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Sammanfattning 
Studiens utgångspunkt var att beskriva och analysera vilka föreställningar som 
ungdomar på gymnasieskolans omvårdnadsprogram har om genus. I bakgrunden 
beskrivs hur skolan utvecklats ur ett genusperspektiv, samt ges några nedslag i den 
aktuella forskningen som bedrivs inom området. Den teoretiska ramen består av Pierre 
Bourdieus (1998) vetenskapliga analys om mäns makt över kvinnor, samt Berit Ås ( i 
Berg, 2005) härskartekniker. Studien var av kvalitativ karaktär och metoden som 
använts har varit kvalitativ intervju. Antalet intervjuer som genomfördes var åtta. 
Materialet bearbetades utifrån Lantz (1993) allmänna modell för databearbetning. 
Resultatet visade att de föreställningar som fanns om tjejer var att de förväntas vara 
tysta, vårdande, skötsamma och duktiga. Utseendet var viktigt för tjejer och de hade 
höga krav på sig själva när det gällde studieresultat. De föreställningar som ungdomarna 
gav uttryck för när det gäller killar, var att de var högljudda, hårda, kaxiga och vågade 
stå för sina åsikter. Killar beskrevs också som aktiva och de ville ha uppmärksamhet 
och höras mer. Det fanns några av ungdomarna som till en början hade svårt att uttrycka 
särskilda föreställningar på de olika könsrollerna, med motiveringen att det inte berodde 
på kön hur man är, utan på individ. Dessa ungdomar visade sig i andra delar av 
intervjun ändå kunna ge olika bilder av killar/respektive tjejer, vilket kunde vara ett 
uttryck för att det är svårt att leva upp till de värderingar som man hade i praktiken. När 
det gäller klassrumssituationen visade studien att ungdomarnas föreställningar var att 
tjejer höll en lägre profil än vad killarna gjorde. Flera av ungdomarna i studien berättade 
att lärarna i skolan behandlade tjejer och killar likadant, men kunde ändå ge exempel på 
att det faktiskt skiljde sig åt i praktiken.  
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Abstract 
The starting point of the study was to describe and analyse wich form of conception 
youths in upper secondary school had about gender. In the first part of the study it is 
described how the school has evolved from a gender-based point of view and gives a 
few examples in the current research. The theoretical frame consisted of Pierre 
Bourdieu´s (1998) scientifical analysis about mens power over women and Berit 
Ås´(2005) tehniques of roling. The study was of qualitative character and the method 
wich has been used is qualitative interview. The number of interviews conducted was 
eight. The material was worked upon based on Lantz (1993) general model. The results 
showed that the forms of conception that existed about girls were that they were 
expected to be silent, caring, well-behaved and capable. A girl cared more about their 
look and had high demands on theirselves. The form of conception the youths 
mentioned when it came to boys was that they were loud, rough, and cocky, and dare to 
stand up for their opinion. The boys were also described, as being more active than the 
girls, wants more attention and make more noise. There were a couple of the youths that 
first had a bit difficult to express certain forms of conception on the different sexual 
roles with the explanation that it was not about wich sex you are but instead wich 
person. These youths still showed examples on different pictures of boys/girls in other 
parts of the interview, wich could be an expression in how hard it can be to live up to 
the valves that you have in practical life. When it came to the situation in the classroom, 
the study showed that the youth’s forms of conception were that the girls held a lower 
profile than the boys. Many of the youths in the study said that the teacher in the school 
treated girls and boys equally but could still give examples that it actually was 
differences in practical life.     
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Inledning  
Efter att ha arbetat ett par år som sjuksköterska gick jag min vidareutbildning till 
vårdlärare på Lärarhögskolan i Stockholm och blev färdig med min utbildning i juni 
2004. Efter mitt första år som lärare slog det mig att jag ofta funderade på hur jag aktivt, 
i klassrummet, kunde arbeta med jämställdhet och att synliggöra alla elever, oberoende 
av kön. Jag märkte till min förtret, att fast jag tyckte jag var ”påläst” och ”skolad” att ha 
ett genusperspektiv så var det ofta killarna i klassen som pratade högst och därför ofta 
fick sin vilja fram. Jag insåg att jag som pedagog var tvungen att bli medveten om hur 
mina värderingar påverkar undervisningen, val av innehåll samt bemötande av mina 
elever. Att fördjupa mig inom detta område kändes mycket viktigt, dels för att få ökad 
kunskap som jag kan använda mig av i min undervisning och i mitt privata liv, dels för 
att det är ålagt oss lärare enligt lag, att aktivt arbeta för jämställdhet mellan könen. Ändå 
är genusfrågor inget det pratas om i skolorna enligt min erfarenhet och inget som är 
prioriterat.  

Skollagen är mycket tydlig när det gäller jämställdhet: 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.  Sveriges rikes lag, Skollagen 

(1999:886) 

Dessutom går det att läsa i Lpf-94 (Utbildningsdepartementet, 1994) att skolan har en 
viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv 
bygger på hos eleverna. Det innefattar människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor (min 
kursivering) samt solidaritet med svaga och utsatta. Dessa är viktiga områden som 
skolan ska gestalta och förmedla. Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov 
och förutsättningar: 

  Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.  Eleverna 

skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Utbildningsdepartementet, Lpf -94 s 4 

Mitt mål och min förhoppning är att jag ska besitta den kunskap som krävs för att jag i 
min undervisning kan ge flickor och pojkar möjlighet att utvecklas utan att hämmas av 
traditionella könsmönster.  Som pedagog vill jag kunna ge dem verktyg så att de får 
samma möjligheter till kunskap, utveckling och social kompetens. För att lyckas med 
detta ansåg jag att det var intressant att ta del av vad eleverna själva ansåg om vilken 
betydelse kön har i deras värld. Därför är det genus som jag kommer att fokusera på i 
denna studie. Min förhoppning är även att andra lärare ska ta del av kunskapen inom 
detta viktiga område för att på så sätt öka medvetenheten om genus betydelse. 

 



 

 3

Bakgrund 
Begreppet genus är centralt i denna studie. I bakgrunden kommer jag därför att redogöra 
för hur genus/jämställdhet har tagit plats i vår svenska skola1. 

Historik 
De första svenska satsningarna på skolprojekt med könsperspektiv karaktäriserades av 
att det var tjänstemän inom stat, nämnder och kommuner som var drivande i 
utvecklingsarbetet (Weiner & Berge, 2001). En av förklaringarna var att det i Sverige 
efter andra världskriget och den högkonjunktur som följde, var viktigt att kvinnor kom 
ut i arbetslivet. Utbildning var ett led i att uppmuntra kvinnor att yrkesarbeta i större 
utsträckning. En grupp kvinnor som hade stor betydelse var den så kallade Grupp 222. 
Gruppen hade möten ungefär en gång i månaden, men de framträdde aldrig tillsammans 
offentligt. Detta var kvinnor med djupt engagemang i frågor som rörde maktrelationer 
mellan könen. Under sina möten diskuterade de nya idéer samt olika aktioner för att 
bryta den rådande könsmakten. Gruppen menade att det var viktigt att staten tog ansvar 
för och reglerade könsrelationerna i samhället. Lösningen menade de, låg inom områden 
som utbildning och information. För att nå ut med sitt budskap försökte gruppen skaffa 
sig inflytande hos viktiga personer i politiken. Olof Palme var en av de som gruppen 
påverkade aktivt (a.a.).  

På 60-talet börjar ordet jämställdhet användas för att beteckna förhållandet mellan 
kvinnor och män. År 1972 inrättades delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, vars uppgift var att bevaka att jämställdhet ständigt skulle finnas på agendan i 
samhällets olika sfärer (Weiner & Berge, 2001). 

När det gäller de svenska läroplanerna och deras förändring i tid, kan man se att de 
första läroplanerna som kom 1962 respektive 1969, kom innan ordet jämställdhet 
infördes i läroplanerna. I dessa två användes istället relationer, och att gamla 
könsrollsmönster ska utmanas när det gäller betalt och obetalt arbete. Enligt läroplanen 
skulle både flickor och pojkar förändras. Detta underströks genom att ämnet 
hemkunskap blev obligatoriskt för både pojkar och flickor och att ämnet barnkunskap 
fördes in på schemat. Slöjd, både trä och sy, blev 1969 obligatoriskt för alla barn (a.a.). 
Den anda som genomsyrade könsrollsdebatten under 60- och 70-talen präglades av en 
harmonitanke (Skolverket, 1994). Individens sociala roll skulle vidgas från kvinno- 
respektive mansroll till en människoroll.  Utbildningsväsendet och i synnerhet 
grundskolan skulle vara det redskap som samhället skulle sätta sitt hopp till. Påverkan 
skulle börja tidigt, båda könen skulle förberedas för nya och vidare roller. Pojkarna 
måste få samma kunskaper och färdigheter som flickorna för att kunna göra sin del av 
hus- och hemarbete. Flickorna i sin tur måste förberedas för arbetsmarknaden.1980 kom 
en ny läroplan och ordet jämställdhet infördes i läroplanen. I och med detta försvann 
                                                 
1 Definition av vad jag har valt att lägga i begreppen genus och jämställdhet, se avsnittet Teoretisk referensram. 
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kravet på att pojkar skulle förändras och som vuxna ta större del i obetalt arbete som 
hemarbete. Kravet på att flickor i större utsträckning skulle ta för sig på 
arbetsmarknaden och då i synnerhet i de traditionellt manliga områdena, fanns dock 
kvar (a.a.). Under 80-talet sker en stor utveckling vad gäller kvinno- och 
jämställdhetsforskning, det som senare kommer att kallas genusforskning på 
universiteten. Ordet genus införs i forskarvärlden för att beskriva det sociala könet 
(www.jamoombud.se, 2006).  

