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Förord 
 
Nu när vi avslutat vårt examensarbete vill vi tacka några personer som har haft en viktig 
betydelse och funktion för vårt slutgiltiga resultat. Vi vill tacka vår vetenskapliga handledare 
Carina Nygren vid Luleå Tekniska Universitet. Sedan vill vi tacka den åttondeklass i 
Skellefteå kommun som vi arbetade med under vårt utvecklingsarbete, utan er hjälp hade 
studien inte varit genomförbar. Även ett varmt tack till klassföreståndarna som gav oss 
förtroende att arbeta med flickorna under våren. Ett stort tack till opponenterna Åsa 
Andersson och Jenny Isaksson som granskat vårt arbete och därmed gett oss konstruktiv kritik 
som lett till den slutliga justeringen. Sedan vill vi tacka våra familjer för stöd och uppmuntran 
under resans gång. Vårt största tack vill vi tillägna Malin Löfstedt för att hon delat med sig av 
sina ovärderliga datakunskaper – utan dig hade vårt arbete strandat. Till sist vill vi tacka 
varandra för ett utmärkt samarbete och för det ständigt brinnande intresset för det valda ämnet 
feminism. 
 
Skellefteå maj 2003 
 
Carolina Andersson och Emma Nordén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att genom värderingsövningar i en högstadieklass försöka 
stärka självkänslan och medvetandegöra unga flickors syn på feminism, kön och jämställdhet. 
Vi valde att dela ut anonyma ostrukturerade enkäter vid första tillfället som en förstudie för att 
få en inblick om varje enskild individs syn och kunskap om ämnet. Sedan följde ett antal 
lektionstillfällen med värderingsövningar. För att kunna undersöka om värderingsövningarna 
påverkade flickorna så använde vi oss av strukturerade observationer som mätmetod där vi i 
förväg kunde fastställa vad vi ville titta på i form av ett observationsprotokoll för varje 
värderingsövning. Som slutstudie valde vi att åter lämna ut samma enkät för att se om en 
förändring skett, dessa enkäter lät vi sedan kategorisera i positiva och negativa svar. Enkät 1 
och enkät 2 valde vi att dela in i vårt syftes givna kategorier; feminism, kön, jämställdhet och 
självkänsla. Utifrån flickornas enkät svar och observationer har vi på så sätt kommit fram till 
ett resultat som visar att de flesta av flickorna har ökat sin medvetenhet kring vårt syftes 
begrepp. Men att flickorna har svårt att se sig som underordnade det manliga könet i 
samhället. 
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Bakgrund 
 
Inledning  
 
När vi tittar på dagens samhälle ser vi flickor som svälter sig, sminkar sig och kallas för 
könsord och nedsättande saker i skolan utan att lärare och andra vuxna griper in, och flickorna 
utses ofta till den som ska rädda den stökige pojken i klassen. När flickorna sedan blir vuxna 
tjänar de fortfarande sämre än pojkarna som utför samma jobb och de fortsätter bära på 
ouppnåeliga ideal och kämpa med sin dåliga självkänsla som bottnar i att de aldrig fått samma 
tillåtelse som pojkarna att synas och ta plats. Istället för att få växa upp till den människa man 
vill bli tvingas man in i fack som säger vad som är okej och inte okej. Om vi vill ha ett jämlikt 
samhälle är det upp till oss pedagoger att börja förändra det, vi är medvetna om att 
förändringar inte kommer av sig själva. Vi tror att tonårspojkar är i lika stort behov av 
förebilder som flickor. Men det är mest flickor som inte får ha sina kroppar i fred, även om 
detta också förekommer bland pojkar. Kvinnor fick inte rösträtt för att de som bestämde ville 
vara snälla, utan för att många kvinnor krävde rösträtt. Efter mycket prat angående feminism 
är vi inte helt säkra på att ungdomar vet vad feminism står för. Vi anser att feminister ofta 
framstår som sådana som hatar män och vill att kvinnorna tar över världen. Medan den 
medvetna, moderna människan framställer feminister som den moderna kvinnan och mannen 
som kämpar för jämlikhet mellan de båda könen. Vi vill med detta arbete försöka utveckla 
unga flickors syn på feminism. Ta reda på deras tankar och åsikter kring feminism, kön och 
jämställdhet, försöka stärka självkänslan och medvetandegöra den orättvisa och negativa 
stämpel som ordet feminism fått. Vi hoppas att flickorna genom värderingsövningar och 
diskussioner kanske lär sig sätta gränser tidigare, ser sitt värde och inser att de har makten 
över sina egna liv.  
 
Förankring till styrdokument 
 
I kompendiet Lika för lika beskriver Lärarförbundet (1998) hur jämställdhetslagen tillkom på 
70-talet, som en viktig markering mot könsdiskriminering i arbetslivet. Lagen siktar till att 
förbättra främst kvinnors villkor i arbete genom att maktbalansen mellan könen förändras mot 
lika villkor. Den nu gällande jämställdhetslagen (SFS 1991:433) trädde i kraft den 1 januari 
1992. 1994 kompletterades den nya lagen med ett skärpt, EU – anpassat 
lönediskrimineringsförbud. Skärpningen består i att arbetsgivaren har skyldighet att kartlägga 
löneskillnader mellan kvinnor och män och i jämställdhetsplanen redovisa den och de 
åtgärder de föranleder. Lagen är unik, speciellt när det gäller krav på aktiva åtgärder och 
skyldighet för arbetsgivare att årligen upprätta, revidera och utvärdera en jämställdhetsplan. 
Jämställdhetslagen består dels av tvingade förbud mot könsdiskriminering, dels regler om 
arbetsgivares skyldighet att vidta aktiva och framåtsyftande åtgärder för jämställdhet på 
arbetsplatsen. Med könsdiskriminering menas att arbetsgivare direkt eller indirekt missgynnar 
någon när det gäller lön, anställning, befordran, fortbildning, omplacering eller uppsägning, 
just pga. dennes könstillhörighet. Löneskillnader i sig är inte otillåtna, men de ska vara  
motiverade och inte bero på könstillhörighet. Arbetsgivaren ska eftersträva en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att motverka 
sexuella trakasserier genom att tydligt informera om att sådana inte i något avseende tolereras 
på arbetsplatsen.  
 
I Utbildningsdepartementets (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet kan man ta 
del av dessa två följande citat: 
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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, kap1) 

 
I skollagens så kallade portalparagraf citeras följande: 

 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildning skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn 
tas till elever med särskilda behov. Verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja 
jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden. 
(s. 2, kap 1, 2§).(http://www.svekom.se/skorg/skollag/kapitel2.htm#skolportal 2002- 
09-04)  
 

I kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1998) kan man ta del av att jämställdhet inte är 
något nytt begrepp i skolans värd. Redan i 1969 års läroplan för grundskolan ålades skolan att 
ha ett brett perspektiv på jämställdheten och att behandla flickor och pojkar lika. Lika –
strategin följde med även in i Lgr-80 där ordet könsneutralitet lanserades och där SYO-
konsulenterna fick som särskilt ansvar att motverka könsbundna ämnes – och linjeval. I 1994 
års läroplan poängteras jämställdhet som en värdegrund att utgå från. Den formulering som nu 
används är att skolan aktivt och medvetet sak främja flickors och pojkars lika möjligheter. 
Lärarnas och skolledarnas ansvar för jämställdhet framgår tydligt av skollagen och 
läroplanerna. Den som inte beaktar detta bryter mot skolans regelvärld. Eleverna ska få 
utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
I de rapporter som legat till grund för den nya läroplanen har det påpekats att stereotypa 
könsroller inte får begränsa det pedagogiska arbetet, vilket ställer krav på att skolans personal 
blir medvetna om sina egna attityder och värderingar. 
 
Vidare i kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1998) skriver de att de vuxnas egna 
ageranden och samspel mellan kvinnor och män bidrar till att forma barnens upplevelser av 
hur man bör bete sig. Andra områden som lyfts fram i läroplanerna är elevernas rätt oavsett 
kön och kulturell bakgrund att de ska få ett inflytande på såväl arbetsformer som innehållet i 
undervisningen. I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 framhålls att personalen 
skall informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och framtida 
yrkesinriktning på ett sådant sätt att de motverkar begränsningar som grundar sig på kön eller 
social och kulturell bakgrund. 
 

http://www.svekom.se/skorg/skollag/kapitel2.htm
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Kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1998) skriver även om de pedagogiska 
programmen, som styrde verksamheten i förskola och fritidshem framtill 1 augusti 1998, där 
betonades det aktiva ansvaret för att barnen ska få kunskaper och värderingar som stöder 
principen om jämställdhet. Enligt skolagens portalparagraf skall alla som verkar inom skolan 
bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling. 
Trotts detta förekommer kränkande behandling och mobbning i skolan. Flickor kallas tex. för 
hora och andra nedsättande ord och utsätts för oönskade närmanden. I en undersökning av 
Lärarförbundet uppger 47 % av alla flickor i Stockholms högstadie- och gymnasieskolor att 
de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, både av elever och lärare. 8 % av flickorna 
uppgav att de blivit trakasserade av lärare.  
 
 
Definitioner av begrepp  
 
Feminism 
Egidius (1995) beskriver ordet feminism i Term Lexikon som den uppfattning att kvinnor bör 
vara jämställda med män. 
 
Hanström (1996/1997) anser att feminism är ett synsätt som innebär att man erkänner 
kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv och samhälle. Feminist kan den kalla sig 
som erkänner detta och vill göra något åt det. Det betyder att kvinnor och män och människor 
med olika politiska värderingar kan vara det. Målet, att kvinnor och män ska vara lika värda, 
är gemensamt för alla feminister.  
 
Lerner (1999) citerar i sin bok författarinnan Rebecca West 1913: 
 

Jag har själv aldrig kommit underfund med vad feminism är; jag vet bara att 
människor kallar mig feminist så snart jag uttrycker åsikter som skiljer mig från en 
dörrmatta. 
( s. 281). 

 
Lerner (1999) citerar även en dikt av Miller där hon definierar feminism: 
 

Mamma, säg vad är en feminist? 
En feminist, min flicka lilla,  
är en kvinna som törs tänka fritt 
och bestämma över sig och sitt 
fast män och gubbar grinar illa. 
( s. 281)  
 

Lerner (1999) skriver om unga flickor som undviker att kalla sig feminister. Hon menar att 
det inte är för att föräldragenerationen har lyckats skapa en värld som räknar med och sätter 
värde på kvinnor. Hon uttrycker i sin bok att den som tar kvinnors jämställdhet för given går i 
sömnen eller är rättare sagt halvt medvetslös. Feminismen fortsätter att förändra och 
ifrågasätta allas våra liv, vare sig vi instämmer i vad en viss feminist säger eller inte. Lerner 
menar att kvinnorörelsen är precis som medborgarrättsrörelsen en social revolution som 
förändrar oss i grunden och ger oss mod och styrka. Men eftersom vi har varit så 
framgångsrika har motreaktionen mot oss varit häftig: våldet mot kvinnor har ökat, kvinnor 
utgör en växande majoritet av vårt lands fattiga och vår konstitutionella rätt att välja om vi vill 
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skaffa barn eller inte hotas ständigt. Inför en sådan motreaktion skulle man kunna vänta sig att 
alla kvinnor rusar tillbaka till städskåpet, vilket inte har skett. Men det är inte särskilt 
överraskande att en del unga kvinnor tvekar att kalla sig feminister även om de stöder 
feministiska mål. Det har aldrig varit lätt för kvinnor att kämpa i egen sak (i motsatsen till att 
strida för andra), för om vi gör det blir vi oftast ändå snabbt inplacerade i stereotypa 
kategorier. Vi kanske sägs höra till de där ”argsinta kvinnorna” eller till och med blir 
anklagade för att vara manshatare. Vi kanske stämplas som kalla eller okvinnliga - eller till 
och med som högröstade, mansföraktande eller kastrerande. Lerner anser att bli utsatt för 
sådana nedsättande beteckningar är smärtsamt och kan bidra till att tysta oss. Feminismen 
lever och frodas. Feminismen fortsätter att förändra inte bara världen omkring oss utan också 
kvinnors och mäns hjärtan, sinnen och själar. Precis som medborgarrättsrörelsen är 
kvinnorörelsen mäktig och vida utbredd. Kvinnors röster kan inte längre tystas ner eller 
glömmas. Vi kan inte heller utraderas från historien och framtiden.  
 
Feminister finns i lika många färger och storlekar. Vissa är arga och vissa är blyga och vissa 
är roliga. Vissa gillar pojkar och vissa gillar flickor och vissa gillar båda. Det som är 
gemensamt enligt Olsson och Skugge för alla feminister är att de vill att pojkar och flickor ska 
behandlas lika och ha samma rättigheter. Olsson och Skugge (2000). 
 
Enligt Handboken Tjejjourkunskap (2000) skriven av Stockholms Tjej -jour innebär feminism 
att vi ser att maktstrukturen mellan könen får följder för var och en av oss som kvinna och 
flicka, och att vi måste stötta varandra både personligen i våra liv och genom att gemensamt 
arbeta för ett annat samhälle, utan förtryck på grund av kön, klass, etnicitet, sexualitet eller 
någonting annat. I ett samhälle där män är norm blir kvinnor osynliggjorda. Och när man 
pratar om barn eller ungdomar, utgår man nästan alltid från pojkar.  
 
På konferensen Kvinnan i fokus (2003) på Folkets Hus i Skellefteå talade man om mäns våld 
mot kvinnor. Föreläsaren Göran Lindberg, Länspolismästare – polismyndigheten i Uppsala 
län uttryckte av erfarenhet att det finns två grupper av människor som har svårt att ta till sig 
feminismens budskap, och det förtryck kvinnan utsätts för. Linberg menade på att dessa två 
grupper var unga flickor och äldre män med makt. Flickorna vill ej kännas vid att det 
överhuvudtaget existerar ett förtryck i samhället, och väljer att tiga. Männen med makt känner 
sig personligt hotade och påhoppade och odlar istället okunskap om ämnet i samhället. 
Lindberg menar att det är viktigt att sprida feminismens budskap, öka kunskapen och gå från 
ord till handling. 
 
Patriarkat 
Med patriarkat menas det samhällssystem som härbärgerade det kvinnoförtryck och den 
mansdominans som återkom i flertalet studier. 
(http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk 2002-
09-13) 
 
En annan definition av patriarkat är ett fadersvälde där samhällets makt går i arv från fader till 
son. Det kan ofta används som ett skällsord för ”manssamhället” i feministiska sammanhang. 
(http://www.natverkstan.net/peripeti/ordlista/ord/feminism.html 2002-09-11) 
 
Liberalfeminism 
De flesta feminister menar att det finns ett system/struktur som orsakar kvinnors 
underordning. De är dock osäkra om liberalfeminismen passar in i denna gemensamma 
tankegång. Liberala feminister vill reformera samhället, men med målet att individens frihet 

http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk
http://www.natverkstan.net/peripeti/ordlista/ord/feminism.html
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och bestämmanderätt över det egna ska bevaras. Vad som hindrar individen är traditioner och 
attityder. (http://hem.fyristorg.com/feminism/ordlistan.htm 2002-07-21) 
 
Liberalfeminister vill förändra kvinnors levnadsvillkor när det gäller karriärmöjligheter. 
Skillnader mellan kvinnor och män är inte nedärvda utan ett resultat av samhällets 
konstruerade könsroller. Patriarkatet uttrycks som könsroller. Kvinnor och män har tilldelats 
vissa roller och har anpassat sig efter dessa. Män och kvinnor är i stort lika och därför bör 
könsroller tonas ner. Det är det maskulina som är idealet. Människan är rationell och förnuftig 
och det är individens frihet som bör stå i centrum. Kvinnor skall erkännas som förnuftiga 
människor och ha samma rättigheter som män. Eftersom kvinnor är diskriminerade, är den 
politiska strategin att arbeta för jämlikhet, frihet och rättvisa. De betonar att kompetens och 
inte kön skall vara avgörande för arbetsuppgiften. Liberalfeminister arbetar efter strategier, 
t.ex. Speciella lagar som skall skydda kvinnor mot diskriminering, positiv särbehandling. Men 
vad är det som betonas i så fall? Särart eller likhetsprincipen? Ses kvinnor som individer med 
lika rättigheter i vissa avseenden men annorlunda i andra? Liberalfeminister betraktar ändå 
kvinnor som kategori vilket går i konflikt mot liberalteori och individualismen. Kritikerna 
menar att det kan leda till en harmonisering av arbetsdelningen mellan könen att kön betraktas 
som förklarande variabel än som strukturerande kategori. Intressekonflikter och 
maktasymmetrier förtigs istället för att lyftas fram.  
(http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk 2002-
02-13) 
 
Radikalfeminism 
Det centrala i radikalfeminismen är hur sexualiteten är formad. Man anser att mannen har 
överordning, snarare än en social och politisk konstruktion. Denna konstruerade sexualitet 
hjälper till att bevara könsmaktsordningen. Radikalfeminister menar att sex är politik genom 
den logiska förklaringen att sexualiteten knappast är jämlik då inget annat i samhället är det. 
Män visar sin makt i sängen likväl som på andra ställen i samhället. Makt är inget privat 
snarare en politisk handling  
(http://hem.fyristorg.com/feminism/ordlistan.htm 2002-07-21) 
 
Basen för patriarkatet är sexualiteten. Det är sexualiteten som organiserar samhället i två kön, 
kvinnor och män och denna uppdelning är basen för alla relationer. Radikalfeminister vill 
förändra kvinnors levnadsvillkor när det gäller sexuallitet och ekonomisk självständighet. De 
önska förändra samhällets grundstruktur alltså syftar till att radikalt förändra det existerade 
samhället eller till att utveckla egna institutioner. Tidigare radikalfeminister såg denna bas 
som biologiskt alltså underordning förklaras med biologin. De två vanligaste uttrycken för 
patriarkatet som grundas på biologi är kvinnors födande respektive mäns styrka och 
våldsamhet. Mäns biologiska brist på kvinnlighet förklarar/utgör basen för dominans. Det 
gemensamma för radikalfeminister är att männen vill kontrollera kvinnors kroppar, sexualitet 
och reproduktiva förmåga. De menar precis som marxister att feminism är en teori om makt 
och maktens ojämna fördelning. Dvs. Prostitution, våldtäckt, kvinnomisshandel är uttryck för 
patriarkatets dominans. Även äktenskap kan ses som förtryck, sexuellt slaveri och kopplat till 
exploatering av kvinnors arbetskraft. De betonar nödvändigheten av speciella 
kvinnoorganisationer, att kvinnor skall leva utan män, speciella kvinnokurser, kvinnoföretag 
etc.  
(http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk 2002-
09-13) 
 
 

http://hem.fyristorg.com/feminism/ordlistan.htm
http://hem.fyristorg.com/feminism/ordlistan.htm
http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk
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Socialistiskfeminism 
Här tolkas patriarkatet ur ett historiskt perspektiv. Det tar definitivt avstånd från det 
biologiska synsättet på patriarkatet. Det ser patriarkatets bas i arbetsdelningen mellan könen 
alltså det är detta de betonar i reproduktionen. Att män och kvinnor gör olika arbeten 
resulterar i att kvinnor och män blir olika. Det betyder att mäns och kvinnors skilda praxis har 
skapat samhällets könssystem. Könet är socialt skapat. Patriarkatet försöker kontrollera 
kvinnors reproduktiva förmåga att föda och vårda barn. Kvinnors arbete inkluderar även 
immateriella produkter. Sociallistiska feminister tar bestämt avstånd från biologin. Det är 
grundläggand för samhällsekonomin att kvinnor utför hemarbetet. Samhället är uppbyggt 
kring könet med manlig dominans och kvinnlig underordning som kontraster till varandra. 
Socialistiska feminister hävdar att patriarkatet inte upphävs i och med upphävandet av 
kapitalismen, utan att de bara tar en ny form. Att bryta arbetsdelningen utgör en politisk 
strategi för att bryta könskonstruktionen. 
(http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk 2002-
09-13) 
 
Kön  
I boken Jämställdhetspedagogik beskriver Forsberg (1998) att inom forskning som har ett 
könsteoretiskt perspektiv läggs tonvikt vid förhållandet mellan könen. Begreppet kön används 
som en analyserande kategori efter som kön ses som en grundläggand struktur i samhället. 
Feministisk forskning skiljer mellan det socialt konstruerande könet, dvs. genus och 
biologiskt kön. Begreppen är dock omdiskuterade då de anses svårt att hålla isär vad som är 
biologiskt socialt respektive kulturellt betingat. 
 
I kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1998) står könsroll helt enkelt för ett kön som 
också spelar en roll. Problemet med ”roll” är att det förknippas med ett löst påhängd identitet, 
medan könet bottnar i en biologisk medfödd identitet. Rollbegreppets oskyldighet blir tydligt 
om vi jämför med orden ras respektive klass. Vi talar inte om rasroll eller klassroll, utan om 
ras respektive klass. Genom att använda rollbegreppet kan man undvika maktperspektivet - 
alla kan hålla med om att kvinnorollen och mansrollen är lika värdefulla. 
 
Kön refererar i feministiska sammanhang till det oförstörda biologiska könet till skillnad från 
det sociala/kulturella könet genus, som präglar oss negativt under vår levnadstid. 
(http://www.natverkstan.net/peripeti/ordlista/ord/feminism.html 2002-09-11) 
 
Jämställdhet  
I kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1988) står det att man förr i tiden använde 
orden jämlik och jämställd som synonymer. Men under kvinnoåret 1975 blev ordet 
jämställdhet allt vanligare som betäckning på utjämning mellan könen. Det uppstod ett behov 
av ett begrepp för den jämlika relationen mellan könen. Ordet jämlik var upptaget som 
benämning på konflikten mellan klass och kapital, ordet jämställd reserverades för 
utjämningen mellan könen. Jämlik, antyder att det handlar om två likar medan jämställd 
antyder att det är två ”olika” sorter som står bredvid varandra. 
 
I boken Jämställdhetspedagogik definierar Forsberg (1998) ordet jämställdhet att kvinnor och 
män har lika rättigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, vårda 
hem och barn, delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället: 
 

Jämställdhet har både en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Den kvantitativa innebär 
en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. 

http://www.hig.se/e-inst/fek/organisation/Kurser/OrganisationiettjenuspA/feministisk
http://www.natverkstan.net/peripeti/ordlista/ord/feminism.html
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mellan olika utbildningar, yrken fritidsaktiviteter och maktpositioner. Med jäms 
könsfördelning avses i detta sammanhang att andelen kvinnor respektive män i en 
grupp är 40 % till 60 % eller jämnare. Finns det mer än 60 % kvinnor i en grupp är 
den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 % män i en grupp är den 
mansdominerad. Den kvalitativa innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, 
erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen 
inom alla områden i samhället.  
(s.11-12) 

 
Vid konferensen kvinnan i fokus (2003) på Folket Hus i Skellefteå föreläste Gudrun 
Nordborg, informationschef, Brottsoffermyndigheten om mäns våld mot kvinnor. Nordborg 
vidhöll att: 
 

Föreställningen om att Sverige är så jämställt är ett hinder av en vidareutveckling i 
riktning mot jämställdhet. 
 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som handlar om män och kvinnor. Den svenska 
definitionen av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende. Lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter att vårda hem och barn. Lika rättigheter, skyldigheter och möjlighet att delta i 
politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. 
(http://hem.fyristorg.com/feminism/ordlistan.htm 2002-07-21) 
 
Självkänsla 
Enligt Hanström (1996/1997) är självförtroende att tro på sig själv och sin förmåga att veta att 
man är kunnig och kompetent inom vissa områden. Självinsikt är att ha insikt om sig själv och 
därmed veta vem man är. Kombinationen av själförtroende och självinsikt menar Hanström  
skapar självkänsla. 
 
Självkänsla är ett ord som används ofta när det handlar om att främja hälsa eller förebygga 
ohälsa. Strandell menar att det är ett ord som alla tror sig veta betydelsen av. I Bonniers 
Svenska Ordbok definieras självkänsla lika med medvetenhet om sitt eget människovärde. 
Ändå visar det sig vid en analys av begreppet i ett stort antal skrifter att det ordet används 
med mycket olika innebörd. Självkänsla, självförtroende och självtillit används omväxlande 
med varandra utan åtskillnad, som synonyma begrepp. Ibland har orden olika betydelse 
sinsemellan, men samma ord kan ha olika innebörd i olika skrifter, detta anser Strandell 
(1997). 
 
I boken Ungdomarna, skolan och livet definierar Andersson (2002) ordet självkänsla som den 
grundläggande inställning individen har till sig själv, vilken hänger ihop med en 
grundläggande tillit som skapas i den tidiga barndomen. 
 
 
Historik för kvinnors kamp för jämställdhet 
 
Män och kvinnor har genom tiderna förknippats med vissa grundläggande, men historiskt 
föränderliga, egenskaper. Eftersom män har haft mer makt och inflytande än kvinnor har 
manliga åsikter om könens egenskaper dominerat. För filosofer, författare och inom olika 
vetenskaper har oftast mannen utgjort norm för det mänskliga, det kvinnliga blev därmed 
avvikande. Bergenheim & Eskilsson (1997). 

http://hem.fyristorg.com/feminism/ordlistan.htm
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I boken Uppror pågår skriven av Ambjörnsson, F, Ambjörnsson, S, Janke, Jönsson och 
Sörensson (1999) kan man läsa om Marianne 80 år: 

 
Jag är nog en sån där gammeldags kvinnosakskvinna. Eller feminist, som man säger 
nuförtiden. Jag har alltid känt kvinnoförtrycket inpå huden, som nåt väldigt verkligt 
och påtagligt. Vi var sju syskon hemma - fyra systrar på rad och så en första liten 
bror. När han föddes var det som att mor och far plötsligt blev nöjda. Han var den de 
väntat på. På sommarstället planterades en Lind och en Ek för att fira hans födsel. 
Och på pappas skrivbord ställdes ett fotografi med sonen i mammans famn. Så här i 
efterhand tror jag att jag redan då vandes in i kvinnoförtrycket. Det föll sig helt 
naturligt att pojkar ansåg sig bättre och mer värda än flickor. På sätt och vis har 
också jag föraktat det som varit kvinnligt. Sett ner på kvinnliga sysslor och vänt mig 
till männen för att diskutera eller få en uppfattning. Det är svårt att komma åt sånt 
kvinnoförtryck, eftersom det sitter djupt i en själv. Man blir sin egen förtryckare. 
(s.130). 

 
Ung vänster (2000) anser att även om Sverige sägs vara ett föregångsland i mycket vad gäller 
jämställdhet, så finns mycket kvar att göra. Skolan ger inte mycket kunskap kring kvinnors 
kamp för rättvisa. Under 1960-talet började kvinnokampen bli mer tydlig. Det var många 
frågor som aktivt drevs då. Kvinnorörelsen bestod av många olika grupper som formulerade 
och drev olika frågor. I Sverige symboliserades mycket av ”grupp 8”, som var en radikal 
grupp kvinnor. De kämpade under 1970-talet bland annat för 6 timmars arbetsdag. Idag ser 
kvinnokampen annorlunda ut; löneskillnader, lågstatusstämpling av typiska kvinnoyrken, brist 
på kvinnliga chefer och ledare, orättvisa pensioner etc. Sedan lång tid tillbaka har kvinnor haft 
mindre att säga till om än män. För mindre än 100 år sedan fick inte kvinnor rösta, var inte 
myndiga, fick inte ärva på samma villkor som män eller driva företag. Mycket av det där har 
försvunnit, men det finns en massa saker som fortfarande är snett. Det handlar om löner och 
makt i arbetslivet, det handlar om att man inte pratar om kvinnors situationer i skolan eller på 
myndigheterna och det handlar om våldtäkter och misshandel.  
 
