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Sammanfattning  

Denna studie undersöker traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning.  

Studien har utförts genom observationer och intervjuer på en gymnasieskola i Luleå i syfte att 

undersöka om traditionella genusmönster påverkar flickors och pojkars utbildning, om förekomst 

av traditionella genusmönster kan begränsa flickor och pojkar från att tillgodogöra sig undervisning 

samt hur lärarens agerande kan påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på 

traditionella genusmönster. Studien omfattar även ett teoretiskt ramverk som beskriver genus, 

genusregimer och hur en könsidentitet utformas.  

 

Resultatet av studien visar att de fasta genusarrangemang som finns i samhället påverkar 

möjligheten till lika utbildning oavsett kön. Flickor och pojkar agerar enligt traditionella 

genusmönster och tilldelade könsidentiteter vilket i många sammanhang påverkar möjligheten till 

inlärning för respektive kön. Den sociologiska problemställningen visar att pojkar genom sin 

uppfattning om maskulinitet begränsar sig själv från möjlighet till inlärning. Samtidigt anpassar 

sig flickor till den traditionella bild som finns av den kvinnliga könsidentiteten och där igenom 

begränsar de sig från att ta den plats de skulle önska ta. Genom sitt agerande kan en lärare förstärka 

eller förhindra beteenden baserade på traditionella genusmönster. Studien visar att lärare har en 

ambition att bedriva undervisning med utgångspunkt från individ i stället för kön. De fasta 

genusarrangemang som finns i samhället och som påverkar flickor och pojkars beteende kan dock 

göra det svårt för en lärare att agera på ett sätt som tonar ner i stället för lyfter fram traditionella 

genusmönster. 

 

 

Nyckelord: könsidentitet, genus, genusarrangemang, genuskompetens, genusregimer, 

performativitet  



 
 

 

Abstract 

This study examines whether traditional gender patterns has an impact on the education of boys 

and girls. The study was done by observations and interviews at a secondary school in Luleå, in 

order to investigate how traditional gender patterns affect the education of boys and girls. 

Furthermore, the study examines how teacher's actions can affect behaviors based on traditional 

gender patterns. The study also includes a theoretical framework that describes gender, gender 

regimes and how a gender identity is created. 

 

The result of the study shows that the gender regimes in the society has an impact on the possibility 

to provide equal education regardless of gender. Girls and boys act according to traditional gender 

patterns and assigned gender identities, which many times affect the possibility of learning. The 

sociological problem shows that boys, through their perception of masculinity, limit themselves to 

the possibility of learning. At the same time, girls adapt to the traditional image of the female 

gender identity and thereby limiting themselves from taking the space they would like to have. 

Teachers can reinforce or prevent behaviors based on traditional gender patterns, and the result of 

the study shows that teachers have an ambition to conduct teaching on the basis of individuals 

rather than gender. However, the result also shows that traditional gender regimes in the society 

affect girls and boys' behavior which can make it difficult for a teacher to act in a way that decreases 

instead of increases the presence of traditional gender patterns.  

 

 

Key words: gender identity, gender, gender arrangements, gender regimes, gender competence, 

performativity   
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1. Inledning 

Genus handlar om de sociala sammanhang där individer och grupper agerar. Den allmänna 

uppfattningen har genom tiderna varit att det finns två kön, ett manligt och ett kvinnligt, och att 

pojkar och flickor formas av de normer och förväntningar som finns på respektive kön (Connell & 

Pearse, 2015). Denna studie undersöker om genus påverkar flickors och pojkars förutsättningar till 

utbildning, där förutsättningar definieras som möjligheten att ta plats, synas och höras samt bli 

bemött med utgångspunkt från den individ eleven är istället för det kön eleven har. Ett primärt 

antagande i denna studie är att samhällets traditionella genusmönster har en negativ påverkan på 

flickors möjlighet till utbildning. Med hjälp av litteratur belyser studien genus ur ett historiskt 

perspektiv och genom intervjuer med lärare samt observationer av gymnasieelever undersöks 

frågeställningen ur ett nutida perspektiv. Valet av detta ämne baseras på mitt intresse för 

genusfrågor och att insikten i vuxen ålder har visat att gymnasietiden är en viktig del i utformningen 

av en individs könsidentitet. 

 

Enligt Beck och Beck-Gernsheim (2002) har individualiseringen, under det senaste årtiondet, 

skapat grundläggande förändringar och förbättringar i kvinnors liv. De förändringar och 

förbättringar som skett har främst ägt rum inom familjen, skolan och arbetet, dock beskrivs de som 

vardagliga och svåra att se. Beck & Beck-Gernsheim (2002) beskriver vidare att dessa förändringar 

och förbättringar i kvinnors liv har bidragit till att de lever sitt eget liv och inte enbart för mannen 

och familjen. Möjligheten till utbildning för flickor var väldigt liten i början av 1900-talet, men 

detta har förändrats i takt med det individualiserade samhället. De utbildningar som fanns att tillgå 

före 1900-talet gav inget stöd för flickors individuella intressen, utan var formade för att flickorna 

skulle få en grund till ett liv där de tog hand om man och familj. Först vid slutet av 1900-talet kunde 

man se att flickors rätt till utbildning långsamt började förändras. Detta dels genom att kvinnor fick 

ta en studentexamen och de fick även börja delta på en del universitetskurser, dock som icke-

registrerade studenter och under mycket ogynnsamma förhållanden (Beck & Beck-Gernsheim, 

2002).  

 

Den stora förändringen av utbildning för flickor startade enligt Beck & Beck-Gernsheim (2002) på 

1960-talet. Flickor blev en av de viktigaste målgrupperna för utbildning och antalet outbildade 

kvinnor minskade kraftigt, medan antalet kvinnor i högre utbildning ökade till en grad som översteg 
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alla förväntningar. Denna förändring har lett till att flickor idag stannar längre i skolan än vad de 

gjorde förr. Även om sexism fortfarande existerar i skolans värld så har de förändringar som skett 

under åren lett till en mer rättvis behandling. Det är nu mer vanligt med samundervisning istället 

för uppdelad undervisning för pojkar och flickor samtidigt som gemensamma kursplaner utgör 

praxis. Det finns också en större medvetenhet om vilka problem traditionella roller i kursmaterial 

skapar samt vikten av lärarens lika behandling av eleverna oavsett kön (Beck & Beck-Gernsheim, 

2002). Kollmayer, Schober och Spiel (2016) betonar vikten av att inte göra skillnad mellan kön i 

skolan. De menar att lärare under sin utbildning ska erhålla kunskap om hur genusskillnader 

påverkar elevers prestation och motivation, samt hur lärare bidrar till dessa genusskillnader. 

Kollmayer et al. (2016) menar även att genusstereotyper begränsar individers möjligheter och 

potential. Lärare ska även bli motiverade till att lära ut på ett sätt som fokuserar på individens 

kompetensutveckling och inte baserat på vilket kön eleven har. 

 

Som ett komplement till det arbete som har drivits ur ett feministiskt perspektiv för att förändra 

och förbättra kvinnors liv, har forskning bedrivits de senaste åren kring maskulinitet och hur pojkar 

formas till män (Connell, 1996). Denna forskning gör gällande att det finns flera typer av 

maskulinitet och hur vi betraktar maskulinitet kan skilja sig åt beroende på kultur och tidsperiod. 

Vissa typer av maskuliniteter ses som bättre än andra, exempelvis framgångsrika idrottsmän 

symboliserar en egenskap som framställs som en högt skattad maskulinitet. Maskulinitet definieras 

också genom kultur som exempelvis interaktiva spel där stereotypa bilder av våldsamma män 

förekommer och där det krävs att den som spelar agerar i denna roll. Den genusstruktur som finns 

i samhället definierar maskulinitet och femininitet, denna definition används på individnivå där vi 

anser att en man eller kvinna beter sig på ett maskulint eller feminint sätt. Detta mönster finns även 

inom olika organisationer där skolan utgör en och skolan utgör därför en viktig del i att forma hur 

vi uppfattar maskulinitet och femininitet. De genusregimer som ofta förekommer på en skola 

förstärker skillnader i hur vi bemöter individer samt vilken plats en individ får ta med utgångspunkt 

från kön. Även om samundervisning är en norm blir det sätt som undervisning bedrivs på ytterst 

viktigt för att definiera maskulinitet och femininitet samt för att undvika att vi fastnar i traditionella 

genusmönster (Connell, 1996). 
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Idag är normen att lika utbildning skall tillhandahållas oavsett kön vilket beskrivs enligt Statens 

skolverk (2019) i citatet nedan: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka 

könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan 

organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att 

eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga 

och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende 

könstillhörighet. 

 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2009) finns det flera olika skillnader mellan kön i 

skolans värld. Statistik visar på att pojkar i grupp presterar tio procent sämre än flickor medan 

flickor har bättre betyg i majoriteten av ämnen förutom idrott. Detta kan bero på att det finns en 

kultur där det för pojkar inte anses som coolt att vara bra i skolan. Flickor däremot lägger ner mer 

tid och kraft på skolarbetet och är generellt mer stressade över att prestera goda resultat. Statistik 

visar på att det är fler flickor än pojkar som är engagerade i sitt skolarbete och skillnaden är störst 

på gymnasiet där 81 procent av flickorna angett att de bryr sig väldigt eller ganska mycket om sitt 

skolarbete. Den motsvarande siffran för pojkar ligger på 63 procent enligt utredningen. Lärare ger 

mer uppmärksamhet till pojkar som även pratar mer i skolan. Flickor är mer utsatta för kränkning 

i skolan och tilldelas uppgifter som ordningsskapare. SOU (2009) visar även att elevers val för 

gymnasiet följer stereotypa könsmönster. 

 

Flertal studier visar att lärarens bemötande av eleverna har en inverkan på möjligheten till lika 

utbildning oavsett kön. McGee Bailey (1993) beskriver att det finns forskningsresultat sedan lång 

tid tillbaka som visar att lärare riktar större uppmärksamhet på pojkar i jämförelse med flickor. 

Skelton, Carrington, Francis, Hutchings, Read och Hill (2009) menar att lärare bemöter elever olika 

på grundval av kön, detta för att lärares fokus ofta ligger på pojkars underprestation i skolan. 

Studierna har även visat att pojkar kräver mer uppmärksamhet än vad flickor gör, det är legitimt 

för pojkar att ta ordet i klassrummet utan att ha blivit tillfrågade medan flickor förväntas uppföra 
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sig enligt normen för hur flickor förväntas vara (McGee Bailey, 1993). Skoltiden utgör en 

omfattande period i barn och ungdomars liv där individernas identitet formas och där grunden läggs 

till det framtida vuxna livet och en viktig del i det vuxna livet baseras på den utbildning du erhållit 

under ungdomsåren. Enligt Butler (2007) formas även individers könsidentitet under ungdomsåren, 

individen delas in i en kategori baserat på beteende. Vidare Menar Butler (2007) att utformning av 

en könsidentitet är en kontinuerlig process som pågår resten av livet genom inlärning av genus med 

utgångspunkt från de genusmönster som en individ möter i sin omgivning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera traditionella genusmönsters påverkan på 

flickors och pojkars utbildning. 

 

Uppsatsen besvarar följande frågeställningar: 

• Vilken påverkan har traditionella genusmönster på flickors och pojkars möjlighet till 

undervisning på lika villkor? 

• Hur kan förekomst av traditionella genusmönster begränsa flickor och pojkar från att 

tillgodogöra sig undervisning? 