På 90-talet kommer Lpf-94, och då försvinner ämnet barnkunskap från schemat och tid 
för obligatorisk hemkunskap minskar. Skolverket slår då fast att det aktiva arbete i 
skolan måste syfta till att ge varje individ, oavsett vilket kön man tillhör, samma 
möjligheter att utveckla sina personliga anlag, intressen och ambitioner och därmed 
undanröja hinder för flickors och pojkars framtida livsroller och möjligheter. Det finns 
nu möjligheter för de enskilda skolorna att profilera sitt undervisningsutbud mot 
jämställdhet mellan könen. Den vanligaste profileringen är mot data- och naturkunskap, 
ofta med argumentation för flickors ökade chans till jämställdhet (Skolverket, 1994).  

Tidigare forskning 
Det man kallar klassrumsforskning har till största delen handlat om i vilken mån flickor 
och pojkar inleder och mottar olika kontakter med läraren och vilken sorts kontakt det 
rör sig om.  I en undersökning från 1977 (Wernersson, i Johansson, 2002) studerades 
två klasser i åk 4 och två i åk 7 under sammanlagt 57 lektioner och resultatet visade att 
pojkarna tog det största utrymmet i klassrummet. Pojkarna tog oftare kontakt med 
läraren för att be om hjälp, men också för att komma med kritik, ge förslag eller komma 
med en kommentar. De fick också fler kunskapsfrågor och arbetsuppgifter är flickorna. 
En senare studie visar på liknande resultat, nämligen att flickors och pojkars 
självuppfattning och omvärldsuppfattning är starkt präglade av deras erfarenheter och 
villkor både i skolan och utanför (Wernersson, 1995). Många exempel visar att flickor 
har svårare att hävda sig mot pojkarna och att komma till tals i klassrummen. Även om 
både flickor och pojkar har svårt att föra fram synpunkter så möter inte flickornas 
synpunkter och åsikter samma intressen som pojkarnas. Därmed vänjer sig pojkarna vid 
att stå i centrum och bli uppmärksammade (a.a.). Pojkar i åk 9 har dock svårare att 
argumentera och motivera sina åsikter och de har en sämre förmåga än flickorna att 
utveckla sina svar, skriver Skolverket (1994), och tar upp flera internationella studier 
kring vad som händer i klassrummet, s.k. klassrumsinteraktion. De visar att även i 
gymnasieskolan är det pojkarna som dominerar i klassrummet. Samma studier visar 
också att lärarna har en tendens att uppmärksamma pojkarna mer än flickorna. Pojkarna 
får fler tillsägelser och frågor, de får också sina idéer oftare accepterade och 
vidareutvecklade och när det gäller ämnet fysik blir detta extra tydligt (a.a.).  

Hur kan miljön i klassrummet påverka inlärningen? Skolverket (1994) menar att 
forskningsresultat visar på två förhållningssätt, varav den ena karaktäriseras av att man 
uppfattar klassrummet som en tävlingsarena och sig själv som konkurrensinriktad. Med 
det andra synsättet ser man sig själv som samarbetsinriktad, någon som bryr sig om och 
tar ansvar för andra. Det andra förhållningssättet är vanligare hos flickor och det första 
hos pojkar. Undervisningssituationen påverkas utav detta. I tävlingsmoment gynnas 
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pojkars inlärning medan flickornas missgynnas. Samarbete var bäst för flickor men 
mindre bra för pojkar. Bäst resultat blev det när eleverna fick arbeta individuellt (a.a.). 

En studie vars syfte var att undersöka hur interaktionen mellan lärare och elever 
varierade mellan olika klasser, ämnen och undervisningssituationer, genomfördes på 
högstadiet bland sju niondeklasser (Öhrn, 1990). En av slutsatserna var att 
könsmönstren varierar i olika förhållanden även om klassrumsordningen överlag kan 
sägas vara mer orienterad mot pojkarna. Studien beskriver även pojkars och flickors sätt 
att göra motstånd och vinna inflytande utifrån sina underordnade positioner som elever. 
Det visar sig att de flickor som öppet ifrågasatte lärarna upplevdes som svårare att ha att 
göra med i mycket högre grad än pojkar som gjorde detsamma. Samma studie visar 
också att pojkarna blir sedda som individer, medan flickorna oftast blir betraktade som 
grupp. Lärarna vänder sig ofta till pojkar för samtal som rör skola och undervisning och 
även när det gäller skämtsamma kommentarer (a.a.).  Samma författare (Öhrn, 2002) 
har gjort en kunskapsöversikt om unga i skolan som är inriktad på könsmönster. I 
kunskapsöversikten kan man läsa om den studie som Staberg genomförde 1992, om 
flickors och pojkars möte med högstadiets fysik, kemi och teknik. Två grupper 
observerades under totalt 39 lektioner. I den ena gruppen dominerade pojkars tal stort, 
men inte i den andra, där det fanns ämnesmässigt starka flickor. Flickor tilldelades och 
tog på sig uppgiften att hålla samman lektioner. Lärare placerade dem till exempel 
bredvid pojkar som skulle ”lugnas”. Själva ansåg sig flickorna som klokare och mer 
ansvarsfulla än pojkarna. Flickorna, särskilt de som var ”mellanduktiga”, beskrivs ofta 
ha hjälpt varandra i arbetet. Även de pojkar som behövde hjälp, vände sig oftast till 
flickorna. Genomgående i båda grupperna var att pojkarna i större utsträckning än 
flickorna bröt mot klassrummets regler, bland annat genom att inte räcka upp handen. 
De kommenterade ofta flickornas svar eller inlägg under lektionerna. Flickorna 
löjliggjordes, tystades samt osynliggjordes (a.a.).  

 När det gäller flickor på gymnasiet har en studie gjorts om hur tonårsflickor formar sin 
identitet (Ambjörnsson, 2004). Forskaren har följt två grupper (30 flickor totalt) flickor 
under ett års tid. Sjutton av flickorna gick på Samhällsprogrammet och tretton gick 
Barn- och fritidsprogrammet. Flickorna på Samhällsprogrammet kom från en 
medelklassbakgrund och de var mycket medvetna om vilka kvinnoideal som rådde. En 
kvinna ska vara mjuk, empatisk och vänlig, och flickorna på samhällsprogrammet 
infriade dessa förväntningar. Dessa flickor behövde lärarens uppmuntran, eftersom de 
blev hämmade i könsblandade grupper. Flickorna tog mer ansvar i könsblandade 
grupper och gjorde pojkarnas arbeten också. De var även mer aktiva i mindre grupper 
än i helklass. I studien noterades också att flickorna i samhällsklassen hela tiden 
balanserade mellan att vara duktiga i skolan och attraktiva för pojkarna. För att klara det 
sistnämnda var det viktigt att inte vara för duktig och inte heller ta alltför mycket av 
talutrymmet på lektionerna. De flesta flickorna på Barn- och fritid programmet kom 
från familjer som hade lägre socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. De tog avstånd 
från kvinnoidealet och betedde sig tvärtemot vad som förväntas av kvinnor. Det 
tolkades som att de var medvetna om var de befann sig i statushierarkin och att det var 
därför de betedde sig så. Dessa flickor använde ilska som något självklart i det sociala 
umgänget. Ett sådant uppförande gjorde att lärarna tog avstånd från dessa arga flickor 
(a.a.). Ganetz & Lövgrens studie (1991) visar att svenska tonårsflickor får höra att 



 

 6

samhället är jämställt och att samma regler och villkor gäller för dem som för pojkarna, 
samtidigt som de upplever att det faktiskt inte är sant. De får till exempel höra att de har 
samma rätt som pojkar att bejaka sin sexualitet, samtidigt som de vet att om de ”tar för 
sig för mycket” på det sexuella området så anses det inte som accepterat från 
omgivningen. Från skolans håll uppmuntras ofta flickor att satsa på mansdominerade 
yrken, samtidigt som flickorna kan känna att de ej är välkomna där (a.a.). 

