanställde samtliga 
texter klassvis där vi tog ut de mest förekommande svaren och sammanställde dem på 
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en overhead som vi gick igenom i helklass. På overheadbladen delade vi in pojkarnas 
och flickornas svar för sig och ställde dem mot varandra. Vi gav även utrymme för 
eleverna att spontant kommentera sammanställningen. Syftet med denna uppgift var 
att vi ville visa eleverna på eventuella skillnader och likheter mellan könen.  
 
En dag som tjej/kille 
Eleverna fick i uppgift att beskriva hur de trodde att en dag som tjej respektive kille 
kunde se ut. Flickorna skulle skriva om en dag som kille, medan pojkarna skulle 
skriva om en dag som tjej. De lämnade in den till oss och vi läste igenom och sökte 
efter typiska mönster för respektive kön i deras berättelser. Vi sammanställde dessa 
för egen del för att se hur de tänker och uppfattar det motsatta könet, det var även 
syftet med uppgiften.  
 
Associera till ord 
Denna övning gick ut på att varje elev fick ett ord som de enskilt skulle associera 
kring. Orden var: flicka, kvinna, tjej, kille, man och pojke. Vi klargjorde för eleverna 
att det inte fanns några rätt eller fel. Eleverna hade fem minuter på sig att skriva ner 
några ord från varje elev på whiteboard och samtalade sedan om dem. Syftet med 
övningen var att få fram elevers åsikter, värderingar och attityder gällande de olika 
könen.  
 
Heta stolen 
Eleverna fick sitta i klassrummet på sin bänkplats. Vi gav ut påståenden (bilaga 7) där 
de elever som höll med fick sitta kvar på sin plats medan de som inte höll med fick 
resa sig upp. Vi valde ut elever från båda könen att sva ra på varje påstående och de 
skulle även kunna motivera sitt ställningstagande. Syftet var att se vilka olika tankar 
eleverna har om de olika könen då frågorna berörde det ämnet.  
 
Collage 
Eleverna fick till uppgift att göra flick- respektive pojkcollage. Vi delade in eleverna i 
mindre grupper som bestod av både flickor och pojkar. Varje grupp gjorde ett collage 
och vi bestämde vilka grupper som gjorde flick- respektive pojkcollage. Uppgiften 
gick ut på att klippa ut bilder från tidningar, kataloger, reklamblad och så vidare, på 
typiska flick- respektive pojktillhörigheter. Dessa bilder skulle klistras upp på stora 
pappersark och varje bild skulle kunna motiveras av gruppen. Uppföljningen på denna 
uppgift var att grupperna fick redovisa sitt collage i helklass. Syftet med uppgiften var 
att eleverna skulle använda sin kreativitet i samarbete med andra och hitta bilder som 
de tyckte representerade de olika könen. 
 
Analys av resultatet 
 
Vi sammanställde samtliga resultat från: enkäterna, heta stolen, collagen, associera till 
ord, en dag som kille/tjej, dina val och berättelsen om mig själv. Vi fick fram ett stort 
underlag där vi till en början hade separerat årskurserna var för sig. Vi bestämde oss 
sen för att sammanställa dem tillsammans eftersom vi inte var ute efter att särskilja 
årskurserna. I vissa fall redovisade vi dock flickor och pojkar för sig då vi ansåg att de 
skiljde sig åt och hade betydelse för vårt syfte. Vi sökte även efter mönster i den ovan 
nämnda sammanställningen och redovisade enkäterna och övningarna var för sig i 
resultat delen. 
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Föreläsningar 
 
Könsresan 
Vi introducerade vårt examensarbete genom att berätta en uppdiktad berättelse (bilaga 
8). Vi använde oss även av olika saker för att illustrera och tydliggöra skillnaderna, 
könen emellan. Efter berättelsen hade vi en efterföljande diskussion där eleverna fick 
sitta parvis och svara på några frågor (bilaga 8), som vi sen sammanfattade i helklass. 
Vårt syfte med detta moment var att visa på stereotypa mönster, att våra beteenden 
som flicka och pojke kan ha att göra med omgivningen samt att det finns 
förväntningar på de respektive könen.  
 
Litteraturens påverkan 
För att knyta ihop arbetet med Kitty och Vi Fem hade vi en kort föreläsning om 
litteraturens påverkan (bilaga 9). 
 
Föreläsning statistik i Norrbotten 
Vi hade en föreläsning för eleverna i årskurs sju och åtta om statistik (bilaga 10) som 
visar hur förhållandena för respektive kön inom olika områden gällande de nationella 
jämställdhetsmålen ser ut. Vi valde ut de delar som var intressanta för vårt syfte från 
Länsstyrelsens faktabok På tal om kvinnor och män i Norrbotten.  
 
Utvärdering 
 
Vi avslutade vårt arbete i klasserna genom att låta eleverna skriva en utvärdering 
(bilaga 11). Syftet med utvärderingen var att få veta vad samtliga elever tyckte om att 
arbeta med könsroller och de olika momenten som arbetet hade innefattat. 
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Resultat 
 
 
 
Vi har valt att sammanställa klassernas resultat tillsammans eftersom att vi ville se 
gemensamma drag och inte jämföra årskurserna med varandra. Detta gällde såväl 
enkäter som samtliga övningar.  
 
Enkät 1 
 
Vad tänker du på när du hör ordet könsroll? 
Majoriteten av eleverna hade inget svar på frågan. Ett fåtal pojkar hade kommentarer 
som; porrfilm, könsbyte eller att spela en roll på teater eller i film. De få flickor som 
hade besvarat frågan hade många tankar omkring ämnet. De skrev; flickor har en viss 
roll i samhället och de ska se till att inte bli nedvärderade på grund av sitt kön. De 
tyckte även att det inte ska spela någon roll vilket kön man har, att killar och tjejer ska 
vara på ett visst sätt, killar ska vara hårda och tjejer ska vara söta, snälla och ödmjuka. 
 
Behandlas pojkar och flickor lika i din skola? 
Majoriteten av eleverna höll med i frågan. Det fanns dock tre pojkar som svarade nej 
med motiveringen att flickor får mer uppmärksamhet än pojkar. Detta motsades av 
några flickor som tyckte tvärtom på grund av att pojkar är stökigare än flickor. De 
skrev även att flickor har svårare att bli accepterade och att pojkar får mer respekt.  
 
Uppfostras pojkar och flickor lika i Sverige? 
Majoriteten av pojkarna höll med. Men det fanns dock ett fåtal pojkar som inte höll 
med då de skrev att flickor uppfostras till att leka med Barbie medan pojkar 
uppfostras till att leka med actionfigurer, vilket ansågs resultera i att pojkar blir 
våldsamma. Majoriteten av flickorna höll inte med i frågan då de skrev att pojkar 
uppfostras till att vara tuffa och flickor till att vara snälla och ta mer ansvar. De skrev 
även att pojkar inte har samma förväntningar på sig att prestera bra i skolan. 
 
Behöver pojkar och flickor hjälpa till lika mycket hemma? 
Mer än hälften av alla eleverna höll med att de får göra lika mycket hemma då det 
gäller exempelvis städning och matlagning. Ett fåtal pojkar tyckte att de fick göra 
tyngre sysslor i hemmet, medan några andra pojkar hade observerat att flickor hjälper 
till mer hemma.  
 
Tar pappa och mamma hand om barnen lika mycket? 
Majoriteten av eleverna höll med i frågan. En trettonårig flickas kommentar var: ”det 
är klart annars är det nåt fel det är ju ingen stor skillnad på oss egentligen vi har ju 
bara olika kön”. Ett fåtal flickor höll inte med i frågan då de skrev att mammor tar 
mer ansvar för barnen då pappor har så mycket att göra. 
 