I den Kritiska utbildningstidskriften (2001) Att bryta genus menar de att inom 
historieforskningen var det egentligen först med socialhistoriens genombrott under 1960-talet 
som kvinnor på allvar började uppmärksammas. Därmed trängde man också in på områden 
där kvinnor inte kunde osynliggöras. Först och främst var det arbetarklassens och de 
koloniserade folkens underordning som skulle brytas. Men ganska snart blev kvinnors 
frigörelse en central fråga, sannolikt som ett resultat av en indirekt påverkan av 1960-talets 
växande kvinnorörelse och det ökande politiska intresset för könsrollsfrågan. Det första mer 
omfattande intresset för kvinnor i historien tog ofta sitt utryck i skrivandet av kvinnohistoria. I 
det skrev man om kvinnor som historiska objekt och ibland som aktörer. Man kan även i 
boken läsa om den äldre historieskrivningen. I historieforskning och historieframställning 
fram till 1960-talet var det den politiska historien som dominerade. Oftast sattes enstaka 
aktörer och enskilda händelser i centrum för den historiska framställningen, som ofta hade en 
berättande karaktär. Det som av historikerna ansågs vara viktigt att forska och undervisa om 
var sådant som män i stor utsträckning sysslade med. De kvinnor som fanns med i historiska 
framställningar var ofta kvinnliga regenter eller på annat sätt politiskt aktiva kvinnor. 
Symtomatiskt är att det var kvinnor som fanns i funktioner som vanligtvis var förbehållna 
män som fick plats i historieböckerna. 
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Kvinnorörelsen 
 
Uppslagsverket Nationalencyklopedin (2002) beskriver Kvinnorörelsen som en frivillig 
samverkan av kvinnor, ibland även med män, i syfte att upphäva kvinnors underordnade 
samhällsställning. Den kan vara organiserad i olika grad, t.ex. i föreningar, nätverk, eller 
lösliga grupperingar, och ha olika karaktär beroende på syften, historiska och nationella 
förhållanden samt ideologisk inriktning. Eftersom kvinnorörelsen strävar efter att upphäva 
kvinnors underordning kan dess övergripande syfte kallas feministisk.  Benämningen 
feminism blev inte vanlig förrän under 1900-talet. Kvinnorörelsen kan delas in i fyra faser; 
förhistorien, första vågens kvinnorörelse, mellanperioden och den andra vågens 
kvinnorörelse. Ideologiskt delar alla samtliga inriktningar ett och samma mål: jämlikhet 
mellan könen. Flera skillnader beträffande människosynen, medel till förändringar och synen 
på ojämlikhet orsaker finns emellertid. Därför talar forskningen vanligen om tre huvudsakliga 
inriktningar i det feministiska tänkandet: Liberalfeminism, radikalfeminism och socialistisk 
feminism. Under franska revolutionen bildades särskilda kvinnoklubbar. Dessa förbjöds 
emellertid snart. I USA deltog kvinnorna i befrielsekriget mot Storbritannien och kom tidigt 
att engagera sig i antislaveri- och nykterhetsrörelsen. Ofta var det religiöst verksamma 
kvinnor, som tillhörde de första aktivisterna. I föreningslivet möttes kvinnor av en förlegad 
kvinnosyn och blev på så sätt medvetna om sitt köns bristande medborgerliga rättigheter. I 
Seneca Falls i juli 1848 hölls det första konventet för kvinnors samhälleliga rättighet. Där 
offentliggjordes ett dokument, ”Declaration of Sentiments and Resolutions”. Kraven 
omfattade ekonomisk självständighet, rätt till utbildning, förbättring av gifta kvinnors villkor 
och rösträtt. Mötet har ofta räknats som startskottet för den organiserade kvinnorörelsen. Som 
svensk förgrundsgestalt kan Hedvig Charlotta Nordenflycht räknas. I dikten ”Fruntimrets 
försvar” (1761) polemiserade hon mot Rousseaus kvinnosyn och försvarade idén om könens 
lika värde. (http://www.ne.se 2002-09-10) 
 
Nationalencyklopedin beskriver första vågens kvinnorörelse. Under 1850- 60-talen 
organiserades kvinnorörelsen i USA och Storbritannien. Därefter följde flera länder i Europa 
och Norden. Generellt sett var motståndet mot kvinnorörelsen och dess krav större i de 
katolska länderna än de protestanta. I Tyskland begränsades kvinnorörelsens 
handlingsutrymme av lagar som förbjöd kvinnor att tillhöra politiska organisationer. De 
organisationer som bilades, hade därför tyngdpunkten på sociala och juridiska frågor. 
Utmärkande för den tidiga kvinnorörelsen var betoningen på lika juridiska rättigheter och lika 
sociala villkor för kvinnor och män. Huvudsakliga krav var rätt till utbildning och 
förvärvsarbete, juridiska reformer för såväl gifta som ogifta kvinnor och slutligen rösträtt till 
lagstiftande församlingar. Bland dessa krav ventilerades också frågor rörande sexualmoral och 
den privata relationen mellan kvinnor och män. Den tidiga kvinnorörelsen syftade till att 
uppnå formell jämlikhet med män, dvs. lika rättigheter och rösträtt, och till reell jämlikhet 
mellan könen. Kraven kolliderade i hög grad med gängse idéer om kvinnligt och manligt, 
varför aktiva kvinnosakskvinnor ofta anklagades för att var okvinnliga och negativa till 
äktenskapet och familjebildningen. I norden organiserades kvinnorörelsen med start i 
Danmark. Dansk Kvindesamfund bildades 1871, därefter följde Sverige med föreningen för 
gift kvinnas ägande rätt 1873 och Fredrika-Bremer-förbundet 1884. Samma år bildades Norsk 
kvinnesaksforening och Finsk kvinnoförening. Ett samarbete på nordisk bas inleddes redan på 
1880-talet. I Sverige hade marken förberetts av tidskrift för hemmet, som startade redan 1859. 
Arbetarrörelsens kvinnorörelse fick en fastare organisering efter sekelskiftet 1900. Från 1907 
hölls regelbundet socialdemokratiska kvinnokongresser. Frågor som bedrevs var t.ex.; 
Rösträtt, arbetsvillkor, revision av äktenskapslagen, socialförsäkringsfrågor och lönesättning. 
 

http://www.ne.se/
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Decennierna mellan rösträttens genomförande och den andra vågens uppvaknande på 1960-
talet betecknas vanligen som en mellan period i kvinnorörelsens historia. Omkring 1920 var 
de grundläggande lagliga hindren för kvinnors medborgarskap och självförsörjande i stort sätt 
avlägsnade. Under andra världskriget deltog en stor del av västvärldens kvinnor i 
förvärvsarbete utanför hemmet, inte minst i industriellt arbete. En återgång till traditionell 
arbetsdelning mellan könen skedde så småningom, men inte utan opposition från visst 
kvinnohåll. I Sverige hade såg gott som samtliga politiska partier en separat 
kvinnoorganisering, som efter rösträttens genomförande fanns att tillgå vid sidan om de 
traditionella kvinnosaksorganisationerna. Svenska kvinnors medborgarförbund bildades 1921, 
när rösträttsrörelsen upplösts. Syftet var att tillvarata kvinnors möjligheter att verka i 
samhället. (http://www.ne.se 2002-09-10) 
 
På 1960-talet vaknade kvinnorörelsen på nytt. Det var i USA som de första protestanterna åter 
började sin kamp för kvinnorna. Kvinnorörelsen började organisera sig på ett delvis nytt sätt 
och började rikta sitt intresse mot nya områden. Med den amerikanska feminismen som 
förebild bildades en rad grupper i Europa under 1960- och 70-talen. Ord som patriarkat, 
feminism, kvinnoförtryck, exploatering och sexism började användas i debatten om 
ojämlikheten mellan könen. Den andra vågens kvinnorörelse har utgjort en av efterkrigstidens 
viktigaste sociala rörelser, som haft inflytande över politikens och forskningens utveckling. 
Women’s studies, på svenska kallat kvinnoforskning eller genusstudier har vuxit fram ur 
denna rörelse. Kvinnors villkor i familjen, i det privata livet måste erkännas som en 
samhällelig angelägenhet; kvinnomisshandel och sexualiserat våld mot kvinnor är områden 
som särskilt ägnats uppmärksamhet. Även rätt till abort, preventivmedel och barnomsorg var 
stora frågor på 1970-talet. Den nya kvinnorörelsen har även uppmärksammat 
samhällsfenomen som befunnits vara kvinnoförnedrande: pornografi, skönhetstävlingar, 
massmedias kvinnoideal mm. I Frankrike, liksom i de övriga nordeuropeiska länderna, ökade 
kvinnornas kritik mot ojämlikheten mellan könen i samband med studentvänsterns uppsving 
under slutet av 1960-talet. Frågor om arbete, abort, skilsmässa och preventivmedel hörde till 
de aktuella frågorna. I Sverige organiserade sig många i grupp 8. Grupp 8 bildades 1968 och 
var till en början en sluten grupp. Två år senare öppnades den för fler medlemmar. 1980- och 
90- talens kvinnorörelse utgörs till stor del av kvinnojourverksamheten och lösa nätverk inom 
flera områden: i förvärvslivet, näringslivet, politiken och vid universiteten. (http://www.ne.se 
2002-09-10) 
 
Varje år den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Dagen instiftades vid den andra 
internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910. Det var Clara Zetkin som 
drev frågan. Från början ägnades dagen åt socialistiska och kommunistiska manifestationer 
men när den nya kvinnorörelsen på 1970-talet tog upp firandet förenades den ”röda” dagen 
med starka uttryck för feminism. 
(http://www.ub.gu.se/samlingar/kvinn/fragelada/2001/kvinnodagen.html 2002-09-10) 
 
 
Tidigare forskning 
 
Kvinnligt och manligt? 
Från det ögonblick ett litet barn identifieras som flicka utsätts hon för familjens, samhällets 
och kulturens förväntningar, hennes kön betraktas som viktigare än hennes förmåga. Flickor 
pressas in i schablonerna för kvinnlighet, de styrs mot färdigheter och intressen som anses 
lämpliga för flickor. Trots att de flesta kvinnor yrkesarbetar, förnekas flickor många 
möjligheter att utvecklas och göra karriär eftersom de inte uppmuntras att ägna sig åt till 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ub.gu.se/samlingar/kvinn/fragelada/2001/kvinnodagen.html
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exempel naturvetenskap och teknologi. Flickornas självkänsla krossas och deras hälsa riskeras 
om de blir bedömda och belönade enbart utifrån sitt utseende. För att göra det möjligt för 
unga kvinnor att bli självständiga och leva ett meningsfullt liv måste könsschablonerna 
besegras och vad som kan formuleras som flickors rättigheter förverkligas, detta menar 
Andersson (1994). 
 
Flickor löper andra risker än pojkar. Beteendet som är vardagliga för pojkar kan få negativa 
konsekvenser för flickor. En flicka som dricker alkohol utsätter sig för att bli betraktad som 
sexuellt tillgänglig och att få skylla sig själv om hon utsätts för övergrepp som våldtäkt. 
Medan en pojke som är berusad inte är ansvarig för sina handlingar. Andersson menar att man 
med en generalisering kanske kan säga att riskbeteende för pojkar är en aktiv handling medan 
flickors riskbeteende ofta består i att de utsätter sig för risken att bli offer för andras 
handlingar. Andersson (1994). 
 
Andersson berättar om en kvinnlig amerikansk psykolog vid namn Hancock, som fann att i 
den kvinnliga identiteten finns ett starkt och vitalt jag, som först präglats under barndomen 
och bildat en identitet men som sedan blivit osynligt. Kvinnorna i Hancocks studie fann sitt 
sanna jag och kände sig hela först när de kunde återfinna den flicka som de hade varit 
tidigare, den flicka som täckts över under tonåren. Pippi Långstrump representerar denna 
ursprungliga flicka, ohejdad av kvinnliga konventioner. Gamla schabloner om kvinnor enbart 
som omvårdare lever kvar och gör unga flickors fritt växande frimodighet, företagsamhet och 
självständighet hotande. I god tid före puberteten kommer kulturen med en sekatör och beskär 
denna frihet. Andersson (1994). 
 
Andersson (1994) skriver även om den kvinnliga psykologen Gilligan som påpekar att vuxna, 
särskilt kvinnor, underminerar flickors känslor och erfarenheter och förstärker den 
idealiserade bilden genom att hävda att riktiga flickor alltid är lugna, kontrollerade, tysta, att 
de aldrig orsakar bråk, aldrig är högljudda, dominerande eller aggressiva, inte är ängsliga eller 
förorsakar besvär och dessutom genom att påstå att sådana flickor verkligen finns och är 
populära. Andersson menar att bilden av den perfekta flickan är ett kraftfullt redskap för att 
hålla flickor kvar i traditionell position. Den flicka som lever upp till den bilden belönas med 
samhörighet, kärlek och uppmärksamhet 
 
Hägg och Kuoppa (1997) beskriver den feministiskt orienterade forskningen inom 
socialpsykologin, psykologin och pedagogiken som har bidragit med olika teorier om flickors 
och pojkars utveckling till kvinnor och män. Oberoende och självständighet har av bland 
andra Homburger Erikson framhållits som mål för jagutvecklingen. Detta har accepterats som 
en generell norm för ”människan” när det kanske egentligen är idealet för en vit västerländsk 
medelklass man. Forskare vid Stone Center i USA har bland annat kritiserat Eriksons 
stadietänkande och teorier om autonomi som mål för individens utveckling. Hägg och Kuoppa 
beskriver Self – in – relation som ett begrepp man använder för att beskriva det sätt på vilket i 
synnerhet flickor uppfostras och utvecklas. Self – in – relation kan sägas innebära att 
utvecklingen av självet sker på ett sådant sätt att egen behovstillfredsställelse är kopplad till 
andra närstående personers. Det flickor enligt denna teori tidigt får lära sig är att lyssna till en 
inre röst som säger: ”Jag kan inte må bra om det jag gör innebär att andra mår dåligt.” De 
problem som detta skapar är andra än de problem som uppstår kring personer som utvecklar 
starktoberoende. Om normen att vara oberoende dominerar som det goda, eftersträvansvärda 
och positiva för professionella hjälpare kan det innebära att de missförstår och missbedömer 
personer som utvecklat Self – in – relation. De betraktas då som osjälvständiga eller 
intrasslade i relationer till närstående. Det som kan vara en svårighet för den som utvecklat ett 
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relaterande själv kan vara att sätta gränser för det egna jaget och graden av tillgänglighet för 
andras behov. Den som får stöd att utveckla ett relaterande själv och samtidigt en balanserad 
självkänsla får goda förutsättningar att utveckla förmåga att bygga och vidmakthålla nätverk 
och kontakter mellan människor. 
 
Könen har genom tiderna förknippats med vissa grundläggande egenskaper och där av 
följande funktion och plats i samhället. Även om de manliga strukturellt sett alltid varit 
överordnade de kvinnliga i de kulturer vi känner till, har innehållet i vad som ansetts 
”manligt” respektive ”kvinnligt” skiftat genom historien och varierat beroende på sociala och 
kulturella omständigheter. Eftersom män haft mera makt och inflytande än kvinnor har också 
de manliga åsikterna beträffande könens egenskaper dominerat. Dessa män - filosofer, 
författare, och företrädare för olika vetenskaper – har tenderat att se det egna könet som norm 
för det mänskliga och beskrivit kvinnan och kvinnliga egenskaper som avvikande, som ”det 
andra”. Kvinnor är det män inte är. Några kvinnor med mod och möjlighet att uppträda på den 
offentliga arenan har opponerat sig mot detta. Män och kvinnor har alltså i många fall haft 
skilda åsikter om hur könen ska beskrivas och behandlas. Man kan se det som ett ständigt 
pågående samtal genom historien, enligt Bergenheim & Eskilsson (1997). 
 
I kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1998) beskriver Gådin vad han fann i sina 
studier av skolans psykosociala arbetsmiljö. Att flickors hälsa försämras under skoltiden, 
medan pojkarnas förbättras. Hon konstaterade också att flickors relationsinriktning förstärks 
med åren. I årskurs tre var det inte så stora skillnader mellan flickor och pojkar när det gällde 
att bry sig om andra. Men i årskurs sex hjälper, berömmer och tröstar flickorna sina 
klasskamrater betydligt oftare än pojkar. Flickors tidiga relationsinriktning lägger enligt 
Gådin grunden för bristande jämställdhet på alla områden, både i hemmet, arbetslivet och 
samhället i övrigt. Pojkarna uppmuntras till oberoende, aktiviteter och att ta för sig. De tar 
betydligt större risker och tränas att slå sig fram, vilket senare kommer att gynna dem i 
yrkeslivet. En baksida med detta beteende är pojkars och mäns överrepresentation i olycks- 
och våldsstatistiken. 95 % av dem som är intagna på fängelse är män. Så gott som samtliga 
hade ingen eller ytters lite kontakt med sin pappa. En av de viktigaste hälsofaktorerna för 
ungdomar är självkänslans utveckling, som påverkar förmågan att hävda sig och göra 
självständiga val. Gådins studie visar också att pojkar i gemen är mycket mer nöjda med sig 
själva än flickor. Det tycker mycket oftare att de duger som de är. Flickor som är 
målmedvetna, initiativrika och allmänt kraftfulla, dvs. bryter mot det gängse mönstret, 
riskerar att betraktas som jobbiga.  
 
I kompendiet Lika för lika av Lärarförbundet (1998) anser man att köns stereotypa flick- och 
pojkkulturer utvecklas tidigt. De har i olika studier beskrivits ungefär så här. Flickorna är 
flitiga i skolan, pliktuppfyllande, har många vänner och intressen, läser gärna böcker, skriver 
brev och dagböcker, lär sig tidigt att prata och relatera till både barn och vuxna, de bryr sig för 
mycket, de integrerar, bildar grupper, skvallrar, förtalar, tvivlar på sig själva, vågar inte ta 
risker och ger lätt upp. Pojkarna beskrivs som starka och självständiga, antar gärna 
utmaningar, vågar chansa och pröva, vill prestera och tävla, är nyfikna, talar direkt med dem 
det gäller, är lata, fuskar oftare, är störande och mer våldsamma. Barn lär sig tidigt vad som är 
kvinnligt och manligt. I en undersökning fick förskolebarn uppge vilka ord som de uppfattar 
som feminina respektive maskulina. Feminint var tex. Docka, prata fint, tycka om små barn, 
sjunga, gnälla, sitta tyst i skolan. Flickorna förknippade också inomhus, liten, hjälper fröken 
och kunna vänta på sin tur med kvinnligt kön. Som maskulina uppfattades lastbil, gevär, 
svärord, tävla, spotta, smutsig, karta, tala högt och vara rolig. För pojkarna var också orden 
visslar, bestämmer och sammanträde manliga. För pojkarna handlar det om att utveckla 
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självständighet genom att skilja ut sig, medan flickorna inriktas på att skapa samhörighet och 
närhet. Forsningen visar att konkurrens och tävling spelar stor roll i pojkarna kontakt med 
varandra. Flickor uppfostras till att tänka mer på vad andra vill än vad de själva vill. Regler 
och rättvisa betyder mer i pojkars än i flickors lek. Flickor har ett mer personligt och 
känslomässigt beroendeförhållande till varandra. Pojkar växlar oftare mellan olika aktiviteter 
och rör sig mer. Flickor leker helst med flickor och pojkar helst med pojkar, ett mönster som 
blir tydligare ju äldre barnet blir. 
 
Andersson (2000) har teorier om den omedvetna ”kvinnliga” delen av psyket som (hos män 
och kvinnor) är större ju hårdare könsförtrycket är. I sin mest utpräglade form gestaltar sig 
könsförtrycket så att kvinnan och det kvinnliga saknar medvetna uttryck på många områden 
medan mannen är starkt aggressiv. Varför är det alltid så? Varför inte till exempel 
kombinationen snäll, gemytlig manstyp och kuvad kvinnotyp? Jo, Andersson menar att det 
ena förutsätter det andra. Denna kvinnotyp är något så onaturligt att den bara kan uppstå 
genom våld och tvång. Dessutom blockerar omedvetenheten energiströmmar i delar av jaget. 
Ju större omedvetenheten är, desto färre blir utloppen för energin och desto kraftigare 
energiströmmarna genom dessa, vilket kan stegras till aggressivitet. Stark aggressivitet har 
också funnits och finns hos en del kvinnor som på grund av förtrycket levde och lever i ett 
nästan konstant raseri. Orkaner och tyfoner har ju döpts efter kvinnor. Men det rör sig då inte 
om ”kvinnlighet” i konventionell mening. En del kvinnor kan uppleva sig som insnärjda i en 
osynlig tvångströja som är ett hån mot deras verkliga mänskliga identitet. De kämpar för att 
bli fria, men kan på grund av omedvetenhet och förtryck inte rikta sin vrede mot den verkliga 
orsaken. I takt med kvinnornas ökade inflytande vidgas det mänskliga medvetandet, den 
omedvetna delen av psyket minskar, mannens och kvinnans psykiska energi fördelas på fler 
utlopp och aggressiviteten avtar. Ett tillstånd som bättre överensstämmer med det naturliga 
inträder. Ju mer ”manligheten” härskar, inte bara inom olika kulturer utan också till exempel 
inom olika vetenskaper, desto större är den omedvetna i träda liggande delen av hjärnan. Ju 
mindre står känsla och förnuft i harmoni med varandra och desto större är antagligen 
feltänkandet. Andersson poängterar tydligt att detta inte beror på att männen i sig tänker fel 
eller annorlunda, utan på att manligt och kvinnligt tänkande kompletterar varandra. Kvinnor 
och män ser på saker från olika håll, kvinnorna kanske mer inifrån och männen mer utifrån. 
Om båda medverkar blir den totala bilden mer fullödig. Dessutom saknas kvinnornas 
synpunkter i en kultur och ett samhälle som så länge dominerats av män. Andersson menar att 
det viktigaste är egentligen inte att kvinnorna kommer fram utan att sanningen vinner. Och det 
kan den göra genom kvinnor och ökad jämställdhet, eftersom en organisation eller ett 
samhälle som bygger på förtryck ofta genomsyras av lögner.  
 
Redan från födseln tilltalas flickorna mer mjukt och barnsligt och pojkarna mer vuxet och 
robust. Flickor och pojkar tror att de tänker mycket mer olika än de egentligen gör. I de flesta 
skolklasser har flickorna en extra uppgift att hjälpa läraren att hålla reda på pojkarna. Pojkarna 
i klassen får mer hjälp och uppmärksamhet, flickorna får lära sig att ha tålamod och vänta på 
sin tur. Flickorna i klassen bekräftas genom sin välanpassning och självkontroll och pojkarna 
för sin utlevelse. Man kan också säga att flickorna bekräftas för sin brist på utlevelse. För 
flickornas del kan det se ur som om de klarar skolan bättre än pojkarna. Men i livet utanför 
visar det sig att de egenskaper flickorna lärt sig snarare stjälper än hjälper dem. Skolproblem 
definieras efter de bråkiga pojkarnas villkor, medan tjejernas problem inte ”syns” och inte 
märks och hamnar i skymundan. Olsson och Skugge (2000). 
 
I forskningsrapporten, där Köns Makten ändras av Johansson (2001) kan man läsa om 
relationer mellan könen. I sitt arbete utgår Johansson från att det existerar en makt relation 
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mellan könen. Orsaken till denna utgångspunkt är att Johansson i sin studie valt att utgå från 
feministiska teorier som gör gällande att könens relationer är just makt relationer: 
 

Min teoretiska slutsatts är att förändringar i könens maktrelationer lättare kommer 
till stånd i svaga än i starka könsmaktordningar. Detta eftersom förutsättningarna för 
interaktion ökar när en maktordning försvagas, vilket leder till att konkurrerande 
kollektiva erfarenhetsbilder aktiveras. Konflikten mellan bilderna främjar 
framväxten av könsbaserade individuella och kollektiva handlingar. På individnivå 
främjar maktordningstänkande hos både män och kvinnor könsöverskridande 
handlingar medan egenskapstänkande befäster beteenden som bevarar och förstärker 
maktordningen. Konkurrerande kollektiva erfarenhetsbilder främjar vidare 
framväxten av en kollektiv könsbaserad organisering. En sådan organisering kan 
underlättas om antalet personer av det kön som är i minoritet inte är för få. 
Könsbaserade individuella och kollektiva handlingar är i den pågående könskampen 
nödvändig för att en politisering och därmed en förändring av könens maktrelationer 
skall kunna komma till stånd. 
(s.268-269) 

 
I den Kritiska utbildningstidsskriften (2001) Att bryta genus nr 102 skriver de om den 
italienska pedagogen Elena Gianini Belotti som visade redan 1973 i sin bok vad som händer 
med små flickor? Hur flickor och pojkar fostras till accepterad kvinnlighet och manlighet. 
Mönstren kan förändras – det som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt i dagens 
Västeuropa betraktades inte på samma sätt för två – trehundra år sedan. Och det som betraktas 
som typiskt manligt eller kvinnligt i Västeuropa kan ha en annan innebörd i Asien, Afrika 
eller Latinamerika.  
 
Förtryck av det kvinnliga könet 
Thulin och Östergren beskriv argt och frustrerat det förtryck som för tillfället råder i samhället 
mot kvinnor. En ung kvinna med knappt 10 kilos övervikt ska fettsugas i ett reportage i TV. 
Plastkirurgen ritar på magen och fettet skärs bort. I nästa stund visas ett inslag från 
modevisningar. Modellerna skrider fram på sina magra ben och sen får vi veta exakt hur 
många kalorier en ananas innehåller. Varannan damernas i riksdagen, förbud mot köp av 
kvinnors kroppar, och en i alla fall på papperet skärpt lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor. 
I kölvattnet av fittstimsdebatten har vi fått tydligare politiska ambitioner inom flera viktiga 
jämställdhetsområden. Men jämställdhet är inte bara politiska beslut. Idag finns en annan 
arena där våra könsroller i allt större utsträckning formas. Dagligen överöses vi med bilder 
och budskap av hur kvinnor ska se ut och vara. Hon är nästan alltid likadan. Leende och 
blond, ung och slät, smal men med silikonstinna bröst. Villig, intagande, positiv, kåt, glad och 
tacksam. Idag har kommersen tagit ett allt hårdare tag om våra lite för fula ansikten och 
kroppar.  affärerna lanseras raff - set för 8-åringar och urringade linnen för 2- åringar. I 
modemagasin och i reklamannonser är den 12- åriga flickkroppen idealet och det krävs 
numera ett vackert ansikte för att presentera nyheter även i statstelevisionen. Plastkirurgerna 
är svaret på 80 –talets hjärnskrynklare med den skillnad att konsumenterna inte främst är 
nyskilda 40- åringar utan osäkra 18- åriga flickor som hoppas att ett par schyssta silikonbröst 
är vägen till ett framgångsrikt liv. Till och med en av Sveriges mest populäraste kvinnor, 
drottning Silvia, har fallit för den kollektiva utseendeångesten och opererat bort några 
åldersrynkor. Hennes ”kurviga” dotter fick istället ätstörningar som numera verkar vara något 
slags kvinnlighetens mandomsprov. Thulin och Östergren (2000). 
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Ung vänster (2000) skriver i Makthandbok för unga flickor att det är vanligt att bli kallad för 
hora eller fitta idag, men enligt lagen är det faktiskt sexuella trakasserier. Man kan säga att 
sexuella trakasserier är ett ovälkommet beteende av sexuell natur. Ett vanligt försvar från 
killar som tafsar på en eller säger saker är att man borde vara tacksam eller att det är menat 
som komplimanger.  
 
Under konferensen Kvinnan i fokus (2003) på Folkets Hus i Skellefteå talade föreläsaren 
Maria Wendt Höjer, fil dr i statsvetenskap, Stockholms Universitet om mäns våld mot kvinnor 
ur ett politiskt perspektiv bl.a. om våld och sexualitet i svensk politik. Hon menade att 
pornografin gör kvinnan till ett objekt – ting/sak, och att man dessa objekt i samhället får 
kränka utan att bli ifrågasatt. Senare under föredraget pekade hon på att vi kvinnor inte längre 
går säkra i samhället. Vi är rädda för männen och vad dom kan utsätta oss för. Detta gör att vi 
ständigt planerar vårt liv, vardag och förväg efter vår rädsla. Vi tvingas använda larm, 
”peppar” och nycklar som vapen för att skydda oss. Vi stoppar in håret under jackan och går 
brett för att se ut som en man. Vi väljer oftast tillslut att stanna inne istället för att gå ut själva 
i mörkret, vi inställer och tackar nej! Kvinnors rädsla för män inskränker kvinnornas 
livsutrymmen. Wendt Höjer avslutar föredraget med; 
 

  När en kvinna möter en annan kvinna i mörkret blir hon inte rädd,  
  när en man möter en kvinna i mörkret blir han inte rädd,  
  men när en kvinna möter en man i mörkret blir hon rädd. 

 
 
Syfte 
  
Vårt syfte är att genom värderingsövningar försöka stärka självkänslan och medvetandegöra 
unga flickors syn på feminism, kön och jämställdhet. 
 