• Hur kan lärarens agerande påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på 

traditionella genusmönster? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien omfattar elever i gymnasieålder där intervjuer och observationer utförts på gymnasieskolor 

i Luleå. Valet att avgränsa studien att omfatta elever i gymnasieåldern baseras på att det är i denna 

period i livet som individer formar sin identitet, detta enligt de teorier och tidigare forskning som 

ligger till grund för studien. Den litteratur och de vetenskapliga artiklar som använts har inte 

avgränsats i tid eftersom forskning i detta ämne har pågått under lång tidsperiod och resultaten 

anses intressanta oavsett när i tiden forskningen skett. Geografiska avgränsningar har heller inte 

gjorts eftersom tidigare forskningsresultat inte har påverkats av var forskningen har utförts. Dock 

omfattar studien inte forskningsresultat från länder där flickor fortfarande inte har rätt till 

undervisning.  
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Jag vill särskilt lyfta fram att fokus i denna studie är genusfrågor och inte hur lärare bedriver 

undervisning. Lärarens främsta uppgift är att undervisa och läraren förväntas inte som enskild 

individ kunna förändra fasta genusarrangemang. Studien belyser snarare vilken inverkan 

genusarrangemang och genusregimer har på lärarens möjlighet att se till individ i stället för kön. 

 

1.4 Disposition 

Efterföljande avsnitt är teoretiskt ramverk som beskriver teorier och tidigare forskning relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Det teoretiska ramverket följs av ett metodavsnitt innehållande 

studiens tillvägagångssätt, urval, intervjuer och observationer, bearbetning av analys och data, 

validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. Efter metodavsnittet redovisas intervjuer och 

observationer under avsnittet resultat och analys. Intervjuerna och observationerna analyseras 

utifrån teori och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras en diskussion med utgångspunkt 

från studiens syfte, frågeställningar och resultat. I diskussionsavsnittet lämnas även förslag på 

vidare forskning i frågan om traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars 

utbildning. 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Under detta avsnitt sammanställs beskrivning av centrala begrepp som används i denna uppsats. 

Detta för att underlätta läsarens förståelse av ämnet som studeras.  

Begrepp Förklaring 

Könsidentitet Kategorisering av individer baserat på beteenden 

Genus Kategori av individ baserat på de normer och förväntningar 

som formar bilden av respektive kön 

Genusarrangemang Hur individer, organisationer och grupper är uppdelade med 

utgångspunkt från genus 

Genuskompetens Kontinuerligt lärande och tilldelning av genus med 

utgångspunkt från de genusmönster en individ möter 

Genusregimer  Förutbestämd ordning över vem som får göra vad med 

utgångspunkt från individens kön 

Performativitet  Handlingar som utförs för att uttrycka något som en individ 

vill beskriva 
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2. Teoretiskt ramverk 

Under detta avsnitt presenteras teorier relevanta för studien. De teoretiker som valts ut är Raewyn 

Connell och Rebecca Pearse med teorier om genus, genusregimer och genusarrangemang samt 

Judith Butlers teorier om könsidentitet och performativitet. Det teoretiska ramverket omfattar även 

tidigare forskning med utgångspunkt från vetenskapliga artiklar i ämnet. 

 

2.1 Genus och genusregimer 

Enligt Connell och Pearse (2015) handlar begreppet genus om de sociala sammanhang där 

individer och grupper agerar. Den allmänna uppfattningen har varit att det finns två kön, ett manligt 

och ett kvinnligt, och att pojkar och flickor formas efter de normer och förväntningar som finns på 

respektive kön. Connell och Pearse (2015) menar även att genus är en kulturell skillnad mellan 

män och kvinnor och att individer tillskrivs genus från det att ett barn föds. När ett barn föds blir 

barnet identifierat som en pojke eller flicka där flickor och pojkar tilldelas olika attribut, flickor bär 

rosa kläder medan pojkar bär blå kläder. Redan vid barnets födsel förväntas pojkarna att agera på 

ett annat sätt än flickorna, de ska vara tuffare och starkare medan flickorna förväntas vara nöjda, 

söta och snälla. Saker i barnets omgivning är uppdelat med utgångspunkt från kön, pojkar får 

leksaker i form av bilar, vapen, superhjältar eller sportartiklar. Flickorna i sin tur förväntas leka 

med dockor, servera och laga mat vid en leksaksspis samt klä ut sig till prinssessor. Allt detta bidrar 

till en genusordning som visar hur individen ska vara med utgångspunkt från vilket kön individen 

har och vilken plats i samhället individen kan ta som man eller kvinna respektive pojke eller flicka. 

Män och kvinnor förväntas uppföra sig i enlighet med de förväntningar som finns på den 

könskategori som mannen och kvinnan tillhör. Detta beteende är genus och enligt Connell och 

Pearse (2015) skapar individen sitt eget genus men genus kan inte skapas på vilket sätt som helst 

utan styrs från den genusordning som individen befinner sig i. Connell och Pearse (2015) beskriver 

att samhället bidrar till genusnormer, det vill säga att individen inte föds maskulin eller feminin 

utan maskulinitet och femininitet är något individen lär sig i de situationer som uppstår i det dagliga 

livet.  

 

Maskulinitet och hur pojkar formas till män har under de senaste åren varit ett intresseområde för 

forskning (Connell, 1996). Resultatet av denna forskning visar att maskulinitet är något annat än 
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den traditionella rollen som förknippas med det manliga könet. Maskulinitet finns av olika typer 

som är beroende av kultur och tidsperioder. Inom vissa kulturer ses soldater och våld som maskulint 

medans andra kulturer förkastar detta. Det kan även finnas olika typer av maskulinitet inom en 

kultur. På arbetsplatser och i skolklasser finns sannolikt olika definitioner över vad en maskulinitet 

är. Olika typer av maskulinitet ses inte som jämlika, vissa definitioner anses i samhället vara mer 

betydande än andra. Ett exempel på en definition av maskulinitet av hög rang är framgångsrika 

idrottsmän, pojkar ser upp till dessa atleter och vill bli som dem i vuxen ålder.  I forskning kring 

maskulinitet har även idrott belysts där det påvisat att en aggressiv bild av maskulinitet skapas 

genom organiserad idrott med tävlingsinriktning. Träningsformer, den allmänt förekommande 

hierarkiska ordningen och de belöningssystem som råder inom den organiserade idrotten bidrar 

även dessa till en aggressiv bild av maskulinitet (Connell, 1996).  För att förändra den aggressiva 

bild av maskulinitet som finns menar Connell (1996) att utbildningen av pojkar bör ha en 

målsättning att säkerställa kunskap. Detta eftersom nuvarande definitioner av maskulinitet gör att 

många pojkar inte anser att den kunskap som förmedlas i undervisningen är viktig. Skoltiden är 

den tid i livet där barn och ungdomar förbereder sig för det vuxna livet och därför är det också 

viktigt att det finns en målsättning att varje individ kan hantera relationer med andra individer. I 

dagens samhälle finns en uppfattning att hantera relationer är något feminint. Skolan och utbildning 

av pojkar bör också ha som målsättning att skapa förståelse hos individer om behovet av rättvisa 

mellan kön. Män har genom tiderna haft en högre ställning än kvinnor vilket har medfört fördelar 

i många sammanhang som är baserat på att det just är pojkar eller män. Det kan uppfattas som 

naturligt att behålla denna syn på relationen mellan kön för att också behålla de fördelar som män 

har. Förståelse för rättvis behandling oavsett kön blir därför en viktig aspekt om den aggressiva 

definitionen av maskulinitet ska kunna förändras (Connell, 1996). 

 

Connell och Pearse (2015) beskriver vidare att skillnaden mellan kön kan uppstå genom 

socialisation. Socialisation innebär överföring av normer och förväntningar som formar individens 

beteende. Familj, vänner, skola och massmedia är exempel på olika socialisationsagenter som lär 

individer olika sociala normer med utgångspunkt på kön. Sociala normer i detta sammanhang är 

att flickor ska vara omhändertagande och följsamma medan pojkar ska vara stora, starka och ta 

plats. När en individ följer dessa sociala normer erhålls positiva belöningar genom exempelvis 

bekräftelse från omgivningen. Denna bekräftelse kan vara i form av uppskattning från kamrater, 
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goda resultat i skolan eller tillfredställande jobb. Individer som inte följer dessa normer kan få 

negativa reaktioner i form av nedvärderande blickar eller kritiska kommentarer. Connell och Pearse 

(2015) menar att socialisationsmodellen stämmer när det handlar om hur familj, vänner, skola och 

massmedia påverkar en individs liv, men att modellen inte tar hänsyn till komplexiteten i 

genusregimer. Unga individer lär sig att hantera genusordning och genusregimer i den omgivning 

som de befinner sig i, vilket kallas genuskompetens. Genuskompetens omfattar ett aktivt och 

kontinuerligt lärande där tilldelning av genus sker vid varje tillfälle en ung individ möter 

genusmönster. Maskulint och feminint är levnadsmönster som förändras över tiden och där igenom 

skapar nya genusmönster. Genusinlärningen påverkas av upplevelser under barn- och ungdomsåren 

där sociala skillnader, etnisk mångfald och nationellt ursprung har en inverkan (Connell & Pearse, 

2015).  

 

Enligt Connell och Pearse (2015) kan genus betraktas som en social struktur där individer och 

grupper agerar. Genus är också en samling relationer, det vill säga hur individer, organisationer 

och grupper är uppdelade. Genusrelationer är något som skapas och återskapas i vardagen och om 

vi slutar skapa dem så slutar de existera. Genusrelationer utgör ett genusmönster som är i ständig 

förändring och som kan skilja sig mellan platser, tider och kulturer. Genusmönster styr individers 

beteenden i de aktiviteter som individerna utför. Thorne (1993, refererad i Connell och Pearse, 

2015) beskriver en studie på en amerikansk skola där det finns fasta genusarrangemang i form av 

sociala indelningar på skolgården, där det fanns en sida där flickor lekte och en annan sida där 

pojkar lekte under rasterna. Studien visade även att lärarna vid vissa tillfällen lyfte fram genus, 

exempelvis vid tävlingar där de lät flickorna tävla mot pojkarna. Dock tonades genus ner i de flesta 

aktiviteter som lärarna anordnade och där det skapades en skiljelinje mellan lärare och elever 

istället för olika grupper och elever. Det vill säga pojkar och flickor blev en enhetlig grupp som 

samspelade med läraren istället för att agera mot varandra indelade i pojk- respektive flickgrupper 

(Thorne, 1993, refererad i Connell & Pearse, 2015). Uppdelning av flickor och pojkar i skolan 

beskrivs också i forskning kring integration mellan kön i klassrum med samundervisning. Även 

om samundervisning sker så finns en segregering där flickor främst interagerar med flickor och 

pojkar interagerar med pojkar i klassrummet (Fabes, Lynn Martin, Hanish & DeLay, 2018). Fasta 

genusarrangemang av detta slag kan benämnas som en institutions genusregim, det vill säga en 
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förutbestämd ordning över vem som får göra vad med utgångspunkt från individens kön (Connell 

& Pearse, 2015). 

 

Genusregimer finns i alla organisationer så även på skolor. Genusregimer inom olika 

organisationer speglar ofta den allmänna genusordningen där flickor och pojkar, män och kvinnor 

förväntas agera enligt traditionella genusmönster (Connell & Pearse, 2015). Genusregimer på en 

skola omfattar makt hos lärare där auktoritet förknippas med maskulinitet och där de i huvudsak är 

män som har en ledande position. Makt finns också mellan elever där Connell (1996) beskriver att 

det fanns en outtalad regel att på rasterna skulle skolgården i första hand användas till att spela 

fotboll. Genusregimer på skolan omfattar även hur undervisning i olika ämnen fördelas mellan 

olika lärare med utgångspunkt av lärarens kön. Kvinnliga lärare undervisar i ämnen som språk och 

samhällsorienterade ämnen, medan män undervisar i matematik och naturkunskap. Fördelning av 

arbete inkluderar också de informella reglerna i klassrummet som till exempel att en lärare ber en 

”stor stark pojke” för hjälp att flytta en möbel, eller till de könsbestämda valen av yrkesutbildning 

till gymnasiet där främst pojkar väljer att studera på byggprogrammet medan främst flickor väljer 

att studera på omvårdnadsprogrammet. För olika yrken och roller på en skola finns även 

emotionella mönster, exempelvis den tuffa rektorn eller den dramatiska drama läraren. 