Finns det lika många aktiviteter på din skola för pojkar och flickor på rasten? 
Övervägande delen av eleverna höll med. Det var alla överens om att fritidsgården 
och att gå och handla på en näraliggande kiosk var det enda som erbjöds. En 
fjortonårig flicka som inte höll med de övriga skrev: ”på fritidsgården är det nog mer 
killgrejer att göra men en del finns ju för tjejer”. 
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Vad är bra/dåligt med att vara pojke? 
Hälften av pojkarna svarade på frågan. Det som var bra var att; man inte behövde 
sminka sig, pojkar är starkare, de har högre lön, de är bättre i sporter samt att de är 
uppkäftigare vilket ansågs vara positivt. Det dåliga var att lärare var hårdare mot 
pojkar än flickor. En pojke skrev även att det inte fanns något dåligt med att vara 
pojke. Knappt hälften av flickorna hade besvarat frågan. En trettonårig flicka skrev: 
”jag tror att det är bra när man ska söka arbete”. Vidare skrev flickorna att; pojkar 
oftast har bättre lön, de får mer respekt, har bättre självförtroende, är starkare och kan 
försvara sig samt att de inte är lika fåfängda som flickor.  Flickorna tyckte att det som 
var dåligt var att de inte visar känslor samt att männen ofta har mindre starka band till 
sina barn. 
 
Vad är bra/dåligt med att vara flicka? 
Ett fåtal av pojkarna svarade på frågan. Det som de trodde var bra var att lärare var 
mindre hårda mot flickor och att de inte behöver arbeta lika hårt fysiskt. Det dåliga 
trodde de var att flickor ofta är sämre i sport samt att de tjänar sämre. Knappt hälften 
av flickorna svarade på frågan. Det som var bra var att; det är lättare att slippa undan 
saker, flickor kan säga vad de tycker och tänker och stå för det, de får sminka sig, får 
visa känslor samt att det finns större utbud av kläder. Det dåliga var att; flickor inte 
blir respekterade, är sämre på sport, är lägre värderade än pojkar, har lägre lön samt 
förväntas vara söta, snygga och sexiga. 
 
Förekommer män och kvinnor lika ofta i TV och böcker? 
Majoriteten av eleverna höll med i frågan. Åsikterna gick dock isär då vissa elever 
ansåg att ena könet förekom mer i böcker och andra könet mer i TV program. En elev 
kommenterade att det var flest kvinnor som var nyhetsankare medan männen 
dominerade som sportkommentatorer. Flickorna hade även reflekterat över att män 
och kvinnor har olika roller då en skrev att männen ofta är hjältar medan kvinnan är 
den som ska räddas.  
 
Tjänar män och kvinnor lika mycket pengar? 
Majoriteten av eleverna höll inte med. En elev sa att män generellt tjänar mer, en 
annan hade reflekterat över att det är få flickor som kan försörja sig på att utöva en 
sport. En flicka uttryckte sin frustration över löneskillnader då hon skrev: ”det är så 
dåligt att man bara vill gråta åt det, män och kvinnor med samma jobb tjänar olika”. 
En fjortonårig pojke skrev: ”på 50-talet var nästan alla kvinnor hemmafruar och då 
var det mannen som drog in de stora pengarna. Och det levde kvar senare”. 
 
Enkät 2 
 
Vad tänker du på nu när du hör ordet könsroll? 
Majoriteten av eleverna svarade på frågan. Båda könen hade liknande svar som; 
diskriminering, jämförelse mellan pojkar och flickor och jämställdhet mellan kvinnors 
och mäns roll i samhället. En flicka på fjorton år skrev: "jag har blivit mer positivt 
inställd till könsroller än jag var tidigare (…) men jag tycker fortfarande att 
nackdelarna överväger. Det jag tänker på när jag hör ordet könsroll är det så kallade 
idealet av hur en kvinna ska vara och idealet av hur en man ska vara och bete sig”.  
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Är det bra att könsroller finns? 
Majoriteten av pojkarna höll med i frågan. Deras motivering var att inte pojkar ska bli 
för feminina. Hälften av flickorna höll med i frågan medan andra halvan inte höll 
med. De som inte höll med i frågan skrev att; man inte ska behöva vara på ett visst 
sätt för att man tillhör ett visst kön men också att pojkar inte vågar ha vissa yrken och 
är väldigt styrda inom kläder och sport. Vidare skrev de att de dock tycker att det är 
tryggt att tillhöra en grupp. 
 
Är det bra att flickor och pojkar uppfostras på olika sätt? 
Flertalet av pojkarna höll med i frågan. En trettonårig pojke skrev: ”hur skulle det se 
ut om en pojke kom med smink och en tröja med hjärta på”. Det framgick även att 
kvinnor ska göra hushållsarbete och män ska byta däck på bilen samt att uppfostrar 
man sin son som en flicka så blir sonen homosexuell. Flickorna i sjuan hade inte 
kommenterat frågan medan drygt hälften av flickorna i årskurs åtta inte höll med i 
frågan. De skrev att om könsroller blir alltför utpräglade så finns det risk att man 
hamnar utanför ramen för vad som är acceptabelt för pojkar respektive flickor. En 
fjortonårig flicka skrev: ”På ett sätt är det bra att flickor uppfostras till flickor, men på 
ett annat sätt är det lite tråkigt för det är ju själva uppfostran som bildar vår 
personlighet. Tänk vad bra om alla tjejer kunde byta bildäck”. 
 
Tycker du att pojkar och flickor ska hjälpa till lika mycket hemma? 
Majoriteten av eleverna höll med i frågan eftersom de ansåg att det inte är någon 
större skillnad mellan könen. En fjortonårig flicka skrev: ”Vi lever i det moderna 
Sverige nu, inte på stenåldern! Trots det så är det fortfarande vanligare att tjejer 
städar, lagar mat och passar barnen än att killar gör det. Men det är väl för att det har 
varit så under en så pass lång tid. Däremot är det männen som brukar ha 
huvudansvaret för att skjutsa barnen till träningar och aktiviteter”.  
 
Bör bägge föräldrarna ta lika stort ansvar för barnen. 
Samtliga elever tyckte att bägge föräldrarna bör ta lika stort ansvar för barnen. De 
skrev att det är viktigt för att barnet ska få en lika bra relation till båda sina föräldrar 
men även att ett barn behöver både en manlig och en kvinnlig förebild.  
 
Vad är bra/dåligt med att vara pojke? 
Samtliga flickor svarade på frågan. Det som var bra var att; pojkar kan slamsa utan att 
det blir tillsagda, de får bättre lön, de har fler möjligheter i livet samt att det inte ställs 
lika höga krav på pojkar som det görs på flickor i samma ålder. Det dåliga var att 
pojkar inte kan visa känslor och tror att de måste vara macho för att inte bli 
förknippade som ynkryggar. En trettonårig flicka skrev: ”att man inte vågar ha tjejiga 
kläder för då blir man kallad bög”. Flertalet av pojkarna svarade på frågan. Det som 
var bra var att; pojkar är bättre på idrott, de tjänar mer och slipper göra hushållsarbete. 
En pojke ansåg att det inte fanns något dåligt. Det dåliga var att pojkar ofta får sämre 
betyg samt att det finns en stor press och en förväntan på att pojkar och män ska vara 
macho.  
 
Vad är bra/dåligt med att vara flicka? 
Majoriteten av pojkarna svarade på frågan. Det som var bra var att flickor slipper vara 
macho, får bättre betyg och slipper göra jobbiga saker. Det dåliga var att kvinnor har 
lägre lön än män och måste göra mer hushållsarbete. Flertalet av flickorna svarade på 
frågan. Det som var bra var att; man får sminka sig, man är stark och vågar visa 
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känslor samt att de får ha nästan vilka intressen som helst och ändå bli accepterade. 
En flicka skrev även att allt med att vara flicka var bra. Det dåliga var att man; får 
lägre lön, får ofta höra dumma och nedtryckande ord samt att flickor har högre krav 
på sig att se bra ut.  
 
Finns det saker som flickor får göra men inte pojkar? 
Majoriteten av eleverna höll med i frågan. Kommentarer som kom fram var att; läsa 
flickböcker, dansa balett, sminka sig, bära rosa kläder, vara stökig och att rida. Det 
skrev även att; flickor kan kramas men om pojkar gör det räknas det som 
homosexuella.  
 