En annan studie genomfördes i två klasser i åk 9, med syfte att lyfta fram ungdomars 
förhållningssätt till kropp, kön och sexualitet som en del i hur man ser på sig själv och 
sin sexualitet (Lundgren & Sörensdotter, 2004). I studien efterfrågades även om hur 
ungdomarna såg på jämställdhet. Studien visade att tjejers och killars upplevelse av 
jämställdhet till stor del är en fråga om hur skolan bemöter och förhåller sig till 
eleverna. De flesta elever i studien uppgav till en början att de inte har upplevt sig 
särbehandlade men när de får tänka efter hade många elever exempel på situationer i 
skolan då de blivit orättvist behandlade. Ett exempel är könsuppdelningen i vissa 
ämnen. På skolan där studien genomfördes hade tjejerna och killarna idrott i könsdelade 
grupper. Några av de killar som intervjuades upplevde att de blev hårdare bedömda på 
idrotten, att satsningen på tjejerna gjorde att de blir bedömda utifrån andra kriterier än 
killar i ett ämne som idrott. Ett annat exempel som kom upp var att eleverna upplevde 
att lärarna var strängare mot killarna, ett exempel var otillåten klädsel, som huvudbonad 
och jacka inomhus. Enligt eleverna var det ganska vanligt att lärare förhåller sig olika 
till eleverna på basis av kön. Elevernas upplevelse stämde väl överens med vad 
författarna observerat på lektionerna. När det gällde jämställdhet mer generellt var det 
något som eleverna sköt på framtiden. Ett flertal av de tillfrågade eleverna verkade inte 
ha tänkt så mycket på jämställdhet, utan tog för givet att det redan var jämställt. Det var 
först när de blev tillfrågade att ge konkreta exempel som det blev svårare att hävda att 
allting var jämställt. Eleverna tycktes inte heller kunna koppla särbehandling i skolan 
till en fråga om jämställdhet (a.a.).   

En studie som gjordes om jämställdhet (Florin, 2005) och som bland annat riktade sig 
mot ungdomar som läste Omvårdnadsprogrammet, visade att eleverna där var de som 
hade den mest uppgivna synen på jämställdhet, jämfört med elever som gick Fordon- 
eller Samhällsvetenskapligt program. Eleverna på Omvårdnadsprogrammet visste inte 
att skolan har till uppdrag att arbeta för jämställdhet. De tjejer som medverkade i 
studien från Omvårdnadsprogrammet menade att det aldrig kan bli jämställt i världen 
för att killar i allmänhet är bättre på att ta för sig, men att tjejerna skulle ” ta hand om 
dem”. De menade också att dessa skillnader var medfödda. När det gällde förväntningar 
på de olika könen, så tyckte tjejerna i studien att killar skulle vara ”hårda och trygga” 
medan tjejer skulle vara känslosamma och mjuka. Samtidigt önskade de att tjejer kunde 
vara lite mer hårda och att det var bra om killar var mer känslosamma i relationer. När 
det gällde situationen i klassrummet trodde tjejerna att manliga lärare kunde känna en 
särskild makt över klassen eftersom de var så många tjejer i klassen. Någon berättade att 
hon blivit kränkt sexuellt av en manlig lärare och inte upplevt att ha fått något stöd av 
rektorn i frågan. Hon upplevde att hon befann sig i stort underläge eftersom den manlige 
läraren också skulle sätta betyg (a.a.).  
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Genusarbete i skolan 

När det gäller könssegregerade grupper som förekom i Lundgrens och Sörensdotters 
studie ovan, så menar Berg (2005) att detta är det praktiska jämställdhetsarbete som 
man oftast kommer i kontakt med ute på skolor idag. Anledningen till detta är att man 
vill stärka flickor. Erfarenheten av att arbeta med separata flick- och pojkgrupper visar 
att de ger eleverna ett frirum, där de kan prata om svåra saker och där de får mod att 
prova sådant som de normalt inte får chans till. Flickor kan uppmuntras våga mer och 
pojkar att visa omsorg och bry sig om varandra. Risken med ett sådant arbetssätt är att 
man som lärare understryker skillnaderna, när vi delar en grupp efter kön visar vi 
samtidigt att kön räknas och är viktigt. Vi talar också om, indirekt, att flickor och pojkar 
kan ha svårt att arbeta tillsammans och att det beror på att de har olika förutsättningar.  
Det tenderar också till att bli ett negativt budskap som gör flickor till en svagare part 
och pojkar till bråkstakar (a.a.). 

Om man ser till genus i ett pedagogiskt perspektiv så tar man fasta på hur relationerna 
mellan flickor och pojkar ser ut och vilka konsekvenser dessa har för den skolmiljö de 
vistas i (Skolverket, 1997). Genom att använda sig av detta perspektiv kan skillnader i 
flickors och pojkars sätt att tänka, värdera samt agera hänföras till deras olika 
erfarenheter. Det blir därmed centralt att förstå hur idéer om kvinnors och mäns natur 
uppstår och utvecklas. Skolan fasthåller vid dessa idéer genom sin personal och sitt sätt 
att organisera verksamheten i val av undervisningsformer, metoder och innehåll. Detta 
bidrar till att ge flickor och pojkar erfarenheter som formar deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt respektive manligt. För att förstå flickors och pojkars olika 
kunskapsutveckling och inlärningsmönster är det inte tillräckligt att studera skillnader i 
betyg och resultat på prov. Det handlar om flera olika variabler i skolmiljön, som 
exempelvis det sociala förhållningssättet och undervisningsprocessen. Som lärare har 
man ansvar för att på ett medvetet sätt iaktta samt reflektera över vardagliga företeelser, 
att se samspel mellan flickor och pojkar, såväl i klassrum som på skolgården. Genus i 
ett pedagogiskt perspektiv synliggör de specifika mönstren för gruppen flickor och 
gruppen pojkar och därmed ökar förmågan att också se individen utifrån en generell 
kunskap om genus. Det i sig innebär att alla flickor och pojkar inte passar in i 
genusspecifika mönster. Poängen är att lyfta fram det som skiljer grupperna åt. Varje 
flicka och pojke, som individ betraktad, är unik och rymmer inom sig, både av kvinnligt 
och manligt, som i sin tur är präglat av den sociala och etniska miljön (a.a.) Den 
pedagogiska forskningen om genus är värdefull eftersom den på ett tydligt sätt visar hur 
flickor och pojkar förhåller sig till könsmaktsystemet (Albinsson & Arnesson, 1997). 
Formell kunskapsöverföring handlar till stor del om att reproducera normer och 
beteendemönster. Flickor och pojkar tillägnar sig identiteter genom sina 
socialisationsprocesser som de inte bestämmer över själva. Detta innebär inte att alla 
pojkar är dominanta, framfusiga och besvärliga och att alla flickor är underordnade, 
stillsamma och lätthanterliga, utan att de lär sig ett beteende i skolan som anses vara 
lämpligt för respektive kön. Denna könssocialisation bildar en bas för hur kvinnor och 
män kommer att agera och behandlas senare i arbetslivet (a.a.).  
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Sammanfattning av bakgrunden 

Den aktuella forskningen om skolan och genus kan sammanfattas med att i de studier 
jag har kommit i kontakt med, visar det sig att pojkar tar det största utrymmet i 
klassrummet. De får fler frågor, får fler av sina idéer accepterade än flickorna och får 
flest tillsägelser. Pojkarna blir sedda som individer utav läraren, medan flickor betraktas 
som grupp. Flickorna har svårare att hävda sig mot pojkarna och komma till tals. De 
flickor som ifrågasätter läraren upplevs som svårare att hantera än pojkar som gör 
detsamma. Flickorna tar större ansvar för skolarbetet i könsblandade grupper, men är 
noga med att inte vara för duktiga och inte ta alltför mycket utrymme på lektionerna. 
Det är ingen skillnad mellan grund- och gymnasieskola.    

Det visar sig också att jämställdhet är något som många elever inte reflekterat över och 
de tar för givet att det redan är jämställt. När de sedan får tänka efter så har många 
elever exempel på situationer då de blivit särbehandlade. När det gäller flickor på 
Omvårdnadsprogrammet har många en uppgiven syn på jämställdhet med motiveringen 
att killar i allmänhet är bättre på att ta för sig. De vet inte att ett av skolans uppdrag är 
att verka för jämställdhet mellan könen. 

Det var med denna bakgrund som jag gav mig in i studien för att se vad mina resultat 
skulle visa. 