Genusregimer i skolan omfattar även genussymbolik vilket innebär att skolan tar in olika symboler 

för genus från samhället men att det även finns genussymbolik inom skolan så som exempelvis 

skoluniformer, klädkoder samt informella- och formella språkkoder. Genom dessa genusregimer i 

skolan skapas också definitioner av maskulinitet och femininitet. Elever tar del av och påverkas av 

dessa definitioner genom att befinna sig på skolan (Connell, 1996). 

 

Genusregimer i skolan styr vem som får göra vad och även om samundervisning sker så är det inte 

alltid en fördel för flickor att arbeta i grupper eftersom stereotypa könsmönster tenderar att 

förekomma i dessa grupper, vilket medför att pojkarna dominerar och flickorna blir blyga och 

tillbakadragna (McGee Bailey, 1993). I det fall ett grupparbete misslyckas händer det ofta att 

pojkarna beskyller flickorna i gruppen genom att säga ”detta bevisar att flickor inte kan”. Pojkar 

ber även flickor om hjälp när de arbetar i grupp och får ofta den hjälp de efterfrågar, men när en 

flicka ber om hjälp från en pojke blir de ofta ignorerade (McGee Bailey, 1993). Detta är något som 

kan förknippas med de genusregimer som Connell och Pearse (2015) beskriver eftersom det 



 

 10 

förekommer fasta genusarrangemang i mixade grupper där pojkarna har en högre rang och anses 

vara bättre medan flickorna förväntas vara omhändertagande och utföra arbetet för hela gruppens 

räkning. 

2.2 Könsidentitet 

Tidigare fanns en enighet inom feministisk forskning om att det som betraktas som manligt 

respektive kvinnligt formades ur det sociala sammanhanget. Denna uppfattning bidrog till att 

begreppet genus användes i det sociala sammanhanget medan kön fick stå för det biologiska 

perspektivet (Ambjörnsson, 2006). Enligt Ambjörnsson var genusteoretikern Judith Butler kritisk 

till denna uppdelning i kön och genus med utgångspunkt från biologi och kultur. Även om syftet 

med begreppet genus var att poängtera det sociala sammanhangets påverkan på vad som är manligt 

och kvinnligt, ansåg Butler att uppdelning i kön och genus befäster att det finns en naturlig 

manlighet och kvinnlighet. Butler ansåg att även det biologiska könet är skapat ur ett socialt 

sammanhang, det vill säga kön är ett resultat av individers uppfattning om vad det biologiska könet 

är (Ambjörnsson, 2006).  

 

Till skillnad från Connell och Pearse (2015) har Judith Butler uppfattningen att en individ har en 

könsidentitet, vilket bygger på att man kan utgå ifrån att något alltid ser ut och fungerar på samma 

sätt. Genom att identifiera oss med ett visst kön och avgränsa oss från andra könsidentiteter blir vi 

individer med en viss vilja. Vi förväntar oss alltid att individer har en könsidentitet, vi känner igen 

olika beteenden som vi sedan sätter in i olika kategorier. Butler menar att kön och genus är en 

repetition av handlingar över tid, det vill säga att vi följer ett mönster beroende på vilket kön vi har 

(Lindblom & Stier, 2011). 

 

Ambjörnsson (2006) återger J.L. Austins beskrivning om att det språk som används kan ses om en 

handling där en bild av verkligheten skapas. Ett exempel på när språket blir en handling som skapar 

en bild av verkligheten är när en präst uttrycker orden ”här med förklarar jag er som man och 

hustru”, vilket innebär att mannen och hustrun får både rättigheter och skyldigheter i relationen till 

varandra. Butler (2007) använder Austins beskrivning gällande språket för att diskutera hur 

individers identitet skapas. Redan vid födseln identifierar vi barn med ett kön genom att uttala om 

det är en flicka eller pojke. Att uttala barnets kön skapar förväntningar på hur barnet ska vara och 

hur omgivningen ska behandla barnet. Detta eftersom vi som individer har en uppfattning om vad 
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en pojke och en flicka är baserat på de normer och förväntningar som finns på en pojke eller en 

flicka i det sociala sammanhanget. Butler (2007, refererad i Lindblom & Stier, 2011) menar att 

uttala barnets kön när de föds är inte något som kan anses som en beskrivning av barnet som 

individ, det är istället en performativ handling som aktivt förmedlar hur barnet förväntas vara som 

individ till både barnet själv men även till barnets föräldrar. De handlingar som utförs för att 

uttrycka ett kön är performativa vilket betyder att individen utför det som den vill beskriva. Barnet 

som blivit identifierat som en pojke eller flicka får förväntningar om hur hen ska vara och bete sig. 

Till exempel förväntas pojkar att klä sig i mörka eller blå kläder och leka med bilar och i skolan 

kommer pojken att förväntas vara mer stökig och mer utagerande än flickorna i klassen. Att någon 

är en pojke eller flicka för att de gör som det uttalade könet förväntas göra, är enligt Butler beroende 

av de faktiska handlingar som individer utför. Processen där man blir pojke eller flicka samt man 

eller kvinna blir enligt Butler (2007) aldrig färdig, individer måste istället ständigt uttrycka sitt kön 

för att tala om för omvärlden om individen är man eller kvinna.  

 

Vår identitet är enligt Butler (2007) relationsinriktad, vem vi är som individer förklaras genom 

relationer till andra och utan ett samspel mellan individer kan vi inte förklara vår identitet. En 

individ måste presentera sig och visa vem denne är för att andra ska förstå hur de ska förhålla sig 

till individen. Efter att individen presenterat sig själv godkänner omgivningen individens existens, 

det är de andra som bestämmer om individen kan tas på allvar och är det som individen utger sig 

att vara. Det är alltså omgivningen som ger individen en identitet och bestämmer hur individen får 

handla, vilket både begränsar individen och ger denne utrymme. Butler (2007) menar att när en 

kvinna talar som en kvinna blir kvinnan en individ med rätt att handla. Hur kvinnan får handla är 

dock begränsat till de ramar som gäller för en kvinnas agerande. När en kvinna går utanför dessa 

ramar riskerar hon att förlora sin rätt att bli hörd (Butler, 2007). Forskning visar att det i skolans 

värld anses som ett accepterat beteende för en pojke att ropa ut ett svar under en lektion utan att de 

tilldelats ordet, vilket inte anses som ett accepterat beteende för en flicka. Vid de tillfällen flickor 

ropar ut ett svar högt i klassrummet blir de ofta tillrättavisade av läraren för ett oacceptabelt 

beteende (McGee Bailey, 1993). Detta kan kopplas till det Butler (2007) menar med att 

omgivningen bestämmer hur en individ har rätt att agera. Att som flicka ropa ut ett svar högt i 

klassrummet utan att först har blivit tilldelad ordet, anses inte som något som hålls inom ramen för 

hur en flicka ska agera. 
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Judith Butlers (2007) syn på genus och könsidentitet kan sammanfattas i nedanstående citat: 

 

genus bör inte tolkas som en fast identitet eller utgångspunkt för olika ageranden; genus är snarare 

en bräcklig identitet som med tiden har upprättats i ett yttre rum genom en stiliserad upprepning av 

handlingar  

(Butler, 2007, s. 129). 

 

Könsidentitet uppstår genom det sätt som individer uttrycker sig på genom gester, rörelser samt sitt 

sätt att tala och agera. Sättet som individen uttrycker sig på skapar en bild av ett genusbestämt jag. 

Detta kan tolkas som att vi uttrycker vår könsidentitet genom vårt sätt att klä oss, tala och genom 

de aktiviteter vi utför. Exempelvis en flicka som klär sig i det som betraktas som pojkkläder samt 

spelar ishockey på fritiden uppfattas i många sammanhang som en ”pojkflicka”, vilket inte alltid 

är en accepterad identitet då den avviker från normen. En pojke som sminkar sig och klär sig i det 

som anses vara flickkläder betraktas som ”tjejig” vilket även det är en avvikelse från de 

traditionella genusmönstren. Könsidentiteten formas under ungdomsåren, dels genom fysiska och 

psykiska förändringar hos individen men även genom ökad påverkan från vänkretsen. I 

ungdomsåren ifrågasätter individen sin tidigare uppfattning om identitet och försöker istället leva 

upp till könsroller som definieras av omgivningen. Det är genom samverkan med individer i 

omgivningen som identiteten bekräftas och förstärks. Med andra ord, det sätt som individer 

uttrycker sig på genom klädval, agerande eller sitt sätt att tala har en påverkan på om individens 

könsidentitet blir accepterad av individens omgivning (Lindblom & Stier, 2011). 
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3. Metod 

Detta avsnitt omfattar metodval och studiens tillvägagångssätt. vidare redogörs hur materialet har 

samlats in, bearbetats och analyserats. Avsnittet omfattar även en beskrivning av validitet, 

reliabilitet och etiska överväganden. Metodavsnittet avslutas med en sammanfattande 

metoddiskussion. 

 

3.1 Val av metod 

Denna uppsats baseras på en empirisk studie med målsättning att få en djupare insikt i traditionella 

genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning. Den empiriska studien förväntas 

besvara vilken påverkan traditionella genusmönster har på flickors och pojkars möjlighet till 

undervisning på lika villkor, om förekomst av traditionella genusmönster kan begränsa flickor och 

pojkar från att tillgodogöra sig undervisning samt hur lärares agerande kan påverka beteenden i 

klassrumssituationer som baseras på traditionella genusmönster. I förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar valdes kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observation som insamlingsmetod. En kvalitativ ansats lägger vikt på ord och det som uttrycks till 

skillnad från en kvantitativ ansats där fokus ligger på kvantifiering av företeelser (Bryman, 2011). 

En kvalitativ ansats omfattar att skapa förståelse för ett område genom att ta del av hur individer 

upplever det sammanhang som de befinner sig i. Semistrukturerade intervjuer bygger på specifika 

teman som berör studiens syfte, dessa teman utformas genom en intervjuguide där frågorna inte 

behöver ställas i en bestämd ordning. Semistrukturerade intervjuer ger även respondenten 

möjlighet att utforma sina egna svar och utifrån svaren kan intervjuaren ställa följdfrågor. 

Deltagande observation innebär att den observerande parten involverar sig i samspelet med de 

observerade samtidigt som observatören iakttar vad de observerade individerna gör (Fangen, 

2005). Enligt Fangen deltar observatören inte endast som forskare utan också som individ. En 

deltagande observation kräver att observatören engagerar sig i de individer som observeras, detta 

för att få tillförlitligt data. Deltagande innebär också att observatören deltar i ett allmänt socialt 

samspel med de observerade individerna och inte att observatören utför samma handlingar som de 

som observeras. Mitt val av kvalitativ metod tillsammans med semistrukturerade intervjuer och 

deltagande observationer grundar sig i behovet av att få ta del av undersökningspersonernas egna 

uppfattning, känslor och åsikter i de frågor som studien förväntas besvara. 



 

 14 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Efter val av ämne för studien samt formulering av syfte och frågeställningar, utformades en 

intervjuguide av semistrukturerad karaktär (bilaga 1). Bryman (2011) menar att en intervjuguide 

med semistrukturerad karaktär handlar om att göra det möjligt för forskaren att vara flexibel samt 

få information om respondentens liv. Intervjuguiden till denna studie bestod av 14 stycken frågor 

med tillbehörande underfrågor, varav tre stycken var inledande frågor till respondenten. De 

inledande frågorna användes för att få respondenten att känna sig bekväm med intervjun och 

handlade om respondentens bakgrund med frågor som hur länge hen arbetat som lärare, tidigare 

utbildning samt vilka ämnen och årskurs respondenten undervisade i. Vidare var intervjuguiden 

indelad i tre olika teman undervisning, klassrumssituation och medvetenhet. Att använda en 

intervjuguide som innehåller olika teman bidrar till att samtliga respondenter under intervjun får 

svara på samma frågor med relevanta teman. Detta tillvägagångsätt bidrar till att resultatet 

säkerställs eftersom forskaren får en uppsättning intervjuer som är strukturerade på ett sätt så att 

de går att jämföra med varandra (Krag Jacobsen, 1993).  