Finns det saker som pojkar får göra men inte flickor? 
Drygt hälften av pojkarna och knappt hälften av flickorna höll med i frågan. De skrev 
att; pojkar får skjuta med luftgevär, spela hockey, köra kross, dricka så mycket de vill 
samt att  pojkar kan ha haft många kärleksrelationer utan att få dåligt rykte.  
 
Tycker du att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män? 
Huvuddelen av både pojkarna och flickorna höll med i frågan. De skrev att de tyckte 
att kvinnor och män ska ges samma möjligheter och ha lika lön för lika arbete. 
 
Berättelsen om mig själv och Dina val 
 
Gällande pojkarnas fritidsintressen fanns; fotboll, basket, musik, jakt, spela dator och 
att vara med kompisar. Flickornas intressen var fotboll, basket, innebandy, ridning, 
konståkning, musik, dansa och att vara med kompisar.  
 
Både pojkar och flickor hade samma tycke angående de roligaste respektive tråkigaste 
skolämnena. Bild, musik och idrott var de ämnen som var mest populära hos båda 
könen medan matematik och naturorienterade ämnena var de minst populära ämnena.  
 
När det gällde val av böcker så fanns det både likheter och skillnader. Likheterna var 
att båda könen läste Harry Potter och Sagan om ringen. Skillnaderna var att pojkarna 
även läste böcker som Gudfadern, Populärmusik från Vittula, Kyrkdjävulen och Poker 
in Vegas. Flickorna valde helst böcker som Tvillingarna, Vitnos, Blåögd och 
Bröderna Lejonhjärta.  
 
När det gäller val av filmer och TV-program så tyckte pojkarna bäst om; Sagan om 
ringen, Simpson, Matrix, Doggy Fizzle Televizzle, olika motorprogram och Jackass. 
Flickorna däremot tyckte bäst om Huset Fullt, Förhäxad, Nanny, Gilmore Girls, 
Vänner, The Bachelor och Beverly Hills. 
 
Gällande val av yrken inför framtiden fanns bland pojkarna att bli; rockstjärna, 
musiker, ljudtekniker, hockeyspelare, egen företagare, polis och att arbeta med 
datorer. Flickornas yrkesval var; hårfrisörska, stylist, veterinär, läkare och psykolog. 
 
Framtidsdrömmarna för pojkarna handlade främst om att få sitt drömyrke och tjäna 
bra. För flickorna var familjen och bo i villa ett viktigt inslag men även att studera, bli 
rik, resa och att flytta från hemorten. 
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Pojkarna visade sig bli ledsna av dödsfall, bråk och krig, medan flickorna visade sig 
bli ledsna av skitsnack och när de blir svikna av kompisar. 
 
En dag som tjej/kille 
 
I flickornas berättelse om det motsatta könet kunde man se flickornas syn på hur de 
tror att en pojkes dag ser ut. Sport var ett viktigt inslag i deras berättelser liksom att 
cykla eller åka moped till skolan. En fjortonårig flicka skrev: ”missade bussen så jag 
fick ta min syrras fula rosa cykel (…) sen for jag ut med moppen och träffa mina 
kompisar”. Att spela TV- eller dataspel var också ett viktigt inslag. I mer än hälften av 
alla berättelserna om pojkar försov de sig. Ett annat vanligt förekommande inslag var 
att pojkarna duschade, satte vax i håret och tog på sig smutsiga kläder. En trettonårig 
flicka skrev: ”så jag pallade upp mig ur min säng och sätter på mig ett par skitiga 
byxor och en ful tröja”.  
 
I pojkarnas berättelser om det motsatta könet kunde man se pojkarnas syn på hur de 
tror att en flickas dag ser ut. Att duscha och sminka sig var viktiga inslag. En 
fjortonårig pojke skrev: ”Stiger upp och tar en ‘snabbdusch’ i 45 minuter (…) Jag 
sätter mig framför spegeln i mitt rum och sminkar mig i 25 minuter”. Samtliga pojkar 
trodde även att shoppa var ett viktigt inslag i flickornas vardag. En fjortonårig pojke 
skrev: ”Vi går på stan i ungefär 30 olika affärer och sen går vi till samma affärer igen. 
Jag har handlat för 3000 kronor”. I många av berättelserna såg flickorna på TV eller 
satt framför datorn på kvällarna. Något annat som nämndes var att flickor ofta 
särbehandlades av lärare och det var till deras fördel, detta illustrerade en trettonårig 
pojke genom att skriva: ”Jag får MVG av läraren fast jag fick 19/50 rätt”. 
 
Dokumentär och diskussion 
 
Samtliga elever var överens om att de tror att människan föds med vissa biologiska 
skillnader gällande egenskaperna men även att omgivningen och uppfostran har en 
stor betydelse. De nämnde även att kompisar, grupptryck och lärare påverkar mycket 
hur man blir. Eleverna var också överens om att samhället skulle vara mer 
accepterande mot de som skiljer sig från mängden om vi inte hade en tydlig 
uppdelning mellan pojkar och flickor. Några elever trodde att människor alltid 
kommer att utmärka sig på olika sätt även om det inte är relaterat till könet. 
 
På frågan om det är viktigt att tillhöra en flick- respektive pojkgrupp gick deras 
åsikter isär. Pojkarna tyckte i överlag att det var viktigt att känna samhörighet i grupp. 
Flickorna däremot tyckte att grupptillhörighet var något som var viktigare i lägre 
åldrar. För samtliga elever var det även självklart att kunna umgås över könsgränserna 
då de menade att man får två vinklar av samhället. Alla elever var också överens om 
att det fanns skillnader i att vara kompis med det motsatta könet. Det kom fram till att 
både flickorna och pojkarna tyckte att det var lättare att prata om känslor med flickor 
och de ansåg att pojkar är mindre fördomsfulla och mindre känsliga för kommentarer.  
 
Några elever tyckte det var dåligt att vi har könsroller på grund av att man behandlas 
olika till exempel lärare men även på grund av att det finns löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Vidare sa de att det är dåligt att endast flickor får visa känslor och inte 
pojkar, vilket innebär att pojkar inte kan vara sig själv och att det därmed finns vissa 
förväntningar på de olika könen. Det som de tyckte var bra med könsroller var att det 
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ligger en trygghet i att tillhöra ett kön och att det finns en färdig mall av hur man ska 
vara. 
 
Associera till ord 
 
De ord som eleverna fick associera omkring var; flicka, tjej, kvinna, pojke, kille och 
man. Många av orden som associerades till tjej och flicka syftade på hur viktigt 
utseendet är för kvinnligheten. Ord som fanns med var; smink, smycken, långa naglar, 
långt hår, vacker, klänning, taskig och snäll. Associationer till ordet kvinna var främst 
relaterat till föräldra- och modersrollen, då ord som matlagning och sömmerska fanns 
med. Det fanns även yrkesrelaterade ord som till exempel; fröken sångerska och 
författare. 
 
I elevernas associationer till orden pojke och kille fanns ord som exempelvis; bråkig, 
vinnare, smart, sportig, ärlig, cool, bilar, dator/TV, mopeder, sport och tjejer. 
Associationer till ordet man hade med vuxenrollen att göra och ord som; jobb, 
gammal, muskler och stilig användes. 
 
Heta stolen 
 
Merparten av eleverna tyckte inte att pojkar har bättre självförtroende än flickor. 
Några pojkar tyckte dock att flickor klagade mer på sig själva och var oroliga för 
betyg. Några flickor sa att pojkar vill verka tuffa och macho men att de i själva verket 
är osäkra. Gällande om pojkar kunde ha en bästis trodde merparten av eleverna att det 
var möjligt, några flickor trodde dock att de helst umgicks i grupp. 
 
Majoriteten av eleverna tyckte att de får samma möjligheter i skolan samt att de 
tycker att de ska behandlas lika. Det fanns ett par elever som tyckte att lärare dömer 
pojkar lättare än flickor och att de därmed inte har samma möjligheter att lyckas. 
Gällande om Sverige är ett jämställt land höll merparten av pojkarna med. Flickorna 
däremot höll inte med då de sa att kvinnor har lägre lön än män. Vidare ansåg de även 
att män får mer respekt än kvinnor.  
 