Egna definitioner 
Med utgångs punkt i de definitioner vi refererat till tidigare i våran bakgrund har vi valt att 
definiera begreppen själva i arbetet på följande sätt:  
 
För oss innebär feminism lika förutsättningar oberoende av kön. Kampen om att 
medvetandegöra att det kvinnliga könet är underordnat det manliga könet.  
 
För oss innebär kön att skilja mellan det socialt konstruerade könet och det biologiska könet, 
för samhället i stort tror vi att det kan vara svårt att hålla isär vad som är biologiskt, socialt, 
respektive kulturellt betingat. 
 
För oss innebär jämställdhet mellan kvinnor och män lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter i samhället. 
 
För oss innebär självkänsla att känna sig älskad, omtyckt och accepterad som den man är. 
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Metod  
 
Försökspersoner 
 
13 flickor i årskurs 8, på en högstadieskola i Skellefteå kommun. 
 
Bortfall  
Bortfall hittas i bilaga 2, 3, 5 – 12 
 
 
Material 
 
Enkät 1 och 2 (bilaga 1) som kategoriserades, värderingsövningar och observationer (bilaga 5 
– 12) med observationsprotokoll (bilaga 4). 
 
 
Genomförande 
 
Vi valde att dela ut anonyma ostrukturerade enkäter som förstudie för att få en inblick om 
varje enskilds individs syn och kunskap om ämnet.  Enkätfrågorna tog vi fram ur de åtta 
värderingsövningarna. Vi valde att kategorisera enkäterna enligt vårt syftes givna kategorier; 
feminism, kön, jämställdhet och självkänsla. Efter ett antal genomläsningar började vi kunna 
skönja vårt syftes kategorier i enkätsvaren. Vi valde att redovisa alla positiva och alla negativa 
svar på utvalda frågor som stämde överens med vårt syftes givna kategorier. Enligt Davidson 
och Patel (1994) finns det många varianter på kategorisering och hur arbetet kan bedrivas, det 
finns även utrymme för egna angreppssätt och lösningar. Det framgår även av Davidson och 
Patel att det är viktigt att avsätta gott om tid för bearbetningen. Ett material kan uppgå till 
flera hundra sidor och bearbetningsmöjligheterna är många. Efter en vecka satte vi igång med 
värderingsövningar som vi har om bearbetat och hämtat från Hanströms (1996/1997) Metodik 
bok för tjejverksamhet. Värderingsövningarnas syfte var att tillsammans med ungdomarna 
skapa en diskussion/dialog och väcka tankar kring feminism, kön, jämställdhet och 
självkänsla. Värderingsövningarnas syfte är t.ex. Att reflektera över vem man är, att träna och 
öva på att diskutera, att upptäcka hur grupptillit växer fram och ger en samanhållande kraft 
och att lyssna till andra gruppmedlemmar. Under de olika momenten och 
samarbetsövningarna har vi använt oss av strukturerade observationer. Vi valde strukturerade 
observationer som mätmetod där vi i förväg kunde fastställa vad vi ville titta på i form av ett 
observationsprotokoll för varje värderingsövning. Svenning (1997) skriver att 
observationsprotokoll är något som enbart forskaren eller någon anställd observatör, som 
kommer att se protokollet, men för att observationerna skall fungera i stressade lägen fodras 
ändå en överskådlig layout. Det skall vara lätt för observatören att göra sina registreringar. 
Svenning menar att denna observationsmetod i stort lämpar sig bäst för studier av beteenden 
vid väl avgränsade situationer som t.ex. klassrum. Vi har under arbetets gång turats om att 
observera gruppen för att vi båda ska få träna på att observera och leda gruppen. Vi har även 
lagt stor vikt vid egna upplevelser vid observations tillfällena För att inte hämma flickorna för 
att våga öppna sig så har vi ensamma lett gruppen. Som slutstudie valde vi att åter lämna ut 
samma enkät för att se om en förändring skett, och för att vi skulle kunna se hur det blev och 
varför. Enkäterna kategoriserade vi åter på samma sätt som vi gjort med de första enkäterna. 
Och på detta sätt hoppas vi kunna redovisa och stärka flickornas syn på feminism, kön, 
jämställdhet och självkänsla. 
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Hanström (1996/1997) beskriver värderingsövningar som något som många flickgruppsledare 
använder sig av. Det är både ett sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett strukturerat sätt att 
inleda samtal i frågor som saknar givna svar t.ex. om moral, ideologi och livsstil. Deltagarna 
får tycka till, ibland stannar det vid tyckandet. Ibland går man vidare och motiverar sin åsikt i 
diskussioner, rollspel eller forumspel. Värderingsövningar ger flickorna tillfälle att tänka 
efter, ta ställning, träna sig i att uttrycka sina åsikter, motivera sina ståndpunkter och att lyssna 
på andra. De får tillfälle att bearbeta värderingar och attityder som kan öka samstämmigheten 
mellan ord och handling, menar Hanström. Börjesson (1993) menar att det finns många 
fördelar med att arbeta i grupp. Alla människor behöver tillhöra en grupp, där man är 
betydelsefull, antingen i sig själv, eller tillsammans med gruppen. Detta ger trygghet. 
Gruppen fungerar som ett ”bollplank” där idéer och tankar testas med varandra. I gruppen ges 
det möjlighet till identifikation, dels mellan tonåringarna, dels mellan vuxna och ungdom. 
Målsättningen kan variera från den ena gruppen till den andra. De flesta flickgrupperna är 
baserade på något av följande; att ge flickorna möjligheter att stärka självtilliten och öka 
självmedvetenheten. Att synliggöra flickornas starka sidor både för dem själva och för andra. 
Att ge varje flicka möjlighet att plocka fram det positiva inom sig, använda sina resurser. Att 
ge varje flicka möjlighet att utvecklas som människa, pröva och utveckla sina roller och sin 
skapande förmåga. Att ge flickor stöd i att klara de påfrestningar som det innebär att vara 
flicka och tonåring idag. Ledarens roll blir, att genom sitt sätt att vara och agera, fungera som 
förebild när det gäller jämlikhet, kamratskap, demokrati och konfliktlösning. De unga måste, i 
samspel med ledaren, hitta former för detta utifrån sina specifika behov och förutsättningar. 
Som vuxen har man mycket att lära av de unga som lever under andra villkor och 
omständigheter. Det är en viktig tanke i grupparbetet med tonårsflickor avslutar Börjesson. 
Enligt Hanström måste du som ledare fundera över vad du tycker i olika ämnen t.ex. regler, 
relationer, sex, kvinnors roll i samhället, etc. Reflektera över dina val och vanor t.ex. 
drickande, ätande, bantning, rökning, fritid mm. Vara intresserad av din egen utveckling som 
människa. Var beredd på att var personlig, att dela med dig av dina egna upplevelser utifrån 
gruppens behov. Kunna skilja på att var personlig och privat.  
 
Tidsplan för genomförande  
Varje enskilt tillfälle beräknas till ca 60min. Efter varje pass utvärderar vi ledare tillsammans 
det vi har iakttagit, planerat och hur vår ledarroll har gestaltats. Även planering av kommande 
övning. 
 
V 1. Tillfälle 1, 25/3-2003: Introduktion. Presentation av oss själva och vår studie. Flickorna 
presenterar sig. Enkät delas ut. Vi delar på ledarskapet. Tid 60 min. 
 
V 1. Tillfälle 2, 27/3-2003: Övning 1. Att vara tjej. Emma leder gruppen och Carolina 
Observerar. Tid 60min. 
 
V 2. Tillfälle 3, 1/4-2003: Övning 2. Självkänsla. Carolina leder gruppen och Emma 
observerar. Tid 60min. 
 
V 2. Tillfälle 4, 3/4-2003: Övning 3. Media och reklam. Emma leder gruppen och Carolina 
observerar. Tid 45min. 
 
V 3. Tillfälle 5, 8/4-2003: Övning 4. Kvinnor och mäns fritid. Carolina leder gruppen och 
Emma observerar. Tid 60min. 
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V 3. Tillfälle 6, 10/4-2003: Övning 5. Utseende - att finna sin egen stil. Carolina leder 
gruppen och Emma observerar. Tid 45min. 
 
V 4. Påsklov. 
 
V 5. Flickorna praktiserar. 
 
V 6. Tillfälle 7, 29/4-2003: Övning 6. Orättvisor då och nu. Carolina leder gruppen och Emma 
observerar. Tid 60min. 
 
V 7. Tillfälle 8, 6/5-2003: Övning 7. Skolan. Emma leder gruppen och Carolina observerar. 
Tid 60min. 
 
V 7. Tillfälle 9, 8/5-2003: Övning 8. Förtryck av tjejer. Carolina leder gruppen och Emma 
observerar. Tid 60min. 
 
V 8. Tillfälle 10, 12/5-2003: Enkät delas åter ut. Vi delar på ledarskapet. Tid 45min. 
 
Examensarbetets tidsplan 
VT 2002 - Val av ämne. PM skrivs. Litteraturstudier och inläsning på ämnet. Utformning av 
bakgrund, syfte, metod, enkät och värderingsövningar. Kontakt knyts med handledare.  
 
HT 2002 - Arbete med bakgrund, planering av värderingsövningar och enkät. Besök hon 
handledare i Luleå. 
 
VT 2003 - Justering av bakgrund, metod, enkät, värderingsövningar och 
observationsprotokoll. Besök hos handledare i Luleå. Knöt kontakt med en åk 8 i Skellefteå 
kommun där förändringsarbetet ägde rum. Utskick av brev till föräldrar och lärare med 
information angående studien. Slutpraktik med examensarbete. Resultatbearbetning och 
slutförande av rapporten. Försvar av examensarbetet. 
 
 
Resultat 
 
 
Svarskategorier enkät 1  
 
Under denna rubrik redovisar vi enkät 1 med kategorierna; feminism, kön, jämställdhet och 
självkänsla, som vårt examensarbete syftar till (bilaga 1). Samtliga enkätsvar (bilaga 2). 
 
Vi valde att kategorisera enkäten enligt vårt syftes givna kategorier; feminism, kön, 
jämställdhet och självkänsla. Efter ett antal genomläsningar började vi kunna skönja vårt 
syftes kategorier i enkätsvaren. Vi valde att redovisa alla positiva och alla negativa svar på 
utvalda frågor som stämde överens med vårt syftes givna kategorier. De enkätfrågor som vi 
avstod att behandla ansåg vi inte vara relevanta till vårt syftes kategorier, men 
överskottsmaterialet har gett oss ovärderlig information och berikat studien. Enligt Davidson 
och Patel (1994) finns det många varianter på kategorisering och hur arbetet kan bedrivas, det 
finns även utrymme för egna angreppssätt och lösningar. Det framgår även av Davidson och 
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Patel att det är viktigt att avsätta gott om tid för bearbetningen. Ett material kan uppgå till 
flera hundra sidor och bearbetningsmöjligheterna är många.  
 
Kategori 1: feminism  
Fråga 1: Vad betyder ordet feminism för dig? 
 
Positiva svar:  
Att kvinnor är lika mycket värda som män.   
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men att tjejer ska ha lika rätt som killar.  
Mycket!  
Strävan efter någonting ouppnåeligt.  
Om man är feminist vill man att kvinnorna ska ha lika lön som männen vid lika arbete.  
Det står väll för jämställdhet, att kvinnor ska stå på sig och sånt.  
Att kvinnan ska ha lika rätt som mannen. 
 
Negativa svar:  
Det betyder inte så mycket, jag tycker allt är bra som det är.  
Jag vet inte vad det är.  
Vet inte! 
 
Resultat fråga 1: Majoriteten av flickorna hade en åsikt om vad ordet feminism betydde (7st). 
Även om åsikterna kändes vaga. Ett fåtal av flickorna hade sämre kunskap om vad feminism 
betydde (3st). Totalt 13 flickor deltog, 3 flickor avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 16: Har ni flickor samma möjligheter som pojkarna i livet? 
 
Positiva svar:  
Ja, om vi vill.  
Joo, det tror jag.  
Ja, absolut.  
Ja.  
Ja, det tror jag. 
 
Negativa svar:  
Inte riktigt.  
Ibland, det finns mycket diskriminering mot kvinnor, då är det inte lätt.  
Nej, det tror jag inte att vi har.  
Nej eller det beror på, jag tycker inte det är mycket.  
Nej, inte alls. 
 
Resultat fråga 16: Hälften av flickorna ansåg att de hade samma möjligheter som pojkarna i 
livet (5st). Den andra hälften ansåg att de inte hade samma möjligheter som pojkarna i livet 
(5st). Totalt 13 flickor deltog, 3 flickor avstod att svara på frågan. 
 
Kategori 2: kön  
Fråga 5: Har du någon gång känt dig hindrad pga. ditt kön, på olika sätt? 
 
Positiva svar:  
Nej, inte speciellt.  
Nej, det har jag inte känt.  
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Nej.  
Nej, aldrig vad jag kan komma på.  
Nej, det tror jag inte.  
Nej, tror inte det.  
Tjae, jag skulle gärna umgås mer med killar, men har inte direkt känt mig hindrad pga. mitt 
kön.  
Nä, inte vad jag kan komma på. 
 
Negativa svar:  
Ja, det tror jag alla har på något vis.  
Ja.  
Det har säkert hänt, men jag kommer inte på något just nu.  
Njae, killarna hörs mer och får mer uppmärksamhet än tjejerna i klassrummet, ibland. 
 
Resultat fråga 5: Majoriteten av flickorna ansåg att de inte hade känt sig hindrade någon gång 
på grund av sitt kön (8st). Ett fåtal av flickorna ansåg att de hade känt sig hindrade någon 
gång på grund av sitt kön (4st). Totalt 13 flickor deltog, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 7: Vad tycker du är svårt med att vara flicka? 
 
Positiva svar:  
Inget. 
Inget särskilt.  
Inget speciellt.  
Vet inte. 
 
Negativa svar:  
Att man ofta faller för grupptryck.  
Att vara ful.  
Att man inte vågar gå ut ensam på kvällen om man bor i en storstad.  
Att man är så fysiskt svag, måste tänka mycket på hur man ser ut.  
Vissa lägen är svåra.  
Att hitta kompisar, tjejer fryser ut och snackar skit. 
 
Resultat fråga 7: Majoriteten av flickorna ansåg att det fanns ett flertal svårigheter med att 
vara flicka (6st). De resterande flickorna ansåg att det inte fanns någonting svårt med att vara 
flicka (4st). Totalt 13 flickor deltog, 3 flickor avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 15: Finns det speciella orättvisor som drabbar er flickor? 
 
Positiva svar:  
Vet inte så mycket, tror inte det.  
Kan inte komma på något speciellt.  
Nja, inte vad jag vet.  
Inte vad jag kan komma på.  
Vet inte.  
Nej. 
 
Negativa svar:  
Nja, i så fall i gympan alla gillar inte fotboll och hockey. 
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Löneskillnader t.ex.  
Lägre lön, bli kallad fula saker t ex hora och sånt.  
Ja, flickor har ofta minde lön, det är fel.  
Det finns det säkert men jag kan inte komma på någonting nu.  
Inte vad jag kommer på just nu, men det är säkert mycket. 
 
Resultat fråga 15: Hälften av flickorna ansåg att det fanns speciella orättvisor som drabbar 
flickor (6st). Andra hälften ansåg att det inte fanns några speciella orättvisor som drabbar 
flickor (6st). Totalt 13 flickor deltog, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 25: Tycker du att flickor och pojkar behandlas likadant i skolan? 
 
Positiva svar:  
Ja.  
Ja.  
Oftast.  
Ja.  
Ja, oftast.  
 
Negativa svar:  
Nej, jag tycker att lärarna är mycket hårdare mot pojkarna.  
Nej, lärarna är hårdare mot pojkarna.  
Olika.  
Nej, men det är inte så olika.  
Nej, lärarna är hårdare mot pojkarna.  
Nej, lärarna är mycket hårdare mot pojkarna.  
Det ställs mindre krav på pojkarna. 
Nej, pojkar hörs mer. Ibland. 
 
Resultat fråga 25: Majoriteten av flickorna ansåg att flickor och pojkar inte behandlas likadant 
i skolan, de ansåg att lärarna är hårdare mot pojkarna (8st). Några av flickorna ansåg att 
flickor och pojkar behandlas likadant i skolan (5st). Totalt deltog 13 flickor. 
 
Kategori 3: jämställdhet  
Fråga 2: Vad betyder ordet jämställdhet för dig? 
 
Positiva svar:  
Att alla ska ha lika rätt.  
Att män och kvinnor är lika värda.  
Att båda könen ska ha samma villkor och rätt i samhälle.  
Tillexempel att kvinnor och män har samma lön om de har likadant arbete.  
Att det ska vara jämställt mellan alla, inte bara mellan kvinnor och män, även mellan svarta 
och vita.  
Likhet.  
Det är väll när alla är lika.  
Att alla är lika mycket värda.  
Att alla har lika mycket rätt till allting.  
Att alla behandlas lika, så ska det vara!  
Jämlikhet mellan kvinnor och män.  
Att kvinnor och män är värda lika mycket.  
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Att tillexempel en kvinna ska ha lika mycket i lön som en man om man jobbar med samma 
sak. 
 
Negativa svar: 0. 
 
Resultat fråga 2: Alla flickor hade en åsikt om vad ordet jämställdhet betydde (13st). Totalt 
deltog 13 flickor. 
 
Fråga 4: Vet du vad kvinnorörelsen kämpar för? 
 
Positiva svar:  
Att få lika rätt som mannen.  
För jämställdhet kanske?  
Inte riktigt, kvinnors rätt typ.  
Nej, kanske att kvinnor ska synas lika mycket som männen.  
Jämställdhet kanske?  
Njaa, kanske för kvinnor antar jag.  
Nej, men jag antar att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. 
 
Negativa svar:  
Nej.  
Nej.  
Nej.  
Nej.  
Vet inte. 
 
Resultat fråga 4: Några av flickorna hade en åsikt om vad kvinnorörelsen kämpade för (7st). 
De resterande flickorna visste inte vad kvinnorörelsen kämpade för (5st). Totalt deltog 13 
flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Kategori 4: självkänsla  
Fråga 3: Vad betyder ordet självkänsla för dig? 
 
Positiva svar:  
Att man vet vad man själv vill och kan.  
Att vara mig själv och veta vad jag gilla och inte gillar.  
Likadant som självförtroende. 
Att man känner sig själv, vet vad man tycker, hur man reagerar i olika situationer och typ är 
säker på sig själv.  
Vad jag själv tänker och tycker.  
Att man tycker om sig själv, hur man är, ser ut osv.  
Att man vet hur man reagerar i olika situationer och att man vågar stå på sig. 
 
Negativa svar:  
Vet inte.  
Det vet jag inte.  
Vet inte. 
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Resultat fråga 3: Majoriteten av flickorna hade en åsikt om vad ordet självkänsla innebar 
(7st). Ett få tal av flickorna visste inte vad ordet självkänsla innebar (3st). Totalt deltog 13 
flickor, 3 flickor avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 14: Vad är du stolt över i din personlighet? 
 
Positiva svar:  
Att jag är mig själv.  
Vågar vara mig själv.  
Att jag vågar vara mig själv, jag tycker om att hjälpa andra.  
Att jag vet att jag kan, istället för att tro att jag inte kan.  
Jag vet inte, inget tror jag.  
Olika saker. 
Olika saker.  
Att jag vågar vara mig själv.  
Allt! 
 
Negativa svar:  
Inget, vissa dagar kan känna bättre än andra. 
 
Resultat fråga 14: Majoritet av flickorna kunde uttrycka vad de var stolta över i sin 
personlighet (9st). En flicka hade svårt att uttrycka vad hon var stolt över i sin personlighet 
(1st). Totalt deltog 13 flickor, 3 flickor avstod att svara på frågan. 
 
 
Svarskategori enkät 2 
 
Under denna rubrik redovisar vi enkät 2 med kategorierna; feminism, kön, jämställdhet och 
självkänsla, som vårt examensarbete syftar till (bilaga 1). Samtliga enkätsvar (bilaga 3).  
 
Vi valde att kategorisera enkäten enligt vårt syftes givna kategorier; feminism, kön, 
jämställdhet och självkänsla. Efter ett antal genomläsningar började vi kunna skönja vårt 
syftes kategorier i enkätsvaren. Vi valde att redovisa alla positiva och alla negativa svar på 
utvalda frågor som stämde överens med vårt syftes givna kategorier. De enkätfrågor som vi 
avstod att behandla ansåg vi inte vara relevanta till vårt syftes kategorier, men 
överskottsmaterialet har gett oss ovärderlig information och berikat studien. Enligt Davidson 
och Patel (1994) finns det många varianter på kategorisering och hur arbetet kan bedrivas, det 
finns även utrymme för egna angreppssätt och lösningar. Det framgår även av Davidson och 
Patel att det är viktigt att avsätta gott om tid för bearbetningen. Ett material kan uppgå till 
flera hundra sidor och bearbetningsmöjligheterna är många.  
 
Kategori 1: feminism  
Fråga 1: Vad betyder ordet feminism för dig? 
 
Positiva svar:  
Feminism är när man kan erkänna att tjejerna är förtryckta i samhälle.  
Dom som vill att kvinnorna ska ha samma rätt som killarna.  
Jämställdhet mellan män och kvinnor.  
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Det betyder jämställdhet mellan kvinnor och män, att alla har lika rätt till bra och samma lön, 
ingen är mindre värd än någon annan.  
Man säger ifrån om att killarna får högre lön osv.  
Om man vill ha det lika mellan kvinnor och män.  
Att man vill ha jämställt i samhället.  
Strävan efter något ouppnåeligt, eller typ jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Kämpa för kvinnors rätt.  
Att man ska ha lika stor rätt som killar och att man ska vara lika värd. 
 
Negativa svar:  
Inte så mycket! för jag är inte feminist!  
Det betyder ingenting för mig, jag är inte feminist. 
 
Resultat fråga 1: Majoriteten av flickorna hade en åsikt om vad ordet feminism betydde 
(10st). Ett fåtal av flickorna ansåg att ordet feminism inte hade någon betydelse i deras liv 
(2st). Totalt 13 flickor, en flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 16: Har ni flickor samma möjligheter som pojkarna i livet? 
 
Positiva svar:  
Ja!   
Ja.  
Skulle tro det, jag har då haft det hittills.  
Ja.  
Ja, vi tjejer har mer möjligheter. 
 
Negativa svar:  
Nej, om vi t.ex. är på en anställningsintervju och är gravida är det kanske inte så stor chans att 
man får jobbet.  
Nej.  
Dom kan få jobb som byggnadsarbetare och brandmän, där har vi mindre chans.  
Jag vet inte, kanske inte inom alla yrken.  
Joo, eller typ inte alltid.  
Ja egentligen har vi ju det, men killarna får högre lön.  
Jag vet inte, kanske inte riktigt. 
 
Resultat fråga 16: Majoriteten av flickorna ansåg att flickor inte hade samma möjligheter som 
pojkarna i livet (7st). Några flickor ansåg att de hade samma möjligheter som pojkarna i livet 
(5st). Totalt 13 flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Kategori 2: kön  
Fråga 5: Har du någon gång känt dig hindrad pga. ditt kön, på olika sätt? 
 
Positiva svar:  
Nej det har jag inte.  
Nej det har jag inte.  
Nej inte vad jag kan komma på.  
Nej.  
Nej det har jag inte.  
Nej inte hittills i alla fall.  
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Nej, efter som jag bara nästan umgås med killar så behandlas jag också som en kille.  
Det har jag kanske, men jag kommer inte på någonting just nu.  
Nej, eller vi är ju fysiskt svagare.  
Nej. 
 
Negativa svar:  
Joo, killarna hörs och syns mer. 
Nej, inte alls, förutom sånt här att man inte kan gå på herrtoaletter och sånt uppenbart. 
 
Resultat fråga 5: Majoriteten av flickorna ansåg att de inte hade känt sig hindrad på grund av 
sitt kön någon gång (10st). Ett fåtal av flickorna ansåg att de hade känt sig hindrade på grund 
av sitt kön någon gång (2st). Totalt 13 flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 7: Vad tycker du är svårt med att vara flicka? 
 
Positiva svar:  
Jag vet inget speciellt men man kan ju oftast inte lyfta lika tunga saker.  
Inget särskilt.   
Inget är svårt, men det jätte jobbigt att ha mens.  
Kommer inte på något.  
Har inte kommigt fram till det än. 
 
Negativa svar:  
Att ha mens behöver ju inte killarna ha.  
Man är fysiskt svagare, menstruation och att det är vi som ska föda barnen.  
Att om man vill jobba med ett särskilt jobb kanske man inte får det om man är tjej.  
Skvaller och skitsnack, makt och status.  
Att alla tror att man är bitch, men jag kan vara som en kille. 
Att vi är känsligare. 
 
Resultat fråga 7: Vissa av flickorna ansåg att det fanns svårigheter med att vara flicka (6st). 
De övriga av flickorna ansåg att det inte fanns speciella svårigheter med att vara flicka (5st). 
Totalt 13 flickor, 2 flickor avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 15: Finns det speciella orättvisor som drabbar er flickor? 
 
Positiva svar:  
Nej.  
Nej, bara mensen.  
Inte som jag stött på i alla fall. 
 
Negativa svar:  
Mindre lön.  
Löneskillnader.  
Ja, att man har svårare att hitta jobb, man får mindre lön som kvinna mm.  
Kanske, när man blir äldre, men inte än.  
Joo, vi har högre krav på oss att se fräscha och bra ut.  
Vet inte riktigt men det finns det nog.  
Ja, killar får oftast högre lön än tjejer.  
Joo, våldtäkter och sämre löner.  
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Nej, inte vad jag kan komma på, kanske i andra religioner. 
 
Resultat fråga 15: Majoriteten av flickorna ansåg att det fanns speciella orättvisor som drabbar 
flickor (9st). Ett fåtal av flickorna ansåg att det inte fanns några speciella orättvisor som 
drabbar flickor (3st). Totalt 13 flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 25: Tycker du att flickor och pojkar behandlas likadant i skolan? 
 
Positiva svar:  
Ja.  
Ja.  
Jepp.  
Ja. 
 
Negativa svar:  
Inte riktigt, pojkar får mer skäll.  
Nej, pojkar får mer skäll om dom gör något, det får inte tjejer.  
Nej, oftast inte.  
Killar har det svårare tex. med betyg och om de kommer för sent.  
Nej, om en kille och en tjej kommer för sent får oftast killen mer skäll.  
Det är olika mellan lärare… 
Nej, men det är både bra och dåligt.  
Flickor är mer ”gullebarn” än killar, killar får oftast mer skäll. 
 
Resultat fråga 25: Majoriteten av flickorna ansåg att flickor och pojkar inte behandlas likadant 
i skolan, men de ansåg att pojkarna har det svårare i skolsituationen (8st). De övriga flickorna 
ansåg att flickor och pojkar behandlas likadant i skolan (4st). Totalt 13 flickor, 1 flicka avstod 
att svara på frågan. 
 
Kategori 3: jämställdhet  
Fråga 2: Vad betyder ordet jämställdhet för dig? 
 
Positiva svar:  
Det är nästan samma sak som feminism, alla ska vara lika värda och ha lika rätt till allt.  
Att alla ska behandlas lika; kön, nationalitet, utseende osv.  
Det är ett bra ord, och så ska det vara, men tyvärr så är det ej så!  
Likvärdighet, att alla är lika och ska vara lika mycket värda – kvinnor, män, barn, vuxna, 
mörkhyade, ljushyade mm.  
Att det är jämställt mellan män och kvinnor, att båda könen har lika stor rätt i samhället.  
Att alla ska få samma rätt till allt.  
Att både män och kvinnor behandlas lika i samhället.  
Att alla ska ha rätt till samma saker, samma lön och att ingen ska behöva göra allt jobb. 
Att det ska vara lika mellan alla.  
Att det ska vara lika ställt mellan kvinnor och män.  
Att kvinnor och män har lika rätt i samhället.  
Det är när kvinnor och män har det lika i samhället. 
 
Negativa svar: 0 
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Resultat fråga 2: Alla flickor hade en åsikt om vad jämställdhet betydde (12st). Totalt 13 
flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 4: Vet du vad kvinnorörelsen kämpar för? 
 