 

I samband med utformning av intervjuguiden utformades även frågeställningar för de deltagande 

observationerna. Enligt Fangen (2005) bör forskaren begränsa vad det är som ska observeras, det 

vill säga formulera generella frågeställningar. Utifrån dessa frågeställningar tillkommer kunskap 

för forskaren som därmed kan definiera temat mer exakt. De frågeställningar och teman som 

användes under deltagande observationerna utgick från intervjuguidens teman och frågor. 

Skillnaden var att jag nu studerade eleverna i stället för lärarna. De frågeställningar som användes 

var: vad är det som händer under lektionerna? Hur ser samspelet mellan flickor och pojkar ut? 

Hur bemöter läraren flickor och pojkar? Tar något av könen större respektive mindre plats i 

klassrummet? Dessa frågeställningar användes för att jag skulle veta vad jag letade efter under 

observationernas gång. Fangen (2005) beskriver denna typ av frågeställningar som en hjälp för 

observatören så att denne koncentrerar observationerna på de frågor som ska besvaras. Detta 

angreppssätt leder också till att frågeformulering och problemfokus blir tydligare. 

 

3.3 Urval 

Urvalet av respondenter består av tre kvinnliga och två manliga gymnasielärare, vilka undervisar i 

olika ämnen och olika årskurser.  Samtliga respondenter varierar i ålder men har ett åldersspann på 
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30 till 50 år samt lång erfarenhet som gymnasielärare. De urvalskriterier som låg till grund för 

denna studie var att de skulle vara gymnasielärare som gärna arbetat mer än två år samt att de 

undervisar i olika ämnen. Valet att välja gymnasielärare som undervisar i olika ämnen grundar sig 

i att skillnader i undervisning kan variera beroende på vilket ämne som undervisas i. Valet att 

intervjua både män och kvinnor baseras även det på att det kan förekomma skillnader i hur en 

manlig och en kvinnlig lärare bemöter eleven samt hur de tänker kring traditionella genusmönster. 

Studiens urval av respondenter är en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna finns tillgänglig för forskaren (Bryman, 2011). För 

att komma i kontakt med en gymnasielärare valde jag att kontakta en person som jag visste om 

arbetade som lärare och som även uppfyllde urvalskriterierna. Under mötet med gymnasieläraren 

jag kände sedan tidigare kunde hon tipsa om andra potentiella respondenter vilket anses som ett 

snöbollsurval. Till samtliga respondenter skickades även ett informationsmail (bilaga 2) 

innehållande studiens syfte och etiska riktlinjer från Vetenskapsrådet (u.å.), detta var även något 

jag informerade om under respektive intervjutillfälle.  

 

I studiens resultatdel presenteras respondenterna med fingerade namn. Nedan följer en beskrivning 

av respektive respondents yrkeserfarenhet, även i denna sammanställning med fingerade namn.  

 

• Rolf undervisar i teoretiska ämnen och främst elever i årskurs tre på gymnasiet. Rolf har 20 

års erfarenhet från läraryrket. 

• Lasse har arbetat 20 år som gymnasielärare och innan dess arbetade han fem år som 

förskolelärare. Lasse undervisar i teoretiska ämnen i årskurs ett till tre på gymnasiet. 

• Karin har arbetat som lärare mer än 30 år, de senaste tjugo åren som gymnasielärare. Karin 

undervisar i språkrelaterade ämnen i årskurs ett till tre på gymnasiet.  

• Anna undervisar i teoretiska ämnen och har arbetat som lärare i 16 år. Anna undervisar 

främst elever i årskurs två och tre på gymnasiet.  

• Lisa undervisar i praktiska ämnen med elever i årkurs ett till tre på gymnasiet. Lisa har 

arbetat som lärare i 24 år. 

 
Urvalet för de deltagande observationerna tillkom i samband med respondenterna. Under varje 

inbokad intervju frågade jag även om jag fick observera en av respondenternas lektion. Tre av 
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respondenterna godkände deltagande observation och därför valdes tre observationer att utföras för 

denna studie. 

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuer genomfördes med de respondenter som deltagit i studien, mailade jag den 

slutgiltiga intervjuguiden till min handledare för ett sista godkännande. För att få ytterligare 

feedback på intervjuguiden testades frågorna på en klasskamrat. Med utgångspunkt från den 

feedback som lämnades korrigerades vissa frågor i syfte att respondenterna inte skulle uppleva 

frågorna som svåra att förstå eller besvara. Efter detta bokades intervjuer in med samtliga 

respondenter där de fick möjlighet att välja tid och plats själv, dock var ett krav att platsen för 

intervjun skulle vara en lugn och ostörd miljö. Därefter utfördes fem stycken enskilda intervjuer 

som varade mellan 35 till 50 minuter och som även spelades in via telefoninspelning under 

intervjuns gång. Kvalitativa intervjuer spelas ofta in, detta för att forskaren är intresserad i både 

vad respondenten säger men också hur respondenten säger det (Bryman, 2011). Detta gjorde det 

möjligt för mig att kunna fokusera på andra påverkande faktorer som exempelvis respondentens 

jargong och kroppsspråk. Innan samtliga intervjuer startade presenterades studiens syfte samt de 

etiska riktlinjer som studien följer, detta för att få respondenternas godkännande att spela in 

intervjun. Syfte, etiska riktlinjer och intervjuteknik var något som respondenterna fick ta del av 

innan intervjuerna startade, via det informationsbrev som skickades ut (bilaga 2). 

 

3.5 Deltagande observation 

Genom de respondenter som intervjuats för studien fick jag även tillgång till att observera tre av 

respondenternas lektioner med olika undervisningsämnen, var av två var undervisning i teoretiska 

ämnen medan den tredje var en praktisk lektion i idrott och hälsa. Fangen (2005) menar att första 

fasen av en deltagande observation är att presentera studiens syfte och frågeställningar samt sig 

själv för att skapa förtroende. Presentationen av studien fick lärarna ta del av vid intervjutillfället 

och vid varje deltagande observation startade jag med att presentera mig själv samt 

forskningsprojektet för eleverna som blev observerade. Detta för att skapa ett förtroende till 

eleverna så de tillät mig vara delaktig under observationernas gång, i detta fall under en lektion. 

Att komma i kontakt med en person som är central för undersökningen ger forskaren tillträde till 

fältet, denna person kan benämnas portvakt (Fangen, 2005). I denna studie har jag haft tillgång till 
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tre så kallade portvakter vilket var de lärare som deltog, de hjälpte mig att få tillträde till lektioner 

samt komma i kontakt med andra deltagare. Det tillvägagångssätt jag valde för att genomföra 

studiens observationer syftade till att ta del av de observerades värderingar och uppfattningar och 

betrakta detta som fakta istället för att värdera det jag observerade. 

 

3.6 Bearbetning och analys av data 

Efter slutförd intervju med respektive respondent transkriberades materialet ordagrant för att inte 

gå miste om värdefullt datamaterial. För att underlätta processen skrevs samtliga transkriberade 

intervjuer ut för att kodas samt för att enklare kunna plocka ut värdefulla citat som senare använts 

i resultatkapitlet. Det angreppssätt som använts för att analysera arbetet är tematisk analys vilket 

Bryman (2011) beskriver som en form av analys där forskaren söker efter mönster och olika teman. 

Denna analysform handlar med andra ord om att hitta teman och företeelser som är relevanta för 

studiens övergripande syfte och frågeställningar. För att fortsätta analysarbetet läste jag igenom 

samtliga intervjuer noggrant för att därefter kunna plocka ut värdefulla nyckelord och mönster. De 

teman som framkom efter bearbetning och analys av data var: bemötande av och förväntningar på 

elever, fasta genusarrangemang och förekomst av traditionella genusmönster, vilket även kom att 

bli resultatdelens primära innehåll.  

 

Efter slutförda observationer kodades även här de fältanteckningar jag skrivit ner under 

observationerna. Fangen (2005) beskriver ett tillvägagångssätt för att sortera de material som 

framkommit under observationerna, detta i form av att kategorisera fältanteckningarna. Det vill 

säga att observatören delar in texten i olika delar för att sedan gruppera under tematiska rubriker. 

Detta tillvägagångssätt användes för att kategorisera studiens observationer. Jag läste noggrant 

igenom varje fältanteckning för att sedan plocka ut teman som följde studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som blev det primära innehållet i resultatdelen var även de 

frågeställningar som använts under observationens gång. Avslutningsvis sammanfattade jag varje 

observation genom att välja ut de viktigaste ur varje observation, och detta presenteras även i 

avsnittet resultat. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Vid forskning är det viktigt att eftersträva validitet och reliabilitet, detta eftersom det mäter hur 



 

 18 

tillförlitlig studien är (Bryman, 2011). Begreppet validitet innebär hur väl studien mäter det den 

avser mäta. För att en studie ska anses som valid ska syftet besvaras i relation till frågeställningar 

och det ska finnas en återkoppling till de teoretiska ramverk som används. Denna studie har strävat 

efter en stark validitet, detta genom att ta del av tidigare forskning inom ämnet som i sin tur legat 

till grund för utformandet av intervjuguiden. Intervjuerna utfördes i en naturlig miljö för 

respondenterna, det vill säga på gymnasieskolan i ett grupprum som respondenterna kände väl till. 

Att utföra intervjuer i en naturlig miljö för respondenterna bidrog till ekologisk validitet (Bryman, 

2011).  

Begreppet reliabilitet innebär att om studien skulle genomföras på nytt så skulle resultatet bli 

detsamma, där hög reliabilitet innebär att studiens resultat inte skulle påverkas av  slumpmässiga 

fel (Bryman, 2011). För att säkerställa hög reliabilitet i en undersökning menar Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) att studien ska utföras utan slumpmässiga fel i 

datainsamlingen samt i bearbetningen av materialet. I denna studie har transkriberingen utförts 

noggrant och skrivits ned ordagrant för att inte missa viktigt material eller införa slumpmässiga fel 

i datainsamlingen som kan påverka studiens reliabilitet. Vidare har underlaget till det teoretiska 

ramverket i studien baserats på väl kända teoretiker samt publicerade vetenskapliga artiklar i ämnet. 

3.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (u.å.) fyra forskningsetiska principer och riktlinjer ligger som grund för denna 

uppsats: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga respondenter i denna uppsats blev informerade om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer via ett informationsbrev innan intervjutillfället samt före aktuell intervju och observation. 

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna blev informerad om 

studiens syfte, att de själva bestämmer över sin medverkan, att deltagandet är frivilligt och att 

respondenten har rätt att avbryta sin medverkan i intervjun när som helst. Konfidentialitetskravet 

anses som uppfyllt eftersom att respondenterna blivit informerade om att personliga uppgifter, 

inspelningar och utskrifter från intervjuer och observationer förvaras utom räckhåll för obehöriga 

för att ge största möjliga konfidentialitet. Respondenterna i studien kommer även att avidentifieras 

genom att tillägnas fingerade namn, detta för att bidra med anonymitet så ingen kan veta vem 

personen i fråga är. Nyttjandekravet betraktas även som uppfyllt eftersom all insamlad data enbart 
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använts i syfte för denna studie. Slutligen informerade jag även respondenterna under varje enskild 

intervju att de får ta del av den slutgiltiga uppsatsen. 