Eleverna var överens om att kvinnor och män beter sig olika på grund av gener. Men 
de poängterade även att uppfostran och omgivningen har en stor betydelse för hur vi 
blir då vi exempelvis har feminina pojkar och pojkflickor.  
 
Pojkarna ansåg att män är mer tekniska än kvinnor på grund av att män har ett större 
intresse för det. De sa dock att kvinnor med samma intresse för det tekniska skulle 
kunna uppnå samma nivå som en man vilket även flickorna höll med om. Flickorna 
tyckte dock att det var diskriminering om man generellt ansåg att män är mer tekniska 
än kvinnor. 
 
Collage 
 
Man kunde se en uppdelning mellan flick- och pojkcollagen i bägge årskurserna. 
Många bilder på flickcollagen visade på hur viktigt utseendet för kvinnan är, då bilder 
med smink, hårvårdsprodukter, rakhyvlar med mera fanns med, även underkläder var 
ett viktigt inslag. På åttornas flickcollage fanns även många sexistiska bilder med. På 
pojkcollagen i båda årskurserna förekom många inslag av TV-spel och olika sporter, 
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samt materiella ting. Pojkcollagen i sjuan innehöll alltid en man, med bar- och 
muskulös överkropp, som skulle visa på manlighet. I åttan innehöll pojkcollagen alltid 
en bild av en lättklädd kvinna, vilket skulle visa på deras intresse för det motsatta 
könet. Många pojkar i denna årskurs ville inte ha med en bild på en man, då de sa att 
detta lätt kunde misstolkas till att de var homosexuella. 
 
Kitty och Vi Fem 
 
Under halvklassdiskussionen med pojkarna var alla överens om att Kitty böckerna 
riktade sig till flickor, därmed tyckte de inte heller om att läsa den. Ingen kunde tänka 
sig att läsa en liknande bok igen. Flickorna var överens om att Vi Fem böcker inte var 
typiska pojkböcker. De tyckte även att den riktade sig till yngre elever och att det tog 
lång tid att komma in i handlingen.  
 
I helklassdiskussionen skrev vi upp på whiteboard vad eleverna tyckte var typiskt för 
en flick- respektive pojkbok. Eleverna tyckte att en typisk flickbok skulle innehålla; 
hjälplösa flickor, sport, djur, kärlek, känslor, verklighetsskildringar, äventyr och 
fantasy. En typisk pojkbok skulle innehålla; sportinslag, våld, äventyr, motorer, 
spänning, humor, sex, vara händelserik och ha en manlig huvudperson.  
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Diskussion 
 
 
 
Giltighet  
 
Gällande tillförlitligheten i vårt resultat så finns det brister eftersom att de övningar vi 
gjort med eleverna till stor del har byggt på diskussioner. Diskussioner innebär alltid 
att elever kan bli påverkade men även påverka andra och därmed vågar kanske inte 
alla uttrycka sina egna tankar. Det kan till stor del bero på att eleverna befinner sig i 
en känslig ålder och håller på att skapa en egen identitet. Vi tycker också att det finns 
vissa enskilda övningar där bristerna i tillförlitligheten är större. Det gäller Heta stolen 
där vi endast lät fyra elever svara på varje påstående, men även i övningen Associera 
till ord då varje elev bara fick ett ord som han/hon skulle skriva om.  
 
Trovärdighet 
 
I det stora hela tycker vi att trovärdigheten gällande elevernas tankar om könsroller är 
ganska god trots att vi brister i tillförlitlighet. Detta eftersom vi har haft ett stort 
underlag av många övningar och att det i dessa övningar kom fram samma tankar 
upprepade gånger.  
 
Resultat diskussion  
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka tankar elever hade om könsroller 
och om vi genom praktiska övningar och föreläsningar kunde öka deras medvetenhet. 
Vi är väl medvetna om att ämnet i sig är väldigt värdeladdat. Det har även krävts 
mycket av oss som lärare för att på kort tid skapa en god relation med eleverna så att 
de känner sig trygga och vågar säga sin åsikt.  
 
På elevernas utvärderingar kom det fram att eleverna i årskurs sju tyckte att arbetet 
med könsroller hade varit enformigt. Det är möjligt att det berodde på vårt arbetssätt 
då vi observerade att grupptrycket i klassen var väldigt stort och vi tror därmed att det 
var den avgörande faktorn. Eleverna i årskurs åtta var däremot mer positiva och såg 
många av övningarna som något utanför den vanliga undervisningen. En elev i 
årskurs åtta skrev i sin utvärdering att klassen fått bättre sammanhållning på grund av 
könsrollsarbetet. Av detta drar vi slutsatsen att det eventuellt kan bero på att eleverna 
har lärt känna varandra bättre genom att prata och diskutera om könsroller under 
arbetets gång.  
 
Under praktiken försökte vi göra eleverna uppmärksamma på ämnet könsroller. Vi har 
berört ämne utifrån olika aspekter, genom att visa på att uppkomsten av könsroller 
kan bero på både uppfostran och gener. Detta för att vi ville att eleverna själva skulle 
bilda sig en egen uppfattning om det. Vi har dock förstått att det kan vara svårt för 
eleverna att tänka utanför ramen för vad vi har berättat för dem. Självklart har vi 
påverkat dem med våra åsikter eftersom att det är svårt att vara helt neutral. Detta var 
dock från vår sida en omedveten handling och vi ifrågasatte dock aldrig någon elevs 
åsikt.  
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På frågan som handlade om vad könsroller är, i vår första enkät, var det mindre än 
hälften av eleverna som hade svarat på den på grund av att de inte visste vad 
könsroller var. Vi tyckte även att de svar vi fick var mindre relevanta med 
utgångspunkt från vårt syfte. I slutenkäten hade dock majoriteten av eleverna besvarat 
könsrollsfrågan. Denna gång tyckte vi även att deras svar var mer relevanta. Detta 
tycker vi visar på att eleverna har blivit mer uppmärksamma och medvetna på ämnet.  
 
När vi lämnade ut den första enkäten till eleverna så hade de många funderingar kring 
frågan vad som är bra/dåligt med att vara flicka och vad som är bra/dåligt med att vara 
pojke, detta gällde främst pojkarna. Vi fick förklara att frågan handlade om att försöka 
tänka sig in i det motsatta könets roll. På första enkäten var det mindre än hälften av 
eleverna som hade besvarat frågan. På slutenkäten däremot hade majoriteten av 
eleverna besvarat frågan. Vi tror att uppgiften En dag som tjej/kille kan vara skälet till 
att eleverna hade lättare för att tänka sig in i det motsatta könets roll och därmed 
besvara frågan. 
 
Reay (2001) skriver om en undersökning som gjorts på sjuåriga pojkar i London 
gällande vad de tyckte bäst respektive sämst om med att vara pojke. Till en början 
kunde de inte se något negativt med att vara pojke. Scheller (2002) genomförde en 
liknande undersökning där eleverna fick sitta två och två och diskutera vad som var 
bra med sitt eget kön. Pojkarna kom fram till att de har lättare att få respekt och ett bra 
jobb. I samma undersökning kom flickorna bland annat fram till att det som var bra 
med att vara flicka var att man fick ha fina kläder. Det både Reay och Scheller kom 
fram till i sina undersökningar har även vi kunnat observera i vår undersökning. Detta 
visar på att det är generella tankar som många ungdomar har, inte bara tankar som 
kom fram i våra klasser. 
 
Eleverna visade stort intresse när vi visade sammanställningen av Berättelsen om mig 
själv och Dina val på overhead. Vi tror att det berodde på att vi utgick ifrån deras egna 
personliga svar. Något som vi tyckte var speciellt roligt var att eleverna fortsatte att 
diskutera detta på rasten.  
 
Gällande elevernas val av TV program och film så kunde vi se en tydlig skillnad 
mellan könen. Flickorna hade valt filmer och TV program innehållande romantik 
medan pojkarna hade valt filmer och TV program innehållande action. Detta stämmer 
väl överens med vad Bolin/Lövgren (1995) skriver om en undersökning som gjorts 
rörande ungdomars val av filmer, där flickor väljer romantikgenren och pojkarna 
väljer vålds och actiongenren. 
 