Positiva svar:  
Jämställdhet.  
För att få lika rätt och att ha samma lön som killarna mm.  
Njae, inte riktigt, men jag gissar att det är typ kvinnors rätt i samhället osv.  
Jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Att det ska bli jämställt mellan kvinnor och män.  
Jämställdhet.  
För kvinnornas rätt i samhället.  
Nej det vet jag inte men det är säkert för att kvinnor ska ha lika rätt som män.  
Nej, men jag tror att det är att kvinnor ska få det bättre i samhället.  
Kvinnors rätt i samhället. 
 
Negativa svar:  
Vet inte. 
 
Resultat fråga 4: Majoriteten av flickorna hade en åsikt om vad kvinnorörelsen kämpade för 
(10st). En flicka visste inte vad kvinnorörelsen kämpade för (1st). Totalt 13 flickor, 2 flickor 
avstod att svara på frågan. 
 
Kategori 4: självkänsla  
Fråga 3: Vad betyder ordet självkänsla för dig? 
 
Positiva svar:  
Det är när man vet vad man vill och inte bara tycker som andra.  
Att man tror på sig själv och gillar den man är.  
Att man känner sig själv, att man vet hur man reagerar i olika situationer.  
Man tror på sig själv.  
När man vet vad man vill ha.  
Att man vågar vara sig själv och står på sig.  
Att man känner sig själv.  
Att man vet vad man vill, säker på sig själv.  
Mycket!  
Att man är säker på sig själv.  
Tror på sig själv, vet vad man vill bli.  
Det betyder mycket för mig, alla borde ha lite självkänsla i alla fall. 
 
Negativa svar: 0. 
 
Resultat fråga 3: Alla flickor hade en åsikt om vad ordet självkänsla betydde (12st). Totalt 13 
flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
Fråga 14: Vad är du stolt över i din personlighet? 
 
Positiva svar:  
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Att jag oftast är glad och impulsiv.  
Jag vågar vara mig själv.  
Jag vill få andra att må bra och snackar helst inte skit.  
Att jag klarar av ganska mycket och tror på mig själv.  
Att jag är mig själv.  
Att jag är snäll och en bra kompis.  
Att jag står för vad jag tycker, och jag tar inte åt mig om t ex någon säger något dumt/snackar 
skit osv.  
Allt, och att jag kan vara mig själv inför alla.  
Nästan allt, förutom att jag ibland vänder kappan efter vinden.  
Jag vet inte riktigt, men det mesta.  
Mycket. 
 
Negativa svar:  
Det vet jag inte, svårt att avgöra. 
 
Resultat fråga 14: Majoriteten av flickorna hade lätt att uttrycka vad de var stolta över i sina 
personligheter (11st). En flicka hade svårt att uttrycka vad hon var stolt över i sin personlighet 
(1st). Totalt 13 flickor, 1 flicka avstod att svara på frågan. 
 
 
Sammanfattning av svararkategorier enkät 1 och 2 
 
När flickorna svarade på enkätfrågan 1 – Vad betyder ordet feminism för dig? Svarade 
majoriteten av flickorna vid enkättillfälle 1 att de hade en åsikt om vad ordet feminism 
betydde (7st). Även om åsikterna kändes vaga. Ett fåtal av flickorna hade sämre kunskap om 
vad feminism betydde (3st). Vid enkättillfälle 2 hade majoriteten av flickorna en åsikt om vad 
ordet feminism betydde (10st). Ett fåtal av flickorna ansåg att ordet feminism inte hade någon 
betydelse i deras liv (2st). Vi kan efter enkät 2 se att en ökning av begreppet feminism och 
dess innebörd har skett hos flickorna. 
 
När flickorna svarade på enkätfrågan 16 – Har ni flickor samma möjligheter som pojkarna i 
livet? Svarade hälften av flickorna vid enkättillfälle 1 att de hade samma möjligheter som 
pojkarna i livet (5st). Den andra hälften ansåg att de inte hade samma möjligheter som 
pojkarna i livet (5st). Vid enkättillfälle 2 svarade majoriteten av flickorna att flickor inte hade 
samma möjligheter som pojkarna i livet (7st). Några flickor ansåg att de hade samma 
möjligheter som pojkarna i livet (5st). Vi kan inte efter enkät 2 se någon större förändring av 
flickornas syn på sina möjligheter som kvinna.  
 
När flickorna svarade på enkätfrågan 5 – Har du någon gång känt dig hindrad pga. ditt kön, 
på olika sätt? Vid enkättillfälle 1 ansåg majoriteten av flickorna att de inte hade känt sig 
hindrade någon gång på grund av sitt kön (8st). Ett fåtal av flickorna ansåg att de hade känt 
sig hindrade någon gång på grund av sitt kön (4st). Vid enkättillfälle 2 svarade majoriteten av 
flickorna att de inte hade känt sig hindrad på grund av sitt kön någon gång (10st). Ett fåtal av 
flickorna ansåg att de hade känt sig hindrade på grund av sitt kön någon gång (2st). Vi kan 
efter enkät 2 se en ökning där flickorna anser att de aldrig känt sig hindrade pga. av sitt kön.  
 
När flickorna svarade på enkätfrågan 7 – Vad tycker du är svårt med att vara flicka? Vid 
enkättillfälle 1 ansåg majoriteten av flickorna att det fanns ett flertal svårigheter med att vara 
flicka (6st). De resterande flickorna ansåg att det inte fanns någonting svårt med att vara 
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flicka (4st). Vid enkättillfälle 2 svarade vissa av flickorna att det fanns svårigheter med att 
vara flicka (6st). De övriga av flickorna ansåg att det inte fanns speciella svårigheter med att 
vara flicka (5st). Vi kan efter enkät 2 se att ingen förändring skett hos flickorna när det gäller 
att se vad som är svårt med att vara flicka. 
 
När flickorna svarade på enkätfråga 15 – Finns det speciella orättvisor som drabbar er 
flickor? Vid enkättillfälle 1 ansåg hälften av flickorna att det fanns speciella orättvisor som 
drabbar flickor (6st). Andra hälften ansåg att det inte fanns några speciella orättvisor som 
drabbar flickor (6st). Vid enkättillfälle 2 ansåg majoriteten av flickorna att det fanns speciella 
orättvisor som drabbar flickor (9st). Ett fåtal av flickorna ansåg att det inte fanns några 
speciella orättvisor som drabbar flickor (3st). Vi kan efter enkät 2 se att flickkorna har ökat 
sin medvetenhet om de speciella orättvisor som drabbar flickor. 
 
När flickorna svarade på enkätfråga 25 – Tycker du att flickor och pojkar behandlas likadant i 
skolan?  Vid enkättillfälle 1 ansåg majoriteten av flickorna att flickor och pojkar inte 
behandlas likadant i skolan, de ansåg att lärarna är hårdare mot pojkarna (8st). Några av 
flickorna ansåg att flickor och pojkar behandlas likadant i skolan (5st). Vid enkättillfälle 2 
ansåg majoriteten av flickorna att flickor och pojkar inte behandlas likadant i skolan, men de 
ansåg att pojkarna har det svårare i skolsituationen (8st). De övriga flickorna ansåg att flickor 
och pojkar behandlas likadant i skolan (4st). Vi kan efter enkät 2 inte se någon förändring hos 
flickorna när det handlar om hur flickor och pojkar behandlas i skolan. 
 
När flickorna svarade på enkätfråga 2 – Vad betyder ordet jämställdhet för dig? Vid 
enkättillfälle 1 hade alla flickor en åsikt om vad ordet jämställdhet betydde (13st). Vi 
enkättillfälle 2 hade alla flickor en åsikt om vad jämställdhet betydde (12st). Vi kan efter 
enkät 2 inte se någon förändring. 
 
När flickorna svarade på enkätfråga 4 – Vet du vad kvinnorörelsen kämpar för? Vid 
enkättillfälle 1 uttryckte några av flickorna sina åsikter om vad kvinnorörelsen kämpade för 
(7st). De resterande flickorna visste inte vad kvinnorörelsen kämpade för (5st). Vid 
enkättillfälle 2 hade majoriteten av flickorna en åsikt om vad kvinnorörelsen kämpade för 
(10st). En flicka visste inte vad kvinnorörelsen kämpade för (1st). Vi kan efter enkät 2 se att 
flickorna har ökat sina kunskaper om kvinnorörelsen och vad de kämpar för. 
 
När flickorna svarade på enkätfråga 3 – Vad betyder ordet självkänsla för dig? Vid 
enkättillfälle 1 hade majoriteten av flickorna en åsikt om vad ordet självkänsla innebar (7st). 
Ett få tal av flickorna visste inte vad ordet självkänsla innebar (3st). Vid enkättillfälle 2 hade 
alla flickor en åsikt om vad ordet självkänsla betydde (12st). Vi kan efter enkät 2 se att 
flickorna har ökat sin förståelse inför begreppet självkänsla.  
 
När flickorna svarade på enkätfråga 14 – Vad är du stolt över i din personlighet? Vi 
enkättillfälle 1 kunde majoritet av flickorna uttrycka vad de var stolta över i sin personlighet 
(9st). En flicka hade svårt att uttrycka vad hon var stolt över i sin personlighet (1st). Vid 
enkättillfälle 2 hade majoriteten av flickorna lätt att uttrycka vad de var stolta över i sina 
personligheter (11st). En flicka hade svårt att uttrycka vad hon var stolt över i sin personlighet 
(1st). Vi kan efter enkät 2 se att flickorna hade lätt att uttrycka vad de var stolta över i sina 
personligheter, men någon större förändring har ej skett. 
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Sammandrag av observationer 
 
Under denna rubrik sammanfattar vi samtliga värderingsövningar (bilaga 5 – 12) utifrån våra 
observationsprotokoll (bilaga 4). Under våra lektionstillfällen med flickorna genomförde vi 
olika värderingsövningar som krävde dialog, samförstånd och kommunikation. Vi turades om 
att observerade gruppen när flickorna genomförde dessa övningar. Övningarna genomfördes 
med en inledande introduktion av en av oss som ledare. Under de övningar och diskussioner 
som vi genomförde såg vi tydligt olika roller i gruppen. Några personer i gruppen verkade ha 
en stark ledarroll som inverkade något på de övriga i gruppen. Vi tror oss kunna se detta 
genom att några i gruppen satt tysta i stället för att delta i övningarna och diskussionerna. 
Gruppen har vid några tillfällen uppträtt ”spidade” och högljudda, men vid tillsägelse har de 
dock dämpat ljudnivån. I stort har övningarna och diskussionerna fungerat bra och de flesta 
har verkat förstå syftet. Vi har även kunnat iaktta att några av flickorna hade bestämda åsikter 
om vårt valda ämne som stred emot vårt syfte. Många kloka tankar, åsikter och funderingar 
har dock kommit fram kring kön, feminism och jämställdhet under arbetets gång - en 
medvetenhet kring de orättvisor som drabbar det kvinnliga könet i samhället. De flesta av 
flickor i gruppen verkade säkra på sina argument och de diskuterade bra i 
gruppdiskussionerna. Flickorna var väldigt duktiga på att reflektera om sig själva, både 
positivt och negativt. Flickorna hade tillsammans i grupp lätt att ge varandra budskap, 
feedback och lyssna på varandra. Under observationstillfällena kunde vi tydligt se att 
flickorna hade funderingar på för och nackdelar med att vara flicka. Många av flickorna 
hävdade vid upprepade tillfällen att pojkarna behöver ta mindre ansvar. Flickorna tyckte att 
vissa fördelar med att vara flicka kunde vara att ”fixa” med sitt utseende och att man lättare 
kan prata med kompisar om känslor. När flickorna fick uttrycka sin syn om andra flickor 
ansåg de att de inte står ut med andra flickor som snackar skit och sprider rykten. Flickorna 
ansåg att alla påverkas av media och reklam. Flickorna hade svårt att se reklamens 
budskap/underbudskap. De ansåg att modellerna i media och reklamen har ett eget val att 
ställa upp på bild. Flickorna såg vagt skillnaden på kvinno/mansyrken och hur de värderas. 
Flickorna ansåg att pojkarna har samma typ av fritidsaktiviteter som de själva. De tyckte att 
det som skiljer dem åt var att pojkarna har bättre träningstider och att de lättare kan göra 
karriär inom sportens värld. Flickorna fick en inblick om hur fritiden värderas och varför den 
värderas olika för flickor och pojkar. Flickorna fick en insikt om vad som påverkar vår syn på 
ideal och skönhet. Flickorna ansåg att det inte fanns något specifikt ideal, att alla får se ut och 
vara som de vill. De uttryckte att det var media som påverkar och bestämmer idealen. 
Flickorna ansåg att kvinnokampen förr handlade om att kvinnorna förr att få arbeten utanför 
hemmet och för att få rösträtt. Idag ansåg de att kvinnokampen handlade om att kvinnorna ska 
få högre lön och jämlikhet mellan kvinna och man. Majoriteten av flickorna ansåg att de har 
samma möjligheter som pojkarna i yrkeslivet, men att det är upp till var och en om man vill 
uppnå samma möjligheter. Makt för flickorna var de som bestämmer t ex stadsministern. De 
ansåg att om man har bra inflytande kan man lätt få makt, de som har makt kan göra vad de 
vill. Flickorna har även fått en insikt om bakgrunden till det förtryck de bemöt av, de uttryckte 
att kvinnor i samhället utsätts av mäns frustrationer ur deras kamp för att nå makt i samhället. 
Flickorna upplevde att någon varje dag inkräktade på deras integritet, men att de vågade säga 
ifrån. 
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Diskussion 
 
 
Reliabilitet  
 
För att studera vårt syfte använde vi oss av anonyma ostrukturerade enkäter som förstudie. 
Sedan hade vi åtta tillfällen med värderingsövningar och dessa valde vi att studera med 
strukturerade observationer. Vid sista tillfället lämnade vi åter ut samma anonyma 
ostrukturerade enkät som slutstudie. Sedan valde vi att kategorisera enkät 1 och 2 enligt vårt 
syftes givna kategorier; feminism, kön, jämställdhet och självkänsla. Under våra möten med 
flickorna visar våra mätmetoder tydligt att flickorna har svårt att erkänna feministiska 
grundtankar och värderingar. Vi som ledare har naturligtvis påverkat undersökningen genom 
vår närvaro och vårt brinnande engagemang för feminism. Ibland var kanske vi som ledare 
stressade pga. alla tillfällen som föll bort, och vår stress kan ha påverkat flickornas utrymmen 
under lektionerna. Vissa elevers oengagemang för vårt valda ämne kan ha påverkat resultatet. 
Andra faktorer som kan ha inverkat är vårens alla lovdagar, en veckas praktik och ett flertal 
störande moment under lektionerna. En del av flickorna tyckte ibland att våra övningar var 
tråkiga. Trotts detta har flickorna till stor del aktivt deltagit i diskussionerna. Vi anser att våra 
mätmetoder är tillförlitliga och att detta var ett bra sätt att mäta studien på, och att vårat 
resultat inte är missvisande. Vi skulle ha kunnat använda mindre enkätfrågor i enkät 1 och 2. 
Vi fick in mer material än vad vi behövde för att utföra studien, men överskottsmaterialet har 
gett oss ovärderlig information och berikat studien. På grund av att vissa flickor dominerade i 
övningarna så skulle vi eventuellt ha kunnat ha haft enskilda intervjuer för att få en större 
inblick i vad varje enskild flicka hade för åsikter och tankar om vårt valda ämne. Resultatet 
kan ha blivit annorlunda ifall vi hade fått träffa flickorna under en längre sammanhängande 
tid. Vi anser att vår studie med flickorna kunde ha varit betydligt lättare att genomföra om 
skolan aktivt skulle främja läroplanens paragraf för jämställdhet i sitt dagliga arbete med 
eleverna. Vi tror att vi har ”sått ett frö” hos flickorna och att de med mognad och 
livserfarenhet kommer att reflektera och våga se kvinnans underordnade ställning i samhället.  
 
 
Validitet 
 
Genom våra mätmetoder har det varit ganska lätt att mäta vårt syftes kategorier; feminism, 
kön, jämställdhet och självkänsla. Vi anser att vi lyckats mäta det vi avsett. Mätmetoderna har 
varit tydliga och väl genomtänkta. Vi anser att vi under hela arbetets gång har kunnat se en 
”röd tråd” löpa genom studien. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med examensarbetet var att genom värderingsövningar, försöka stärka självkänslan 
och medvetandegöra unga flickors syn på feminism, kön och jämställdhet. Vi har i 
bakgrunden tagit upp ämnen som har relevans för vår undersökning. Vi har sett att mycket 
som beskrivs i litteraturen även stämmer i empirin. Resultatet av vår undersökning blev 
tillförlitligt trots att tiden var knapp. Vi tror att vi har ”sått ett frö” hos flickorna och att vi har 
lyckats att medvetandegöra dem när det gäller feminismens innebörd och vad kvinnorörelsen 
kämpar/kämpade för.  Flickorna ökade sin förståelse för att de inte har samma möjligheter 
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som pojkarna i livet och att det finns speciella orättvisor som drabbar flickorna.  Flickorna 
insåg vad som är svårt med att vara flicka i dagens samhälle. Flickorna ökade även sin 
förståelse inför begreppet självkänsla och de hade lätt att uttrycka vad de var stolta över i sina 
personligheter och andras. De flesta av flickorna var engagerade under passen och de verkade 
säkra på sina argument och deltog aktivt i gruppdiskussionerna, de lyssnade och visade 
respekt för varandras åsikter. Under våra arbetspass med flickorna har vi tydligt kunnat läsa 
av gruppen. Några personer hade en stark ledarroll som inverkade något på de övriga, detta 
ledde till att några i gruppen satt tysta i stället för att delta i övningarna och diskussionerna. Vi 
har även kunnat iaktta att vissa av flickorna hade bestämda åsikter om vårt valda ämne som 
stred emot vårt syfte. Vid flera tillfällen (enkäter/observationer) kunde vi tydligt se att 
flickorna ändrade sina åsikter och argument flertaliga gånger. Flickorna ansåg att de aldrig 
känt sig hindrade pga. sitt kön, dvs. flicka. Detta tror vi kan bero på att flickorna inte vill inse 
sin underordnade ställning i samhället. Vi tror att flickorna med mognad och livserfarenhet 
kommer att reflektera och våga se kvinnans nuvarande position. Lerner (1999) skriver om 
unga flickor som undviker att kalla sig feminister. Lerner anser att det inte är särskilt 
överraskande att en del unga flickor tvekar att kalla sig feminister, även om de stöder 
feministiska mål. För kvinnan har de aldrig varit lätt att kämpa i egen sak, för om vi gör det 
blir vi oftast snabbt inplacerade i kategorier. Vi kanske sägs höra till de där ”argsinta 
kvinnorna” eller till och med blir anklagade för att vara mans hatare. Kanske stämplas vi som 
kalla eller okvinnliga. Att bli utsatt för sådana nedsättande anklagelser är smärtsamt och kan 
bidra till att tysta oss anser Lerner. Länspolismästare Lindberg (2003) uttrycker av erfarenhet 
att det finns två grupper av människor som har svårt att ta till sig feminismens budskap, och 
det förtryck kvinnan utsätts för. Lindberg menar att dessa två grupper är unga flickor och 
äldre män med makt. De flesta av Flickorna vill inte känna vid att det överhuvudtaget 
existerar ett förtryck i samhället, och väljer att tiga. Män med makt känner sig personligt 
hotade och påhoppade och odlar i stället okunskap om ämnet i samhället, avslutar Lindberg. 
Flickorna menade att flickor och pojkar inte behandlas lika i skolan. De ansåg att pojkarna har 
det svårare i skolsituationen. Vi kan se att de flesta av flickorna åter igen inte vill inse sin 
underordnade ställning i samhället – på fritiden och i skolan. Under vår undersöknings gång 
har flickorna tagit pojkarna i sitt försvar vid flertaliga tillfällen. Till en början förstod inte 
några av flickorna riktigt vad begreppet feminism innebar. Detta ledde till att de såg oss i 
våran ledarposition som ”manshatare”. När vi som ledare kom till insikt om detta så 
klargjorde vi återigen tydligt för flickorna vad feminism innebar. Efter detta tillfälle kunde vi 
se en tydlig attityd förändring.  
 
Vi anser att vår studie med flickorna kunde ha varit betydligt lättare att genomföra om skolan 
aktivt skulle främja läroplanens paragraf för jämställdhet i sitt dagliga arbete med eleverna, 
redan från grundskolan. Liksom flickorna har vi under hela vår skoltid saknat information om 
jämställdhet och inflytande av läroplanens paragraf. Flickorna hade tidigare under sin 
högstadietid endast en gång kommit i kontakt med feminism och jämställdhet under skoltid. 
Och detta initiativ togs av äldre elever på skolan som engagerat sig i grupp för kampen om 
jämställdhet. I Utbildningsdepartementets (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
kan man ta del av detta citat: 
 

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, kap1). 
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Vi instämmer med Lerner (1999) som anser att feminismen lever och frodas. Feminismen 
fortsätter att förändra inte bara värden omkring oss utan också kvinnors och mäns hjärtan, 
sinnen och själar. Precis som medborgarrättsrörelsen är kvinnorörelsen mäktig och utbredd, 
men eftersom kvinnorna har varit så framgångsrika i sin kamp har motreaktionen mot oss 
varit häftig. Feminismen kommer inte att försvinna hur många författare som än nekar till att 
den redan är död. Kvinnors röster kan inte längre tystas ner eller glömmas. Vi kan inte heller 
utraderas från samhället menar Lerner. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det hade varit intressant och lärorikt att se hur resultatet skulle bli om vi fick längre tid på oss 
att utföra studien. En längre tidsperiod skulle innebära att vi hann påverka och stärka gruppen 
betydligt – hinna se varje enskild individ. Med säkerhet skulle resultatet bli mer bestående och 
trovärdigt.  
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Bilaga 1
Enkät 1 och 2 
 
Var snälla och svara så utförligt som möjligt på frågorna. Skriv inga namn på enkäterna. 
 
 
1. Vad betyder ordet feminism för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Vad betyder ordet jämställdhet för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Vad betyder ordet självkänsla för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Vet du vad kvinnorörelsen kämpar 
för?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Har du någon gång känt dig hindrad pga. ditt kön, på olika 
sätt?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Vad tycker du är härligt med att vara 
flicka?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. Vad tycker du är svårt med att vara 
flicka?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 

8. Vad har du för drömmar om 
framtiden?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Ser du någonting som kan stoppa dina 
framtidsdrömmar?____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. Har du någon förebild, i så fall 
vem?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. Vad är självförtroende för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Hur tror du att man får ett bra 
självförtroende?______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13. Hur tror du att man får ett dåligt 
självförtroende?______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. Vad är du stolt över i din 
personlighet?________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
15. Finns det speciella orättvisor som drabbar er 
flickor?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 

16. Har ni flickor samma möjligheter som pojkarna i 
livet?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
17. Vad anser du om 
pornografi?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
18. Vad är makt för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
19. Vad är integritet för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
20. Vad anser du att sexuella trakasserier 
är?_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
21. Vad är fritid för 
dig?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
22. Vad gör du på din 
fritid?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
23. Finns det något som hindrar dig från att utöva önskade 
fritidsaktiviteter?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
24. Vad tycker du skiljer ett 
”kvinno”/”mansyrke”?_________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
25. Tycker du att flickor och pojkar behandlas likadant i 
skolan?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
26. Vad läser du/har läst för 
flicktidningar?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
27. Vad tittar du på för tv 
program?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
28. Varför tittar du just på dessa 
program?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Bilaga 2 
Enkät resultat 1 
 
Under denna rubrik redovisar vi enkätsvaren från den 2003-03-25 som vi kunnat urskilja i 
första frågeformuläret.  
 
 
Fråga 1: Vad betyder ordet feminism för dig? 
Totalt: 13  
Bortfall: 3 
• Att kvinnor är lika mycket värda som män. 
• Jag vet inte riktigt vad det betyder, men att tjejer ska ha lika rätt som killar.. 
• Mycket! 
• Det betyder inte så mycket, jag tycker allt är bra som det är. 
• Strävan efter någonting ouppnåeligt.  
• Jag vet inte vad det är. 
• Om man är feminist vill man att kvinnorna ska ha lika lön som männen vid lika arbete. 
• Det står väll för jämställdhet, att kvinnor ska stå på sig och sånt. 
• Vet inte! 
• Att kvinnan ska ha lika rätt som mannen. 
 
 
Fråga 2: Vad betyder ordet jämställdhet för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Att alla ska ha lika rätt. 
• Att män och kvinnor är lika värda. 
• Att båda könen ska ha samma villkor och rätt i samhälle. 
• Tillexempel att kvinnor och män har samma lön om de har likadant arbete. 
• Att det ska vara jämställt mellan alla, inte bara mellan kvinnor och män, även mellan 

svarta och vita. 
• Likhet. 
• Det är väll när alla är lika. 
• Att alla är lika mycket värda. 
• Att alla har lika mycket rätt till allting. 
• Att alla behandlas lika, så ska det vara! 
• Jämlika mellan kvinnor och män. 
• Att kvinnor och män är värda lika mycket. 
• Att tillexempel en kvinna ska ha lika mycket i lön som en man om man jobbar med samma 

sak. 
 
 
Fråga 3: Vad betyder ordet självkänsla för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Att man vet vad man själv vill och kan. 
• Att vara mig själv och veta vad jag gilla och inte gillar. 
• Likadant som självförtroende. 



 

• Vet inte. 
• Att man känner sig själv, vet vad man tycker, hur man reagerar i olika situationer och typ 

är säker på sig själv. 
• Det vet jag inte. 
• Vad jag själv tänker och tycker. 
• Att man tycker om sig själv. Hur man är, ser ut osv. 
• Att man vet hur man reagerar i olika situationer och att man vågar stå på sig. 
• Vet inte. 
 
 
Fråga 4: Vet du vad kvinnorörelsen kämpar för? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Att få lika rätt som mannen. 
• För jämställdhet kanske? 
• Inte riktigt, kvinnors rätt typ. 
• Nej, kanske att kvinnor ska synas lika mycket som männen. 
• Nej. 
• Nej. 
• Nej. 
• Jämställdhet kanske? 
• Nej. 
• Vet inte. 
• Njae, kanske för kvinnor antar jag. 
• Nej, men jag antar att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. 
 
 
Fråga 5: Har du någon gång känt dig hindrad pga. ditt kön, på olika sätt? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Nej,  inte speciellt. 
• Nej, det har jag inte känt. 
• Ja, det tror jag alla har på något vis. 
• Nej. 
• Nej, aldrig vad jag kan komma på. 
• Nej, det tror jag inte. 
• Ja. 
• Nej, tror inte det. 
• Njae, killarna hörs mer och får mer uppmärksamhet än tjejerna i klassrummet, ibland. 
• Tjae, jag skulle gärna umgås mer med killar. Men har inte direkt känt mig hindrad pga. 

mitt kön. 
• Nä, inte vad jag kan komma på. 
• Det har säkert hänt, men jag kommer inte på något just nu. 
 
 
Fråga 6: Vad tycker du är härligt med att vara flicka? 
Totalt: 13 
Bortfall: 4 



 

• Allt! 
• En hel del. 
• Vet ej. 
• Det mesta. 
• Jag vet inte. 
• Att man kan prata ut med en kompis lättare än vad en kille kan. 
• Nästan allt, det mesta. 
• Att man kan vara sig själv och inte vara så ”matcho” jämt. 
• Att jag kan prata med mina kompisar. 
 
 
Fråga 7: Vad tycker du är svårt med att vara flicka? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Inget. 
• Vissa lägen är svåra. 
• Att hitta kompisar, tjejer fryser ut och snackar skit. 
• Vet inte. 
• Att man ofta faller för grupptryck. 
• Att vara ful. 
• Att man inte vågar gå ut ensam på kvällen om man bor i en storstad. 
• Att man är så fysiskt svag, måste tänka mycket på hur man ser ut. 
• Inget särskilt. 
• Inget speciellt. 
 
 
Fråga 8: Vad har du för drömmar om framtiden? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Att bli riktigt bra i handboll, ha en egen häst och ha ett jobb jag gillar. 
• Att bli artist. 
• Att bli kock eller florist. 
• Jag vet inte, hitta den stora kärleken. 
• Jag vill bo på en gård ute på landet. 
• Något inom juridik eller make-up artist. 
• Bli rik, känd, och ha en bra och fin familj med min nuvarande pojkvän, och att vi för alltid 

ska leva lyckliga och friska. 
• Skaffa kille, barn och ha ett bra jobb tex. frisör. 
• Massa olika. 
• Vet inte, jag har inte funderat på det än. 
• Att bli lastbilschaufför. 
• Att bli inredningsarkitekt och ha man och barn. 
• Satsa på dans. 
 