 

3.9 Metoddiskussion 

Användandet av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt deltagande observation 

har visat sig vara lämpligt för denna studie. Detta för att jag ville nå en djupare förståelse av 

respondenternas erfarenhet och kunskap gällande traditionella genusmönster. Det hade funnits 

svårigheter med att använda en kvantitativ ansats eftersom det är svårt att mäta lärares tankar, 

känslor och åsikter gällande genus och utbildning. Hade denna studie utförts på nytt hade jag valt 

att göra observationerna före intervjuerna eftersom det möjligtvis varit en fördel att lärarna inte 

svarat på intervjufrågorna innan. Dock ser jag ingen nackdel i att observationer utförts efter 

intervjuerna eftersom det inte påverkat det jag undersökt. Lärarna har under observationerna inte 

visat att de försökt agera på ett sätt som kunde påverka studien i en viss riktning. Valet av fem 

intervjupersoner samt tre observationer visade sig också vara lämpligt antal för denna uppsats 

eftersom det gett studien ett brett och fylligt material. Vidare hade det varit intressant att undersöka 

traditionella genusmönsters påverkan på flickor och pojkars utbildning i en bredare population för 

att se om samma svar framkommit. 
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4. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas och analyseras resultatet från genomförda observationer och intervjuer. 

Resultatet är uppdelat i två olika avsnitt där resultat från både observationer och intervjuer belyses 

ur perspektiven: bemötande av och förväntningar på elever, fasta genusarrangemang och 

förekomst av traditionella genusmönster. Valet att separera observationer och intervjuer i två olika 

delar grundar sig i att resultatet från genomförda observationer speglar elevernas syn på 

traditionella genusmönster, samt hur jag som observatör uppfattar lärarens bemötande av eleverna. 

Resultatet från intervjuerna återspeglar lärarnas egna uppfattning avseende förekomst av 

traditionella genusmönster samt hur de bemöter eleverna. 

 

4.1 Resultat från genomförda observationer 

4.1.1 Observation 1 

Observation ett genomfördes under en lektion med teoretiskt ämne i en klass med cirka fem pojkar 

och tio flickor. Den uppgift som eleverna hade under denna lektion var att skriva en uppsats. 

Lektionen startade med ett upprop av eleverna i klassen följt av instruktioner från läraren att 

påbörja sitt arbete. Pojkarna tog betydligt mycket längre tid på sig att komma igång med sitt 

uppsatsskrivande medan flickorna satt redo med dator för att starta arbetet. Läraren säger åt 

pojkarna ett antal gånger att de ska påbörja sitt skolarbete. Läraren ber också tre av pojkarna att 

hämta sin dator eftersom de inte har med sig den vid lektionens start. Dessa tre pojkar går långsamt 

mot dörren för att hämta sin dator, men istället för att öppna dörren med handen väljer en av 

pojkarna att sparka upp dörren med en karatespark. Under observationen uppfattades detta som att 

det var legitimt för en pojke att sparka upp en dörr och att det fanns en förväntan att pojkar beter 

sig så. Detta stämmer även överens med Connell och Pearse (2015) uppfattning om att flickor och 

pojkars beteende baseras på de förväntningar som finns på respektive könskategori. Även Butler 

(2007) styrker detta antagande genom hennes beskrivning om att vi som individer kategoriserar 

olika beteenden baserat på kön.  

 

Uppfattningen under denna observation är att läraren bemöter eleverna på olika sätt beroende på 

vilket kön de har. När läraren frågar pojkarna hur det går används en mycket hårdare ton där det 

mellan raderna tydligt framgår att syftet är att få igång pojkarna så att de påbörjar sitt skolarbete. 
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När läraren talar med flickorna använder läraren en mjukare och mer omhändertagande ton i form 

av ”vad vill du ha hjälp med?”.  

 

Under lektionens gång kommer pojkarna med undanflykter nästan hela tiden för att slippa att skriva 

på sin uppsats. De säger ett flertal gånger att de är less på att ha lektion. Läraren har hunnit säga åt 

pojkarna fyra till fem gånger att skärpa till sig och starta. I samband med detta väljer flertalet av 

flickorna att lämna klassrummet och skriva på sin uppsats någon annanstans. Detta eftersom de i 

klassrummet inte får den arbetsro de behöver på grund av pojkarnas ständiga undanflykter och prat 

för att slippa skolarbetet. Pojkarna kräver även mer uppmärksamhet från läraren än vad flickorna 

gör.  Även i detta sammanhang är uppfattningen att pojkar och flickor gör det som förväntas av 

respektive kön. Butler (2007) menar att vi som individer har en uppfattning av vad pojkar och 

flickor ska göra och detta är baserat på normer och förväntningar som finns i ett större socialt 

sammanhang. 

4.1.2 Observation 2 

Observation två genomfördes vid en lektion med idrott och hälsa som ämne, denna klass bestod av 

20 stycken pojkar och en flicka. Det som också ska tilläggas om denna observation var att alla 

elever kom från olika klasser och att detta var ett tillvalsämne. Under denna lektion var uppgiften 

att tre av pojkarna skulle hålla i en gruppträning för att öva på ledarskap. Eleverna i klassen hade 

även en inlämningsuppgift som skulle vara klar denna dag och läraren startade lektionen med att 

påminna om att lämna in denna uppgift. Flickan i klassen hade lämnat in samtliga 

inlämningsuppgifter innan lektionens start, medan pojkarna hade glömt bort och protesterade 

kraftigt, vilket resulterade i att pojkarna fick en extra vecka på sig att slutföra inlämningsuppgiften.  

 

Upplevelsen av lärarens bemötande av eleverna under denna observation var att läraren var mer 

omhändertagande gentemot pojkarna än mot flickan i klassen. Vid ett tillfälle under denna 

observation valde flickan att avbryta träningen, detta på grund av att hon hade problem med ett 

knä. När flickan sa till läraren att hon inte ville delta mer frågade hon även läraren om det fanns 

något annat hon kunde göra under lektionen. Läraren gav då flera olika förslag på uppgifter som 

flickan kunde göra för att inte bara sitta av resterande tid på lektionen. Någon minut senare valde 

en av pojkarna att sätta sig på sidan om fotbollsplanen eftersom han hade ont i halsen. Lärarens 

bemötande av pojken som valde att inte delta var motsatt till de bemötandet flickan i klassen fick. 
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Uppfattningen under observationerna var att det fanns olika förväntningar på eleverna med 

utgångspunkt från deras respektive kön, de förväntades agera i enlighet med traditionella 

genusmönster som speglar den allmänna genusordningen (Connell & Pearse, 2015). Till pojken sa 

läraren ”klart du ska sätta dig och vila om du har ont i halsen, ta en filt under rumpan så du inte får 

blåskatarr”. Här var uppfattningen att läraren agerade i en traditionellt omhändertagande kvinnlig 

roll gentemot pojken medan lärarens förväntning på flickan var att hon skulle utföra andra 

uppgifter. 

 

Flickan valde att sätta sig bredvid mig som observatör och prata om hur det var att vara flicka i en 

klass där majoriteten är pojkar. Flickan började med att berätta varför hon valde att avbryta 

fotbollsmatchen, vilket var på grund av att hon inte fick vara delaktig, hon menade att hon var 

osynlig för pojkarna. Hon var även rädd att hennes knä skulle komma till skada eftersom pojkarna 

använde så pass tuffa tag under matchen. Hon hade själv tidigare haft till uppgift att leda en lektion 

tillsammans med en av pojkarna för att öva på ledarskap och beskrev det som att de andra pojkarna 

inte lyssnade på vad hon sa utan att de enbart riktade fokus på den andra pojken som också ledde 

uppgiften. Under lektionens gång tog de fotbollsspelande pojkarna en paus och efter denna paus 

ropade pojken som höll i ledaruppgiften ”boys nu kör vi”, det var tydligt att flickan tog illa vid sig 

av detta eftersom hon än en gång inte var inräknad i gruppen eftersom hon var flicka. Denna 

företeelse kan ses som ett fast genusarrangemang där det var förutbestämt att aktiviteten 

inkluderade pojkar medan flickor var exkluderade (Connell & Pearse, 2015). Under vår pratstund 

tillsammans framkom det även att det fanns en till lektion samtidigt med samma ämne där det också 

enbart var en flicka som deltog. Flickan förklarade att hon hellre hade varit i den gruppen med en 

till flicka eftersom lektionerna då blivit mer fördelaktig för henne. Att slå samman dessa flickor i 

en och samma grupp var inte något lärarna tänkt på. Läraren under denna observation hörde detta 

samtal och frågade flickan är detta något hon hade velat göra och varför de inte hade tänkt på det. 

Flickan svarade då att det hade varit kul att få dela lektionen med en annan flicka men att det är så 

pass lite tid kvar av terminen så det är ingen ide. 

4.1.3 Observation 3 

Observation tre utspelade sig i en klass där majoriteten var pojkar. Denna klass var en idrottsklass 

med 12 hockeykillar, tre fotbollspojkar samt fem flickor som spelade fotboll, basket och innebandy. 

Lärarens uppmärksamhet under lektionen i denna klass riktade sig i princip hela tiden mot 
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pojkarna. Det fanns en väldigt tuff jargong mellan både lärare och pojkarna, tonen var hård när 

läraren bemötte pojkarna, uppfattningen under observationen var att pojkarna inte lyssnade om 

läraren använde en mjukare ton. Flickorna i denna klass var väldigt tystlåtna, satt lugnt och stilla 

samt antecknade under hela lektionen. Läraren ställde under lektionens gång ett antal frågor till 

eleverna, dessa frågor riktades enbart mot pojkarna och flickornas kunskap hamnade i skymundan. 

Uppfattningen under observationen var att frågorna inte riktades mot flickorna eftersom de inte 

ville svara men även för att säkerställa att pojkarna var aktiva under lektionen, detta eftersom 

lärarens fokus låg på pojkarnas underprestation i enlighet med Skelton et al. (2009) beskrivning av 

denna företeelse. Samtidigt fanns det en förväntan i denna klass att flickorna skullegöra det som 

ska göras under lektionerna. 

 

Pojkarna i denna klass var allmänt högljudda och stökiga, inte på ett aggressivt sätt men de störde 

de övriga i klassrummet. De pratade, klappade händerna medan de gemensamt skanderade 

hockeyramsor. Att klappa händer och skandera hockeyramsor kan ses som en språkkod för 

genussymbolik som definierar maskulinitet (Connell, 1996). Läraren fick säga åt dessa pojkar 

kontinuerligt under lektionen att de skulle sluta störa och fokusera på skolarbetet. När läraren ställer 

frågor till pojkarna är det en av pojkarna som vid flertal tillfällen svarar med korrekt svar, 

reaktionen på detta från de andra pojkarna i klassen är att de hånar honom. De säger även sarkastiskt 

”fan vad du kan”, detta kan jämföras med Connells (1996) beskrivning av den nuvarande 

definitionen av maskulinitet där kunskap och undervisning inte anses som viktigt.  En av pojkarna 

kommer sent till lektionen men detta är inte något läraren bryr sig om, uppfattningen är att detta är 

ett vanligt beteende. När det återstår tjugo minuter av lektionen får eleverna påbörja en uppgift där 

pojkarna tar tid på sig för att komma igång medan flickorna startar med uppgiften direkt. Det blir 

även väldigt rörigt i klassrummet bland pojkarna när denna uppgift ska påbörjas vilket resulterar i 

att en av pojkarna ropar ut högt i klassrummet ”tyst nu boys det osar så jävla mycket testo här 

inne”. Det som uttalandet avsåg var att det var hög halt av det manliga könshormonet testosteron 

vilket innebar att ett likhetstecken drogs mellan maskulinitet och individer som är allmänt stökiga 

och högljudda. 
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4.2 Resultat från genomförda intervjuer 

4.2.1 Bemötande av och förväntningar på elever 

Samtliga respondenter menade att deras ambition är att bemöta sina elever utifrån individ, och inte 

med utgångspunkt på vilket kön eleven har. De menade att alla elever är olika individer och att det 

är viktigt att varje enskild individ ska bli behandlad på lika sätt oavsett vilket kön eleven har. Karin 

beskriver under intervjun att på gymnasiet finns det olika individer med olika förutsättningar och 

att hon därför utgår från individ och inte kön. Även om samtliga respondenter har som ambition 

att utgå från individ istället för kön visade svaren på intervjufrågorna att bemötande av flickor och 

pojkar i klassrummet skiljer sig åt. Karin svarade under intervjun på frågan ”bemöter du som lärare 

flickor och pojkar på olika sätt?”: 

 

Ja man skulle ju hoppas i de bästa av världar att man inte bemöter på olika sätt men det 

kanske man ändå inte gör alltid, men man försöker göra det. Men jag kan inte säga att jag 

är övertygad om att jag alltid gör det. 