Elevernas val av framtida yrken och framtidsdrömmar var enligt oss väldigt 
könstypiska. I flickornas val av yrken kunde vi se drag av vårdande inslag. Pojkarna 
hade istället valt yrken som hade aktiva inslag. Gällande framtidsdrömmar så ansåg 
pojkarna att det var viktigt att få sitt drömjobb och tjäna bra, medan flickorna 
prioriterade att ha en familj och bo i villa. Vi var inte överraskade vare sig av 
elevernas yrkesval eller deras framtidsdrömmar. Vi tycker också att deras val visar på 
vilka möjligheter de tror sig ha i livet. På första enkäten kom det även fram att pappan 
tjänar pengar medan mamma gör hemsysslor vilket stämmer väl överens med 
elevernas framtidsdrömmar. Man kan tänka sig att eleverna beskrivit hur de ser ut i 
deras egna sociala nätverk och vilka förebilder de själva har. Kanske detta är en 
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bidragande orsak till att flickor och pojkar har svårt att överskrida de traditionella 
könsgränserna.  
 
Angående frågan vad som gör eleverna ledsna så skiljde sig svaren åt mellan könen. 
Pojkarna blev ledsna av dödsfall, bråk och krig, medan flickorna blev ledsna av 
skitsnack och när de blir svikna av kompisar. En slutsats man skulle kunna dra av 
detta är att flickorna relaterar mer till vardagshändelser medan pojkarna relaterar mer 
till film och TV-spelsvärlden.  
 
En observation som en av oss gjorde vid introduktionen av övningen En dag som 
tjej/kille var att en flicka hade som önskemål att eleverna skulle få byta kön för en 
dag. Detta förslag var pojkarna snabba på att rösta ner. Under arbetets gång hade 
många pojkar svårt att ställa om, då de gick runt och frågade flickorna om vad det 
första de gjorde på morgonen var, vilken tid de stiger upp, duschar och så vidare. Vi 
tyckte att elevernas tankar om det motsatta könet kom fram tydlig i deras uppsatser då 
de visade på stereotypa könsroller i beskrivandet av andra könet. De stereotypa 
könsrollerna kom även fram i övningarna Associera till ord och collaget. Där kunde vi 
tydligt se vad eleverna ansåg vara manligt respektive kvinnligt. Det visade sig också 
vilka egenskaper och ord de sammankopplar med de olika könen och hur de värderar 
dem.  
 
Dokumentären Född till pojke, fostrad till flicka var ett bra diskussionsunderlag då 
eleverna började reflektera över det biologiska. Eleverna hade dock svårt att se 
utanför handlingen i filmen då de var starkt bundna till den. I mindre grupper fick vi 
som lärare uppmärksamma och förklara för eleverna att man kan se filmen ur andra 
perspektiv. När det gällde val av film så inser vi att vi hade kunnat välja en enklare 
film som behandlade ämnet.  
 
Vid introduktionen av uppgiften Kitty och Vi Fem hade vi förväntningar på att 
pojkarna skulle vara mer negativt inställda till uppgiften än de var. Våra förväntningar 
grundar sig på egna erfarenheter vi har då vi vet hur svårt det är att gå över 
könsgränserna. Många pojkar undrade varför de skulle läsa en flickbok, medan 
flickorna tyckte att Vi Fem var en bok för båda könen och undrade varför de inte 
skulle läsa en riktig pojkbok. Trots allt tyckte flickorna att det var okej att läsa Vi Fem 
böckerna, medan pojkarna inte tyckte att det var okej att läsa Kitty. Detta tror vi kan 
bero på att Kitty är en kvinna och att pojkarna nämnde att de helst såg en man som 
huvudrollsinnehavare. Detta stämmer överens med Graumann (2000) som hävdar att 
pojkar helst ser en man i rollen som huvudperson medan flickor kan ha båda könen 
som huvudperson.  
 
Sammanfattningsvis så drar vi slutsatsen att uppgiften Kitty och Vi Fem inte gav 
speciellt mycket för vårt examensarbete. Till stor del för att eleverna inte uppskattade 
uppgiften och påverkade varandra negativt. Grupptrycket skapade en otrygg känsla 
där alla inte vågade säga vad de tyckte om böckerna, vilket framgick i utvärderingen 
där en pojke uttryckte att det var roligt att läsa Kitty. Vår helklassdiskussion om vad 
som är typiskt för flick- respektive pojkbok var däremot mer givande. Där kom det 
tydligt fram vad de olika könen ville att en bok skulle innehålla. Många elever tyckte 
också att böckerna var oaktuella och gammalmodiga och det var något vi var 
medvetna om när vi valde böckerna. Anledningen till att vi ändå valde dem var på 
grund av att de ingår i B Wahlströms bok serie med gröna och röda bokryggar och att 
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dessa var typiska flick- och pojkböcker under vår uppväxt. En annan orsak var också 
att vi på kort tid var tvungen att få tag i ett stort antal böcker och trodde de skulle vara 
lättillgängliga. 
 
Vi avslutade vårt arbete med könsroller genom att knyta ihop säcken och visa på 
statistik i Norrbotten. Statistiken visade på skillnaden mellan kvinnor och män och 
alltsammans var något som vi på olika sätt kommit i kontakt med under vårt 
könsrollsarbete med eleverna. Eleverna visade därmed stort intresse och många 
spontana kommentarer kom fram. En reflektion vi gjorde var att många av svaren på 
slutenkäten gick att sammankoppla med uppgifter som statistiken visade.  
 
Förbättringar vi kunnat göra 
Efter att ha utvärderat elevernas svar på den första enkäten så valde vi att göra vissa 
ändringar till slutenkäten. På frågan om pappa och mamma tar hand om barnen lika 
mycket så svarade samtliga elever utifrån sin egen familjesituation. I efterhand är 
deras svar fullt förståeliga eftersom frågan hade en sådan formulering. Vårt syfte med 
frågan var att eleverna skulle se till det generella. På slutenkäten hade vi 
omformulerat frågan till; bör bägge föräldrarna ta lika stort ansvar för barnen och 
svaren blev därmed mer generella. I efterhand insåg vi även att vi skulle ha delat upp 
frågan; vad som är bra/dåligt med att vara flicka respektive pojke till två frågor. Detta 
eftersom många elever bara svarat antingen på vad som var bra eller dåligt. 
 
I efterhand har vi även reflekterat över vår introduktion till böckerna Kitty och Vi 
Fem. Vi kom fram till att vi kunde ha inlett arbetet på ett sätt som hade skapat mer 
nyfikenhet och lust hos eleverna att vilja läsa böckerna. Vi hade till exempel kunnat 
ge dem bakgrunden till böckernas uppkomst. Med tanke på flickornas kommentarer 
om att de tyckte att Vi fem inte var en pojkbok så hade vi kunnat välja en mer typisk 
pojkbok.  
 
Vår roll i könsrollsrollsarbetet  
Beal (1994) skriver om hur svårt det kan vara för den enskilde läraren att se att 
hon/han gör skillnad mellan könen i det dagliga arbetet. Gulbrandsen (1994) nämner 
att lärare ofta har olika förväntningar på pojkar och flickor. Dessa författares tankar 
har även våra elever bekräftat genom att delge oss sina erfarenheter inom detta. Vi 
själva reflekterade över att även vi är kvar i gamla mönster då vi har behandlat flickor 
och pojkar olika. Detta var dock en omedveten handling från vår sida. Vi kom fram 
till att alla tre har vid några tillfällen under praktiken varit hårdare mot pojkarna och 
haft mer överseende med flickorna.  
 
Slutsats om elevers tankar och ökad medvetenhet 
Vi tycker att elevernas tankar om könsroller tydligt kom fram under samtliga 
övningar. Det vill säga hur de uppfattar sitt eget men även det motsatta könet. Under 
praktiken har vi försökt göra eleverna uppmärksamma på ämnet könsroller då de har 
fått utbyta tankar med varandra. Vi anser därmed att vi har vidgat deras vyer och 
därmed ökat deras medvetenhet. Vi drar därför slutsatsen att det går att öka 
medvetenheten hos elever gällande könsroller genom att använda sig av olika 
övningar och föreläsningar. 
 