 
Fråga 9: Ser du någonting som kan stoppa dina framtidsdrömmar? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 



 

• Skador. 
• Ja, det är svårt att utbilda sig till det yrke jag vill utbilda mig till. 
• Typ allt! att mitt drömyrke är ett mansjobb 
• Nej. 
• Nej, kanske om jag blir sjuk eller så. 
• Nej, det gör jag inte. 
• Mina betyg, min rygg, mitt förhållande, jag. 
• Nej. 
• Jag har kanske inte råd med det. 
• Otur. 
• Nej, tror inte det. 
• Nej. 
• Nej, det gör jag inte. 
 
 
Fråga 10: Har du någon förebild, i så fall vem? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Wragnes, en handbollsspelare. 
• Ingen särskild. 
• Nej, det tror jag inte, kanske min storebror. 
• Nej, tror inte det. 
• Vet ej. 
• Hmmm, det är nog min moster, hon är frisör. 
• Ingen speciell, det finns många. 
• Nej. 
• Min kille Jimmy.  
• Tidningen Allt i hemmet. 
• Många idrottsstjärnor, när man ser dom blir man peppad. 
 
 
Fråga 11: Vad är själförtroende för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall:1 
• Att jag är mig själv, gör det jag vill göra och tycker är roligt. 
• När man tror på sig själv och gör vad man vill. 
• Att man tror på sig själv, vågar vara sig själv utan att bry sig om vad andra tycker och 

tänker om det. 
• Någon med bra självförtroende är någon som tror på sig själv. 
• Att man tror på sig själv, står på sig. 
• När man tror på sig själv. 
• Att vara stark, självständig, modig, våga säga vad man själv tycker och tänker. 
• Att man vågar stå för och visa vad man tycker. Att man tror på sig själv och inte låter 

någon trycka ner en. 
• Kunna lita på att jag duger. 
• Att man känner att man är bra på någonting och kan prata om det, att man är nöjd. 
• Att man vågar göra saker tex. den som har bra självförtroende kanske vågar göra mer 

men den som har dåligt självförtroende kanske inte vågar. 



 

• Att veta vad man vill och inte följa grupptrycket, att vara sig själv. 
 
Fråga 12: Hur tror du att man får ett bra självförtroende? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Av att veta vad man vill. 
• Vet inte, men alla är olika. 
• Intala sig själv att man är duktig och bra mm. 
• Man bestämmer sig för det. 
• Det vet jag inte, man kanske måste ha kompisar som stöttar och ställer upp för en. 
• Stå på sig själv, att andra säger saker till en som de verkligen menar. 
• Att man litar på sig själv. 
• Om man känner sig duktig och om andra får en att känna sig duktig. 
• Genom att vara sig själv och skita i alla andra. 
• Man ska tro på sig själv. 
• Uppfostran, inte falla för grupptrycket, vara med dom man vill vara med.  
• Tro på sig själv. 
 
 
Fråga 13: Hur tror du att man får ett dåligt självförtroende?  
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Om folk trakasserar någon annan. 
• Nertryckande kommentarer, blickar mm. 
• Man tänker negativt. 
• Dålig uppfostran. 
• Kanske genom att bli kränkt på olika sätt vid olika tillfällen 
• Om man tror att man inte klarar av någonting och bara klagar. 
• Om någon snackar skit om en, om man gör något misstag/olycka som alla skrattar åt, om 

man får sitt utseende kommenterat.  
• Jämförelser med andra, negativa tankar. 
• Om man tänker negativa tankar om sig själv, kanske är mobbad eller blivit utsatt för 

någonting. 
• Man blir mobbad eller får mycket kritik. 
• Man intalar sig att man är dålig mm. 
• Om folk ger en dumma kommentarer hela tiden. 
 
 
Fråga 14: Vad är du stolt över i din personlighet? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Att jag är mig själv. 
• Vågar vara mig själv. 
• Att jag vågar vara mig själv, jag tycker om att hjälpa andra. 
• Att jag vet att jag kan, istället för att tro att jag inte kan. 
• Jag vet inte, inget tror jag. 
• Olika saker. 



 

• Olika saker.
• Inget, vissa dagar kan känna bättre än andra. 
• Att jag vågar vara mig själv. 
• Allt! 
 
 
Fråga 15: Finns det speciella orättvisor som drabbar er flickor? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Vet inte så mycket, tror inte det. 
• Nja, i så fall i gympan alla gillar inte fotboll och hockey. 
• Kan inte komma på något speciellt. 
• Nja, inte vad jag vet.  
• Inte vad jag kan komma på. 
• Det finns det säkert men jag kan inte komma på någonting nu. 
• Löneskillnader t ex. 
• Vet inte. 
• Lägre lön, bli kallad fula saker tex. hora och sånt. 
• Ja, flickor har ofta minde lön, det är fel. 
• Inte vad jag kommer på just nu, men det är säkert mycket. 
• Nej. 
 
 
Fråga 16: Har ni flickor samma möjligheter som pojkarna i livet? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Ja, om vi vill. 
• Inte riktigt. 
• Joo, det tror jag. 
• Ibland, det finns mycket diskriminering mot kvinnor, då är det inte lätt. 
• Nej, det tror jag inte att vi har. 
• Ja, absolut. 
• Ja. 
• Nej eller det beror  på, jag tycker inte det är mycket. 
• Nej, inte alls. 
• Ja, det tror jag. 
 
 
Fråga 17: Vad anser du om pornografi? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Jag tycker att det är ”skabbigt” och overkligt. 
• Det är helt jävla sjukt och förnedrande. 
• Äckligt! 
• Ingen kärlek.  
• Onödig och  overkligt. 
• Hemskt. 
• Inte bra. 



 

• ”skabbigt” inte så verkligt. Det är väll okej om folk ser på porr, bara dom inte får fel 
verklighetsuppfattning. 

• Man får en sjuk/dålig bild vad sex är. Det är sjukt, onormalt och vidrigt. 
• Sjukt! 
• Sjukt! 
• Knäppt, tjejerna i filmerna får ta ansvaret själva. 
 
 
Fråga 18: Vad är makt för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Att veta var man har sig själv och sina vänner. 
• Att man bestämmer och makt kan vara på olika sätt. 
• Att man känner att man har övertaget och bestämmer. 
• Att ha kontroll över mitt eget liv. 
• Kunna styra och bestämma över saker. 
• Att kunna styra över andra, vara gängledare, göra vad man vill utan att ta 

konsekvenserna. 
• Det är när någon bestämmer över någon annan. 
• Intelligens, självförtroende, omtänksamhet, och så tragiskt nog pengar och egoism. 
• Att jag känner mig trygg i skolan och hemma. 
• När någon bestämmer över en. 
• Att kunna bestämma över hur jag skall leva mitt eget liv. 
• Typ kungen. 
 
 
Fråga 19: Vad är integritet för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 5 
• Vet inte vad det betyder. 
• När någon kommer och stör, där man inte vill bli stör. 
• Vet inte vad det är. 
• Ingen aning. 
• Vet ej. 
• Vet ej. 
• Vet inte vad det är. 
• Vet ej. 
 
 
Fråga 20: Vad anser du att sexuella trakasserier är? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Om man tex. blir kallad hora, bitch. 
• Svårt att förklara. 
• Snuskiga smeknamn, tafs och kladdande. 
• Om man tafsar, våldtar någon utan att personen är med på det. 
• Bli våldtagen. 



 

• När någon blir sexuellt utnyttjad. 
• När en person utsätter en annan för något de inte vill sexuellt. 
• När någon tafsar och man säger ifrån och personen inte slutar. 
• Ofrivilligt tafsande.  
• Ofrivilligt berörande. 
• När någon trycker ner en och säger fula saker, om t ex könet, eller tafsar. 
 
 
Fråga 21: Vad är fritid för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Att få vara med kompisar och min häst. 
• När jag slipper skolan. 
• När man får göra som man vill. 
• När jag är helt ledig, får gå ut och gå eller springa med mina kompisar, då kan man prata 

ut. 
• Tiden när man slipper skolan och alla måsten. 
• Det jag har efter skolan är min fritid. 
• Vara med kompisar, göra saker som man gillar. 
• All tid utanför jobb och skola. 
• Tiden efter skolan eller då man inte är i skolan. På fritiden kan man hålla på med någon 

sport, lyssna på musik och vara med kompisar.  
• När jag får göra vad jag vill. 
• Man är ledig och kan göra vad man vill. 
• Att man får göra vad man vill. 
• Att man får göra vad man vill. 
 
 
Fråga 22: Vad gör du på din fritid? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Spelar handboll, rider och är med kompisar. 
• Olika saker, är med kompisar, rider, kör  häst och tittar på TV. 
• Går på stan, är med kompisar, tittar på TV mm. 
• Är med kompisar och åker slalom. 
• Är i stallet och umgås med komopisar. 
• Är med kompisar. 
• Är med kompisar, tittar på TV, spelar dator och festar. 
• Är hemma, rider och är med kompisar. 
• Ser på TV, är med kompisar och går på hockey. 
• Dansar, tränar hockey och handboll. 
• Dansar. 
• Är med kompisar och går på hockey. 
• Rider och är med mina vänner. 
 
 



 

Fråga 23: Finns det något som hindra dig från att utöva önskade fritidsaktiviteter? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Nej. 
• Nej. 
• Jag har en mamma som har MS som jag ofta måste hjälpa. 
• Ja, att det inte finns någon ishall där jag bor. 
• Ja. 
• Att det är långa dagar i skolan. 
• Ja, kondition, jag har astma, dålig rygg och ont i knäna. 
• Nej. 
• Tid, ibland hinner jag inte om det är mycket läxor, det är jobbigt! 
• Snön smälter och då kan jag inte åka slalom. 
• Nej. 
• Nej. 
• Nej. 
 
 
Fråga 24: Vad tycker du skiljer ett ”kvinno”/”mansyrke”? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Män har ofta fysiskt tyngre jobb. 
• Vet inte. 
• Mansjobb är mer fysiskt krävande, kvinnojobb är mer tänkande. 
• Kvinnor har typ kontorsjobb, män jobbar typ som snickare. 
• Lönen kan skilja på vissa ställen, det är fel! 
• Lönen kan skilja. Typiska kvinnojobb är t ex sjuksköterska, typiska mansjobb är t ex 

asfaltsarbetare. 
• Kvinnojobb är mer försiktiga, mansjobb är mer hårdhämta. 
• Mansjobb är ett mera fysiskt jobb. 
• Kvinnor har mera lugna jobb tex. dagis, män jobbar ofta med maskiner.  
• Ett kvinnojobb är något enklare än ett mansjobb, män jobbar med tunga och jobbiga 

saker. 
• Vet inte. 
 
 
Fråga 25: Tycker du att flickor och pojkar behandlas likadant i skolan? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Nej, jag tycker att lärarna är mycket hårdare mot pojkarna. 
• Ja. 
• Ja. 
• Oftast. 
• Ja. 
• Nej, lärarna hårdare mot pojkarna. 
• Ja, oftast. 
• Olika. 
• Nej, men det är inte så olika. 



 

• Nej, lärarna är hårdare mot pojkarna. 
• Nej, lärarna är mycket hårdare mot pojkarna. Det ställs mindre krav på pojkarna.  
• Nej, pojkar hörs mer.
• Ibland. 
 
 
Fråga 26: Vad läser du/har läst för flicktidningar? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Förut läste jag Frida, nu läser jag Cosmopolitan. 
• Frida Story och Hennes. 
• Frida och Frida Story, tidningarna är lite ”fjolliga”. 
• Frida och VeckoRevyn. 
• Jag läser inte tidningar. 
• Hästtidningen Pollux, Frida och Okej. 
• Elle. 
• Frida och VeckoRevyn. 
• Frida, VeckoRevyn, Julia, Cosmopolitan, Silikon, Hennes mfl. 
• Förut läste jag Julia. 
• Frida. 
• Frida, Okej och Min Häst. 
• Frida. 
 
 
Fråga 27: Vad tittar du på för tv program? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Big Brother, Vänner, barn program mm. 
• Osborns, Big Brother mm. 
• Sex and the city, Big Brother mm. 
• Tittar sällan på tv. 
• Sport, Vänner, Dawsons creak, komedi serier. 
• Big Brother, Boston publick, Full frys med Stefan och Krister, Hem till Midgård, Äntligen 

hemma och Tiger. 
• Boston publick. 
• Såpor, sport, allt utom porr. 
• Jag tittar på allt möjligt. 
• Förhäxad, Camp Malloy, Buffy och Vampyrerna mm 
• Parlamentet, Västa språket, Vänner och Boston publick. 
• Big Brother, Solbackens avdelning E och dokumentärer. 
• Big Brother och CSI. 
 
 
Fråga 28: Varför tittar du på just dessa program? 
Totalt: 13 
Bortfall: 0 
• Jag tittar på Big Brother för att det är på riktigt. Jag tittar på CSI för att det är spännade. 
• Dom är bra. 



 

• Intressanta, roliga, bra tidsfördriv. 
• Bra. 
• Bra. 
• Bra. 
• Roliga och bra. 
• Bra. 
• Skojiga. 
• Jag hinner inte titta på tv, det finns roligare saker att göra. 
• Det händer mycket och dom är bra. 
• Dom är bra. 
• Bra.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
Enkät resultat 2

Under denna rubrik redovisar vi enkätsvaren från den 2003-05-12 som vi kunnat urskilja i 
andra frågeformuläret. 
      
 
Fråga 1: Vad betyder ordet feminism för dig? 
Totalt: 13  
Bortfall: 1 
• Feminism är när man kan erkänna att tjejerna är förtryckta i samhälle. 
• Dom som vill att kvinnorna ska ha samma rätt som killarna. 
• Jämställdhet mellan män och kvinnor. 
• Det betyder jämställdhet mellan kvinnor och män. Att alla har lika rätt till bra och samma 

lön. Ingen är mindre värd än någon annan. 
• Man säger ifrån om att killarna får högre lön osv. 
• Om man vill ha det lika mellan kvinnor och män. 
• Att man vill ha jämställt i samhället. 
• Strävan efter något ouppnåeligt. Eller typ jämställdhet mellan kvinnor och män. 
• Inte så mycket! För jag är inte feminist! 
• Kämpa för kvinnors rätt. 
• Att man ska ha lika stor rätt som killar och att man ska vara lika värd. 
• Det betyder ingenting för mig, jag är inte feminist. 
 
 
Fråga 2: Vad betyder ordet jämställdhet för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Det är nästan samma sak som feminism, alla ska vara lika värda och ha lika rätt till allt. 
• Att alla ska behandlas lika; kön, nationalitet, utseende osv. 
• Det är ett bra ord, och så ska det vara, men tyvärr så är det ej så! 
• Likvärdighet. Att alla är lika och ska vara lika mycket värda – kvinnor, män, barn, vuxna, 

mörkhyade, ljushyade mm. 
• Att det är jämställt mellan män och kvinnor. Att båda könen har lika stor rätt i samhället. 
• Att alla ska få samma rätt till allt. 
• Att både män och kvinnor behandlas lika i samhället.  
• Att alla ska ha rätt till samma saker. Samma lön och att ingen ska behöva göra allt jobb.  
• Att det ska vara lika mellan alla. 
• Att det ska vara lika ställt mellan kvinnor och män. 
• Att kvinnor och män har lika rätt i samhället. 
• Det är när kvinnor och män har det lika i samhället. 
 
 
Fråga 3: Vad betyder ordet självkänsla för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Det är när man vet vad man vill och inte bara tycker som andra. 
• Att man tror på sig själv och gillar den man är. 



 

• Att man känner sig själv. Att man vet hur man reagerar i olika situationer. 
• Man tror på sig själv. 
• När man vet vad man vill ha. 
• Att man vågar vara sig själv och står på sig. 
• Att man känner sig själv. 
• Att man vet vad man vill, säker på sig själv. 
• Mycket! 
• Att man är säker på sig själv. 
• Tror på sig själv, vet vad man vill bli. 
• Det betyder mycket för mig, alla borde ha lite självkänsla i alla fall. 
 
 
Fråga 4: Vet du vad kvinnorörelsen kämpar för? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Jämställdhet. 
• För att få lika rätt och att ha samma lön som killarna mm. 
• Njae, inte riktigt, men jag gissar att det är typ kvinnors rätt i samhället osv. 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män. 
• Att det ska bli jämställt mellan kvinnor och män. 
• Vet ej. 
• Jämställdhet. 
• För kvinnornas rätt i samhället. 
• Nej det vet jag inte men det är säkert för att kvinnor ska ha lika rätt som män. 
• Nej, men jag tror att det är att kvinnor ska få det bättre i samhället. 
• Kvinnors rätt i samhället. 
 
 
Fråga 5: Har du någon gång känt dig hindrad pga. ditt kön, på olika sätt? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Nej det har jag inte. 
• Nej det har jag inte. 
• Nej  inte vad jag kan komma på. 
• Joo, killarna hörs och syns mer. 
• Nej. 
• Nej  det har jag inte. 
• Nej, inte alls. Förutom sånt här att man inte kan gå på herrtoaletter och sånt uppenbart. 
• Nej inte hittills i alla fall. 
• Nej, efter som jag bara nästan umgås med killar så behandlas jag också som en kille. 
• Det har jag kanske, men jag kommer inte på någonting just nu. 
• Nej, eller vi är ju fysiskt svagare. 
• Nej. 
 
 
Fråga 6: Vad tycker du är härligt med att vara flicka? 
Totalt: 13



 

Bortfall: 2 
• En massa saker är härliga. 
• Nästan allt. 
• Att man kan pussa på alla. 
• Inget speciellt, det har jag aldrig tänkt på. 
• T ex man kan sminka sig. Om killar gör det anses dom vara bög. 
• Man kan prata mer med kompisar. 
• Vet inte, jag har aldrig provat vara kille. 
• Man får bry sig om hur man ser ut utan att bli kallad för bög tex. 
• Att man kan prata mer med varandra, man vågar säga mer till kompisar om det skulle 

vara något som man vill prata om. 
• Man kan bevisa för killar att man inte är sämre. 
• Det finns mer härligt med att vara flicka än pojke. 
 
 
Fråga 7: Vad tycker du är svårt med att vara flicka? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Jag vet inget speciellt men man kan ju oftast inte lyfta lika tunga saker. 
• Att ha mens behöver ju inte killarna ha. 
• Man är fysiskt svagare, menstruation och att det är vi som ska föda barnen. 
• Att om man vill jobba med ett särskilt jobb kanske man inte får det om man är tjej. 
• Skvaller och skitsnack, makt och status. 
• Inget särskilt. 
• Inget är svårt, men det jätte jobbigt att ha mens. 
• Att alla tror att man är bitch, men jag kan vara som en kille. 
• Kommer inte på något. 
• Att vi är känsligare. 
• Har inte kommigt fram till det än. 
 
 
Fråga 8: Vad har du för drömmar om framtiden? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Att bli frisör, skaffa man, barn, familj och gifta mig. 
• Jag ska kunna resa runt i världen, sen skaffa familj. 
• Ha ett bra jobb och familj. 
• Jag ska inreda hus, gifta mig och flytta till Irland. 
• Ha en egen häst och bo på en stor gård på landet. 
• Att få ett bra jobb, gifta mig och få barn. 
• Gå ut gymnasiet (samhälls) flytta till Stockholm och gå en make up utbildning, söka jobb 

som make up artist. Så småningom skaffa familj. 
• Överleva. 
• Att gå fordons och bli lastbilschaufför. 
• Jag vill tävla hästhoppning på elitnivå.  
• Inredningsarkitek.



 

Fråga 9: Ser du någonting som kan stoppa dina framtidsdrömmar? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Att jag inte skulle komma in på det gymnasiet som jag vill gå, att jag inte träffa någon 

som jag vill ha barn med. 
• Nej, I så fall skulle det vara att jag inte skulle ha råd med en häst. 
• Att jag inte kommer in på gymnasielinjen, eller att att jag inte klarar av det. 
• Nej, det vill säga om jag inte får någon sjukdom eller dylikt. 
• Nej, eller i så fall att jag inte har råd med make up utbildningen. 
• Joo, med det vet man inte nu. 
• Nej,  det gör jag inte. 
• Jag kanske får ett jobb med låg lön, då har jag inte råd att ha en häst. 
• För låga betyg. 
• Nej, det gör jag inte! 
• Att jag inte kan resa till alla ställen i världen ensam, speciellt inte som kvinna. Att jag inte 

hittar ”den rätte”. 
• Nej. 
 
 
Fråga 10: Har du någon förebild, i så fall vem? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Min farmor och mina syskon, farmor är så snäll, min syster är så självständig och min 

bror vet så mycket. 
• Jag ser upp till min storasyster. 
• Whitney Houston, för att jag vill kunna sjunga lika fint. 
• Min mamma. 
• Nej, ingen speciell, jag vill vara som mig själv. 
• Ingen speciell. 
• Min kompis Jimmy. 
• Malin Bayard, kanske. 
• Min moster Katta för att hon är frisör. 
• Pappa. 
 
 
Fråga 11: Vad är själförtroende för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Samma sak som självkänsla. 
• Ungefär samma som självkänsla. 
• Det är mycket, jag tror gott om mig själv! 
• Att tro på sig själv och vara framåt. 
• Man tror på sig själv. 
• Att man tror på sig själv och vågar göra saker. 
• Det är när man vet vad man vill. 



 

• Att man tror på sig själv och tycker man är lika mycket värd som alla andra.
• Man vet vad man vill och man ändrar sig inte för någon. 
• Att man tror på sig själv och vågar stå på sig. 
• Att kunna lita på sig själv, tro på sig själv. 
• Man tror på sig själv.
 
 
Fråga 12: Hur tror du att man får ett bra självförtroende? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Man bestämmer sig för det, tror på sig själv. 
• Intalar sig själv att man är bra. 
• Man slutar att bry sig om vad andra tycker. 
• Man får veta av andra att man är bra på saker, och att man gillar sig själv. 
• Om man har bra kompisar, och om folk säger bra saker till en. 
• Kanske att man ska börja våga göra saker, alla har olika självförtroende. 
• Genom att tror på sig själv. 
• Om man tror gott om sig själv, alla är ju olika. 
• Om man tror på sig själv. 
• Att man tycker om sig själv. 
• Det kan man inte bara bygga upp, det kommer. 
 
 
Fråga 13: Hur tror du att man får ett dåligt självförtroende?  
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Att man säger att man inte klarar något och så gör man inte nåt, och då klarar man det 

inte. Det kan vara för att man sa att man inte skulle klara det. 
• Om någon hackar ner på mig osv. 
• Om man skäms och tror att man är dålig. 
• Att inte tro på sig själv. 
• Negativ inställning till allt. 
• Att man slutar tro på sig själv. 
• Om folk säger dumma saker till en. 
• Andra säger att man är dålig och till slut börjar man tro på det. 
• När andra går för långt och mobbar en. 
• Att man alltid ger kritik till sig själv. 
• Man försöker inte tillräckligt, om man får ta mycket skit. 
• Om man tänker negativt. 
 
 
Fråga 14: Vad är du stolt över i din personlighet? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Att jag oftast är glad och impulsiv. 
• Jag vågar vara mig själv. 
• Jag vill få andra att må bra och snackar helst inte skit. 
• Att jag klarar av ganska mycket och tror på mig själv. 



 

• Att jag är mig själv. 
• Att jag är snäll och en bra kompis. 
• Att jag står för vad jag tycker, och jag tar inte åt mig om tex. någon säger något 

dumt/snackar skit osv. 
• Det vet jag inte, svårt att avgöra. 
• Allt, och att jag kan vara mig själv inför alla. 
• Nästan allt, förutom att jag ibland vänder kappan efter vinden.  
• Jag vet inte riktigt, men det mesta. 
• Mycket. 
 

Fråga 15: Finns det speciella orättvisor som drabbar er flickor? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Mindre lön. 
• Nej. 
• Nej, bara mensen. 
• Inte som jag stött på i alla fall. 
• Löneskillnader 
• Ja, att man har svårare att hitta jobb. Man får mindre lön som kvinna mm. 
• Kanske, när man blir äldre, men inte än. 
• Joo, vi har högre krav på oss att se fräscha och bra ut. 
• Vet inte riktigt men det finns det nog. 
• Ja, killar får oftast högre lön än tjejer. 
• Joo, våldtäkter och sämre löner. 
• Nej, inte vad jag kan komma på. Kanske i andra religioner. 
 
 
Fråga 16: Har ni flickor samma möjligheter som pojkarna i livet? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Nej. Om vi te x är på en anställningsintervju och är gravida är det kanske inte så stor 

chans att hon får jobbet. 
• Ja! 
• Nej. Dom kan få jobb som byggnadsarbetare och brandmän, där har vi mindre chans. 
• Ja. 
• Nej. 
• Jag vet inte, kanske inte inom alla yrken. 
• Skulle tro det, jag har då haft det hittills. 
• Joo, eller typ inte alltid. 
• Ja. 
• Ja. Egentligen har vi ju det, men killarna får högre lön. 
• Jag vet inte, kanske inte riktigt. 
• Ja, vi tjejer  har mer möjligheter. 
  
 
Fråga 17: Vad anser du om pornografi? 
Totalt: 13 



 

Bortfall: 1 
• Jag tycker att det är sjukt. 
• Det är hemskt. 
• Tycker att det är töntigt, men man har ju ett val. 
• Det suger, alla är typ nerknarkade horor. 
• Det borde vara svårare att få tag på pornografi, så att bara typ vuxna kunde se det. 
• Skabbigt, skapar fel bild av sex. 
• Det är ju inte som i verkligheten. 
• Jag tycker väll inte speciellt bra om det, men jag tycker att om tjejerna vill vara som dom 

är så får dom väll vara det. 
• Kvinnoförnedring. 
• Bläää, borde inte få finnas, ger fel uppfattning. 
• Barnpornografi är fel. 
• Förnedrande
 
 
Fråga 18: Vad är makt för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Att man har övertaget och kan bestämma över en/flera. 
• Makt har man om man kan bestämma över sina drömmar. 
• Makt är väll att kunna påverka andra. 
• När man har mycket kompisar och bra självförtroende. 
• Att man bestämmer över något. 
• Pengar, självkänsla, självförtroende, utåtriktad, målinriktad, självsäkerhet. 
• Ingenting, sånt är ganska oviktigt. 
• Typ kungen. 
• Att det är någon som bestämmer. 
• Kunna bestämma över andra. 
• Makt, det är någon som kan säga saker som blir gjorda. 
 
 
Fråga 19: Vad är integritet för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Vet inte riktigt. 
• Jag vet inte, kommer inte ihåg. 
• Att ingen får röra mig där jag inte vill. 
• Vaa? 
• Något väldigt viktigt. 
• Jag vet inte, jag förstår inte riktigt vad som menas det. 
• Det betyder väll om någon kommer för nära, tex. någon man inte känner. 
• Vet ej. 
• Det beror på vem man är. Äckliga gubbar får inte komma för nära. 
• Vet inte. 



 

Fråga 20: Vad anser du att sexuella trakasserier är? 
Totalt: 13 
Bortfall: 2 
• Att man sexuellt nedtrycker en annan. Det behöver inte vara samlag. 
• När någon går för långt. 
• När någon tar på en utan att man vill. 
• När man blir kallad fula saker, eller att någon tar en där man inte vill att den ska ta. 
• För djävligt! 
• När någon säger något om en själv eller ens kropp, eller rör ens kropp utan att man vill 

det. 
• Ofrivillig beröring mm. 
• Om någon tar på ”känsliga kroppsdelar” utan att man vill det, säger dumma saker mm. 
• Att någon blir smekt och kysst utan att personen vill det.  
• När man råkar ut för saker eller får höra saker om sin kropp som man inte tycker om. 
• Hemskt. 
 
 
Fråga 21: Vad är fritid för dig? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Tid som man kan göra vad man vill med. 
• En fri tid som man kan göra vad man vill på. 
• När jag får vara med min häst och mina kompisar. 
• När jag får göra som jag vill. 
• En fri tid då man kan göra typ vad man vill. 
• Tid utanför skola/jobb, ledighet. 
• Att man får göra vad man vill. 
• När man får göra vad man vill. 
• När man kan ägna sig åt en hobby. Sånt man tycker är roligt. 
• Fritid är då man får göra det man vill. 
• Att jag själv kan göra det jag tycker är kul och att ingen annan kan säga åt mig att jag 

inte kan göra det.  
• Mycket. 
 