    Karin 

 

Karin menar att det för pojkar kan vara lite olyckligt att sitta och småprata i klassrummet eftersom 

de ofta hörs mer än flickorna. Detta kan innebära att tillsägningen för småpratet riktas mot pojkarna 

fast det är både pojkarna och flickorna som pratar. Skelton et al. (2009) beskriver i sin forskning 

att lärares fokus ofta ligger på att pojkar underpresterar i skolan och att detta medför att lärare 

bemöter flickor och pojkar olika. Detta är något som flertal av respondenterna beskriver, att pojkar 

tenderar att vara stökigare i klassrummet samt inte påbörjar sitt skolarbete vilket bidrar till ett 

hårdare bemötande gentemot pojkarna. De menar att de måste säga åt pojkarna mer att vara tysta, 

sitta ner och påbörja sitt skolarbete. När det gäller flickorna anser respondenterna att de har en 

mjukare och försiktigare ton i bemötandet. Lasse beskriver i citatet nedan varför han ibland har en 

tuffare jargong vid bemötandet av pojkar: 

 

Kanske att jag skämtar, kan skämta lite råare med killarna. Jag är lite mer utmanande mot 

dom. Om de inte sköter sig eller så att jag kan vara lite hårdare. Att jag är lite mer försiktigare 

mot tjejerna. Jag vet inte varför men kanske för att jag är kille själv och jag är van vid det 

snacket, att man kan vara lite mer brutal och att de förstår att jag skämtar någonstans men att 
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jag samtidigt har en poäng med det jag säger. Det kanske inte är så lyckat men jag tror att jag 

har det i mig och att jag gör så bara för att jag är man själv. 

Lasse 

 

Rolf beskrev under intervjun likt Lasse att det finns en acceptans i att pojkar är mer stökiga och 

inte lämnar in sina inlämningsuppgifter i tid, vilket bidrar till att läraren måste vara hård i sitt 

bemötande genom att exempelvis säga ”skärp till dig annars blir du utan betyg”. Vid de fall 

flickorna i klassen inte lämnar in en inlämningsuppgift i tid är det mer överraskande och 

bemötandet blir istället ”den här uppgiften du skulle lämna in, varför har du inte gjort den?”. Rolf 

menar att han alltid tror att det finns en bakomliggande orsak till varför en flicka inte lämnar in 

uppgiften i tid medan pojkarna är sena med att lämna in uppgiften av ren slöhet.  

 

Intervjufrågan avseende bemötande av elever omfattade även lärarnas förväntningar samt om dessa 

skiljde sig åt beroende på kön. Karin beskrev att på gymnasiet försöker man hitta 

utvecklingsmöjligheter och det bästa hos varje elev oavsett kön. Övriga respondenter var dock 

eniga om att de har olika förväntningar på flickor och pojkar i skolan även om de inte vill ha det. I 

citatet nedan beskriver Lasse vilka förväntningar han har på flickor och pojkar i skolan samt hur 

det skiljer sig åt beroende på kön: 

 

Ja men jag tror att det är lite grann det här klassiska att det förväntas att tjejer ska vara lite 

ordentligare och att de har lyssnat på vad jag har sagt. Jag förväntar mig att de ska göra det 

här ordentligt som jag säger, jag tror det finns där. För en slarvig kille förväntar jag mig inte 

riktigt att han kommer komma ihåg vad jag sagt. 

Lasse 

 

Enligt Connell och Pearse (2015) förväntas barn redan vid födsel att agera på olika sätt, pojkarna 

ska vara tuffa medan flickorna förväntas vara ordentliga och omhändertagande. Detta bidrar till 

den genusordning som finns i samhället, det vill säga att män och kvinnor förväntas uppföra sig i 

enighet med sitt kön. Med utgångspunkt från resultatet av intervjuerna utförda i denna studie kan 

det tolkas som att denna genusordning och förväntningar på eleverna med utgångspunkt på kön är 

något som finns i skolan. Respondenterna beskriver att det förväntas att flickorna ska prestera på 

en högre nivå i skolan, att inlämningsuppgifter lämnas in i tid och att flickorna uppför sig i 
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klassrummet. Karin beskriver denna förväntning med att flickor är vana att ta mer ansvar och att 

många av flickorna också väljer studieförberedande program på gymnasiet. Karin menar vidare att 

denna vana som flickor har beror på de traditionella strukturer som finns i samhället men också hur 

flickor formats i sin hemmiljö till att vara den som är ansvarstagande. Detta stämmer överens med 

den socialisation som beskrivs av Connell och Pearse (2015) där normer och förväntningar formar 

en individs beteende. Här kan familjen ses som en socialisationsagent som format flickorna att bete 

sig på det sätt som Karin beskriver. 

4.2.2 Genusintegration och genusregimer 

Fabes et al. (2018) beskriver att även om samundervisning sker så finns istället för genusintegration 

en segregation i klassrummet där flickor främst interagerar med flickor och pojkar främst 

interagerar med pojkar. Detta är något som Karin menar är väldigt vanligt på gymnasiet, det vill 

säga att den mesta taltiden som eleverna har på lektionerna är flickor för sig respektive pojkar för 

sig. Karin menar vidare att fördelningen i klassrummet många gånger beror på att flickorna gärna 

håller sig till ”tjejgruppen” och att de känner att de inte har så mycket gemensamt med pojkarna. 

Anna beskriver också att det definitivt finns en skillnad i hur pojkar och flickor interagerar under 

lektionerna. Hon menar att det är märkligt ibland eftersom flickorna har mycket mer kunskap och 

är mycket bättre i skolan, men ändå är det pojkarna som sätter tonen i klassrummet. 

Respondenternas ambition är att den plats eleven får ta i klassrummet ska vara baserad på individ 

och inte vilket kön individen har. Ur svaren på frågorna under intervjuerna framkom dock att den 

plats eleverna tar i klassrummet sker på olika sätt beroende på kön. Pojkarna tenderar att ta mer 

plats i klassrummet när det handlar om att synas och höras medan flickorna tar mer plats 

kunskapsmässigt. Karin beskriver i citatet nedan hur detta kan se ut: 

 

Ja men generellt så är det ju att killarna flamsar, kan ta plats eller bara få höras medan tjejerna 

bidrar. Jag tror faktiskt att genom alla mina år som lärare har jag upplevt det som att tjejerna 

är mer inriktade på det vi ska göra och killarna inriktade på att bara få synas och höras, öppna 

munnen och ta plats. 

 Karin 

 

Under intervjuerna och i samband med frågan om vilken plats flickor respektive pojkar tar i 

klassrummet, ställdes även frågan om hur det ser ut vid grupparbeten när flickor och pojkar delas 



 

 27 

in i grupper. Samtliga respondenter menar att de tror på genusintegration vid grupparbeten, det vill 

säga mixade grupper av flickor och pojkar som arbetar tillsammans för att lösa en uppgift. Karin 

beskriver att hon varierar väldigt mycket så att alla elever får testa på att vara i grupp med varandra. 

Vidare beskriver respondenterna att de även låter eleverna välja grupper själva ibland, detta i form 

av både mixade grupper men också grupper med enbart flickor eller enbart pojkar. Vid följdfrågan 

om flickor och pojkar tar lika mycket ansvar vid ett grupparbete blev det tydligt att flickorna 

tenderar att ta mer ansvar än vad pojkarna gör.  

 

Det brukar oftast vara tjejerna som tar ansvar. Och någon som glider med, men det vet man 

ju om också. Och det kan vara tvärtom, men det är ju mindre vanligt att du har tre duktiga 

killar och en tjej som inte gör något. Men vanligtvis är det ju tjejerna som drar lasset så att 

grupparbetet kommer i mål.   

Rolf 

 

Detta är även något som Bailey McGee (1993) beskriver är vanligt, flickorna är vanligtvis de som 

fokuserar på att leverera resultat och hjälpa pojkarna. Till skillnad från de andra respondenterna 

anser Rolf att grupparbete inte är något han föredrar, detta för att han inte tycker att det är viktigt 

att kunna arbeta med alla i klassen på gymnasiet. Rolf beskriver grupparbeten med mixade grupper 

som svåra att få igång, det är svårt för någon av eleverna att ta initiativet för att komma igång med 

arbetet när eleverna inte känner varandra. Rolf menar också att när det är mixade grupper så får 

flickorna dra det största lasset i grupparbete. Rolf beskriver det som en norm där det accepteras att 

killar inte behöver bidra lika mycket till gruppen. Vidare beskriver han hur dessa förväntningar 

följer med flickor redan från barndomen men även från skolan, det vill säga att de gör grupparbetet 

åt pojkarna. Detta är även något som Connell och Pearse (2015) talar om i form av 

genusarrangemang och att denna företeelse i skolan speglar den allmänna genusordningen där 

flickor och pojkar förväntas agera enligt traditionella genusmönster, det vill säga vem som gör vad 

med utgångspunkt på elevens kön. Vid frågan om hur det ser ut vid grupparbeten med samkönade 

grupper svarar både Rolf och Anna att det återigen finns en skillnad mellan pojkar och flickor. 

Anna beskriver att det finns tydliga skillnader i resultat från ett grupparbete. En grupp bestående 

av flickor har en högre nivå på slutresultatet i form av att de arbetat och analyserat uppgiften mer. 

Pojkar håller sig mer till den nivå som krävs för att bli godkänd och Anna menar att pojkarna inte 

ens kollar på vad som krävs för att höja sin nivå för att få bättre betyg på uppgiften. 
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4.2.3 Förekomst av traditionella genusmönster 

Under samtliga intervjuer framfördes det att pojkar tar större plats än flickor när det kommer till 

att synas och höras, men det respondenterna även menade med detta var att det finns en 

underliggande jargong som baseras på traditionella genusmönster över hur en pojke ska bete sig i 

skolan. Rolf beskriver under sin intervju att det finns en norm bland pojkarna i skolan att det inte 

anses som coolt att prestera bra och att pojkarna hellre ”spelar Allan”. Rolf menar även att om en 

pojke är duktig under en lektion bemöter de andra eleverna honom som ”klassens fjäskis” och i 

och med detta föredrar pojkarna att hellre spela obrydda. I citatet nedan målar Rolf upp en bild för 

hur det brukar se ut när en pojke ska redovisa och hur de åhörande pojkarna reagerar.  

 
Om det kommer upp någon svag kille som är pajas i klassen så kan dom andra när han 

kommer av sig börja fnissa och han skrattar ju själv också för man vill ju att det ska vara lite 

misslyckat och de brukar säga visst är det bra? Eller visst var det bra att det inte var tillräckligt 

bra? Ja jätte bra du misslyckades som vanligt (applåderar).  

Rolf 

 

Detta beteende hos pojkarna kan tolkas som en performativ handling där de åhörande pojkarna 

aktivt förmedlar hur den redovisande pojken förväntas vara som individ (Butler, 2007).  Denna 

förväntning på hur pojkarna ska agera, det vill säga att vara stökiga och mer utåtagerande i skolan 

begränsar pojkarna från att ta ansvar för den uppgift som ska lösas. Eftersom det är omgivningen i 

detta fall som bestämmer hur individen ska vara blir pojken begränsad från att faktiskt vara duktig. 