Vi noterade att allt eftersom tiden gick så blev diskussionerna mer och mer givande. 
Vi observerade också att deras uppmärksamhet gällande jämställdhetstänkande hade 
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ökat då de bland annat på slutenkäten anmärkte att vi av misstag gjort en rad mer på 
en fråga som handlade om flickor. Eleverna var snabba på att kommentera det 
eftersom de tyckte att det skulle vara lika många rader för båda könen. Vidare skrev 
en fjorton årig flicka i utvärderingen: ” (...) jag tänkte inte så mycket om könsroller 
innan men nu märker jag det oftare och oftare”. 
 
På utvärderingarna kunde vi också utläsa att majoriteten av eleverna tyckte att det var 
roligt och lärorikt att arbeta om könsroller. En fjortonårig flicka skrev ”Åtminstone 
jag, har blivit mer medveten om vilka skillnader det faktiskt finns mellan killar och 
tjejer i vårat samhälle. Det är många tankar som har väckts inom mig och varför det är 
som det är. Det är många skillnader som man aldrig tänkt på förrut, som alltid har 
varit en ”självklarhet” att det är som det är, som när man har funderat på det ett tag 
inte alls är så självklara längre…”. Vidare skrev en fjortonårig pojke: ”I könsroller 
tycker jag att vi har jobbat med att se skillnader och likheter mellan kvinnor och 
män”. Dessa citat tycker vi stärker vår uppfattning om att vi uppnått vårt syfte.  
Ganska tidigt fick vi upp ögonen för att vissa elever hade mer kunskap om könsroller 
än andra. En fjortonårig flicka skrev bland annat i sin utvärdering att undervisningen i 
sin helhet hade varit enformig och att hon inte tyckte att vi tillfört något nytt som hon 
inte redan visste. Hon uppfattade oss som ett facit som hade svar på alla frågor och 
ansåg att eleverna inte hade fått utrymme för egna åsikter. Det här tycker vi bekräftar 
vad vi tidigare nämnt gällande svårigheten att nå ut till alla elever på kort tid. 
 
Sammanfattningsvis så tycker vi att man kan se att eleverna fortfarande lever kvar i de 
traditionella könsrollerna och att deras syn på motsatta könet också är stereotypt. 
Något som vi tydligt har uppfattat var att både pojkar och flickor har svårt att gå över 
könsgränserna, speciellt pojkarna. Vi tror att det är starkt relaterade till de 
förväntningar som omgivningen har på dem och som även begränsar dem. Detta var 
något som visade sig i slut enkäten på frågan om det finns saker som flickor får göra 
men inte pojkar. Det fanns fler svar som påvisade vad pojkar inte får göra jämfört 
med vad flickor inte får göra. Man kunde även se att båda könen var väl medvetna om 
såväl sina möjligheter som sina begränsningar. Något som ytterligare styrker 
pojkarnas begränsningar var en kommentar som kom fram på slut enkäten där en elev 
skrev; att pojkar inte vågar ha vissa yrken, och är väldigt styrda inom kläder och 
sport. Vi tror att en orsak till att pojkar är mer styrda inom val av yrke kan bero på att 
vissa yrken värderas lägre och är sämre betalda och därmed vill de inte befatta sig 
med dessa. Steenberg (1997) skriver bland annat att mannens åsikter, behov och 
intressen anses viktigare än kvinnans. Vi menar på att både pojkar och flickor lever 
upp till de förväntningar som ställs på dem för att de vill passa in och bli accepterade. 
 
Framtiden för våra elever 
Våra förhoppningar är att vi har väckt tankar hos eleverna som de ska bära med sig 
och ha användning av i sitt framtida liv. Vår önskan är att alla elever, oberoende av 
kön, ska känna att de har lika värde, möjligheter och rättigheter. Vidare önskar vi att 
de inte ska känna sig begränsade av könsrollerna och att de inte ser dem som 
beständiga utan något som går att förändra. Slutligen hoppas vi att de ska göra sina 
framtida val baserade på känsla och inte kön.  
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Momentschema v 42-48 klass 7B. 
 
Vecka 42  
Måndag   
Tisdag  Presentation av oss och vårt examensarbete. Lämna ut enkät. 
Onsdag 
Fredag 
 
Vecka 43 
Måndag Könsresan, en berättelse om hur vi formas till flickor/pojkar. 
Tisdag  Introduktion av Kitty respektive Vi fem böcker. 
Onsdag En timmes läsning av böckerna. 
Fredag  Introduktion av Berättelsen om mig själv.  
 
Vecka 44 
Måndag Arbeta med Berättelsen om mig själv.  
Tisdag  Slutföra Berättelsen om mig själv och lämna in.  
Onsdag Ledig. 
Fredag  Ledig. 
 
Vecka 45 
Måndag Diskussion och sammanfattning av Berättelsen om mig själv. 
Tisdag  Skrivuppgift En dag som tjej/kille. 
Onsdag 12.45-14.40 Filmvisning + diskussion.  
Fredag  Fortsättning av En dag som tjej/kille. Läsning av Kitty/ Vi fem.   
 
Vecka 46  
Måndag Associera till ord. Läsning av Kitty/ Vi fem. 
Tisdag  Heta stolen.    
Onsdag  09.45-12.00 Introduktion av Collage.  
Fredag  Uppföljning av Collage i helklass. 
  
Vecka 47  
Måndag Diskussion i halvklass av Kitty/ Vi fem. 
Tisdag  Diskussion i helklass av Kitty/ Vi fem. 
Onsdag Föreläsning om litteratur. 
Fredag  Föreläsning om statistik. Enkät. 
 
Vecka 48 
Måndag Extra tid. 
Tisdag  Extra tid. 
Onsdag Extra tid. 
Fredag  Extra tid. 
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Momentschema v 42-48 klass 8B. 
 
Vecka 42  
Måndag Presentation av oss och vårt examensarbete. 
Tisdag  Lämna ut enkät. 
Onsdag 
Torsdag 
 
Vecka 43 
Måndag Könsresan, en berättelse om hur vi formas till flickor/pojkar. 
Tisdag  Introduktion av Kitty respektive Vi fem böcker. 
Onsdag En timmes läsning av böckerna. 
Torsdag Introduktion av Dina val, en kort undersökning.  
 
Vecka 44 
Måndag Arbeta med Dina val och lämna in. Om du hinner läs Kitty/ Vi fem.  
Tisdag  Diskussion och sammanfattning av Dina val. 
Onsdag Ledig. 
Torsdag Ledig. 
 
Vecka 45 
Måndag Skrivuppgift En dag som tjej/kille. 
Tisdag  Fortsättning av En dag som tjej/kille. Läsning av Kitty/ Vi fem.   
Onsdag 09.45-12.00 Filmvisning + diskussion.  
Torsdag Associera till ord. Läsning av Kitty/ Vi fem. 
 
Vecka 46  
Måndag Heta stolen.   
Tisdag  Extra tid.   
Onsdag  12.45-14.40 Introduktion av Collage.  
Torsdag  Uppföljning av Collage i helklass. 
 
Vecka 47  
Måndag Diskussion i halvklass av Kitty/ Vi fem. 
Tisdag  Diskussion i helklass av Kitty/ Vi fem. 
Onsdag Föreläsning om litteratur. 
Torsdag Föreläsning om statistik. Enkät. 
 
Vecka 48 
Måndag Extra tid. 
Tisdag  Extra tid. 
Onsdag Extra tid. 
Torsdag Extra tid.  
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Kitty och Vi fem 
Tjejerna ska läsa varsin ”Vi fem” bok medan killarna ska läsa varsin ”Kitty” bok. 
Boken ska vara utläst senast fredag vecka 46. Vissa lektioner kommer att avsättas för 
läsning, resten hemma. Vi kommer att diskutera böckerna först i halvklass och 
slutligen i helklass. Frågorna nedan ska besvaras efter att boken är utläst. Detta ska 
vara skriftligt och enskilt.  
 