 
Fråga 22: Vad gör du på din fritid? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Umgås med kompisar, ser tv, går på stan, mm. 
• Jag är med kompisar för det mesta. 
• Rider, är i stallet, är med kompisar och har kul. 
• Jag rider, spelar handboll och är med kompisar. 
• Är med kompisar, rider och sånt. 
• Är med kompisar, shoppar och tränar. 
• Olika, är med kompisar och så. 
• Umgås med kompisar och sover. 
• Rider, är med kompisar och springer. 
• Rider, pluggar och är med kompisar. 



 

• Pratar i telefon, träffar kompisar…inte mycket. 
• Dansar. 
 
 
Fråga 23: Finns det något som hindra dig från att utöva önskade fritidsaktiviteter? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Nej. 
• För lite fritid. 
• Nej. 
• Nej. Det ända som hindrar mig är att jag  inte får  ta traktorkörkort än pga.  min låga 

ålder. 
• Nej.  
• Nej. 
• Nej. 
• Nej, inget speciellt. 
• Skolan tar upp nästan all tid, läxor och sånt. 
• Inget. 
• Nej. 
• Skolan. 
 
 
Fråga 24: Vad tycker du skiljer ett ”kvinno”/”mansyrke”? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Vet inte. 
• Männen jobbar mer fysiskt. En del anser väll att kvinnor är lika starka som män. Männen 

har inte samma tålamod att t ex jobba på dagis som kvinnorna har. 
• Män är kanske oftare chefer och jobbar som tex.  piloter, men kvinnor är kanske oftare 

mattanter. 
• Kommer inte på något just nu, men jag tror att det skiljer sig mycket. 
• Lönen kan ju skilja ibland tyvärr. 
• Ingenting. 
• Inget. 
• Ingenting. 
• Typ snickare är mansjobb och sömmerska är kvinnojobb.  
• Mansyrken är mer fysiskt ansträngande. 
• Att mansyrken oftast är mer fysiskt ansträngande t ex snickare. 
• Kvinnor tar hand om barn och tar hand om maskiner. 
 
 
Fråga 25: Tycker du att flickor och pojkar behandlas likadant i skolan? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Inte riktigt, pojkar får mer skäll. 
• Nej, pojkar får mer skäll om dom gör något, det får inte tjejer. 
• Ja. 
• Ja. 



 

• Jepp. 
• nej, oftast inte. 
• Nej. Killar har det svårare tex. med betyg och om de kommer för sent. 
• Nej. Om en kille och en tjej kommer för sent får oftast killen mer skäll. 
• Det är olika mellan lärare… 
• Nej, men det är både bra och dåligt. 
• Nej. Flickor är mer ”gullebarn” än killar. Killar får oftast mer skäll. 
• Ja. 

 
Fråga 26: Vad läser du/har läst för flicktidningar? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• VeckoRevyn och Frida. 
• Jag läser inte ”flicktidningar”. 
• Frida, Story och Hennes. 
• Jag läser Frida ibland men inte ofta. 
• Frida. 
• Förut läste jag Frida/Okej, nu läser jag Cosmopolitan. 
• Jag har läst Silicon, Cosmopolitan, Hennes, Frida, Julia, Story mfl. 
• VeckoRevyn. 
• Frida mm. 
• Frida. 
• Frida. 
• Frida, Okej mm. 
 
 
Fråga 27: Vad tittar du på för tv program? 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
• Vänner, Boston Public mm. 
• Big Brother, serier. 
• Vänner. 
• Jag tittar inte på tv, ser ibland typ Big Brother. 
• Komedi serier, Fast Lane, sport, Gilmor Girls, Dawsons Creek mm. 
• Big Brother, CSI, Parlamentet, Full Frys och Förhäxad. 
• Det är olika. 
• Boston Public. 
• Dokumentärer och olika filmer. 
• Olika. 
• Förhäxad, Talismanen och Dr Quinn. 
• Big Brother. 
 
 
Fråga 28: Varför tittar du på just dessa program? 
Totalt: 13 
Bortfall: 3 
• Jag tycker dom är bra. 



 

• Det ska vara humor. 
• Dom är spännande. 
• För att dom är bra och roliga. 
• Jag tycker att dom är bra. 
• Det är underhållande och så otroligt bra. 
• De är roliga. 
• För att det är roligt. Jag tycker att dom är bra.  
• Jag gillar dom. 
• Det är bra underhållning. 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
Observationsprotokoll 1 - 8 
 
Observationsprotokoll till värderingsövning 1. Att vara tjej 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Har flickorna funderingar på för och nackdelar med att vara flicka? 

 
Diskuterar flickorna förebilder och deras roller? 

Uttrycker flickorna sin syn om andra flickor?

 
Observationsprotokoll till värderingsövning 2. Självkänsla 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
  
Kan flickorna reflektera om sig själva, både positiv och negativt? 
 
Finns det en sammanhållande kraft och grupptillit bland flickorna? 
 
Lyssnar flickorna till varandra i gruppen? 

 
Observationsprotokoll till värderingsövning 3. Media och reklam 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Inser flickorna medias roll idag och hur den påverkar? 
 
Analyserar flickorna bilderna? 
 
Kan flickorna se reklamens budskap/underbudskap? 
 
 
Observationsprotokoll till värderingsövning 4. Kvinnor och mäns fritid 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Ser flickorna ser skillnaden på kvinno/mansyrken  och hur de värderas? 
 
Vad vill flickorna göra på sin fritid? 
 
Har flickorna fått en insikt om likheter och skillnader angående flickors och pojkars fritid? 
 
Har flickorna fått en insikt om hur fritiden värderas och varför den värderas olika för flickor 
och pojkar? 



 

Observationsprotokoll till värderingsövning 5. Utseende – att finna sin egen stil 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Har flickorna fått en insikt om vad som påverkar vår syn på ideal och skönhet? 
 
 
Observationsprotokoll till värderingsövning 6. Orättvisor då och nu 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Tog flickorna in samtalet om kvinnokampen/kvinnor i historien? 
 
Hur berör kvinnokampen flickorna idag? 
 
Vad är makt för flickorna? 
 
 
Observationsprotokoll till värderingsövning 7. Skolan 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Kan flickorna gå från ”gnäll och klagan till handling”? 
 
Kan flickorna göra något konkret av sin kritik? 
 
Har flickorna fått en inblick i olika former av konfliktlösning? 
 
 
Observationsprotokoll till värderingsövning 8. Förtryck av tjejer 
Utifrån vårt syfte med examensarbetet och värderingsövningarnas syften så har vi valt att ta ut 
frågeställningar som observations riktlinjer vid varje enskild övning. 
 
Har flickorna fått en insikt om bakgrunden till det förtryck de bemöts av? 
 
Har flickorna fått en insikt om deras rättigheter för att känna sig trygga? 
 
Förstår flickorna innebörden av rätten till integritet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 
Värderingsövning 1 – Att vara tjej - observation 

         
1. Att vara tjej 
(se observations protokoll 1) 
 
Totalt: 13  
Bortfall: 0 
Vecka: 1   
Datum: 2003-03-27  
Tid: 60 min 
Ledare: Emma 
Observatör: Carolina 

Vad ska jag bli? Vad vill jag bli? Vad kan jag bli? Att vara tonårstjej idag är både spännande 
och svårt. Allt är möjligt men det finns både synliga och osynliga begränsningar. Man möter 
motstridiga budskap. Förena kärlek, familj, barn, utbildning och eget arbete. Kvinnor och män 
har samma villkor, men behandlas i praktiken olika. Man ska vara frigjord och bejaka sin 
kropp och sexualitet, men inte vara för frigjord och utmanande. 
 
Syfte 
Att fundera på för- och nackdelar med att vara tjej. 
Att diskutera förebilder och deras roll. 
Att prata om synen på andra tjejer. 
 
Drömmar och hinder 
Ha en brainstorm – lista i tre spalter: 
Vad är härligt med att vara tjej? 
Vad är svårt med att vara tjej? 
Vad står jag inte ut med hos andra tjejer? 
Diskutera för – nackdelar med att vara tjej och på vilka sätt tjejer förtrycker varandra. 
 
Alla skriver på varsitt papper, läs en fråga i taget: 
Vilka drömmar, har du om framtiden? 
Vilka risker ser du i framtiden? 
Hur ser första steget ut mot drömmarna? 
Hur undviker du riskerna? 
Gör upp mål. 
Alla läser upp sina listor och får kommentarer på dem. 
 
Kvinnoförebilder 
En förebild är någon att se upp till, att beundra och imitera. Förebilderna har en kraftfull 
påverkan på oss, när vi växer upp i våra liv. De kan vara positiva eller inskränkande och kan 
ibland göra att vi känner oss underlägsna, om vi inte anpassar oss efter dem. Det är därför 
viktigt för oss att ha flera olika förebilder från vilka vi kan välja våra visioner om oss själva. 
 
Lista exempel på förebilder som tjejerna i gruppen har. Ge exempel om det behövs. Var 
beredd på att för många tjejer är det inte helt lätt att ta fram någon speciell förebild.
Alla i gruppen väljer en kvinna som påverkat dem. Det bör vara någon ni andra känner eller 
känner till. 



 

Fyll i arbetsbladet. 
 
Diskutera 
På vilket sätt vill du vara som henne? 
Hur påverkar denna kvinna dig? 
Är hennes påverkan positiv eller negativ? Är det möjligt för en förebild att ha negativ 
påverkan? I sådana fall, hur? 
Vilka kvalitéer har de kvinnor som vi ser upp till? 
Håller du med om dessa kvaliteter? 
Får vi bilder och värderingar från dessa personer? 
Vilka egenskaper har dessa kvinnor? Hur ser dessa ut i jämförelse med mäns? 
Är egenskaperna OK? Om, hur? Om inte, hur? 
Avsluta med att gå runt i gruppen och ta fram positiva egenskaper som var och en beundrar i 
den valda förebilden och finner hos sig själv. 
 
Vad vi kallar varandra 
Det finns många benämningar på kvinnor och tjejer. Oftast som killar kallar tjejer, men också 
som tjejer kallar varandra. I många grupper används könsord som ett sätt att trycka till tjejer. 
Lista alla ord ni kan komma på för kvinna, tjej och flicka. Diskutera: 
Vem kallar oss detta? 
Vilka ord beskriver tjejer/kvinnor? 
Vilka ord/namn vill vi inte bli kallad för? Varför inte? 
När blir kvinnor kallade dessa namn? Varför? 
Hur reagerar du på namn som du inte gillar? Vad gör du? 
 
Arbetsblad – ”Kvinnoförebilder” 
Pricka för de egenskaper som du beundrar: 
 
Sättet hon talar 
Vilken sorts kläder hon bär 
Sättet hon behandlar andra människor 
Mängden pengar hon förtjänar 
Det hus hon bor i 
Att hon är duktig på sitt jobb 
Att hon inte bryr sej om vad folk tycker  
Att hon har ett vackert ansikte 
Att hon har snygg figur 
Att hon arbetar hårt 
Att hon är snäll med andra 
Att hon har många barn 
Att hon inte är snobbig 
Att hon är lyckligt gift 
Att hon gör saker på sitt eget sätt 
Att hon har humor 
Andra egenskaper 

 
 
 
 
 



 

Observation 
Flickornas drömmar om framtiden var att bli rik, bilda familj, bli gift, skaffa barn, bygga hus, 
satsa på utbildning, få ett bra jobb, tjäna egna pengar och flytta till utlandet. Riskerna som 
flickorna såg i framtiden var att förlora allt, leva olyckligt, bli ogift, bli barnlös, få låga betyg, 
misslyckas med utbildning, att få ett dåligt jobb, att tjäna lite pengar och att dra på sig skador. 
Flickornas första steg mot sina framtidsdrömmar var att flytta utomlands, klara av gymnasiet, 
utbilda sig på universitet, flytta hemifrån, skaffa sig ett jobb. Flickorna undvek eventuella 
risker för att misslyckas med sina framtidsplaner genom att jobba hårt, kämpa på, vara stark 
och inte ge upp, sköta sig själv och ignorera andra, klara av gymnasiet och högskolan. 
Flickornas funderingar på nackdelar med att vara flicka var att man inte kan kissa överallt, 
PMS, att de tar mera ansvar än pojkar, att flickor borde få ”mens bidrag” av samhället, att 
flickor måste städa och diska, att de har mindre talan, löneskillnader, flickor har mindre makt 
än pojkar, flickor är fysiskt svagare, flickor måste föda barn, att de måste se bra ut hela tiden, 
i elitserien i hockey måste flickor/kvinnor ha galler på hjälmen för att skydda ansiktet medan 
männen/pojkarna bara behöver använda visir, i sportens värld (elitserien) uppskattas och lyfts 
bara män/pojkar,  i ridhoppning får det manliga könet vara klädd i röd kavaj medan det 
kvinnliga könet bara får vara klädd i svart, att bli kallad ”fjortis” (ett negativt ord för en flicka 
som har en massa smink, slappar, tror att de är något, är ofta någon i 7:an). Fördelarna med att 
vara flicka tyckte flickorna var att de kan ”fixa” med sitt utseende, att man kan prata med 
kompisar om känslor, att de kan föda barn, sminka sig utan att det ser konstigt ut, att flickor 
har ett mer varierat modeutbud och att de själva ligger för pojkarna i sin utveckling. Flickorna 
stod inte ut med andra flickor som snackar skit, ger utfrysningsblickar, tror att de är 
någonting, är ”fjortisar” och sprider rykten. Flickorna uttryckte att flickor kategoriserar in 
varandra i olika grupper så som coola, töntiga och ”fjortisar”. Dom ansåg även att flickor 
lättare lever upp till rykten och att det går mer rykten om flickor än om pojkar, och att 
flickorna alltid får skulden i ryktena. Något som flickorna tyckte var orättvist är att flickorna 
blir kallade hora medan pojkarna blir populära om man har t.ex. sex med ”många”. Flickorna 
ansåg att de tar åt sig mer personligt av rykten än vad pojkarna gör. När flickorna fick 
uttrycka ord som beskrev vad pojkar kallar flickor, men också vad flickor kallar varandra så 
nämnde de följande ord; fitta, hora, ”fjortis”, luder, slampa, bimbo, bitch, dum blondin, 
anorexia-barn, CP, damp-barn, mens-barn, kuk-sugare och madrass. Flickorna menade att det 
oftast är könsord som beskriver en flicka/kvinna, och dom vill absolut inte bli kallade dessa 
könsord/skällsord. Vid bråk, när man är osams, jämt, ansåg flickorna att de blir kallade dessa 
ord. Hora är det värsta ord flickorna kan bli kallade. Kvinnliga förebilder som flickorna hade 
är familjemedlemmar som farmor, mamma och syster. Idrottare som Kajsa Bergkvist, 
Carolina Klyft, Kim Martin och Helena Lundmark. Flickorna såg även upp till 
skådespelerskorna Julia Roberts och Sandra Bullock. Övriga förebilder som de nämnde var 
författarinnan Astrid Lindgren, sångerskan Whitney Houston, kompisar och en danslärare. 
Under diskussionen uttryckte flickorna nedsättande åsikter om ”sexiga och våpiga” kvinnor. 
Egenskaperna som flickorna beundrade hos dessa förebilder var bl.a. sättet hon behandlade 
andra människor på, att hon var snäll mot andra, att hon inte var snobbig, att hon gjorde saker 
på sitt eget sätt och att hon hade humor.  
 
 
 
 
 
 
 



 

     
      Bilaga 6 

Värderingsövning 2 – Självkänsla - Observation 
 
2. Självkänsla 
(se observations protokoll 2) 
 
Totalt: 13  
Bortfall: 3 
Vecka: 2  
Datum: 2003-04-01  
Tid: 60 min 
Ledare: Carolina 
Observatör: Emma 
 
Självförtroende och självkänsla vad är egentligen det? Och hur får man det? Självförtroende 
är att tro på sig själv och sin förmåga, att veta att man är kunnig och kompetent inom vissa 
områden. Självinsikt är att ha insikt om sig själv och därmed veta vem man är. 
Kombinationen av självförtroende och självinsikt ger självkänsla. Den som har självkänsla 
accepterar sig själv som hon är. Hon duger med sina talanger och begränsningar! Hon känner 
sitt människovärde och vet att hon är unik. Självförtroendet kan vi träna oss till genom att t ex 
gå på kurs, läsa, lyssna eller träna på egen hand, exempelvis genom att våga göra något fast 
det är skrämmande eller obehagligt. Självinsikt kan man på samma vis träna sig till, det är 
antingen något man haft turen att få med sig i bagaget hemifrån, eller något man medvetet 
sökt sig fram till, t ex kan en livskris som man bearbetat ge större självinsikt. Från att man 
som liten tyckt att man kan klara det mesta, ska man i tonåren börja återerövra detta, men då 
med självinsikt. Då kan man träna sig att våga olika saker och att bryta inre negativa budskap 
som man fått och återger. Det kan man göra på olika sätt t ex genom att skriva, måla, samtala, 
fundera, gestalta i rollspel, gå i terapi etc. 
 
Syfte 
Att ge en teoretisk bild av hur självförtroende och självkänsla hänger ihop. 
Att träna och diskutera självkänsla. 
Att reflektera över vem man är. 
Att skapa positiv och negativ uppskattning och påståenden om oss själva. 
Att upptäcka hur grupptillit växer fram och ger en sammanhållande kraft. 
Att lyssna till andra grupp medlemmar. 
 
Gör en ”brainstorming” kring: Vad är självkänsla? Vad är självförtroende? 
 
Diskutera 
Hur man får självförtroende, självinsikt och självkänsla? 
Tankens kraft och positivt tänkande, tror ni på det? 
Självuppfyllande profetia! Vilken betydelse har det om man inte tror att man ska klara något? 
 
Att vara som alla andra 
Vi utgår ofta från att det normala är det rätta, det som flest människor gör. Men det är viktigt 
att våga ifrågasätta det normala, att söka sin egen väg och att våga göra bort sig, att våga 
pröva något nytt. Att ge sig ut i det okända är att våga utvecklas och växa. Syftet med att 



 

utsätta sig är inte att man ska pressa sig för att må dåligt, eller vara dumdristig. En hel del 
ångest släpps lös, men att övervinna den gör att man känner sig säkrare och vågar ge sig på
nya utmaningar. Glöm inte att humor och skratt är viktiga redskap. Vi har alla upplevelser då 
och då av tvivel på oss själva, vi frågar oss om vi är normala. Vi jämför oss med våra 
jämlikar. Detta kan vara jobbigt, men är en del i vår utveckling och viktiga och användbara 
upplevelser som är en förutsättning för självinsikt. Vi har svårt att ta emot beröm. Vi tänker 
alltför ofta i negativa mönster t ex äsch det menade hon inte. Det sa hon bara för att vara snäll. 
Om vi ser dessa mekanismer och tränar oss i att tänka annorlunda kan vi förändra bilden av 
oss själva. Ingen människa är född med en negativ bild av sig själv. Den får vi på vägen, ju 
tidigare desto starkare. 
 
Fundera två och två över negativa budskap ni ger till er själva. Samla dem på ett papper och 
diskutera. 
 
Att få och ge positiva budskap 
Sitt i en ring. Gruppen tänker på den första i ringen och alla kommer med ett positivt 
påstående om personen. Tydliggör för gruppen att påståendet är mer eller mindre ytligt 
beroende på hur väl man känner individen.  
 
Att väva ett nät 
Alla sitter i en cirkel, ledaren håller ett garnnystan i sin hand, tråden löper runt ett finger. 
Ledaren börjar med ett positivt och ett negativt påstående om sig själv och kastar sedan 
nystanet till någon annan i gruppen, som lindar garnet runt ett finger och gör likadant. Fortsätt 
tills alla i gruppen fått nystanet. 
 
Diskutera 
Vad är svårt med att säga något positivt respektive negativt om sig själv? 
Vad var lättast respektive svårast att tala om? 
Ibland kan några av flickorna ha mycket svårt att säga något bra om sig själva, en möjlighet är 
att låta dem fundera och komma igen när nätet är byggt. I gruppen kan man sen utveckla det 
hela genom att man säger något positivt om den man kastar nystanet till. 
 
Frågor och svar – en lek 
Sitt runt ett bord med kortleken (se arbetsblad) på bordet. Den första personen tar ett kort och 
svarar, sedan får de andra kommentera om de vill. Gå varvet runt tills korten är slut. Det är 
viktigt att betona att man får tycka vad man vill. Utvärdera genom att fråga hur de upplevt 
leken. 
 
Positivttänkande 
Alla tjejer skriver ner på papper. Klargör att ingen måste berätta vad den skrivit och att det är 
viktigt att alla är ärliga mot sig själva. 
Vad tycker du bra om hos dig själv? Minst tre saker. 
Vad är du stolt över hos dig själv t ex något du gjort, sagt etc.? 
Vad är det svåraste du gjort och lyckats med? 
Vad är du stolt över i din personlighet? 
Om gruppen vill så berätta vad de skrivit. Låt var och en läsa högt vad hon skrivit. Man kan 
också läsa varandras lappar högt. Om det inte går så låt tjejerna spara lapparna och betona att 
det är mycket viktigt att formulera positiva saker om sig själv. 
 



 

Att berätta om sig själv 
Genom att få frågor och att berätta om sig själv och sin historia blir vi tydliga för varandra, 
men också tydligare för oss själva. Det är också viktigt och lärorikt att få vara i centrum/fokus 
för den person man är, inte för det man gör eller presterar. 
Intervjua varandra! Sitt i cirkel och gör en gruppintervju (se arbetsblad). Den som blir 
intervjuad börjar med att berätta något om sin familj och sitt liv och får sedan två till fyra 
frågor dragna från kort högen. Korten stoppas sedan tillbaka och en ny person blir utfrågad.  
Den som blir intervjuad bestämmer själv vad och hur den vill svara. Den har rätt att säga inga 
kommentarer eller de vill jag inte svara på. Gruppen kan också hitta på egna frågor. 
 
Arbetsblad – Frågor och svar – en lek! 
Klipp till kort – helst på lite tjockare papper och skriv följande frågor:  
Vilken del av din kropp gillar du bäst? 
Om du var en känd person, hur skulle du då vilja vara? 
Nämn tre ting du inte gillar hos dig själv. 
Vilka färdigheter skulle du vilja ha? 
Vad är du missnöjd med på din kropp? 
Om du hade en fri önskning vad skulle du önska? 
Vilka tre egenskaper skulle du vilja ha. 
Vad har varit den mest pinsamma upplevelsen i ditt liv? 
Vilken är din favoriträtt? 
Vilken är din favoritfärg? 
Är du nöjd med din vikt? Om inte varför? 
Vad gör dig riktigt arg? 
Vad tycker du om sex? 
Om din bästa vän berättade att hon var lesbisk, hur skulle du reagera? 
Beskriv din ideal dag från början till slut? 
Vilken idrott tycker du är roligast? 
Beskriv ditt liv om tio år? 
Vad är du rädd för? 
Vad gör dig ledsen? 
Vad betyder vänskap för dig? 
Vem är den viktigaste personen för dig – och varför? 
Var skulle du helst vilja leva? 
Nämn några speciella egenskaper som kvinnor har? 
Om jag hade pengar skulle jag…. 
Vad skulle du göra om du hade en dödlig sjukdom? 
Min drömprins är? 
Vad ångrar du mest i ditt liv? 
Vad är din favorit klädsel? 
 
Arbetsblad – Att berätta om sig själv 
(För över frågorna på kort i likhet med den tidigare övningen) 
Berätta kort om din första och/eller största kärlek. 
Berätta om en person som betytt mycket för dig. 
Nämn en person som du skulle vilja träffa (levande eller död), berätta varför. 
Nämn två personer som du ogillar och varför. 
Säg en sak som du irriterar dig på hos andra. 
Säg det tråkigaste du vet i skolan. 
Om ditt hem brinner och du får rädda tre saker, vilka skulle du då ta och varför? 



 

Om du var statsminister vad skulle du då ändra på, nämn minst två saker och berätta varför 
Om du fick prata i radio, vad skulle du då säga och varför? 
Beskriv dig själv för någon som aldrig sett dig. 
Säg två saker som gör dig riktigt arg och berätta varför. 
Berätta om något du skulle vilja lära dig och varför. 
Spar du pengar? Till vad? 
Beskriv ett tillfälle när du hjälpt någon annan. 
Vad gör du tillsammans med din familj, som du tycker är roligt? 
Är det viktigt för dig att få bra betyg? 
Tror du att du kommer att börja röka? 
Berätta om något som gör dig generad? 
Berätta om något som gör dig glad? 
Berätta om något som gör dig arg? 
 
Observation 
Flickorna ansåg att självkänsla är när man känner sig själv, vet hur man reagerar och står för 
vad man tycker. Flickorna ansåg att självförtroende är när man tror på sig själv och är sig 
själv. Ett bra självförtroende ansåg de att man fick genom att intala sig att man är bra på något 
och att man stöttar varandra. Självkänsla menar flickorna utvecklas med tiden. De negativa 
budskap som flickorna gav till sig själva var; dålig på fotboll, dålig på idrott, för smal, ful, för 
hög press på mig själv, kan inte ta emot komplimanger, lat, vill bara sova, gillar ej mig själv, 
dåligt självförtroende och pratar för mycket. De positiva budskap som flickorna gav till sig 
själva var; glad, skrattar, vågar säga ifrån, säger vad jag tycker, bar på att lyssna, stolt över 
mina läppar, är en bra kompis, bra på att rida, duktig på att dansa, har fina ögon, ”tjollrig”, att 
jag gillar mig själv, att jag är som jag är, duktig på idrott, lugn, pålitlig, står för vad jag tycker, 
gillar mitt utseende, kan rita bra, att jag inte är så super dum, vågade säga ifrån till en kompis 
och överlevt svåra perioder i livet. De egenskaper som flickorna uppskattade hos varandra var 
att man ska vara snäll, bra på att lyssna, vara en bra kompis, ha humor, vara glad och 
omtänksam. Flickorna tyckte att det var svårt att reflektera och tala om sig själva i positiv 
bemärkelse, därför att det kan uppfattas som skryt och att man är förmer än någon annan. De 
ansåg att det är lätt att reflektera och tala om sig själva i negativ bemärkelse, men de vet inte 
varför det är så. Flickorna hade tillsammans som grupp lätt att ge varandra budskap, feedback 
och lyssna på varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

      
       



 

Bilaga 7 
Värderingsövning 3 – Media och Reklam – Observation  
 
3. Media och Reklam 
(se observations protokoll 3) 
 
Totalt: 13  
Bortfall: 0 
Vecka: 2 
Datum: 2003-04-03 
Tid: 45 min 
Ledare: Emma 
Observatör: Carolina 
 
Ett liv utan media är nästan otänkbart på gott och ont. Det finns många positiva saker med 
medias utveckling. Vi får snabb och bred information och kunskap om hela världen. Vi kan 
koppla av, få underhållning och vi kan uttrycka känslor genom att identifiera oss med 
situationer och karaktärer vi ser eller läser om. Vi har dock en brist på kommunikation med 
andra om våra liv. Vi diskuterar ofta karaktärer på tv och film, i böcker och tidningar. Istället 
för att själva leva, lever vi genom att se proffs på tv leka och vara kreativa. Vi kan stänga oss 
ute från kommunikation med andra människor. Det finns risk för att vårt beteende förändras 
genom den aggressivitet och det våld vi möter på film och tv. 
 
Syfte 
Att belysa medias roll idag och hur den påverkar oss. 
Att träna bildanalys. 
Att träna att se reklamens budskap och underbudskap. 
 
Bildanalys 
Vad ser vi i bilder? Hur vill vi framställas som kvinnor? Hur kan vi analysera bilder? Pojkar 
och flickor gör olika sorters bilder. Flickorna är mer exakta och estetiska. Pojkarna har mera 
aktion och händelser. Pojkar och flickor möter också olika bildspråk, har olika drömmar om 
bilder. Jämför dataspelen, pojkserietidningarna och rollspelsböckerna , som endast läses av 
2% tjejer, med tjejtidningar, hästböcker och Barbie. Det är heller inte sällsynt att kvinnor 
beskrivs som utsmyckning, offer, sexiga (med sexanspelningar), elaka satkärringar eller 
häxor. 
 