Statistik från SOU (2009) bekräftar att pojkar presterar sämre i skolan eftersom det finns en kultur 

där det inte anses som coolt att vara duktig i skolan. Anna berättar under intervjun om en pojke 

som gärna ville ha bättre betyg i skolan men han vågade inte visa de andra pojkarna i klassen att 

han var duktig, vilket sannolikt bidrog till att pojken valde att byta klass. Samtliga respondenter 

menar dock att pojkars beteenden på gymnasiet handlar om en mognadsfråga, det vill säga att det 

finns en skillnad i beteende hos en pojke som går i årskurs ett i jämförelse med en pojke i årskurs 

tre. Nackdelen med att de är mer mogna i trean är enligt Rolf att pojkarna kommer på försent att 

de vill ha bra betyg. Han beskriver en idrottsklass där pojkarna drömmer om att spela i Luleå 

Hockey eller NBA när de börjar årskurs ett men att de sedan i årskurs tre upptäcker att deras plan 

som elitidrottare inte höll. Framgångsrika idrottsmän är ofta något pojkar ser upp till utifrån deras 

aggressiva bild samt höga status, dock menar Connell (1996) att fokus borde ligga på kunskap i 
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skolan. Att fokus bör ligga på kunskap är även något som Rolf anser och han menar att skillnaden 

med flickorna är att oavsett om de vill bli elitidrottare förstår de att en utbildning är bra att ha i de 

fall de inte lyckas.  

 

Samtliga respondenter anger under intervjuerna att de sällan behöver agera vid negativa beteenden 

baserade på traditionella genusmönster. De menar att förekomsten av negativa beteenden var mer 

vanligt förr och att eleverna idag är mer medvetna om genus, könsskillnader och jämställdhet. Anna 

beskriver att idag är flickor väldigt politiskt korrekta och pålästa under lektionerna, vilket bidrar 

till att pojkarna inte vågar ifrågasätta flickorna eller säga elaka saker. Dock var samtliga 

respondenter eniga om att skulle det förekomma någon form av diskriminering, kränkande ord eller 

handlingar mot flickor eller pojkar så agerar de snabbt. De menar att en sådan situation är något de 

skulle ta i tu med på en gång och att huvudsaken är att de agerar. Lasse beskriver i citatet nedan 

hur han skulle agera vid en situation av nedlåtande skämt mellan en pojke och flicka i klassrummet. 

 

Ja men då är jag nog ganska vass mot om vi säger en kille som skämtar nedlåtande mot en 

tjej, då går man in liksom, det gäller att visa på något sätt, då sitter jag inte och låtsas att jag 

inte hör. Jag tycker att det hör till att vara vuxen i en sådan situation. 

 Lasse 

 

Vid de tillfällen som respondenterna behövt agera har eleverna förstått att de agerat fel. Rolf menar 

även att det är viktigt att ifrågasätta eleven som använder sig av negativa beteenden baserade på 

genusmönster, det är viktigt att låta elever förklara vad de menar med sin handling. Rolf beskriver 

vidare att det dock kan förekomma skämt från elever främst pojkarna i klassen som återspeglar 

traditionella genusmönster. Dessa skämt anser Rolf inte vara något som påverkar flickorna negativt 

utan att de skrattar åt pojkarna i dessa situationer. 

 

Nä då är det mer skämt och tjejerna kan också skratta åt det. det blir ju mera ”det bästa vore 

om kvinnorna stannade hemma och gjorde det som dom gjorde förr” men då är det lite grann 

med glimten i ögat. 

Rolf 
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Det språk som används skapar en bild av verkligheten och formar individers identiteter (Butler, 

2007). Även om de uttalande som används är skämtsamma så skapar det en förväntan på vad en 

kvinna är. För att undvika dessa negativa beteenden baserade på traditionella genusmönster arbetar 

respondenternas gymnasieskola med utgångspunkt från styrdokument för lika behandling. Dessa 

dokument tar upp aspekter som jämställdhet, noll tolerans mot trakasserier, genus och 

könsskillnader. Detta är även något som respondenterna beskriver att de går igenom med eleverna 

när de börjar årskurs ett på gymnasiet. Förekomst av styrdokument innebär dock inte att det finns 

något tydligt arbete gällande detta enligt respondenterna. 

 

Sen kan det ju naturligtvis höras ibland att en del tycker att det är för mycket av det och utan 

att vara dum så kanske det är fler manliga lärare som tycker det ibland, inte alla!  

Karin 

 

Vid frågan hur respondenterna arbetar i praktiken för att flickor och pojkar ska ha samma 

förutsättningar i skolan svarade samtliga respondenter att alla elever ska ha samma förutsättningar 

oavsett kön. Respondenterna menar att de försöker använda sig av undervisningsmaterial som 

intresserar alla men också att de använder sig av både manliga och kvinnliga författare för att varva 

inlärningen. Karin beskriver även att det är viktigt att fördela taltiden lika mellan könen samt att 

arbeta med personlig feedback. Samtliga respondenter menar även att de betygsystem som finns 

idag är baserat på elevens mål, det vill säga att om eleven vill nå ett högre betyg finns instruktioner 

att tillgå. Det blir mer utifrån ett individperspektiv och inte utifrån könsaspekter. Anna beskriver i 

citatet nedan hur hon gör för att inte påverkas av vilket kön eleven har vid rättning av prov: 

 

Jag försöker att inte påverkas av vem det är jag har framför mig så jag rättar alltid prov 

anonymt till exempel. Och då blir det ju att jag tar alla anonymt, det känns jätteskönt för då 

får jag ju inte det här, det här är en kille eller det här är en tjej eller någonting. Och jag får 

inte det här är den bästa i klassen och det här är den sämsta, utan då rättar jag bara utifrån 

vad de kan. 

Anna 

 

Samtliga respondenter beskriver att de med hjälp av litteratur och olika skoluppgifter försöker att 

få in ämnen som tar upp genus, könsskillnader och jämställdhet för att få eleverna mer medvetna 
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om traditionella genusmönster. Detta i form av olika uppgifter, diskussioner, berättelser eller filmer 

som handlar om hur det är idag och hur det sett ut ur ett historiskt perspektiv. Lisa menar även att 

hon inom idrotten planerar för aktiviteter som kan uppfattas som feminina respektive maskulina, 

exempelvis dans eller innebandy där samtliga elever oavsett kön ska delta. Hon beskriver vidare 

att pojkarna har svårare än flickorna att delta i aktiviteter som inte uppfattas som maskulina. 

Eftersom maskulint och feminint är mönster som förändras över tiden (Connell & Pearse, 2015) 

uppfattas det som positivt att planera så som Lisa gör, då dessa aktiviteter kan ha en påverkan på 

pojkarnas och flickornas genusinlärning. En av respondenterna använder sig även av klasstid eller 

mentorstid där det finns möjlighet att ta in aktörer utifrån, detta kan vara allt ifrån tjejjouren, 

ungdomsmottagningen eller polisen som kan vara ett stöd för lärare att nå ut till ungdomar. En av 

respondenterna menar att det är främst flickorna som behöver stöd i dessa frågor. Trots detta arbete 

för lika utbildning oavsett kön anser Rolf att könsrollerna tyvärr blir mer och mer segmenterade. 

Han menar vidare att flickor idag är mer för att vara ”tjejiga” i form av att de ska vara snygga, 

vältränade och duktiga i skolan. Ett misslyckande till att leva upp till dessa ideal leder många 

gånger till ångest för flickorna. Enligt Rolf har även pojkarna krav på sig att vara vältränade. Även 

detta är ett tecken på att omgivningens krav formar flickor och pojkars könsidentitet  (Butler, 2007). 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka och analysera traditionella genusmönsters påverkan på 

flickors och pojkars utbildning. Detta avsnitt omfattar en sammanfattande diskussion av resultat 

från utförda observationer och intervjuer samt studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

Diskussionen förväntas besvara följande frågeställningar: Vilken påverkan har traditionella 

genusmönster på flickors och pojkars möjlighet till undervisning på lika villkor? Hur kan förekomst 

av traditionella genusmönster begränsa flickor och pojkar från att tillgodogöra sig undervisning? 

Hur kan lärarens agerande påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på traditionella 

genusmönster? Detta avsnitt avslutas med en presentation av slutsatser och rekommendation till 

vidare forskning.  

 

Med utgångspunkt från genomförda observationer och intervjuer är den generella uppfattningen att 

de traditionella genusmönster som finns i samhället begränsar möjligheten till utbildning på lika 

villkor och med samma förutsättningar oavsett kön. Uppfattningen efter genomförda observationer 

och intervjuer är att de fasta genusarrangemang som traditionellt finns i samhället många gånger 

kan begränsa läraren från att undervisa på lika villkor, samtidigt som eleverna begränsar sig själva 

från att ta del av undervisningen eftersom de många gånger följer traditionella genusmönster. 

Resultatet visar att pojkar i allmänhet tar större plats i klassrummet än vad flickor gör och därmed 

också får större uppmärksamhet från läraren. Detta medan flickor tenderar att bli osynliga i 

klassrumssituationen men samtidigt har ett större fokus på studierna och presterar bättre i skolan 

än vad pojkarna gör. 

 

5.1 Traditionella genusmönster som påverkande faktor 

Studien visar att flickor presterar bättre i skolan kunskapsmässigt och att det även finns en 

förväntan från lärarna att flickorna ska prestera bättre än pojkarna. Pojkarna kräver mer av läraren 

och att läraren ägnar mycket tid för att pojkarna ska öka sin prestation i skolan. Flickorna blir därför 

många gånger mer osynliga i klassrummet och får inte alltid ta den plats de önskar att de borde få 

ta. Detta är något som även Skelton et al. (2009) beskriver, lärare tenderar att fokusera på pojkars 

underprestation vilket bidrar till att bemötandet av elever många gånger skiljer sig åt baserat på 

kön.  
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Att traditionella genusmönster påverkar flickors och pojkars förutsättningar till utbildning blev 

synligt vid flera tillfällen under studiens gång. Flickor blev exkluderade från de sammanhang som 

definieras som maskulina, exempelvis under fysiska aktiviteter. Uppfattningen är inte att flickorna 

blev exkluderade för att någon ville något illa, det var bara den allmänna uppfattningen att flickor 

inte deltar i ett sammanhang som anses vara maskulint. Dessa företeelser kan tydligt liknas med 

det som Connell och Pearse (2015) beskriver som fasta genusarrangemang. Det vill säga vem som 

får göra vad med utgångspunkt på kön. I detta exempel bidrog ett fast genusarrangemang till att 

flickan begränsades i sin möjlighet till inlärning. På samma sätt som flickor påverkas av 

traditionella genusmönster är uppfattningen efter genomförd studie att även pojkar påverkas och 

då särskilt genom synen på maskulinitet. I de flesta sammanhang framstod maskulinitet likställt 

med att vara ointresserad av inlärning i skolan samt behov av att ta stor plats genom att vara 

högljudd och stökig. 

 

Connell (1996) beskriver att det ofta finns en aggressiv bild av maskulinitet och att denna bild 

förmedlas vidare till pojkar vilket bidrar till en norm att skola och utbildning inte anses som något 

viktigt. Det blir tydligt under främst observationerna men även under intervjuerna att det finns en 

allmän uppfattning att pojkar i grupp inte ska visa att de är duktiga i skolan. Både under 

observationer och intervjuer framgår det att om en pojke visar att han är duktig genom att 

exempelvis svara på en kunskapsfråga under en lektion, hånar de andra pojkarna i klassen honom 

för pojkens prestation. Det blir tydligt både under intervjuer och observationer att lärare arbetar 

aktivt för att hindra att dessa situationer uppstår och samtidigt uppmuntra de pojkar som vågar 

bryta mönster och visa att de kan. Detta agerande hos lärarna är ett synligt sätt att påverka agerande 

i klassrummen som baseras på traditionella genusmönster. För att erhålla förändring är det också 

viktigt att arbeta med synen på maskulinitet i ett större socialt sammanhang än endast skolan 

(Connell, 1996). Min uppfattning är att om denna syn på maskulinitet behålls kommer samhällets 

struktur kring genusmönster aldrig att ändras. Connell och Pearse (2015) talar även om 

socialisationsagenter och att dessa kan finnas utanför skolans värld, exempelvis inom familjen, på 

sociala medier och inom organisationer som bedriver fritidsaktiviteter där ungdomar deltar. Enligt 

Connell och Pearse lär socialisationsagenter individer sociala normer med utgångspunkt från kön 

och så länge vi har agenter i samhället som förstärker traditionella genusmönster blir förändringen 

svår och det får även en inverkan på skolsituationen. Min uppfattning är att vill vi ändra normen 
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att flickor ska vara tysta, försiktiga och omhändertagande, samtidigt som pojkar ska vara stora, 

starka och ta plats, är det viktigt att som socialisationsagent visa att det inte behöver vara fel att 

bryta dessa mönster. 