• Vad är det för typ av bok? 
• Vem riktar den sig till? 
• Hur framställs huvudpersonerna och vilka egenskaper har de? 
• Vad handlar den om i stora drag? 
• Vad tyckte du om att läsa den här boken? 
• Var den bra? Skulle du kunna läsa ytterligare en bok av samma författare? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Berättelsen om mig själv (årskurs sju) 
I denna berättelse ska du genom att skriva/rita berätta om dig själv i tredje person. 
Detta vill vi att du ska få med: 

• Familjen 
• Ditt hus 
• Fritidsintressen 
• Favoriträtt 
• Favoritfärg 
• Roligaste/tråkigaste ämne i skolan 
• Vad du är rädd för 
• Vad gör dig glad 
• Vad gör dig ledsen 
• Vad vill du bli när du blir stor 
• Favoritbok 
• Favoritprogram/film 
• Framtidsdrömmar 
• Övrigt 

 
Texten ska vara löpande och minst 1 A4 handskrivet. Denna ska lämnas in till oss 
senast tisdagen den 28/10. Vecka 45 kommer vi att samtala i mindre grupper om era 
berättelser. Vi kommer även att ha en sammanfattning av vissa punkter i helklass. 
 
Dina val (årskurs åtta) 
Fundera över följande punkter och skriv ner dina tankar. Denna uppgift görs enskilt. 
 

• Fritidsintressen 
• Roligaste/tråkigaste ämne i skolan 
• Vad du vill bli när du blir stor 
• Favoritbok 
• Favoritprogram/film 
• Framtidsdrömmar 
• Övrigt  

 
Denna uppgift ska lämnas in till oss senast måndag den 27/10. Tisdagen den 28/10 
kommer vi att samtala i mindre grupper som era ”val”. Vi kommer även att ha en 
sammanfattning i helklass. 
 

End dag som tjej/kille 
Skrivuppgift där ni ska beskriva hur ni tror en dag som tjej/kille, ditt motsatta kön, 
skulle se ut. Berättelsen ska vara ca 1 A4 handskrivet. Skrivuppgiften ska vara 
inlämnad till oss fredag den 7/11, vecka 45. 
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Collage 

Alla elever får tillgång till tidningar, kataloger osv för att göra ett collage i 
smågrupper med ca 4 i varje grupp. Ni kommer att bli indelade i mixade grupper och  
 
vi väljer vilka som ska göra tjej/killcollage. Uppgiften går ut på att klippa ut bilder på 
typisk tjej och killkläder, möbler, frisyrer, pryler, osv. Dessa ska klistras upp på stora 
ark. Uppföljning på denna uppgift blir att diskutera den i helklass. 
 

Extra uppgifter 
 
Oavlutade meningar 
 
Sitt 2-3 och gör uppgiften. Ni ska avsluta dessa meningar utifrån era egna åsikter. 
 
Min älsklingsfärg är……………… 
Det bästa med att vara tjej är att……………… 
Det bästa med att vara kille är att……………… 
Det jobbigaste med att vara tjej är att……………… 
Det jobbigaste med att vara kille är att……………… 
Jag tycker om människor som är……………… 
Jag tycker inte om människor som är……………… 
Om jag vore fem år äldre skulle jag……………… 
De som känner mig väl, tycker jag är……………… 
De som inte känner mig väl, tycker ofta att jag är……………… 
I Luleå borde det finnas……………… 
Om jag satt i riksdagen skulle jag föreslå en lag om……………… 
Många tjejer är……………… 
Många killar är……………… 
Om jag var förälder skulle jag……………… 
Om jag var förälder skulle jag inte……………… 
Att ge beröm till någon är……………… 
När jag får beröm känner jag mig…………….. 
 
 

Gäller orden samma för kvinna och man 
Sitt två och två och fundera över om ni håller med i de givna påståendena, se nästa 
sida. Skriv ner vad ni kom fram till. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___ 
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Bilaga 2 
        

 Pojke               Flicka            
       

 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet könsroll? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Behandlas pojkar och flickor lika i din skola?    
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Uppfostras pojkar och flickor lika i Sverige?   
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Behöver pojkar och flickor hjälpa till lika mycket hemma?  
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Tar pappa och mamma hand om barnen lika mycket?  
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Finns det lika många aktiviteter på din skola för pojkar och flickor på rasten?  
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Vad är bra/dåligt med att vara pojke? 
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Vad är bra/dåligt med att vara flicka? 
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Förekommer män och kvinnor lika ofta i tv och böcker?  
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
10. Tjänar män och kvinnor lika mycket pengar?  
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 



 

 

 

 

Bilaga 3 
 

 Pojke               Flicka            
       

 
 

1.     Vad tänker du på nu när du hör ordet könsroll? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Är det bra att könsroller finns? 
Varför/varför inte? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Är det bra att flickor och pojkar uppfostras på olika sätt?   
Varför/varför inte? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Tycker du att pojkar och flickor ska hjälpa till lika mycket hemma? 
Varför/varför inte? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Bör bägge föräldrarna ta lika stort ansvar för barnen? 
Varför/varför inte? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Vad är bra/dåligt med att vara pojke? 
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Vad är bra/dåligt med att vara flicka? 
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Finns det saker som flickor får göra men inte pojkar? 
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Finns det saker som pojkar får göra men inte flickor? 
Ge exempel: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
10.  Tycker du att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män? 
Varför/varför inte? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 
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Enskilda frågor till böckerna 
 

• Vad är det för typ av bok? 
• Vem riktar den sig till? 
• Hur framställs huvudpersonerna och vilka egenskaper har de? 
• Vad handlar den om i stora drag? 
• Vad tyckte du om att läsa den här boken? 
• Var den bra? Skulle du kunna läsa ytterligare en bok av samma författare? 

 
 

Frågor till helklass 
 

• Hur skiljer sig böckerna åt? 
• Kan både tjejer och killar läsa samma bok? Varför/varför inte? 
• Vad innehåller en flick- respektive pojkbok? 
• Är det bra med riktade böcker till flickor och pojkar? Behövs det? 

Varför/varför inte? 
• Finns det stereotypa könsroller i respektive böcker? 
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Filmen 
 
1. Vad tyckte ni om dokumentären? 
2. Tror ni att vi föds till olika kön (flickig/pojkig) eller är det omgivningen som 

formar oss (samhället, familj, skola)? 
3. Om vi inte hade en tydlig uppdelning mellan tjejer och killar tror ni då att 

samhället skulle vara mer accepterande gentemot de som skiljer sig från 
mängden? (ex transvestiter, transsexuella, homosexuella, pojkflickor, feminina 
pojkar osv) 

4. Är det viktigt att tillhöra en flick- respektive pojkgrupp? (ex 
klassrumsuppdelningen, fritiden) 

5. Kan man vara kompis med det motsatta könet? Varför/varför inte? 
6. Är det någon skillnad att vara kompis med en flicka respektive pojke? 
7. Är det bra att vi har könsroller? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 6 
 
Berättelsen om mig själv 
 

• Familjen 
• Ditt hus 
• Fritidsintressen 
• Favoriträtt 
• Favoritfärg 
• Roligaste/tråkigaste ämne i skolan 
• Vad du är rädd för 
• Vad gör dig glad 
• Vad gör dig ledsen 
• Vad du vill bli när du blir stor 
• Favoritbok 
• Favoritprogram/film  
• Framtidsdrömmar 
• Övrigt 

 
 
 
 
Dina val 
 

• Fritidsintressen 
• Roligaste/tråkigaste ämne i skolan 
• Vad du vill bli när du blir stor 
• Favoritbok 
• Favoritprogram/film  
• Framtidsdrömmar 
• Övrigt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 7 
 

Påståenden till Heta stolen 
 

1. Det passar en man att jobba med småbarn 
2. Byta blöja är lika manligt som kvinnligt 
3. Pojkar har bättre självförtroende än flickor 
4. Flickor är lydigare än pojkar 
5. Pojkar kan ha bästisar 
6. Flickor är känsligare än pojkar 
7. Rosa är en färg för både pojkar och flickor 
8. Pojkar och flickor ges samma möjligheter i skolan 
9. Det passar inte en kvinna att jobba som brandman 
10. Sverige är ett jämställt land 
11. Män och kvinnor beter sig olika på grund av gener 
12. Det är kvinnligt med håriga ben 
13. Pojkar är mer tekniska än kvinnor 
14. Män och kvinnor uppfostras till att vara olika 
15. Flickor har lugnare temperament än pojkar 
16. Pojkar och flickor ska behandlas lika i skolan 
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Könsresan 
Nu ska vi berätta en berättelse om hur vi formas till pojkar och flickor genom 
uppfostring och omgivning. Berättelsen är uppdiktad och överdriven för att tydliggöra 
mönster. 