Studiens genusteoretiska ram 
Begreppet genus kommer från det engelska ordet gender som syftar på de sociala och 
kulturella föreställningar, som kopplas ihop med det biologiska könet (Gannerud, 2001). 
Innehållet i de könsrelaterade föreställningarna, manligt och kvinnligt, skiljer sig åt i 
olika kulturer och är beroende av vilken tid vi lever i. Vilka föreställningar vi har om de 
två könen återspeglas i många olika sammanhang, allt från vilka leksaker vi ger våra 
barn, hur vi klär oss, vilka utbildningar eller yrken som anses vara lämpliga eller ej. 
Våra uppfattningar om genus skapas och återskapas ständigt i hur vi tänker och pratar 
om oss själva och andra, samt i våra dagliga beteenden (a.a.). Vad som är genus och vad 
som är kön och om det är relevant att göra skillnad mellan begreppen är ingen 
okomplicerad fråga (von Wright, 1999). Genom att konstatera att de biologiska 
skillnaderna är diffusa och att biologiskt kön inte nödvändigtvis sammanfaller med 
socialt genus kan vi konstatera att vårt samhälle och våra sociala värderingar i hög grad 
är organiserade kring kategorierna man-kvinna. Att ifrågasätta givna könsroller kan 
uppfattas som ett hot mot rådande samhällsordning och värdegrund. En vardaglig 
förståelse av det hela förklaras ofta med att skillnaden mellan pojkar och flickor är 
oproblematisk och att den kan förklaras biologiskt, antingen föds man som flicka eller 
som pojke. Genus är den term som syftar till den sociala konstruktionen av kön, vad 
som uppfattas som manligt eller kvinnligt. En person kan uppfattas som mer eller 
mindre kvinnlig eller manlig oberoende av kön (a.a.). Det är en vanlig missuppfattning 
att genus och kön är samma sak och att ha ett genusperspektiv skulle vara detsamma 
som att fokusera på kön eller att studera könsskillnader. Men när man talar om genus 
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syftar man på de föreställningar (min kursivering) som vi har om manligt och kvinnligt. 
Dessa föreställningar får konsekvenser och leder till en särskild könsordning, en 
genusstruktur (Hedlin, 2004).  

Genus och jämställdhet används ibland synonymt med varandra i olika sammanhang. 
Jämställdhet betyder att alla kvinnor och män har samma skyldigheter, rättigheter och 
möjligheter inom alla områden, som makt och inflytande, utbildning, arbetsvillkor och 
ansvar för hem och familj (Svaleryd, 2003). En vanlig uppfattning är att Sverige redan 
är ett jämställt land, att män och kvinnor idag redan bemöts och behandlas på likadant 
sätt. Tyvärr är det inte sant. Några exempel är att kvinnor misskrediteras i arbetslivet 
eftersom det är de som tar ut den mesta av föräldraledigheten. Kvinnans lön är lägre än 
mannens och de har en sämre karriärutveckling (a.a.). Kortfattat kan man säga att 
jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika villkor och att ingen av 
parterna ska missgynnas i samhället (Hedlin, 2004).  

När vi i dagligt tal använder oss av ”kvinnligt” och ”manligt” är vi starkt influerade av 
olika myter som finns, att vi skulle vara tillskrivna olika egenskaper på grund av vilket 
kön vi tillhör. Men några medfödda skillnader mellan könen, bortsett från de fysiska, 
har aldrig vetenskapen bevisat (Berg, 2005). För varje försök som gjorts så har det alltid 
funnits andra som hävdat motsatsen. De traditionella föreställningarna om kvinnligt och 
manligt har däremot påverkat oss inom alla områden och gör att vi skiljer människor åt 
på grund av kön. Redan små barn görs medvetna om vad som lämpar sig för flickor 
respektive pojkar. Det som händer när vi sätter etiketter på varandra, är att det lätt leder 
till självuppfyllande profetior. Som individer skiljer sig alla människor åt, vi har olika 
intressen och är olika starka. Det finns inga belägg för att det ena könet generellt är 
djärvare eller försiktigare, snällare eller elakare än det andra.  Det är inte de biologiska 
skillnaderna i sig som gör genus utan varje människas tolkning utav dessa (a.a.). 
Begreppet genus kan också användas för att förstå och diskutera utsträcktheten. Med det 
menas att genus inte är något som inte bara häftar vid kroppar, utan vid allt, tankarna 
om kvinnligt/manligt, man/kvinna, genomsyrar världen runt omkring oss och fyller 
platser, situationer, mat, politik och arbete (Hirdman, 2003).   

Inom jämställdhetsdebatten har två begrepp förekommit, likhet och särart. Det grundar 
sig på två ”skolor” inom feminismen under 70- och 80-talet. Likhetsfeminism grundar 
sig på att man aldrig har lyckats slå fast att det är någon skillnad mellan könen, att män 
och kvinnor är mer lika än olika varandra. Därför borde samhället inte göra skillnad 
mellan könen utan vara könsneutralt. Särartsfeminismen menar istället att 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor kommer av kvinnans möjlighet till 
barnafödande. Kvinno- och mansrollerna är två delar av en harmonisk enhet och bör 
inte ändras på. Istället ska man uppskatta män och kvinnor för deras specifika 
egenskaper. Inom modern genusforskning har man övergett dessa modeller och säger att 
könet är konstruerat, att oavsett vilka skillnader och likheter vi tror oss finna mellan 
könen, så grundar det sig i våra egna mänskliga påfund (Berg, 2005, Svaleryd, 2003) . 
Poängen med att använda genus som begrepp är att relationen mellan kvinnor och män 
ställs i fokus och att det ojämna maktförhållandet synliggörs. I 
Utbildningsdepartementets skrift ”Genusperspektiv i forskningen” (1996) förklaras 
genusperspektivet med att det medför att även män och inte enbart kvinnor, betraktas 
som könsvarelser och makthierarkier blir på så vis synliga. 
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Jag har här redogjort för hur genus kan definieras som begrepp. I nästa del går jag över 
till att beskriva hur Pierre Bourdieu ser på makt och habitus, som är två centrala begrepp 
i min studie. 

Habitus och symbolisk makt 
Pierre Bourdieu (1998) har skrivit om mäns makt över kvinnor. Världens ordning 
respekteras i stort sett som den är menar Bourdieu, och kallar det för doxans paradox. 
Den manliga dominansen och hur den genomdrivs och genomlids är det främsta 
exemplet på den ordning som vi godtar utan att nämnvärt protestera. Han menar att 
könsuppdelningen mellan kvinnor och män tycks vara så normalt och naturligt i vår 
omvärld, att det är självklart för oss och inget vi ifrågasätter i vår vardag (a.a.). Ett 
begrepp som Bourdieu använder sig av är habitus2. Som små skaffar vi oss kunskap om 
världen och andra människor genom att observera rörelser, mimik och kroppsuttryck. Vi 
tar detta till oss och lär oss ett beteende för att klara olika situationer. I vår kropp finns 
dels minnen och synsätt men också erfarenheter och upplevelser. I vår vardag tar vi till 
det slags handlande som vi tidigare använt oss av och som har visat sig fungera i den 
specifika situationen, utan att tänka eller reflektera över det. Därigenom reproducerar vi 
vissa drag i den kultur som råder och som vi är en del utav. Våra tidigaste erfarenheter 
är särskilt viktiga för formandet av vårt habitus. Vårt habitus kan dock förändras genom 
de situationer vi möter och genom att det sker ett ständigt ombildande av våra 
kunskaper, som anpassas till de uppgifter vi står inför. Allt som sker, sker i relation till 
annat runt omkring oss (Heyman, 1995).  

I det kvinnliga habitus finns sociala betingelser som bidrar till att göra den kvinnliga 
erfarenheten av kroppen till ett fall av den allmängiltiga erfarenheten, att kvinnans 
kropp är till för alla (Bourdieu, 1998). Den är ständigt utsatt för objektivering genom 
andras blickar och tal. Förhållandet till den egna kroppen bestäms inte inifrån kvinnan 
själv, utan till största del byggs förhållandet upp med utgångspunkt från den feedback 
hon får på sin kropp av till exempel familj, vänner, och kamrater. Vi är alla 
konstruerade ifrån scheman som skapats av sociala strukturer, om hur en kropp bör se ut 
och vara. Dessa scheman förstärks av de reaktioner som den egna kroppen framkallar 
hos andra. Bourdieu ger den här liknelsen: 

En reaktion som har sin utgångspunkt i motsättningarna stor/liten och manlig/kvinnlig ( som 

omdömen, ”hon är stor för att vara flicka” eller ”det är tråkigt för en flicka” eller ”för en pojke gör 

det inte så mycket”)… leder till att man tar till sig dessa scheman, som när de av subjektet 

vänds mot den egna kroppen kommer att producera samma reaktion, och att uppleva den 

praktiska erfarenhet av den egna kroppen som den ger.  (Bourdieu, 1998, s.79) 

Den manliga dominansen konstituerar kvinnorna som symboliska objekt, vilket får till 
följd att kvinnor placeras i ett permanent tillstånd av kroppslig osäkerhet eller 
symboliskt beroende, de existerar först och främst genom och för andras blickar, som 

                                                 
2 Habitus betyder vana på det franska och engelska språket. Bourdieu förklarar ”sitt” habitus som en förmedveten 

organiserande princip. I kroppen finns ett ”kunnande” som formats av både historiska och sociala förhållanden, 

vilket innebär att våra förfäder och traditioner finns med i det som är vårt ”nu” (Bourdieu, i Heyman, 1995). 
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välkomnande eller tilldragande objekt. Man väntar sig att de ska vara kvinnliga, med 
andra ord leende, sympatiska, omtänksamma, fogliga, till och med utplånande. Det som 
kallas kvinnlighet, menar Bourdieu, är inget annat än en form av eftergift åt männens 
verkliga eller förmodade förväntningar, i synnerhet genom att förstora männens ego 
(a.a.). 