Klipp ut bilder av olika karaktärer från några tidningar. Låt tjejerna två och två analysera 
enligt nedan. Redovisa och diskutera i stor grupp. Vad visar bilden? Beskriv bilden, personer, 
miljö, tid. Hur? Hur är bilden gjord? Teknik, storlek på person. Dominerar något i bilden, 
finns någon särskild stämning? Vilka underliggande värderingar finns? Är det en reklam bild? 
Titta också på om viktig information är utlämnad och vad den vill få dig att göra. Gör egna 
associationer. Gör en eller flera motbilder. Det finns alltid en sändare, vilken har ett budskap 
och en mottagare på vilken sändarens budskap ska ge effekt. Ha det som utgångspunkt för 
diskussion kring bilden. 
 
Reklam 
Det går inte att vaccinera sig mot reklam. Den har stor påverkan på hur och vad vi väljer. 
Budskapen trummas in främst genom bilder, men också genom musik och texter. Man säljer 



 

livsstilar, använder total marknadsföring och dold reklam. Det är ibland svårt att skilja på 
reklam och redaktionell text. Den Internationella Handelskammaren har regler som bl.a. säger 
att: reklam skall vara lätt att identifiera, reklam får inte utnyttja barns naturliga godtrogenhet 
eller ungdomars bristande erfarenhet och får inte utsätta deras lojalitetskänsla för 
påfrestningar. Det är inte alltid reglerna följs och gränserna är hårfina. En annan del i 
reklamen är den könsdiskriminerade, som måste ses ur ett historiskt perspektiv. Könsroller 
och sexuella mönster är inte något oföränderligt. Reklamen speglar historien, men bidrar 
också till att upprätthålla och förstärka den historiska ojämlikheten mellan män och kvinnor. 
Värderingen av en bild och text är personlig, men man kan se mönster och det är viktigt att 
lyfta fram och diskutera dessa. Arbeta i par med att analysera en reklambild. Berätta sedan 
vad ni kommit fram till. 
 
Arbeta med att analysera könsdiskriminerande reklam 
Titta efter följande kriterier: 
Kvinnan utnyttjas som blickfång, där hennes närvaro är omotiverad. 
Reklam som utnyttjar  sexuella anspelningar och ger löften som inte har med produkten att 
skaffa eller ger en falsk bild av kvinnan/mannens insats i arbetslivet. 
Reklam som underbygger könsstereotypiseringar i samhället eller ger en schabloniserad bild 
av kvinnors och mäns personlighetsdrag. 
Reklam till barn som ger dem falska och föråldrade föreställningar och vad som är 
karaktäriskt för män respektive kvinnor. 
 
Observation 
Flickorna ansåg att det positiva med media och reklam var att man får aktuell information och 
att man blir glad av roliga reklamer. Det negativa med media och reklam var när det blir 
avbrott i TV/film för reklampauser. Flickorna gillade inte heller ”skvaller” i media som inte är 
sant. De framhöll att sporttidningar riktar sig till både flickor och pojkar. Flickorna nekade till 
att de läser/läst flicktidningar, men att de gärna läser sexspalter de kommer över.  När 
flickorna fick analysera reklambilder på kvinnor ansåg de att dessa till största delen såg kåta 
ut, kvinnan tar mer plats i bilden än produkten, mycket sminkade, ser drogade ut, kvinnorna 
försöker locka konsumenterna att köpa en viss produkt genom sin utmanande attityd. En av 
flickorna associerade till en utmanade reklambild med 90 % kvinna i fokus och texten ”69 sätt 
att förföra en kille” flickan sa följande ”ska man förföra en kille så måste man ju vara sexig… 
se kåt ut för att lyckas… de är ju bra att man får tips!”. Flickorna insåg att alla påverkas av 
medias och reklamens roll. De tyckte att modellerna i media och reklam har ett eget val att 
ställa upp på bild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Bilaga 8 
Värderingsövning 4 – Kvinnor och mäns fritid – Observation  
 
4. Kvinnor och mäns fritid 
(se observations protokoll 4) 
 
Totalt: 13  
Bortfall: 4 
Vecka: 3 
Datum: 2003-04-08 
Tid: 60 min 
Ledare: Carolina 
Observatör: Emma 
 
Syfte 
Att diskutera vad som gör att det är skillnad på kvinno/mans jobb och hur de värderas. 
Att diskutera vad tjejer vill göra på sin fritid.  
Att uppvärdera tjejers sätt att använda sin fritid. 
 
Lägg alla påståenden (se arbetsblad – Påståenden om män och kvinnor) i en skål. Alla i 
gruppen tar en lapp och läser upp den och ger en spontan kommentar. Diskutera och fundera. 
 
Diskutera 
Existerar dessa attityder fortfarande? Var du förvånad över dina egna attityder? Vad har 
naturen att göra med arbetsval? Hur drabbar attityderna kvinnor på arbetet? Finns det 
diskriminerande förväntningar som drabbar både kvinnor och män? Om, ge exempel? 
 
Vem gör vad? Lägg lapparna i en skål (se arbetsblad – ”Vem gör vad”). Alla i gruppen tar en 
lapp läser upp och bestämmer sig för i vilken kategori den hör: 
Kvinnoyrken - fler kvinnor än män.  
Mansyrken - fler män än kvinnor.  
Ingen skillnad. 
 
Diskutera 
Vilka kunskaper behövs för traditionella mans/kvinnoyrken och är det någon skillnad mellan 
könen? Har en persons kön något samband med deras val av arbete? Varför är t ex de flesta 
sotare i Holland kvinnor, medan de flesta sotare i Sverige är män? Varför är vissa traditionellt 
associerade till män eller kvinnor? Vilka yrken är kvinnor respektive män 
underrepresenterade i? Tror vi att bara kvinnor kan göra vissa yrken? I sådana fall varför? De 
senaste åren har en del kvinnor gått in och jobbat på traditionella ”mansyrken”, vad tycker du 
om det? 
 
Fritid 
Pojkar är mer inriktade på aktiviteter än flickor. Flickor gillar ofta att sitta och prata och 
pyssla med olika saker. Det kan vara traditionella ”flickintressen” som keramik, djur eller 
workout, etc. Det är bra att låta tjejer få chansen att prova på de så kallade ”pojkintressen”. 
Fritiden är viktig att bygga vidare på, då många flickor isolerar sig, när de träffar en pojke och 
släpper flickkompisarna. Lever bara för honom och en eventuell framtida familj. Dessa flickor 
riskerar också att bli ”förtryckta” av sina pojkar/män. Varför slutar man att göra en hel del 
typiska ”flickgrejer” i tonåren: t ex hoppa hopprep eller bolla mot en vägg, medan både pojkar 



 

och flickor kan leka pojkars lekar t ex innebandy och fotboll även som vuxna. Varför slutar 
man att byta bokmärken, som liten medan vuxna fortsätter att byta frimärken. Varför ses 
syjuntor, turordningslekar och rollspel som något fånigt, barnsligt eller löjligt, medan rugby, 
ishockey och bil intresse ses som något självklart. Diskutera: Vad flickor respektive pojkar är 
intresserade av att göra på sin fritid – likheter och skillnader – och hur det värderas och varför 
de värderas olika. 
 
Arbetsblad – ”Vem gör vad ?” 
Gör ”jobblappar” (en lapp för varje yrke) 
 
Kosmetolog flygledare  
Pilot kronofogde 
Officer fotograf 
Journalist kameraman 
Domare advokat 
Maskinist städerska 
Chef typograf 
Sekreterare rektor 
Byggnadsarbetare verkmästare 
Arkitekt målare 
Dekoratör elektriker 
Rörmokare mekaniker 
Planerare trädgårdsmästare 
Florist barmästare 
Försäljare au pair 
Barnskötare fritidspedagog 
Polis sjuksköterska 
Läkare modedesigner 
Hemvårdsassistent skomakare 
Körskollärare chaufför 
Banktjänsteman bankchef 
Ekonom kassörska 
Revisor psykolog 
Socialarbetare sjöman 
Sömmerska direktör 
Säkerhetsvakt dörrvakt  
 
Arbetsblad – Påståenden om män och kvinnor (Gör som kort) 
Män har inte tålamod att arbeta med små barn. 
Kvinnor kan inte lyfta tunga saker. 
Män lyssnar inte på en kvinna. 
Kvinnor blir med barn; det är därför dom inte kan få ledande poster. 
Kvinnans natur är att ta hand om och älska människor. Det är därför de är bra som 
sjuksköterskor. 
Kvinnor är bättre på tillfälliga jobb. 
En del människor måste ta lägre betalda jobb, det passar kvinnor bättre. 
En man bland många kvinnor förorsakar bara problem. 
Hemarbete kräver inte kunskap och färdigheter. 
Kvinnor måste jobba dubbelt så hårt för att få ett toppjobb. 



 

Kvinnorna har inte de nödvändiga erfarenheterna för befordran. 
Att sköta hem och barn ger inga erfarenheter som är viktiga för arbetslivet. 
Kvinnor har jobb, män har karriärer. 
Män tänker mer logiskt. 
Kvinnor ska tala ut om sexuella trakasserier på arbetet även om det kan vara svårt. 
 
Observation 
Flickorna ansåg att kvinnor och män har lika mycket tålamod att arbeta med barn, ett fåtal 
ansåg att män dock har bättre tålamod än kvinnor. Flickorna tyckte att de blir hörda i 
samhället, speciellt i hemmet. I stort ansåg de att kvinnor överlag blir lika hörda som män. De 
uttryckte att kvinnor inte har lika lätt att få ledande poster i samhället p.g.a. att kvinnor föder 
barn och ”måste” vara mamma lediga. För att en kvinna ska få ledande poster måste hon 
arbeta hårt. Vissa ansåg dock att man som kvinna måste arbeta betydligt hårdare än mannen 
för att göra karriär, andra gav uttryck för att kvinnor bara behöver arbeta på samma nivå som 
männen för att lyckas. Flickorna ansåg att kvinnor som väljer låg status yrken med lågbetald 
lön får skylla sig själva som tar dessa arbeten ”gillar man sitt jobb är inte lönen så viktig”. 
Typiska kvinnoyrken var enligt flickorna aupair, psykolog, fritidspedagog, bankchef, 
kosmetolog, sekreterare, florist, barnskötare och sömmerska. Typiska mansyrken var pilot, 
officer, maskinist, elektriker, dörrvakt, sjöman, bartender, byggarbetare, rörmokare, läkare, 
ekonom och kameraman. De yrken som flickorna ej ansåg vara könsbundna var journalist, 
domare, chef, arkitekt, dekoratör, polis, körskolelärare, kronofogde, fotograf, advokat, 
städerska, rektor, trädgårdsmästare och modedesigner. Inom ett typiskt mansyrke ansåg de att 
man bör vara hård, snygg, muskulös och trygg. Inom ett typiskt kvinnoyrke bör man vara 
”puttinuttig”, sträng, normal, snäll och bestämd. Flickorna menade att det kan vara svårt för 
kvinnor att arbeta inom traditionella mansyrken, men att det har ökat med kvinnor i polisyrket 
och brandmannayrket. Flickorna ansåg att inom kändisvärlden är männen 
underrepresenterade. Och vissa ansåg att i chefsrollen är kvinnan underrepresenterad mannen. 
Flickorna såg vagt skillnaden på kvinno/mansyrken och hur de värderas. På sin fritid spelade 
flickorna fotboll, hockey (2st), innebandy, dator, några dansade, några red, de flesta umgicks 
med sina vänner. Flickorna ansåg att pojkarna har samma typ av fritidsaktiviteter som de 
själva. Flickorna tyckte att det som skiljde dem åt var att pojkarna har bättre träningstider och 
att de lättare kan göra karriär inom sportens värld t.ex. NHL – hockey. Flickorna fick en 
inblick om hur fritiden värderas och varför den värderas olika för flickor och pojkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

      



 

      Bilaga 9 
Värderingsövning 5 – Utseende – att finna sin egen stil – Observation  
 
5. Utseende – att finna sin egen stil 
(se observations protokoll 5) 
 
Totalt: 13  
Bortfall: 0 
Vecka: 3 
Datum: 2003-04-10 
Tid: 45min 
Ledare: Carolina 
Observatör: Emma 
 
Reklam och massmedia utsätter flickor för en massiv påverkan om hur de skall se. Utseende 
och kosmetika är för många tonårstjejer ett stort intresse. Det kan vara negativt om man 
gömmer den man verkligen är eller om det förstärker de traditionella  bilderna av kvinnan. 
Men att ägna tid åt utseende och kosmetika är också ett sätt att ägna sig åt sig själv. Det är att 
tillåta sig vara i centrum, inte bara finnas till för andra. Men det är viktigt att temat om 
utseendet inte blir en förstärkning av att man måste ändra sitt utseende för att duga.  
 
Syfte 
Att diskutera vad som påverkar vår syn på ideal och skönhet. 
Att diskutera och söka efter sin egen stil. 
 
Bilden 
Vi påverkas hela tiden av dolda och öppna budskap om hur vi ska se ut. Be alla tjejerna i 
gruppen välja ut en eller flera som de tycker är vackra. Diskutera vad vi tycker är vackert.  
 
Diskutera 
Vad som är bra dåligt med idealet idag. 
Vem som bestämmer det och vem som vinner det? 
Hur mycket av skönheten som kommer inifrån? 
Kategorisera kvinnorna: 
Den här kvinnan skulle jag helst vilja vara. 
Den här kvinnan skulle jag inte vilja vara. 
Den här kvinnan ser ut som en mor. 
Den här kvinnan ser mest sexig ut. 
Det här är en karriärkvinna. 
Den här kvinnan ser mest frigjord ut. 
Den här kvinnan ser mest ovanlig ut. 
När jag är tio år äldre då vill jag likna. 
När jag är runt femtio år äldre vill jag likna. 
 
Vilken kvinna gillar du mest/verkar mest sympatisk? Känner då någon kvinna som denna? 
Vad är stereotypa bilder av kvinnor? 
 
Bantning 
Veckotidningarna och ungdomstidningarna återkommer ständigt till bantning. Många har 
mammor och andra kvinnor runt sig som ständigt bantar. Ungdomar ska inte banta utan 



 

läkares tillstånd eller hjälp. Unga tjejer måste för att utvecklas bli rundare i tonåren. Är man 
orolig för sin vikt ska man äta varierad kost och undvika ensidigt ätande av godis, läsk och 
chips. Diskutera normalvikt, att var för fet eller för smal. Normalvikt, finns en sådan? 
Gruppen pratar om vad de väger och vad de skulle vilja väga. Hur smal vill man vara? 
Diskutera kroppsform, benstomme, muskelmassa och vikt. 
 
Smalhetsidealet i olika tider: 
1951 var Fröken Sverige 171 cm lång 
och vägde 68 kg. 
1981 var Fröken Sverige 175 cm lång 
och vägde 49 kg.  
 
Kroppen 
Introducera detta avsnitt genom att lyfta fram att vi alla har en bild om hur vi ser ut, hur vi är 
och vår karaktär. Nu ska vi fokusera på kroppen. Hur vi ser på oss själva och vilka delar vi 
gillar, ogillar eller tycker är OK. Rita på stora papper. Varje tjej ritar sig själv och markerar 
sen vilka delar de gillar, ogillar eller tycker är OK. Notera om det finns en överbalans åt ett 
ogillande. Är några delar av kroppen ignorerad. Varför? 
Se till att alla i gruppen får positiv feedback. 
 
Diskutera 
Vad påverkar vår syn på vad vi tycker om våra kroppar? Varifrån får vi våra bilder om hur vi 
ska se ut? Hur kan vi förbättra vår kropps ”image”? Hur kan man trivas bättre med sig själv? 
Vilka andra idéer om skönhet finns i olika kulturer? Vilka förändringar har det varit kring 
idealen i historien av den perfekta kroppen från slutet av 1800-talet. 
 
Observation 
När vi diskuterade och reflekterade över vad som var bra/dåligt med idealet idag så ansåg 
flickorna att det inte fanns något specifikt ideal, att alla får se ut och vara som de vill. Men, de 
tyckte att den stereotypa bilden av kvinnor är att de ska vara fräscha och vältränade. De 
uttryckte att det var media som påverkar och bestämmer dagens ideal. Flickorna tyckte att 
nästan all skönhet kommer inifrån, det syns när man mår bra. När flickorna fick säga vilken 
kvinna de helst skulle vilja vara så sa de sina äldre systrar, sig själva och olika fruar till 
idrottsstjärnor. De skulle absolut inte vilja vara Britney Spears pga. att hon enligt flickorna 
var tillgjord, till både utseende, stil och karaktär. Kvinnor som flickorna tyckte utstrålade 
moderlighet var Julia Roberts pga. hennes enkla sätt att vara, hon verkar varm och mjuk. 
Flickorna kan även relatera Julia Roberts till sina egna mödrars karaktärer. Flickorna tyckte 
att Jennifer Lopez ser mest sexig ut. De beskrev även Jennifer Lopez som en karriär kvinna 
pga. av hennes självförtroende och att hon verkar veta vad hon vill. Om tio år vill flickorna 
likna sig själva och deras nuvarande ideal och idoler. Om femtio år vill de likna mormor och 
farmor pga. att dom är så snälla och söta. När vi talade om kroppsideal ansåg flickorna att 
man får se ut som man vill. Flickorna uttryckte att fetma kan vara en hälsorisk, likväl såsom 
magra flickor/kvinnor kan lida av sjukdomen anorexia. Flickorna visade tydligt att de 
gillar/ogillar vissa av sina kroppsdelar, men att det upplever de som något normalt. De tycker 
att man ska acceptera sig själv som man är och lära känna sin kropp. Sedan talade vi om olika 
skönhetsideal från andra kulturer, flickorna uttryckte en mängd ideal och attiraljer som i andra 
kulturer anses vara vackert. Flickorna har fått en god insikt om vad som påverkar deras sin på 
ideal och skönhet.  
         



 

    Bilaga 10 
Värderingsövning 6 – Orättvisor då och nu - Observation 
 
6. Orättvisor då och nu 
(se observations protokoll 6) 
 
Totalt: 13  
Bortfall: 0 
Vecka: 6 
Datum: 2003-04-29 
Tid: 60 min  
Ledare: Carolina 
Observatör: Emma 
 
Sverige anses vara ett föregångsland i mycket vad gäller jämställdhet, men det finns så 
mycket kvar att göra. Skolan ger inte mycket kunskap kring kvinnors kamp för rättvisa. Under 
1900-talet började kvinnokampen bli mer tydlig. Det var många frågor som aktivt drevs då. 
Kvinnorörelsen bestod av många olika grupper som formulerade och drev olika frågor. I 
Sverige symboliserades mycket av ”grupp 8”, som var en radikal grupp kvinnor. De kämpade 
under 1970-talet bland annat för 6 timmars arbetsdag. Idag ser kvinnokampen annorlunda ut; 
löneskillnader, lågstatusstämpling av typiska kvinnoyrken, brist på kvinnliga chefer och 
ledare, orättvisa pensioner etc. 
 
Syfte 
Att ge kunskap kring kvinnokampen. 
Att undersöka hur kvinnokampen berör tonårstjejer idag. 
Att synliggöra kvinnor i historien. 
Att fundera över begreppen makt. 
 
Vilka orättvisor drabbar tjejer? 
Gör en lista t ex mindre uppmärksamhet i skolan, sämre träningstider, tjejer måste hjälpa till 
mer hemma… 
 
Brainstorm 
Vad handlade kvinnokampen om förr? 
Vad handlar kvinnokampen om idag? 
Vad har uppnåtts? 
 
Trehörnsövning 
Lägg ut 3 lappar på golvet med texten; håller med, håller inte med och är inte säker. Läs upp 
påståendet ett i taget, låt flickorna placera sig och låt de grupper som bildats diskutera en 
stund och be dem berätta vad de sagt. 
 
Tjejer har samma möjligheter som killar i yrkeslivet. 
Tjejer har samma möjligheter som killar i politiken. 
Pornografin skulle vara förbjudet. 
Det borde finnas bättre barnomsorg. 
En tjej som följer med en kille hem efter dans får skylla sig själv om hon blir våldtagen. 
Abort är en självklar rättighet. 
Det är rätt att kvotera in kvinnor i politiken. 



 

Det är rätt att kvotera in män som lärare på låg- och mellanstadiet. 
Bilmekaniker och barnskötare borde ha samma lön. 
Det är OK att män får högre lön än kvinnor för samma jobb. 
Alla yrken ska vara öppna för kvinnor 
Alla yrken ska vara öppna för män. 
Tjejer och killar borde ha samma tal utrymme i skolan. 
 
Diskutera följande fakta 
I Sverige blir ca 52 kvinnor om året ihjälslagna av en man hon känner och var 20: e minut blir 
en kvinna slagen av en man hon känner (källa SCB). 66 % av allt arbete utgörs av kvinnor 
(betalt och obetalt). 10 % av alla inkomster tillfaller kvinnor. 1 % av förmögenheten i världen 
ägs av kvinnor (källa FN-undersökning). 
 
Vad är feminism? 
Ett synsätt som innebär att man erkänner kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv 
och samhälle. Feminist kan man kalla sig om man erkänner detta och vill göra något åt det. 
Det betyder att kvinnor och män och människor med olika politiska värderingar kan vara det. 
Målet, att kvinnor och män ska vara lika värda, är gemensamt för alla feminister. 
 
Synliggörande av kvinnor 
Kvinnor syns och hörs mindre i de flesta sammanhang i media, inom idrott, i kulturen och i 
historien. I traditionell historieskrivning finns nästan bara män, men idag finns det mer 
kvinnohistoria nedtecknad.  
 
Drottning Kristina, 1626 – 1689 regerade i 22 år, intresserade sig för konst och vetenskap. 
Hon ägnade sig också åt författande.  Fredrika Bremer, 1801 – 1926. Författare och grundare 
av den moderna svenska kvinnosaksrörelsen. Ellen Key, 1849 – 1926, lärare, föreläsare och 
författare. Arbetade för den mänskliga individualitetens fria utveckling på alla livsområden. 
Selma Lagerlöf, 1858 – 1948, lärare och författare, den första kvinnliga hedersdoktorn. 
Kerstin Hesselgren, 1872 – 1962, socialpolitiker och den första kvinnan i riksdagen. 
 
Kvinnor och män förhåller sig olika till makt, många kvinnor förknippar makt med något 
negativt, men makt är inget vi skapar eller kan vara utan. 
 
Makt kan vara 
Antalet kronor eller timmar satsade på fritidsverksamhet man är intresserad av. 
Vem som innehar höga poster i näringslivet. 
Vem som tar/får mest tid att tala i klassrummet.  
Vem som innehar ledande poster i föreningslivet. 
Tystnad och passivt motstånd. 
Initiativförmåga och att ha ledaregenskaper. 
Att medvetet eller omedvetet styra en grupp. 
Att entusiasmera andra. 
 
Diskutera 
Vad makt står för? 
Vad är skillnaden på maktmissbruk och att utöva makt? 
Vad är manipulation och hur manipulerar man. Fundera på exempel från er egen verklighet. 
Definiera innebörden i begreppen makt. Det kan handla om: ansvar, att ha förmåga att 
kontrollera en situation, att lyfta fram andra, värna om den gemensamma miljön. 



 

Observation 
Flickorna ansåg att de orättvisor som drabbar dem var sämre träningstider än pojkarna, de 
måste hjälpa till mer hemma och flickorna känner press på att alltid se bra ut. Flera av 
flickorna uttryckte dock att det inte fanns några speciella orättvisor som drabbar flickor. 
Flickorna ansåg att kvinnokampen förr handlade om att kvinnorna kämpade för att få arbeten 
utanför hemmet och för att få rösträtt. Idag ansåg de att kvinnokampen handlade om att 
kvinnorna ska få högre lön och jämlikhet mellan kvinna och man. Flickorna ansåg att 
jämställdhet även handlade om barns och ungdomars rättigheter i skolan, föreningslivet och 
samhället. Majoriteten av flickorna ansåg att de har samma möjligheter som pojkarna i 
yrkeslivet, men att det är upp till var och en om man vill uppnå samma möjligheter. Flickorna 
ansåg att flickor har samma möjligheter som pojkarna i politiken. Flickorna var inte säkra på 
om pornografi skall förbjudas, de ansåg att det var upp till var och en att ta ställning i frågan. 
Flickorna ansåg att en flicka som följer med en pojke hem efter en dans får skylla sig själv om 
hon blir våldtagen, pga. flickan gjorde sitt eget val att följa pojken hem. Flickorna ansåg att 
abort är en självklar rättighet, några av flickorna var tveksamma inför abortfrågan. Flickorna 
ansåg att flickor och pojkar ska ha lika lön för samma arbete. Alla flickor var eniga om att 
flickor och pojkar borde ha samma tal utrymme i skolan. Flickorna ansåg att begreppet 
feminism både kan vara negativt och positivt, vissa feminister ”hackar” ner på pojkar, då blir 
det negativt. De ansåg även att det är töntigt att feminister ”tjafsar” om allting. Ingen av 
flickorna ansåg att de själva kunde kalla sig feminist, men att alla kan vara feminister – flickor 
som pojkar, kvinnor som män. Flickorna fick en insikt om att feminister absolut inte vill 
trycka ner det manliga könet, utan strävar efter ett jämställt samhälle med lika rättigheter. 
Makt för flickorna var de som bestämmer typ stadsministern. De ansåg att om man har bra 
inflytande kan man lätt få makt, de som har makt kan göra vad de vill. Makt kan missbrukas 
typ Hitler. I skolan ansåg de att det är lärarna som har makten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

    Bilaga 11 
Värderingsövning 7 – Skolan – Observation  
 
7. Skolan 
(se observations protokoll 7) 
 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
Vecka:7 
Datum: 2003-05-06 
Tid: 60 min 
Ledare: Emma 
Observatör: Carolina  
 
Det är naturligt att man har mycket klagomål och åsikter om hur det ska eller inte ska vara i 
skolan. Det finns mycket i skolan för tjejer att ta tag i och försöka påverka och förändra. Stöd 
tjejerna i att konstruktivt diskutera och göra upp handlingsplaner för att förändra sådant som 
är dåligt. 
 
Syfte 
Att få prata av sig. 
Att träna på att gå från gnäll och klagan till handling. 
Att göra något konkret av tjejernas kritik. 
Att träna sig i olika former av konfliktlösning. 
 
Hur får det vara, vad tycker jag? 
Läs upp följande situationer och låt grupperna reagera och diskutera. 
 
Kalle, Pelle och Johan sitter och flamsar högt i klassrummet. De flesta andra sitter tysta och 
räknar eller hjälper varandra viskande. Läraren Bengt Säger: Hör ni grabbar, ni får spara 
diskussioner om vem som ska dra över vilken brud till senare. Är det OK att säger så? Om 
inte, vad ska eleverna göra? 
 
När killarna i klassen får i uppgift att fixa och ordna saker blir det sällan gjort. Läraren 
Kristina vänder sig allt oftare till tjejerna och ber dem fixa och ordna saker. 
Är det rättvist? Om inte, hur ska hon göra? 
 
Läraren sten hänger alltid över axeln på eleverna (killar såväl som tjejer) när han ska hjälpa 
dem, de flesta tjejerna tycker att det är obehagligt och närgånget. 
Vad ska d göra? 
 
På historielektionerna är det alltid kaos, läraren har svårt att få tyst på klassen. Själv talar hon 
tyst och ofta förstår inte gruppen sammanhangen. 
Vad ska de göra? 
 
Ta tag i klagomålen 
Tjejerna ska inte behöva acceptera att ha en lärare som inte kan lära ut eller som förnedrar 
dem, men det är viktigt att du som ledare inte tar över och fixar. Din roll är att stödja, inte 
driva på eller avdramatisera. Finns det problem som tjejerna behöver vuxen hjälp att lösa, 
uppmana dem att ta kontakt med någon lärare, som de har förtroende för på skolan. Om det 



 

behövs, hjälp dem att anordna ett föräldramöte för att diskutera med föräldrarna hur frågan 
ska hanteras. Eller följ med flickorna för att tala med rektor, lärare eller någon annan i skolan. 
Ha i minnet att tonårsflickor är dramatiska; att det gäller att formulera konkreta händelser och 
saker de upplevt. En äcklig lärare kan ibland vara en avvikande människa, som de har svårt att 
hantera. 
 