 

Butler (2007) talar om könsidentitet och att en individ utgår från att något alltid ser ut och fungerar 

på samma sätt. Butler menar även att uttalandet av vilket kön en individ får redan vid födsel skapar 

förväntningar på hur barnet ska bete sig men även hur omgivningen ska behandla barnet. 

Könsidentiteten uppstår sedan genom det sätt individen uttrycker sig på. Resultatet av denna studie 

visar att pojkar genom sin attityd till skola och utbildning både lever upp till den traditionella bilden 

av manlig könsidentitet samtidigt som de också bevarar denna bild genom sitt agerande.  Det blir 

en normal handling och en förväntan att pojkar ska agera på detta sätt. Handlingarna blir därför 

performativa, det vill säga att pojkarna utför det som de vill och förväntas beskriva. Flertalet 

respondenter berättade under intervjuerna att det fanns en tendens för pojkar att agera som 

”klassens clown” när de skulle redovisa en uppgift, exempelvis redovisa ett arbete i teoretiskt ämne 

eller utföra en danslektion. Min tolkning av detta är att pojkarna inte vill visa att de kan vara seriösa 

eftersom det inte stämmer överens med den traditionella bilden av manlig könsidentitet för att det 

går emot att vara maskulin. Pojkarna gör med andra ord de som de uppfattar att de förväntas göra, 

det vill säga vissa pojkar i klassen ska inte utföra en bra redovisning, det förväntas vara lite 

misslyckat.  

 

På samma sätt bibehålls bilden av den kvinnliga könsidentiteten genom det sätt som flickor agerar 

på. En flicka förväntas i skolan att vara tyst och duktig och Butler (2007) beskriver att när en kvinna 

går utanför de ramar som gäller för den kvinnliga könsidentiteten förlorar hon sin röst att bli hörd. 

Min uppfattning blev under studiens gång att flickors beteenden i skolan håller sig inom de ramar 

som gäller för den traditionella bilden av den kvinnliga könsidentiteten. Enligt McGee Bailey 

(1993) är det ett accepterat beteende i skolan att en pojke gör sig hörd utan att ha tilldelats en fråga 

medan det anses som fel om en flicka höjer rösten och ropar ut ett svar i klassrummet utan att ha 

blivit tillfrågad. Under samtliga observationer som utfördes under studien var det endast pojkar 

som tog plats, pratade högt och spontant utan att bli tillfrågade medan flickorna höll sig till 

ordningen.  

 



 

 35 

5.2 Lärarens agerande som påverkande faktor 

Lärarens agerande för att påverka beteenden som baseras på traditionella genusmönster är av stor 

vikt (McGee Bailey, 1993). Samtliga respondenter menar att de har som ambition att utgå från 

individ och inte kön. Trots denna önskan visar både intervjuer, observationer och teorier att 

bemötande många gånger sker med utgångspunkt från vilket kön eleven har. Pojkars 

underprestation i skolan tar mycket av lärarens fokus och energi vilket bidrar till att flickor blir mer 

osynliga. Studien visade att lärarna arbetade aktivt för att både förhindra och synliggöra situationer 

där individer handlar och agerar enligt fastslagna genusarrangemang. Exempel på detta är 

användning av könsneutralt undervisningsmaterial där alla elever känner sig inkluderade och 

delaktiga, anonym rättning av prov för att inte påverkas av om det är en flicka eller pojke som 

utfört provet samt att de hade som målsättning att säkerställa lika utrymme för flickor och pojkar i 

klassrumssituationen. Min uppfattning är att detta agerande är mycket positivt men att det blir svårt 

för en enskild lärare att ändra mönster som finns djupt inrotade i samhället. Det fanns under 

samtliga observationer en tuff jargong och attityd som i många fall var skämtsam men samtidigt 

baserades på den traditionella bilden av vad en man och en kvinna är. Denna attityd uppfattades 

mer skämtsam än negativ och flickorna i klassen samt läraren bekräftade pojkarnas beteende 

genom att besvara dem med skratt. Enligt Butler (2007) skapar det språk som används en bild av 

verkligheten och formar därför individers identiteter. Så länge skämt baserade på traditionella 

genusmönster anses som legitimt bara för att det sker på ett skämtsamt sätt, är min uppfattning att 

det ger eleverna och framförallt pojkarna godkänt att fortsätta forma dessa traditionella strukturer 

av maskulint och feminint genom sitt sätt att uttrycka sig. Det blir därför viktigt för läraren att 

ifrågasätta dessa skämt på samma sätt som läraren ifrågasätter andra ageranden som är baserade på 

traditionella genusmönster och som befäster den traditionella bilden av vad som betraktas som 

maskulint samt feminint. 

 

Något som upplevdes som extra intressant under genomförda observationer, var händelsen när en 

pojke valde att sparka upp dörren i klassrummet istället för att öppna den med handen. Händelsen 

väckte ingen reaktion hos någon av de övriga i rummet. Jag har i min analys funderat på hur 

reaktionen hade varit om en flicka hade valt att sparka upp dörren då ett sådant beteende inte faller 

inom ramarna för hur en flicka förväntas agera. Min uppfattning är att eftersom pojkar förväntas 

bete sig stökigt så var händelsen naturlig och läraren och de övriga i klassen lät det därför passera. 
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Detta beskrivs även av McGee Bailey (1993), det vill säga pojkar får agera på detta sätt medan 

flickor förväntas vara tysta och försiktiga.  

 

5.3 Slutsats och rekommendationer 

Gymnasieåldern är den ålder när ungdomar formar sin könsidentitet (Butler, 2007). En del i 

utformningen i könsidentiteten är påverkan från omgivningen. Ungdomar spenderar stor del av sin 

tid i skolan och denna studie har i enlighet med tidigare forskning visat att det i skolan finns fasta 

genusarrangemang som speglar den traditionella bilden av vad som är maskulint och feminint. 

Dessa fasta genusarrangemang tenderar att påverka möjligheten till utbildning på lika villkor 

oavsett kön. Att flickor gör som flickor gör, och att pojkar gör som pojkar gör, beror på att de själva 

samt omgivningen tillåter dem. Det finns förväntningar på hur individer ska bete sig med 

utgångspunkt på vilket kön individen har, samtidigt som det finns förväntningar på att individer 

inte ska avvika från det som är en norm. Studien har påvisat att dessa traditionella genusmönster 

påverkar flickors och pojkars möjlighet till undervisning på lika villkor, detta genom att agerande 

enligt dessa mönster i vissa sammanhang begränsar möjligheten till inlärning för både flickor och 

pojkar. Som tidigare nämnts i denna diskussion så omfattar begränsad inlärning att flickor 

exkluderas från det som uppfattas som maskulint medan pojkar frånsäger sig kunskap genom att 

agera i enlighet med en traditionell bild för vad som är maskulint. Lärarens agerande kan förstärka 

eller förhindra beteenden baserade på traditionella genusmönster. Att agera på ett sätt som 

ifrågasätter och skapar utrymme för diskussion kring beteenden som baseras på fasta 

genusarrangemang är av stor vikt, detta bekräftas även av Thorne (1993, refererad i Connell & 

Pearse, 2015). Ett exempel på lärares agerande från de observationer jag har utfört är när en av 

pojkarna i klassen svarade korrekt på lärarens frågor och blev hånad av övriga pojkar i gruppen 

men där läraren uppmuntrade pojken att fortsätta svara på frågor. Detta exempel visar hur en lärare 

kan agera för att förhindra beteenden baserade på traditionella genusmönster och som har en 

inverkan på flickors och pojkars möjlighet till utbildning på lika villkor. 

 

Genom åren har forskning och arbete fokuserat på att förbättra flickors möjlighet till utbildning där 

stora framsteg skett. Det primära antagandet i denna studie var att traditionella genusmönster hade 

en negativ påverkan på flickors förutsättningar till utbildning. Resultatet har dock visat att 

traditionella genusmönster har en negativ påverkan på både flickors och pojkars förutsättningar för 
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utbildning. En rekommendation från denna studie är att bedriva forskning kring maskulinitet 

eftersom det under studien har visat sig att den traditionella bilden av vad som är maskulint kan 

begränsa både flickors och pojkars möjlighet till inlärning. Som ett komplement till genomförd 

forskning för att undersöka traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars 

utbildning, hade det varit av intresse att i större omfattning belysa hur strukturer och fasta 

genusarrangemang kan brytas. Vidare hade det även varit intressant att undersöka om flickors höga 

krav på sig själva samt pojkars underprestation i skolan, vilket i vissa fall kan härledas till den 

traditionella normen för vad som betraktas som maskulint respektive feminint, också är en 

bidragande faktor till psykisk ohälsa hos unga individer. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som lärare och vilken/vilka tidigare utbildningar har du? 

- Vilken årskurs undervisar du i? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Intervjufrågor 

Undervisning 
1. Tycker du att det är viktigt som lärare att vara medveten om 

genus/könsskillnader/jämställdhet vid undervisningstillfället? Varför? Varför inte? 

2. Vid vilka tillfällen/ämnen i skolan är det extra viktigt att tänka på att könsskillnader kan 

förekomma? Varför? 

3. Bemöter du som lärare flickor och pojkar på olika sätt? Har du olika förväntningar på 

flickor och pojkar? 

- Om ja: på vilket sätt? 

- Om nej: hur gör du för att undvika det? 

4. Hur arbetar du i praktiken för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar i skolan? 

 

Klassrumssituation  

5. Upplever du någon skillnad i hur pojkar och flickor beter sig? Till exempel under en lektion 

när de interagerar?  

6. Upplever du att flickor och pojkar tar lika stor plats under en lektion?  

- På vilket sätt tar flickor respektive pojkar i din klass plats?  

- Finns det något ämne där de inte tar lika stor plats?  

7. Hur gör du för att lyfta fram de svaga flickorna/pojkarna respektive de starka 

flickorna/pojkarna? 

8. Hur ser det ut när flickor och pojkar delas in i grupparbeten? 

- Fördelas arbetet lika i gruppen vid de tillfällen det är en blandad grupp?

- Tar pojkar och flickor lika mycket ansvar för uppgiften som ska lösas?  

 



 

 

Medvetenhet 

9. Hur gör du för att få eleverna medvetna om genus/könsskillnader/jämställdhet?  

- Märker du att det finns en medvetenhet gällande detta hos eleverna?  

10. Hur agerar du vid negativa beteenden som baseras på traditionella könsmönster? 

11. På vilket sätt arbetar ni med genus på er skola?  

- Tycker du att det finns ett tydligt arbete för lika utbildning oavsett kön? 



  

Bilaga 2 - Informationsmail 

 

Hej! 

Jag heter Gabriella Bagiaras och studerar mitt sista år på sociologiprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet. Jag ska nu påbörja mitt examensarbete som handlar om att undersöka och analysera 

traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning. 

 

Med ovanstående information undrar jag om du vill medverka i en individuell intervju som 

beräknas ta cirka 45–60 minuter. Tid och plats för intervjun väljer du själv, men intervjun önskas 

ske på en plats där vi kan tala ostört.  

 

Deltagandet för intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta intervjun. 

Intervjuerna kommer även att spelas in men ingen obehörig får ta del av materialet, detta för att 

eftersträva största möjliga konfidentialitet. Ljudfiler samt annat personligt material från intervjun 

kommer raderas efter transkribering. I uppsatsen kommer även fingerade namn att användas under 

resultatdelen vilket innebär att svaren inte går att koppla till vem som deltagit under intervjun. 

 

Hoppas du vill medverka i min studie! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Gabriella Bagiaras 
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