Den manliga ordningens styrka märks på så sätt att den inte behöver rättfärdigas 
eftersom det maskulina synsättet etableras som neutralt och inte behöver förklaras i den 
diskurs den finns i (Bourdieu, 1998). Det finns en uppdelningsprincip mellan det 
manliga, aktiva och det kvinnliga, passiva. Denna princip skapar, organiserar och styr 
begär. Det manliga begäret begär efter ägande, dominans och det kvinnliga begär efter 
mannens dominans, en underordning. Den manliga dominansen har alla förutsättningar 
att utövas oinskränkt. Det företräde som mannen tillerkänns kommer fram i objektiva 
sociala strukturer och i produktiva och reproduktiva verksamheter, som ger mannen den 
bästa lotten. 

Den påverkan och formning som den sociala konstruktionen äger rum i sker bara till 
liten del genom medveten och avsiktlig handling. Den är till stor del en automatisk 
effekt av att den fysiska och sociala ordningen är helt och hållet organiserad enligt den 
androcentriska3 indelningsprincipen, vilket kan förklara dess oerhört starka grepp och 
verkan. Inskriven i tingen och saker runt omkring oss, skriver också den manliga 
ordningen in sig i kropparna genom de tysta uppmaningar som ryms i arbetsfördelning 
och privata ritualer. Den sociala ordningen förvisar kvinnorna från de ädlaste 
uppgifterna (att plöja) och tilldelar dem istället mindre attraktiva uppgifter (de får köra 
gödsel). Indelningsprinciperna leder också till att världen i sin helhet klassificeras i 
enlighet med allt som kan reducera motsättningen mellan manligt och kvinnligt. 
Männen hör samman med det yttre, det officiella, det offentliga, det raka, torra, det 
övre, som har till uppgift att utföra alla övergående, riskfyllda och iögonfallande 
handlingar. Kvinnorna, som hör till det inre, det fuktiga, det nedre, får till uppgift att 
utföra allt husligt arbete, det vill säga allt arbete som är dolt och privat (a.a.).  

Bourdieu menar att det är uppenbart att denna uppdelning mellan män och kvinnor har 
existerat så länge som det funnits män och kvinnor, och att den manliga ordningen har 
reproducerats från en tidsålder till en annan (Bourdieu, 1998). Kvinnans roll har varit 
mer eller mindre beständig genom att kyrkan, staten och skolan ständigt har medverkat 
till att hålla kvar denna uppdelning. Den allra viktigaste rollen för reproducerande av 
den manliga dominansen och männens synsätt har familjen anser Bourdieu. Det är där 
man först ser den könsliga uppdelningen på familjesysslorna. Kvinnans ansvar har 
sedan långt tillbaka varit hemmet, och detta lever kvar än idag. Även arbetslivet är fullt 
av små ”familjeenheter” där chefen, som nästan alltid är en man, utövar en auktoritet 
som bygger på känslomässig inneslutning eller attraktion. Då det gäller kyrkan så har 
den en lång antifeministisk tradition, med motstånd mot kvinnliga präster och djupt 

                                                 
3 Androcentrisk innebär ett system där det manliga utgör centrum och norm. Det kvinnliga ses därför som det 

annorlunda, det avvikande (Nationalencyklopedin, 1994). 
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rotade patriarkala4 värden. Skolan fortsätter, fastän den sedan länge har frigjorts från 
kyrkan, att överföra grundläggande antaganden i den patriarkala föreställningen, sätt att 
vara och sätt att se på sig själv, att föreställa sig vad man kan och vad man kan bli. På så 
sätt medverkar skolan till sociala öden och begränsar barn/ungdomar att gå den väg de 
vill. De kvinnor som idag väljer att satsa på utbildning och karriär har främst funnit 
yrken på mellannivå och är fortfarande praktiskt taget utestängda från befattningar med 
makt och ansvar, särskilt inom ekonomi, finansväsen och politik. Enligt Bourdieu 
bestäms könsuppdelningens gamla strukturer utav tre praktiska principer, som kvinnor 
och deras omgivning använder sig av vid sina val: 

   Enligt den första av dessa principer finns de funktioner som lämpar sig för kvinnor i 

förlängningen av de husliga funktionerna; undervisning, vård, tjänster; den andra säger att en 

kvinna inte kan ha makt över män, och alltså har alla utsikter, allt annat lika, att se sig 

förbigången om det gäller en maktposition och förvisad till underordnade assistentfunktioner; 

den tredje ger mannen monopol på att hantera teknik och maskiner.   (Bourdieu, 1998 s.110) 

Ett annat begrepp som förekommer hos Bourdieu är symbolisk makt. Det beskrivs som 
en maktform som finns i vårt inre och som är skapat långt tillbaka i tiden. Den 
symboliska makten är inte en människas medvetna, fria och noga övervägda val eller 
handling, utan effekten av en makt som varaktigt har skrivits in i människans kropp i 
form av perceptionsscheman och dispositioner (att beundra, respektera och älska till 
exempel), vilket gör dem mottagliga för yttringar av symbolisk makt. De praktiska 
handlingar som den symboliska makten tar sig uttryck i, ofta omedvetet och ibland mot 
sin egen vilja, bidrar till sitt eget härskande genom att tyst acceptera de förelagda 
gränserna. Detta uttrycker Bourdieu på följande sätt:  

Symbolisk makt kan inte utövas utan bidrag från dem som utsätts för den, och som utsätts för 

den bara för att de konstruerar den som sådan. Men för att undvika att stanna vid det 

konstaterandet måste man ta fasta på och redogöra för hur de kognitiva strukturer som 

organiserar de handlingar där världen och dess makter konstrueras, konstrueras socialt.  

(Bourdieu, 1998, s.53) 

Efter att ha beskrivit Bourdieus syn på habitus och makt, övergår jag till att beskriva en 
annan aspekt på maktstrukturer, den som Berit Ås har skapat och som hon kallar 
härskartekniker. Den är ett konkret verktyg som jag kommer att använda mig utav för 
att analysera mitt resultat. 

                                                 
4 Patriarkat är ett allmän samhällsvetenskaplig benämning på de sociala system där kvinnor är underordnade 

män. Det innebär också att den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och den offentliga sfären, 

allt som oftast innehas av män (Nationalencyklopedin, 1994). 
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Härskartekniker 
Berit Ås5 konstruerade på 80-talet ett instrument för att synliggöra situationer där 
kvinnor blir missgynnade, eller situationer där makt missbrukas. Detta instrument 
framarbetades efter observationer i olika organisationer samt i klassrum. Hon kallade 
detta instrument för ”Härskarteknikerna” . Instrumentet kan användas i alla situationer 
där ojämna maktförhållanden förekommer (Ås, 2004). 

Osynliggörande innebär att låta bli att se någons behov eller försök att hävda sig. I ett 
klassrum kan det vara att inte se flickornas behov av hjälp eller att läraren feltolkar 
behoven på grund av sina egna fördomar. Förlöjligande handlar om att ironisera, håna, 
öva på eller på andra sätt visa att en person är mindre värd. I klassrummet kan detta vara 
att ta upp ett misslyckande för resten av klassen, att tyst eller öppet legitimera mobbing 
eller annan kränkande behandling. Att hjälpa fast eleven inte behöver hjälp för att 
läraren så gärna vill ”hjälpa till” är också en typ av förlöjligande, att inte tro att eleven 
klarar uppgiften. Undanhållande av information betyder att inte tala om för alla vad 
man kommit överens om. Till exempel kan det vara att en liten grupp träffas utanför 
mötena och har stor makt och inflytande att de kan göra upp tillsammans och utgå från 
att det ska gälla alla. Att undanhålla information är ett klassiskt sätt att utnyttja och 
förstärka sin maktsituation. Tekniken med dubbelbestraffning innebär att inget 
alternativ är rätt. Att göra fel oavsett vad man väljer. Kvinnor och karriär är ett klassiskt 
exempel. En kvinna som gör karriär får kritik för att hon inte tar hand om familjen. Vill 
hon vara hemma och ta hand om barnen ses hon som en bakåtsträvare och traditionell i 
negativ betydelse. Påförande av skuld och skam kallas den teknik som handlar om att 
utse en person till syndabock. Ett exempel är påförande av skuld då man antyder att 
flickor som blivit sexuellt trakasserade eller våldtagna har ansvar för det som hänt pga. 
sin klädsel eller sitt beteende (a.a.).  

Efter att ha satt mig in i olika aspekter av genus i studiens bakgrund och teoretiska ram, 
väljer jag att formulera mitt syfte på följande sätt: 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka föreställningar ungdomar på 
gymnasieskolans Omvårdnadsprogram har om genus.  