Observation 
Flickorna skulle aldrig finna sig att en lärare uttryckte nedvärderande kommentarer om de 
själva, de skulle ifrågasätta läraren i en sådan situation. Några flickor ansåg att de inte 
överhuvudtaget skulle ta åt sig av nedvärderande kommentarer av en lärare. Flickorna ansåg 
att lärarna inte alltid bör vända sig till flickorna och be dem ”fixa” och ordna saker, det är inte 
rättvist. Lärarna bör även be pojkarna att stå på sig tills dom gör det dom är ombedda. Ett fåtal 
flickor tyckte att det var lika bra att flickorna tog ansvaret direkt, för då skulle det bli gjort 
utan ”tjafs”. Flickorna ansåg att om en lärare gör obehagliga och närgångna närmanden så ska 
man säga ifrån eller tala med någon annan lärare eller vuxen. Flickorna ansåg att de har lätt 
för att våga säga ifrån till en lärare tex. om att prata tydligare, högre och mera 
sammanhängande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          
      Bilaga12 
Värderingsövning 8 – Förtryck av tjejer - Observation 
 
8. Förtryck av tjejer 
(se observations protokoll 8) 
 
Totalt: 13 
Bortfall: 1 
Vecka: 7 
Datum: 2003-05-09 
Tid: 60 min 
Ledare: Carolina 
Observatör: Emma  
 
Syfte 
Att tydliggöra bakgrunden till det förtryck tjejer möts av.  
Att lyfta fram tjejers rättighet för att känna sig trygg. 
Att beskriva våld mot kvinnor och rätten att försvara sig. 
Att lyfta fram rätten till integritet. 
Att få kunskap om kvinnomisshandel. 
Att medvetandegöra och ge redskap för att hantera sexuella trakasserier. 
 
Livsrum 
”Saras livsutrymme eller historien om Fredrik och Sara” 
Diskutera vid varje valsituation hur ni tycker att Sara ska välja och vilka konsekvenser det får. 
Hur stort livsutrymme har Sara kvar utifrån de val ni gjort? Diskutera era val noggrant och 
anteckna dem på en lapp. Jämför sedan med ”facit” som du hittar lite längre fram i övningen. 
 
”Sara och Fredrik har varit tillsammans i två veckor. Han är ett år äldre än henne. I början 
är de tillsammans nästan varje dag. En lördag går de på fest. Fredrik försvinner in i köket 
med några av sina gamla polare. Sara ser en gammal kompis, Lena, på balkongen och går 
dit. Lenas kusin Stefan ansluter sig och de har jättekul tillsammans, där de står och pratar 
och berättar historier. Plötsligt hör hon Fredrik argt ropa hennes namn. Fredrik skäller ut 
henne för att hon flirtar med andra killar”. 
 
Hur reagerar Sara?  
Hon blir ledsen för att inte Fredrik fattar hur mycket hon tycker om honom, men förstår 
samtidigt hur mycket han tycker om henne, när han blev svartsjuk så där lätt. Nästa gång de 
går på fest håller hon sig till honom hela tiden, så att ha inte ska bli svartsjuk. 
 
Hon tycker synd om Fredrik för att han inte förstår hur mycket hon tycker om honom, men 
säger till honom, att om han älskar henne så måste han tillåta henne att ha roligt på fester, 
annars får de gå på olika fester. 
 
”Fredrik och Sara pratar med varandra om nästan allt. Fredrik säger att han inte har någon 
annan än henne, som han kan prata med. Hon känner sig smickrad, men för henne är det lite 
annorlunda. Hon har sin kompis Marika, som hon delar allt med. De har tidigare gjort nästan 
allt tillsammans, de kan prata om allt, låna varandras kläder, diskutera sina knäppa 
föräldrar, fnissa om allt och inget. Sara försöker uppmuntra Fredrik att fördjupa kontakten



 

med någon av hanns polare. Säger att hon tror att det är viktigt med flera nära vänner, också 
när man har någon man älskar.  Äh, säger Fredrik, förresten tycker jag att Marika är alltför 
barnslig för dig. Det låter ju som ni vore fem år är ni är tillsammans”. 

Hur reagerar Sara?  
Hon säger åt Fredrik att Marika betyder jättemycket för henne och att han inte ska förlöjliga 
henne, det gör inte Marika om honom. Dessutom har Marika fått vara ensam mycket sen hon 
och Fredrik blev tillsammans och skulle kunna vara lite sur för det, men hon förstår att 
Fredrik betyder mycket för Sara. 
 
Hon slutar att prata med Fredrik om Marika. 
 
”Det har börjat bli jobbigt att vara med Marika. Fredrik klagar alltid på att Sara är barnslig 
och larvig när de är ihop. De träffas allt mer sälla, hon har ju Fredrik, men när hon träffar 
Marika i skolan känner hon att hon saknar henne väldigt mycket. Marika frågar en dag om 
Sara vill följa med på bio, det är en spännande kärleksfilm som har premiär”. 
 
Hur ska hon göra? Hon vet att Fredrik kommer att bli sur om hon går 
Hon går på bio med Marika, filmen är jättebra, de går och fikar efteråt och fnissar, drömmer 
och har kul tillsammans. 
 
Hon tackar nej, säger att Fredrik och hon redan har bestämt att träffas. Följer med Fredrik och 
hans polare på fotbollsmatch.  
 
”Det blir allt svårare att få tiden att räcka till. Mycket läxor, innebandyträning och körsång. 
Fredrik tränar fotboll och spelar i rockband. Sara funderar över att sluta träna innebandy så 
att hon och Fredrik ska kunna träffas oftare. Fredrik lägger ner mer och mer tid på 
rockbandet, de ska bli stjärnor säger de”. 
 
Hur gör hon?  
Hon fortsätter att träna innebandy – vi får stå ut med att vi är aktiva tänker hon. Säger till 
Fredrik att de ska sätta sig ner och diskutera hur de ska kunna träffas så ofta som möjligt utan 
att de ska behöva sluta med sina intressen. 
 
Hon lägger av med innebandyn. 
 
”Det är Jultid, Saras familjbrukar resa till mormor och morfar och fira jul, vilket Sara ser 
framemot. Det är alltid lika roligt att träffa mormor och morfar. Fredrik blir jätte sur när han 
får höra att hon ska resa bort över Julen. 
– Jag som hade tänkt att vi skulle ha mycket tid för varandra säger han. Men man får väll 
festa själv då! Kanske man träffar någon trevlig tjej”. 
 
Vad gör Sara?  
Hon säger till sina föräldrar att hon är stor nog att fira jul själv; att hon ska fira med Fredrik, 
för annars blir han ensam under julen. 
 
Hon säger till Fredrik att det är viktigt för henne att fira julen med familjen och att hon tror att 
deras kärlek nog klarar påfrestningen. 



 

Läs högt situationerna nedan. Låt alla i gruppen fundera över hur de reagerar och 
känner iför dem. Diskutera sedan varje situation. 
 
Du är på väg hem från en biokväll med dina kompisar, en bil kör upp bredvid dig och föraren 
vevar ner rutan och säger att du är söt och undrar om du vill följa med honom. 
 
Du är på väg till en kompis, plötsligt stannar två typer dig och tvingar upp dig mot en vägg 
och snor din plånbok. 
 
Du är på väg ifrån skolan då en man träder fram bakom ett träd med rocken öppen och helt 
naken under. 
 
Du står på en full buss och känner hur en man pressar sig emot dig. Du känner hans hand 
längst ditt ben. 
 
Du har haft ett gräl med en tjej i klassen. Hon känner att hennes popularitet är hotad och har 
vänt resten av tjejerna mot dig. Ingen pratar med dig eller bryr sig, när du kommer till skolan. 
 
Du och din pojkvän har hållit ihop ett år, de sista månaderna har han gått arbetslös. Han frågar 
dig mycket om dina manliga kolleger och verkar aggressivt svartsjuk. Du tycker synd om 
honom, men märker att han kontrollerar dig genom sin svartsjuka. 
 
Läs högt och fundera över hur du ser på följande korta berättelser. Gå en runda i 
gruppen och diskutera vad ni tycker. 
 
Den manliga gymnastikläraren har för vana att gå in i flickorna omklädningsrum, när de byter 
om och duschar efter gymnastiken. Flickorna har pratat om att det är obehagligt, de tycker att 
han är snuskig. Ett par av dem har pratat med deras kvinnliga klassföreståndare, som tycker 
att de överdriver och att det nog behövdes att en lärare tittade till dem. Man vet ju inte när 
mobbningen kan förekomma.  
 
Kristina går i nian på högstadiet, ett gäng killar trakasserar henne och slänger kommentarer 
om hur hon ser ut och hur häftigt det skulle vara att ligga med henne. Hon försöker att 
undvika dem, men de söker upp henne på hennes väg till och från skolan och begär pengar av 
henne, annars kommer de att sprida rykten om att hon legat med dem. Kristina har talat med 
sina föräldrar men de tror henne inte. 
 
Lotte har arbetat som fritidsledare i tre år, hon gillar titt jobb. De senaste veckorna har hennes 
chef bett henne stanna kvar och avsluta ett viktigt jobb. I början tyckte hon det var OK, men 
nu förväntar sig chefen att hon ska hjälpa till vid varje tillfälle. Han rättfärdigar sina krav med 
att han gillar att jobba med henne och att hon är duktig. Senaste kvällen när hon fyllde i några 
rapporter la han armen om henne och pressade sig emot henne några gånger. Hon flyttade sig 
undan men sa inget. 
 
Fembarnsmamman Lena har haft en jobbig dag. Hon har städat huset, varit i den öppna 
förskolan med två av barnen, handlat och inte hunnit laga middagen. Jan kommer hem från 
sitt arbete och frågar efter middagen. Lena förklarar sin dag, då blir han arg och klipper till 
henne. 



 

Diskutera 
Vad händer i berättelsen? 
Hur ska personerna reagera och varför? 
Vad skulle de annars kunnat göra? 
Hur kommer andra personer att reagera när de hör denna historia? 
 
Integritet 
Alla vill bli rörda vid, men vi har olika gränser för närhet, beroende på vem vi är och 
situationen. Det finns tillfällen då vi känner obehag, när någon rör vi oss, när vi inte vill eller 
där vi inte vill bli rörda. Olika kulturer har också olika gränser och traditioner för beröring. 
 
Låt alla i gruppen tänka på tre saker de gillar att röra vid, något varmt, något som ger 
goda minnen etc. Berätta kortfattat. 
Beskriv en situation när du blivit rörd vid och känt obehag. Vad gjorde du? Varför var det 
obehagligt? 
 
Vem får röra vid dig och var? 
Gör en lista över personer som får röra dig; mamma, pappa, syskon, tjejkompisar, 
killkompisar, pojkvän, lärare etc. Diskutera och jämför om ni har olika gränser på integritet. 
 
Rätten att vara säker – du är värd att försvara. 
Vi hör dåliga nyheter om våld; som överfall, väskryckning, rån, våldtäckt och misshandel. 
Men det finns många lyckosamma historier, vilket inte ger rubriker i tidningar etc. Dessa är 
resultat av att kvinnor tar ansvar för sig själva och på olika sätt skyddar och försvarar sig. 
 
Låt gruppens medlemmar lista våldsamma risksituationer  
Tex. två tjejer som grälar och börjar slåss, en grupp karlar som ropar och visslar efter henne, 
två killar som fajtas om en kvinna på ett disko, en tjej som blir hotad av en kille. 
 
Diskutera 
Har någon upplevt något liknande eller har någon en kompis som varit med om denna typ av 
händelse? Hur var det? Vad är det värsta som kan hända? 
 
Det finns många myter om kvinnor och våld t.ex. att motstånd inte lönar sig, att utmanande 
klädsel ökar våldsmännens lust, att man måste gå en lång kurs i budo eller dylik för att kunna 
försvara sig, att män bli aggressiva om kvinnan försvarar sig. 
 
Enligt Petra Östergren, självförsvarsinstruktör, var de kvinnor som lyckats avvärja våldtäckt 
aktiva: 
- de var misstänksamma och reagerade på ett bryskt eller fientligt sätt gentemot    
   våldtäktsmännen innan själva övergreppet började. 
-  gjorde omedelbart motstånd 
- var beslutsamma om att undvika våldtäkten till varje pris 
- slog och sparkade 
- var inte rädda för att bli mördade 
 
Dela ut listan ”rätten att vara säker” (se arbetsblad). Diskutera den. Tryck på att ett av de bästa 
sätten att skydda sig själv är att stärka sitt självförtroende och träna sin självhävdelse. 
 



 

Våldtäkt (se arbetsbladet) 
 
Kopiera arbetsbladets båda sidor (se till att ingen läser ”facit” på baksidan – ”Hur skulle lagen 
döma?”). Läs igenom fallen. 
 
Diskutera 
Kan en flickas ja betyda ett nej eller är ett nej alltid ett nej? 
Var går gränsen för våldtäkt? 
Om en tjej, inte säger nej till sex för att hon är rädd för killen – är det våldtäkt? 
Kan en man våldta sin fru? 
Får man inte skylla sig själv om man är full och inte förmår värja sig? 
Var går gränsen mellan övertalning och tvång? 
 
Läs andra sidan på arbetsbladet; jämför era diskussioner med vad lagen säger. 
 
Kvinnomisshandel – varför går hon inte? 
Ja, varför går inte den kvinna som mer eller mindre bli ihjälslagen av sin man och varför går 
inte mannen om kvinnan är så dum så att han måste slå henne? De flesta skulle gå vid första 
smällen, tänker man. Det måste vara någon speciell grupp kvinnor som blir misshandlade; de 
svagaste. Alla kvinnor kan bli den som misshandlas säger kvinnojouren. Förtryck byggs 
successivt upp. Livsutrymmet minskar allt mer. För många kvinnor inträder våldet i 
förhållandet först när första barnet är på väg eller har kommit. En kvinna som blir 
misshandlad väntar ofta till den 30: e gången innan hon anmäler. Han är ångerfylld efter 
våldet och hon förlåter, hoppas, är kanske rädd, tror att hon inte ska klara sig ensam, ser ju 
alla fina sidorna han har. Men varför slår mannen. Ingen man som är nöjd med sig själv går 
hem och slår sin fru eller skjuter på obeväpnade. Kanske handlar det om ett missriktat sätt att 
fårespekt. (Nedan berättelsen om Lena som exempel). 
 
Vem blir slagen? 
Lena är en framåt och pigg tjej. Hon sjunger i kör och jobbar extra i en kiosk. Hon och bästa 
kompisen Eva ses allt som oftast tillsammans. Lena blir på en fest ihop med Stefan, som är en 
framåt kille med fotboll som sitt stora intresse. Lena ägnar den mesta tiden åt Stefan. Hon 
träffar Eva sällan och slutar i kören för att Stefan och hon ska kunna träffas ofta. Hans fotboll 
tar ju så mycket tid. Ofta sitter hon och tittar på matcherna. Stefan tycker att hon ska sluta 
jobba i kiosken så att de ska få ännu mer tid. En fredag ringer Eva och frågar om Lena ska 
komma med på en tjejträff. Det vore kul säger Lena, men funderar samtidigt på vad hon ska 
säga till Stefan. Hon vet att han inte gillar att hon träffar tjejerna. Hon säger att Eva och hon 
ska gå på bio, Stefan bli sur, Lena ringer till Eva och säger att hon har huvudvärk. Stefan och 
hon är hemma. Söndag eftermiddag pratar Lena med sin mamma i telefonen. Hon hör att 
Stefan sätter nyckeln i dörren och avslutar snabbt samtalet. Stefan gillar inte att hon har så 
mycket kontakt med sin mamma. Han kommer hem glad i hågen. De har vunnit sin match. 
Han har gjort två mål och det ska bli fest på kvällen. De duschar och klär om och ger sig iväg. 
De få varsin öl när de kommer fram. Stefan är omtyckt, och genast kommer ett gäng grabbar 
fram och snackar med honom, Lena står i bakgrunden. Efter en stund går hon runt i lokalerna 
och tittar. I ett rum träffar hon Anders en gammal klasskompis. De sätter sig ner och pratar 
och skrattar. Efter en halvtimme kommer Stefan in som ett åskmoln. Lena vi ska hem, säger 
han och drar henne i armen. När ytterdörren slår igen börjar han skälla och säger att hon inte 
ska flirta med andra, säger att han inte kan lita på henne. Efter en stund ger han henne rejäla 
örfilar. Hon gråter och de går hem. Hemma gråter han och säger att han bara är orolig för 
henne. Det är första gången han slår, men inte den sista, våldet trappas sedan upp. 



 

Diskutera 
På vilket sätt beskär hon själv sitt livsutrymme? 
Varför anpassar hon sig så mycket till honom? 
Skulle hon gjort slut med honom när han slog henne? 
Vad gör man när en kompis blir tillsammans med någon och inte längre vill ha kontakt? 
Om du känner dig hotad, vart skulle du vända dig? 
 
En kram är väl inget att tjafsa om! 
Vad är sexuella trakasserier och hur ska man hantera dem? Äckliga lärare, fritidsledare, 
föreningsledare. Hur ska man se på det? 
 
Exempel på sexuella trakasserier är 
Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster. 
Tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag. 
Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord. 
Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel, privatliv. 
Runda ord, pornografiska bilder. 
Nedsättande skämt om det kön du tillhör. 
 
Formulera olika former av sexuella trakasserier. 
Fundera över händelser som ni själva varit med om när ni känt olust, blivit arga efteråt eller 
blivit tydligt trakasserade. Diskutera varför det är mest kvinnor som drabbas? Kan män 
trakasseras av kvinnor? 
 
Diskutera följande exempel och vad ni skulle göra 
Föreningsledaren berättar roliga historier om kvinnor. 
Telefonen ringer och det är en man som flåsar och säger snuskiga ord i andra ändan. 
I skolkorridoren nyper en av killarna dig i rumpan. 
På den överfulla bussen känner du hur en man trycker sig emot dig. 
En kille visslar efter dig på gatan. 
Du går längs en väg, en bil stannar och en kille ropar: Hej snygging, vill du ha skjuts! 
En blottare visar sig för dig i en park. 
En lärare du har, tar alltid chansen att krama om dig. 
 
Arbetsblad – Rätten att vara säker 
 
Generella försiktighetsåtgärder 
När du går ensam, ha en nyckelknippa i handen. 
Skrik, var inte rädd att använda din röst. Ta till vad som helst, ropa t ex: ”Det brinner!” 
Gå målmedvetet. 
Om någon följer efter dig, sök dig till en offentlig plats eller tala med någon person nära dig. 
Undvik att vara ute ensam om du druckit alkohol eller är upprörd. Detta kan göra att du inte är 
lika uppmärksam och klarar av att agera. 
Om du blir stoppad på gatan, gå i motsatt riktning om du känner dig hotad. 
Tveka inte att använda redskap du har i handväskan; hårsprej, parfym etc. 
Bryt dig loss och spring om någon griper tag i dig. 
 

Ute 
Gå på upplysta platser, när det är möjligt. 



 

Ha koll på vägen du ska gå. 
Gå i motsatt riktning som trafiken. 
Ta sällskap med någon om möjligt. 
Känner du dig förföljd eller hotad, sök kontakt med någon okänd, ropa t ex ”Linda!, vänta på 
mig!” 
Bär komfortabla kläder, speciellt skor. 

Skydda dig själv genom att 
Skapa uppmärksamhet – använd din röst. 
Skapa utrymme och distans. 
Även om du är rädd, spela lugn. 
Tala positivt till dig själv: Jag klarar detta. Jag är lugn och har kontroll. Jag behöver inte vara 
rädd, jag fixar detta. 
Slå och knuffa. 
Stampa på den attackerandes fötter och knän. 
Använd redskap att slå med. 
Använd hårspray eller dylikt och spreja i ansiktet. 
Spring målinriktat. Titta inte bakåt, det är då lätt att du snubblar. 
Skydda dig själv först. Släpp saker du har och spring. 
En annan strategi kan vara att visa sympati och empati; ”Jag förstår att du är arg, om någon 
hade behandlat mig illa skulle jag också…” 
 
Om du blivit attackerad 
Om du känner dig arg, deprimerad, skyldig, ledsen, rädd eller hjälplös ska du prata med någon 
så fort som möjligt – en vän, en släkting, lärare, ungdomsledare, doktor m fl. 
Rapportera till polis. 
Om du behöver fara till sjukhus eller polis – ta med en vän eller person du litar på som stöd. 
 
Arbetsblad – Vad är våldtäkt? 
 
Fall 1 
Thomas har stor fest. Massor av människor har festat och dansat. Thomas och Sofia har 
dansat och pussats hela kvällen. De flesta har gått hem. Thomas erbjuder Sofia att sova över. 
Hon är tacksam. Hon har långt hem och är ganska berusad. Hon går efter en stund in och 
lägger sig och somnar direkt. Plötsligt vaknar hon av att någon ligger bredvid henne i 
sängen. I sitt halvsovande tillstånd inser hon att det ät Thomas som kysser och smeker henne. 
Lägg av jag vill sova, säger hon och knuffar honom åt sidan. 
Men Thomas tar ett milt tag om Sofias händer och kysser henne. Sofias motstånd är lamt. Han 
genomför samlaget. 
 
Fall 2 
Kurt och Kerstin har varit gifta i fem år de sitter i soffan framför tv:n, barnen sover. 
Äktenskapet är inte okomplicerat. Något som bekymrar Kerstin för hon älskar sin man. Hon 
vill rädda äktenskapet framförallt för barnens skull. Kurt kollar in andra kvinnor och klagar 
mycket på Kerstin. En hand kommer trevande över hennes lår. Hon stelnar till, men så 
kommer hon ihåg att Kurt vid några tillfällen hotat henne med stryk om hon inte ligger med 
honom. Med hotet om stryk i minnet säger hon inte nej. Makarna ligger med varandra. 
 



 

Fall 3 
Martin och Mikaela har bestämt träff för att gå ut och äta. De äter, dricker, dansar och har 
mycket roligt. När restaurangen stänger bjuder Mikaela hem Martin på te – utan andra 
avsikter än att de ska fika. 
När de är dags för Martin att gå hem, så säger han: 
- Kan inte jag få sova över här, jag orkar inte gå hem? 
– Nej, säger Mikaela. Det vill jag inte. 
Då reser sig Martin häftigt upp ur soffan. Med arg röst säger han: 
-Va, faan har du bjudit hem mig för? Det vet väl vem som helst vad en kopp te innebär. Kom 
igen nu! 
Mikaela blir rädd och känner sig dum, kanske var det dumt att bjuda hem Martin som hon 
nyss lärt känna. Hon är ensam hemma, ingen finns där om han skulle bli våldsam. 
– Okej då, du får sova över, säger Mikaela och Martin lugnar sig. De ligger med varandra. 
 
Observation 
Genom att diskutera olika valsituationer till en berättelse visade flickorna tydligt att de 
klarade av att ta ställning vid svåra situationer, med respekt för sig själv och utan att offra sitt 
eget livsutrymme. Därefter fortsatte vi med en liknande övning men denna gick ut på att visa 
flickorna innebörden av rätte till integritet. Flickorna visade sig redan ha en god insikt om 
deras rättigheter flicka/kvinna för att kunna känna sig trygga. Tex. Att våga säga ifrån om 
någon kommer för nära, att våga vända sig till någon vuxen om man har problem, våga stå på 
sig. Flickorna fick tänka på tre saker som de gillade att röra vid de sa t.ex.; djur, hår, täcket, 
kudden, mjöl och godis. De flickorna uppfattade som obehagligt att röra vid var; håriga ben, 
ormar, undersidan av skalbaggar och sånt man inte kan se med ögat men ändå måste känna 
på. Flickorna upplevde att någon varje dag inkräktade på deras integritet. Trotts att 
inkräktningarna inte var av större art så uppfattade dom det som obehag. När de kände detta 
obehag så brukade de säga ifrån direkt till den berörda. Flickorna uttryckte att mamma, djur, 
pojkvän och familj som får komma in på integritetens revir. Flickorna fick information om 
mäns våld mot kvinnor. De ansåg att ett nej från en kvinna alltid är ett nej och att gränsen för 
att kränka en kvinna är att inte respektera ett nej. En flicka ansåg att pojkar lättare blir 
attraherade av lättklädda flickor och att det därför lättare faller offer för våldtäktsmän och 
sexuella trakasserier. Flickorna har fått en insikt om bakgrunden till det förtryck de bemöts 
av, de uttryckte att kvinnor i samhället utsätts av mäns frustrationer i deras kamp för att nå 
makt i samhället.  
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Brev till föräldrar och elever     
 
Skellefteå 2003-03-07 
 
Hej föräldrar och elever 
 
Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet som nu går vårat tredje och sista år på 
fritidspedagog programmet (inriktning ungdom) i Skellefteå. Under sju veckor i vår har vi fått 
chansen att tillbringa två pass i veckan med era flickor (25/3 – 12/5). Vi kommer att utföra ett 
förändringsarbete, syftet med arbetet är att genom värderingsövningar försöka stärka 
självkänslan och medvetande göra unga flickors syn på feminism, kön och jämställdhet.  
 
Vi hoppas att flickorna vill delta och att ni föräldrar intresserar er för ämnet och godtar deras 
medverkan. Om ni motförmodan inte vill delta i studien så kan ni höra av er till flickornas 
klassföreståndare. Om ni har några frågor som rör vår studie eller någonting annat som ni 
funderar över så kan ni gärna ringa till oss. 
 
Carolina Andersson, telefon: 0910/17070 
 
Emma Nordén, telefon: 073/9894229 
 
 
Med vänliga hälsningar/Carolina & Emma 
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Så här långt har vi hunnit! 
 
1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män. 
 
1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon 
åter omyndig. 
 
1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster. 
 
1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru. 
 
1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister. 
 
1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några få undantag. 
 
1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst. 
 
1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 
 
1901 Kvinnor får rätt till fyra veckors ledighet, utan lön, vid barnafödande. 
 
1919 Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommun och landsting. 
 
1921 Kvinnor får allmän rösträtt. Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och 
mannen blir likställda den nya giftermålsbalken. 
 
1922 De första fem kvinnorna väljs in i riksdagen. 
 
1927 Statliga läroverk öppnas för flickor. 
 
1931 Moderskapsförsäkringen införs. 
 
1935 Lika folkpension införs. 
 
1938 Preventivmedel tillåts. Moderskapspenning för alla införs. 
 
1939 Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas pga. havandeskap, förlossning eller 
giftermål. 
 
1947 Första kvinnan in i regeringen, Karin Kock. Barnbidrag införs. 
 
1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet. 
 
1951 Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även om hon gifter sig med en utländsk 
man. 
 
1958 Kvinnor får rätt att bli präster. 
 
1960 SAF och LO beslutar sig för att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna. 



 

 
1962 Straffrättsligt skydd mot våldtäkt inom äktenskapet. 
 
1964 P-piller godkänns i Sverige. 
 
1969 Grundskolan får en ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet. Året senare 
detsamma för gymnasieskolan. 
 
1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela på ledighet vid barns födelse. 
 
1975 FN:s kvinnoår. I Sverige införs fri abort tom 12 havandeskapsveckan. 
 
1976 Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn. Steriliseringslag införs, person som 
fyllt 25 år bestämmer själv. 
 
1978 Sveriges första kvinnojourer bildades: Alla Kvinnors Hus, AKH, i Stockholm och 
Kvinnohuset i Göteborg. 
 
1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. 
 
1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Jämställdhetsavtal för kommuner och 
landsting införs. Grundskolan får en ny läroplan som ska verka för jämställdhet mellan könen. 
 
1982 All kvinnomisshandel faller under allmänt åtal. Förbud mot pornografiska 
föreställningar på offentlig plats. ATP poäng för vård av barn under 3 år. 0 Statliga bidrag till 
kvinnoorganisationer. 
 
1983 Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO - PTK. Alla yrken öppna för kvinnor, även 
inom försvaret. 
 
1984 ROKS bildas. 
 
1985 Karin Söder, centerpartiet, blir Sveriges första kvinnliga partiledare 
 
1987 Ny särskild lag om sambos gemensamma hem, sambolagen. 
 
1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet. Lagen om 
målsägandebiträde. Lagen om besöksförbud. 
 
1992 Ny jämställdshetlag. 
 
1993 Ingegerd Troedesson blir riksdagens första kvinnliga talman. 
 
1994 Reviderad jämställdhetslag. 
 
1995 Sverige med i EU. FN:s fjärde kvinnokonferens. Lag om registrering av partnerskap.  
 
1997 Första kvinnliga biskopen. 
 
1998 Nya lagar om mäns våld mot kvinnor – Kvinnofridslagstiftningen



 

1999 Förbud mot köp av sexuella tjänster. 
 
2000 FN: s special session. Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000- talet. 
 
 
 
 
 