 
• Ett par väntar barn- tvillingar 
 
• Dom håller på att förbereda sig, de köper kläder i neutrala färger som vitt och 

gult eftersom de inte vet könen på barnen än. 
 

• Det är nu dags för den stora dagen, då tvillingarna ska se dagens ljus. Nu är 
tvillingarna födda. Första telefonsamtalet går till barnens mormor: 
-Hej, mamma. Allt har gått bra. 
-Grattis! VAD BLEV DET? 
-En flicka och en pojke 
-Nämen vad roligt!! Vad ska de heta? 
-Pelle och Lisa. 
-Vad fint. Grattis än en gång! 
 

• Vid hemkomsten börjar grattiskorten rulla in. (Påsarna tas fram och korten 
läses upp.) På flickans kort kunde man läsa: ett näpet litet flickebarn har 
påbörjat sitt liv, så vacker som hon föddes så vacker ska hon bli. På pojkens 
kort stod det: ett gosse barn har tagit klivet in i denna värld, han har fått smak 
på livet och önskas lycka på sin färd. 

 
• Tiden går och det blir dags för morsdag. Mamman får för första gången ett 

morsdagskort. (Kortet läses.) På kortet stod det: mor lilla mor, vem är väl som 
du, ingen i hela världen. 

 
• Senare samma år är det dags för farsdag. Nu får pappan för första gången ett 

farsdagskort. På kortet stod att läsa: farsan är en stark karl, som många goda 
sidor har. Du jobbar hårt för att försörja familjen din, du är den bästa pappan 
någonsin. 

 
• Barnen växer upp och börjar intressera sig för leksaker. Mamman och pappan 

har haft fullt sjå med att inhandla leksaker till sina barn. Flickan leker med 
Barbie och pojken leker med bilar. (Vi visar en Barbiedocka och en lastbil.) 

 
• Nu har föräldradagarna tagit slut och det är dags för föräldrarna att gå tillbaka 

till sina jobb. Barnen måste börja på dagis och det blir viktigt att klä sig i 
flickiga respektive pojkiga kläder. Flickornas färger går gärna i rosa ton 
medan Pojkarna håller sig till blåa. (Kläder visas upp.) 

 
• En dag kom lilla Lisa i sina nya snickarbyxor som hon stolt visar upp på dagis. 

Hon blir retad och barnen undrar varför hon har pojkkläder på sig. Lisa blir 
ledsen och vägrar ta på sig dom igen eftersom hon vill passa in. Barn blir tidigt 
medvetna om respektive roll som flickor och pojkar förväntas ha. 
(Snickarbyxor visas upp.) 
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• Åren bara rullar iväg och det är dags för skolstart. Pelle och Lisa har förberett 

sig väl med både bänkpapper och pennfack. (Vi visar olika bänkpapper och 
pennfack för respektive kön.) När barnen börjar skolan blir det en ännu 
tydligare uppdelning mellan pojkar och flickor. Flickorna fungerar ofta som 
hjälpfröken och är snälla och tysta. Pojkarna kastar gärna ett sudd på grannen 
och har högre ljudnivå. 

 
• Pelle och Lisa har lärt sig att läsa och använder sin veckopeng för att köpa 

tidningar. (Visar en Min häst tidning och Fantomen) 
 
• På fritiden har dom olika intressen. Lisa rider och tränar cheerleading, och 

Pelle spelar ishockey och meckar med moppen.  På kvällarna tycker de 
numera om att läsa böcker, Lisa läser Kitty och Pelle läser Vi Fem. (Vi visar 
böckerna.) 

 
• Pelle och Lisa är nu inne på sin sista termin i 9:an och det är dags att göra sina 

val inför gymnasiet. De tycker valen är enkla. Lisa väljer i första hand Barn 
och fritid eftersom hon tycker om barn så mycket, i andra hand väljer hon 
frisör för att det är kul att vara fin i håret. Pelle väljer fordons i första hand 
eftersom han är intresserad av att mecka i fordon. I andra hand väljer han 
byggnads. 

 
• Efter gymnasiet jobbar Lisa som barnskötare och Pelle fick jobb på Volvo som 

bilmekaniker. 
 
 

Sitta parvis och diskutera om de känner igen sig o dyl. 
• Håller ni med? 
• Känner ni igen något av det vi berättat? 
• Tycker ni att det är bra att det är så här? 
• Bra och dåligt 
• Tror ni att det går att förändra? 
• Hur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 9 
 

Föreläsning 
 
Böcker är något som följer barnen från tidig ålder och genom hela skoltiden. Därför är 
det viktigt vad budskapet vill förmedla. I litteraturen från 50-, 60- och 70-talet finns 
en tydlig uppdelning mellan manligt och kvinnligt gällande fritidssysselsättning. 
Männen läste, promenerade och rökte medan kvinnorna berättade sagor, såg på TV, 
handarbetade och bjöd på fika. Omslaget på böckerna samt illustrationerna i böckerna 
var ofta rika på detaljer. Männen var klädda i kostym och slips, körde bil, arbetade i 
trädgården eller utförde ett yrkesarbete i bakgrunden, de var mer aktiva än kvinnorna. 
Kvinnorna däremot sågs ofta gå och handla, laga mat, klädd i förkläde med olika 
hushållsredskap i handen. Typiskt manliga egenskaper på denna tid var att de var 
grova, modiga och att de skulle inge respekt och fruktan. De typiskt kvinnliga 
egenskaperna under samma tid var att de skulle vara händiga, nätta, tekniskt 
okunniga, gnälliga, skvallriga, fåfänga, känslosamma och därmed romantiska.  
 
En viss förändring gällande innehållet i böckerna har skett de senaste två årtiondena. 
Idag finns det lika många manliga som kvinnliga karaktärer i böckerna, flickorna har 
även blivit mer aktiva. En del forskare menar på att varför de kvinnliga karaktärerna 
har ökat är på grund av att de bytts ut mot manliga, redan befintliga karaktärer i 
böckerna. Vissa forskare menar på att detta kanske inte alltid är så positivt utan att det 
behövs skrivas mer litteratur med kvinnliga huvudrollsinnehavare.  
 
På bibliotek har man sett en ökad efterfrågan på böcker som handlar om 
handlingskraftiga, äventyrslystna flickor. Flickor är i behov av positiva förebilder. 
Flickorna har även lättare att söka litteratur på egen hand och läser böcker med både 
manliga och kvinnliga huvudpersoner i. Pojkarna däremot ser helst en manlig 
huvudperson i böcker. 
 
Andrae har gjort en undersökning på B Wahlströms ungdomsböcker med de röda 
respektive gröna bokryggarna, pojk- respektive flickböcker. Hon menar på at de röda 
bokryggarna står för stopp för flickor, medan de gröna bokryggarna står för gå för 
pojkarna. Detta i sin tur visar på att åtskillnaden mellan könen har betydelse i vårt 
samhälle. På grund av att vi har böcker som riktar sig till olika kön, så kan de 
traditionella könsmönstrena befästas och förstärkas.  
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Statistik 
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Utvärdering 

1. Som helhet, vad tycker ni om arbetet med könsroller? 
2. Vad tyckte ni om de olika övningarna som arbetet innefattade? Exempelvis 

Collage, En dag som tjej/kille, dokumentären, Associera till ord, Heta stolen 
och så vidare.  

3. Hur tycker ni att det har fungerat att ha oss som lärare. 
4. Övriga kommentarer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