                                                 
5  Berit Ås är professor i socialpsykologi. Hennes bakgrund omfattar studier i kvinnokultur, ekonomi 

och utveckling av härskartekniker. Berit Ås är hedersdoktor vid Universitetet i Köpenhamn, Halifax i 

Canada och vid Uppsala Universitet. Att få tag i primärkällan visade sig vara näst intill omöjligt och 

jag har därför gjort valet att använda mig utav en av många sekundärkällor som skrivit om Ås´ 

härskartekniker. 
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Metod 
För att uppfylla mitt syfte behövde jag kvalitativa data. En kvalitativ studie 
kännetecknas av att man inte använder sig utav siffror eller tal, utan det är det verbala, 
det skrivna eller talade, som är resultatet. Utsagorna sker verbalt och instrumentet består 
av ”ordet”. I den kvalitativa studien är människan, ofta i samspel med andra människor, 
det huvudsakliga instrumentet. Intresset riktas mot individen och hur individen tolkar 
och formar sin verklighet (Backman, 1998). Vid kvalitativa undersökningar strävar 
forskaren att sätta sig in i den fråga som studien handlar om inifrån, från 
försökspersonernas egen utgångspunkt. Detta innebär att forskaren själv blir en aktör i 
den sociala situation som undersökningen utspelar sig i. Kvalitativa studier bygger 
också på de inblandades egna beskrivningar av händelseförlopp, känslor och reaktioner, 
och för forskaren gäller det att så korrekt som möjligt kunna återge och tolka vad de 
berättar samt att kunna återge en så riktig beskrivning av vad forskaren själv upplevt 
och observerat (Carlsson, 1991).  

Förberedelser 
För att besvara mitt syfte valde jag att göra intervjuer. Undersökningens syfte avgör 
metodvalet och metoden avgränsar sedan vad som kommer att bli belyst i 
undersökningen. Undersökaren har också att ta ställning till vilken typ av kunskap som 
är värdefull i sammanhanget, vad som är användbar kunskap (Lantz, 1993). Den 
kvalitativa intervjun kan beskrivas som en ostrukturerad flexibel intervju som påminner 
mycket om ett vardagligt samtal mellan två personer. Man eftersträvar att koncentrera 
intervjun till några få men betydelsefulla punkter och man söker djup, snarare än bredd, 
i den information man får av den intervjuade (Carlsson, 1991).  

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på ett vardagligt 
samtal(Kvale, 1997). Forskningsintervjun har ett syfte och går utanför det spontana 
samtalet som bygger på utbytande av åsikter, utan det blir istället ett sätt att kunna ställa 
omsorgsfullt valda frågor och genom att lyssna lyhört, kunna få kunskaper i utbyte. I 
forskningsintervjun är det forskaren som presenterar ämnet för samtalet och följer upp 
den intervjuades svar, det är inte ett samtal mellan likställda. En forskningsintervju kan 
definieras som:  

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 

de beskrivna fenomenens mening.  (Kvale, 1997 s.13) 

En stor del av intervjuprojektet bör vara klart innan bandspelaren sätts på. Genom att 
utveckla en teoretisk förståelse av det fenomen som ska undersökas får man en grund att 
stå på och utvecklar en förmåga att kunna ställa de frågor som är viktiga. Men 
kännedom får man inte bara genom teoretiska studier, utan också genom att vara i den 
miljö som studien ska genomföras, vilket bidrar till att få kännedom om de dagliga 
rutinerna, vilken jargong som råder och vilka maktstrukturer som finns (Kvale, 1997). 
Min plan var att göra 6-8 intervjuer då det verkade vara ett rimligt antal, både beroende 
av den tid jag hade och med tanke på det material jag räknade med att få. Jag ansåg 
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också att det var till min fördel att genomföra intervjun på den skola som jag själv 
arbetade på eftersom jag var väl förtrogen med lokaler, elever, och den stämning som 
råder.  

Urval 

För att uppnå målet i kvalitativa studier, att nå en så djup och nyanserad bild som 
möjligt om det studerande fenomenet, ska urvalet göras på ett sätt som gör att man får 
största möjliga variationsbredd på datainsamlingen (Holme & Solvang 1991). Jag valde 
att intervjua elever som går på Omvårdnadsprogrammet6 eftersom jag själv arbetar som 
vårdlärare. Eleverna studerar på en gymnasieskola i en mellanstor stad i Svealand där 
jag själv har arbetat. Jag valde att intervjua elever som fyllt 18 år och därmed är 
myndiga. Jag började med att tillfråga rektorn på den aktuella skolan om jag fick göra 
mina intervjuer på skolan. De elever som blev tillfrågade att delta valdes ut av mig. De 
elever jag bestämde mig för att tillfråga var elever som tillhörde olika grupperingar i 
klassen och som jag antog hade skilda erfarenheter och åsikter om studiens syfte. Detta 
var elever som jag själv inte undervisar, däremot har jag undervisat eleverna då de gick i 
åk 1 och detta var under ht-04.  

Kontakten togs genom att jag frågade de elever jag valt ut om de kunde tänka sig att 
vara med i studien och bli intervjuade utav mig. Jag var noga med att påpeka att 
deltagandet var frivilligt. Vid det tillfället berättade jag också att intervjun skulle handla 
om jämställdhet och bad eleverna att fundera lite runt detta inför intervjun. Orsaken till 
att jag gjorde så var att jag ville att eleverna skulle vara lite förbereda inför 
intervjutillfället. Alla de tillfrågade tackade ja till att delta. 

Min intention var att intervjua lika många flickor som pojkar för att få en rättvis bild 
och utgå från båda sidor. Nu föll det sig så att en av pojkarna som skulle delta i studien 
blev sjuk och könsfördelningen blev således att jag intervjuade 3 pojkar och 5 flickor. 
Alla elever är födda i Sverige.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under december månad 2006 och januari månad 2007. 
Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer. Kvale (1997) beskriver att en öppen, 
explorativ intervju bara till viss del är strukturerad. Intervjuaren lägger fram en fråga till 
respondenten och följer sedan upp svaret och söker ny information och nya 
infallsvinklar. Jag beslutade mig för att använda en intervjuguide (bilaga 1). Det är en 
uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer med olika 
respondenter. Den har till syfte att se till att alla respondenter får möta samma, eller 
likartade teman. De behöver inte komma i någon speciell ordning, det är upp till 
intervjuaren att formulera de konkreta frågorna. Man använder sig utav öppna frågor, 
och då och då sammanfattar man vad som dittills sagts. Tillvägagångssättet ger en viss 
säkerhet för att man får en uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att de kan 

                                                 
6 Omvårdnadsprogrammet är en 3-årig gymnasieutbildning. Utbildningen är yrkesförberedande och syftar till att 

ge grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård samt inom vård och omsorg. Programmet ger 

även högskolebehörighet (www.skolverket.se, 2007). 
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bearbetas och jämföras med varandra. Dessutom gör metoden det möjligt för att det kan 
dyka upp nya och oförberedda aspekter under intervjuns gång (Krag-Jacobsen, 1993)   

Platsen för intervjun kan påverka intervjuresultatet (Repstad, 1993). Det är bra om man 
kan använda sig av en plats där man kan vara ostörd och som respondenten känner sig 
hemmastadd i. Även Holme & Solvang (1991) menar att miljön är viktig när man 
intervjuar. Tid, plats, hur man sitter, hur förberedd man är inverkar på den stämning 
som uppstår under intervjun. Det ska helst vara en neutral plats. Jag använde mig av ett 
grupprum som eleverna ofta använder under lektionstid i skolan, där vi kunde sitta 
ostört. Intervjuerna skedde under skoltid, när eleverna hade håltimme eller ett längre 
lunchuppehåll. I ett fall skedde intervjun efter att eleven slutat skolan för dagen. 

Under intervjun använde jag bandspelare. Detta för att jag till fullo skulle kunna 
koncentrera mig på den intervjuade, samt kunna uppfatta ickeverbala uttryckssätt som 
miner och axelryckningar som kan vara ett bra komplement till det som sägs. 

Jag började intervjuerna med att samtala om allmänna saker, som hur det är i skolan, 
vad eleven läste för ämnen för tillfället, eller elevernas speciella intressen. Carlsson 
(1991) skriver att det är bra om intervjuaren kan börja med att prata om allmänna 
”ofarliga” ämnen och likaså lämna några persondata som till exempel kön, ålder, och 
yrke. Efter man inlett intervjun, kan man senare gå ner på de mer specifika delarna av 
intervjun (a.a).  

Efter det informerade jag om studien och vi gick tillsammans igenom informerat 
samtycke (bilaga 2) då jag också förklarade vad det innebär, det vill säga att man 
informerar om studiens syfte, hur studien är upplagd och att undersökningspersonerna 
deltar frivilligt i studien och har möjlighet att när som helst avbryta och dra sig ur 
(Kvale, 1997) 

Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter att genomföra. 

Bearbetning 

Data som utgör underlag för kvalitativ analys är beskrivande, men syftar längre än till 
bara en beskrivning av det som det ställs frågor om. Analysen är att söka efter 
sammanhang som ligger dolda i den uppfattade helheten. Det är alltså viktigt att både 
beskrivning och analys, där intervjuaren genom reflektion abstraherar kring det som 
blivit beskrivet, blir gjord (Lantz, 1993).  Jag har under arbetsgången använt mig utav 
Lantz allmänna modell för kvalitativ databearbetning. Den första principen innebär att 
analysen ska syfta till att skapa en förståelig och konsistent helhet. Den andra principen 
innebär att intervjuaren läser igenom intervjun i sin helhet för att få en första förståelse, 
för att därefter ta fasta på enskilda teman. Detta pågår tills ett mönster blir synligt. För 
det tredje försöker man förstå det ”dolda” och ifrågasätta rådatans kvalitet. Den fjärde 
principen handlar om intervjuns autonomi, den ska vara möjlig att förstå utan att 
relateras till annan information. Den femte principen kräver att den som ska analysera 
intervjun har kunskap om det undersökta fenomenet. Det är en förutsättning för att 
kunna vara lyhörd för bland annat nyanser. Den sjätte principen gäller intervjuarens 
förförståelse. Det går inte att ställa sig utanför sin egen förförståelse vare sig före, under 
eller efter intervjun, och det måste man vara medveten om. Den sjunde och sista 
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principen gäller analysens giltighet. Analysen ska öka förståelsen av fenomenets 
mening och vara kreativ (a.a.). 

Då jag gjort en intervju, började jag med att lyssna igenom intervjun i sin helhet samma 
kväll. Efter det skrev jag rent intervjun med hjälp av datorn. Att göra en utskrift innebär 
att från talspråk, översätta till skriftspråk. Utskriften av en intervju är inte en kopia av 
ett samtal utan tolkande konstruktioner som ska fungera som ett verktyg för ett syfte, 
nämligen studiens syfte. Genom att ge samtalet en litterär stil blir det lättare att 
förmedla intervjupersonens berättelse till läsaren (Kvale, 1997). Jag har renskrivit mina 
intervjuer så ordagrant jag har kunnat, jag har även tagit med suckar, skratt samt skrivit 
ut när eleven har tänkt efter en lång stund, eller när eleven låtit osäker och funderande. 
Däremot har jag tagit bort vissa upprepande ”talord” som gör att det blir svårt att läsa 
materialet. Exempel på sådana talord är ”typ”, ”så här” och ”liksom”.  

För att bearbeta mina utskrifter har jag använt mig utav olika angreppssätt. Jag har 
börjat med att läsa igenom materialet för att skapa mig ett första, allmänt intryck, för att 
därefter gå djupare in i materialet. Detta genom att gå tillbaka till vissa avsnitt, se vilka 
teman som uppträder, men också genom att bilda undergrupper till de olika temana. Jag 
har använt mig utav citat för att styrka mina resultat. Genom en sådan taktik kan man 
finna förbindelser och strukturer som ger betydelse för studiens resultat (Kvale, 1997). 

Etiska aspekter 

Det är viktigt att både före, under och efter en intervjustudie vara medveten om de 
etiska dilemman som kan uppstå. Den kunskap som kan komma fram under intervjun 
kan inverka på vår förståelse om människans situation. Ett centralt mål för 
samhällsvetenskaperna är att ge kunskap som kan förbättra människornas situation och 
ge människan ökat värde (Kvale 1997). 

I intervjustudien har jag använt mig av informerat samtycke (bilaga 2). Det betyder att 
man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd i stort och att intervjupersonerna deltar frivilligt i 
undersökningen (Kvale, 1997). Jag var även noga med att påpeka att allt material som 
jag fick in under intervjuernas gång skulle behandlas konfidentiellt. Jag har även 
reflekterat över principen om fördelaktighet och risken att intervjupersonen ska lida 
skada av intervjun/undersökningen. Den risken bedömdes som liten. Hur man uppfattar 
en intervju är omöjligt att förutspå innan intervjun är genomförd. Att känna in 
situationen under intervjutillfället var viktigt och något som jag fokuserade på under 
mina intervjuer, för att kunna känna efter hur långt jag kunde gå i mina frågor. Detta för 
att jag inte skulle komma in på områden som inte var relevanta för studien och som 
kunde uppfattas som känsliga för de elever jag intervjuade.  

Kvale (1997) menar att skriva ut en intervju kan medföra etiska problem och att det är 
viktigt att värna konfidentialiteten för intervjupersonen och de människor och platser 
som nämns i intervjun. Därför fingerade jag namn och platser i utskrifterna. Jag var 
även noggrann att påpeka för respondenterna att det endast var jag som skulle avlyssna 
kassettbanden och ha tillgång till dem. Datamaterialet har under studiens gång förvarats 
på ett sätt som gjort att det endast har varit tillgängligt för mig och efter att studiens 
rapport är färdigställd kommer de att förstöras. 
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När det gäller min roll som forskare och hur jag kan komma att påverka 
undersökningen, upplever jag att jag är medveten om att jag har förförståelse i ämnet. 
Det faktum att jag själv arbetar som vårdlärare kan göra att jag påverkar eleverna i deras 
svar. Genom att välja elever som jag inte undervisar, hoppas jag att det skulle göra att 
det blev ett bra möte under intervjun och att eleverna skulle känna att de kunde vara 
ärliga och besvara mina frågeställningar fritt. Genom att hela tiden vara medveten om 
detta upplever jag att jag kunde förhålla mig delvis neutral. 

Resultat 
Vid analysen kunde sex teman urskiljas där ungdomars föreställningar om genus kom 
till uttryck. Dessa är; vilka bilder tjejer har av sig själva, vilka bilder killar har av tjejer, 
vilka bilder killar har av sig själva, vilka bilder tjejer har av killar, hur maktrelationer 
visar sig på skolan samt lärarens roll i klassrummet. Utifrån respektive temas 
textinnehåll urskiljdes därefter underrubriker på vissa teman. Efter varje tema gör jag en 
sammanfattning där jag knyter an resultatet till den teoretiska ramen. Jag har valt att ge 
ungdomarna fiktiva namn för att texten ska bli lättare att läsa. 

Tjejers bilder av sig själva 
Jag kommer att i den första delen utav resultatet ha fokus på tjejerna i studien, deras 
tankar om och föreställningar relaterade till det egna könet samt vilka föreställningar 
som killarna beskriver att de har om tjejerna. 

Den lugna och tysta tjejen 

När tjejerna får beskriva vilka förväntningar som finns hos det egna könet framkommer 
det från flera att de har en föreställning om att tjejer ska vara lugna, tysta och inaktiva. 
Emma uttrycker det så här: 

Tjejer, dom sitter väl mest och… jag vet inte vad jag ska säga, men dom flesta är lugna. 

Även Cissi berättar att tjejer förväntas vara tysta och hon menade att detta var något 
som var allmänt accepterat, det var till och med något hon hade läst om: 

Det är lite så som det står i alla böcker, att tjejer är mer tysta än vad killar är. 

Den konflikträdda tjejen 

 Att det är mer ”skitsnack” tjejer emellan är de flesta av tjejerna i studien överens om. 
Tjejer anses som konflikträdda och har svårt att säga vad de tycker rakt ut. Emma 
formulerar sig så här: 

Jag tror det är mer skitsnack mellan tjejer. Tjejer pratar så mycket, det klart att det finns 

undantag, men många vågar inte gå och prata med personen i fråga, eller säga vad man tycker 

om man sitter öga mot öga. 

Hanna sade: 



 

 19

Tjejer, när vi pratar, vi går runt ämnet som vi pratar om liksom. Inte rakt på. 

Den vårdande tjejen 

Tjejerna i studien ger uttryck för en föreställning av att tjejer är vårdande och 
omhändertagande och ska klara av att ha flera saker på gång samtidigt. Bella uttrycker 
saken på följande sätt: 

Det är mest tjejer som väljer omvårdnadsprogrammet, många sjuksköterskor är ju kvinnor, det 

är ju ett mer kvinnligt yrke. 

Cissi anser att det är kvinnligt att ta hand om och bry sig om människor och beskriver 
det så här:  

Det är ju kvinnligt att ta hand om människor och bry sig om människor, det är ju därför det är så 

många kvinnor i vården. Det ligger väl kvar att det är tjejerna som ska ta hand om människor. 

Cissi menar också att tjejer tar åt sig lättare och blir mer känslomässigt engagerade i 
relationerna med patienterna, det var något hon kommit i kontakt med under sin APU 
7då hon var på en vårdavdelning. Hon beskriver det på följande sätt: 

Tjejerna på den arbetsplatsen som jag gjorde praktik på tog åt sig mycket mer än killarna, man 

tyckte jättesynd om vissa patienter som mådde jättedåligt. Det kom liksom in mer känslor hos 

tjejerna.  

Ambitiösa tjejer 

När tjejerna får prata om sig själva och hur de ser på sig själv och andra tjejer, är det fler 
av dem som tar upp studier och betyg. Tjejer som grupp anses som mer noggranna, mer 
ambitiösa när det gäller skolarbetet och det är tjejer som har de högsta betygen. Emma 
säger så här: 

I vår klass så är det fler tjejer som är mer noggranna, mer ambitiösa… jag ska inte säga att 

killarna inte är det, men där skiljer det sig faktiskt. 

Tjejerna känner höga krav på sig själva och på sina prestationer och är rädda för att göra 
fel. Kraven kommer både från dem själva och från omgivningen som föräldrar men 
även från annan släkt, som mor- och farföräldrar. Cissi uttrycker det så här:  

Man vill bli bättre, få de bra jobben och inte vara sämre än alla killar och då behöver vi kämpa 

mer och då kan man inte göra fel helt enkelt. Sen när man vill att det ska bli jämställt så får 

man högre krav på sig själv och föräldrarna kanske säger ”det ska bli något bra av dig” och 

mormor och morfar kanske också tjatar för att de själva inte fick den chansen. 

Hanna menar att tjejer ska klara av att ha många saker på gång samtidigt när hon pratar 
om tjejers prestationer och krav på sig själva: 

Jag tror att tjejer kan klara av att göra fler saker samtidigt kanske. 

                                                 
7 APU; arbetsplatsförlagd utbildning. I omvårdnadsprogrammet ingår APU i olika perioder under programmets 3 

år. 
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Något som också framkom under intervjuerna med tjejerna är att det finns konkurrens 
tjejer emellan. Tjejerna vill vara bäst och då blir det en tävlan, vissa tjejer emellan. Cissi 
menar: 

Hos tjejer är det en tystlåten konkurrens som finns, lite hemligt… jag är smartare än dig. Man 

säger ju inget, det är sånt som bara finns i luften.  

Emma har också märkt av att tjejer i skolan jämför sig med varandra, även om det inte 
är något som hon själv gör: 

Jag kan tänka mig att tjejer jämför sig med andra tjejer… fast jag tycker inte att man ska göra 

det, man ska ju bara försöka nå sina egna mål om man säger så. 

Det viktiga utseendet 

När det gäller utseendet så är det flera av tjejerna i studien som tar upp att utseendet är 
viktigt och att det hänger ihop med en önskan att bli accepterad av det andra könet.  
Mycket handlar om mode och trender och media har en stort inflytande genom att 
tidningar och TV sänder ut budskap om hur man ska se ut och vara. Bella beskriver det 
så här: 

Ett exempel, man går ut till exempel, i jättetighta kläder, och sen kommer en tjej som ser helt 

alldaglig ut, vilken tittar killarna på? Hon i tighta kläder såklart! Man vill bli accepterad av det 

andra könet känns det som. 

Bella fortsätter att förklara varför det är så: 

Det är mycket som spelar in, men modet, trender, allt sånt har ju en betydelse, helt klart. 

Även Hanna tar upp att utseendet har stor betydelse för tjejer: 

Tjejer bryr sig mer om det egna utseendet än vad killar gör. 

Att formas till tjej 

Anledningen till att man har dessa föreställningar om tjejer förklaras med tradition, att 
det alltid varit så. Alice sa så här: 

Tjejer ska ta hand om folk… familj, barn och sånt… det hänger kvar sedan långt tillbaka i tiden, 

men jag tror inte att det behöver vara så, fast jag tror det finns i bakhuvudet hela tiden att det 

ska vara så. 

En av tjejerna menar att föräldrarna och uppfostran har en stor del i hur individer formas 
till att vara på ett visst sätt beroende på vilket kön man har, för att man växer in i sin roll 
och formas utifrån vilka förväntningar som ställs på tjejer. Det är Cissi, som säger: 

Man har väl lärt sig när man har växt upp, jag vet inte. Men jag tror att det är mycket så att det 

är som det alltid har varit för att det ska vara så. 

Cissi fortsätter att prata om uppväxten: 

Det har mycket att göra med hur man uppfostras, tjejer får ju det när de är små, dockspisar, 

dammsugare, dockvagnar… jag tror det har mycket med föräldrarna att göra, hur man väljer att 

uppfostra sitt barn. Om man inte ger en tjej alla de här grejerna så tror jag att det blir en annan 

sorts tjej, man växer ju in i sin roll att städa och ta hand om och allt sånt. Det är ju inlärt hur 

man ska vara. 
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Även Bella menar att: 

Man blir uppfostrad till att vara tjej. 

Drömmen om den jämställda tjejen 

När tjejerna får frågan om vad jämställdhet är för dem, svarade flera att lika 
förutsättningar och samma rättigheter och möjligheter, är jämställdhet. De tar upp att 
jämställdhet handlar om vilka förutsättningar män och kvinnor har, att man inte ska ha 
några fördelar på grund av vilket kön man tillhör. Emma uttrycker sig så här: 

Om man tänker på hela världen så… det är att alla människor har samma rättigheter och 

möjligheter… sen kan man ju snacka om manligt och kvinnligt, vad som ligger i det, men det är 

väl att alla ska ha samma möjligheter och att det ska vara lika för alla. 

Bella tycker också att jämställdhet är när man behandlar kvinnor och män med respekt, 
men också hur man pratar om (min kursivering) människor av olika slag, att man inte 
gör en skillnad, varken i ord eller handling. Hon betonar också att hon tycker att detta 
med jämställdhet är en viktig fråga för henne: 

Att kvinnor och män behandlas lika och får lika mycket respekt, jag tycker egentligen att det 

handlar om så mycket mer, pengar, hur man pratar om människor, hur man pratar om kvinnor 

och barn… jag tycker det är viktigt. 

Cissi betonar också att oberoende av vilken kultur man kommer ifrån så har alla 
människor rätt att behandlas likadant: 

Jämställdhet är när folk behandlas lika, både som svart och vit, tjej, kille, sexuell läggning, 

ålder, att man har samma rätt till olika saker, och det spelar inte heller någon roll från vilken 

kultur man kommer ifrån.  

När tjejerna får frågan om de kan ge exempel på vad jämställdhet kan vara, så har de 
svårt att ge exempel från verkligheten. Efter en stunds funderande tar flera av dem upp 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor som konkreta exempel. Alice säger försiktigt: 

Ja, det jag tänker på är väl det där med löneskillnader när det gäller män och kvinnor… som 

man läser mycket om i tidningarna och sådär… som politiker försöker jobba med.  

Alla är överens om att det är fel att killar tjänar mer än tjejer. De har läst om detta i 
tidningen och hört politiker prata om det. Man har även haft det uppe till diskussion i 
klassen vid något tillfälle, oklart vilket ämne det var. Emma sa: 

Det är väl det där med lönen då, att tjejer kan tjäna mindre… och… jag vet inte…men det är väl 

det jag tänkt mest på och det är ju helt sjukt egentligen… som om män skulle vara bättre! 

Sammanfattning och analys 

Ur intervjuerna med tjejerna i studien framträder deras egna bilder av sig själva och 
deras föreställningar på tjejer runt om kring dem. Tjejer som är tysta, vårdande, 
omhändertagande och passiva. Tjejer som har höga krav på sig, är ambitiösa och måna 
om sitt utseende. Det visar sig att de tjejer som deltog i studien återspeglade Bourdieu´s 
tankar om det kvinnliga habitus, som gör att tjejer förväntas vara kvinnliga, det vill säga 
leende, sympatiska, omtänksamma och fogliga (Bourdieu, 1998). Tjejerna är medvetna 
om att denna bild som de beskriver har att göra med uppfostran och tradition och ändå 
ifrågasätter de inte föreställningarna på den egna könsrollen mer. Istället kom deras 
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föreställningar att vara så självklara och icke ifrågasatta, precis som Bourdieu skriver 
om könsuppdelningen, som är så normal och naturligt i vår omvärld och som finns runt 
omkring oss så att det är självklart för oss och inget vi ifrågasätter i vår vardag. 
Dessutom visar det sig att tjejerna i studien beskriver sig själva och tjejer runt omkring 
dem på samma sätt som de har lärt sig att tjejer ”ska vara”, det vill säga, de reproducerar 
den bild som redan finns tidigare tillbaka, enligt Bourdieu.  

Bella, som är den av tjejerna som mest pratar om hur viktigt utseendet är för tjejer, 
berättar också att utseendet spelar roll därför att man vill bli accepterad av det andra 
könet. Även här kan man dra paralleller till Bourdieu och hans tankar om det kvinnliga 
habitus, där 
förhållandet till den egna kroppen inte bestäms inifrån kvinnan själv, utan till största del 
byggs förhållandet upp med utgångspunkt från den feedback hon får på sin kropp av till 
exempel familj, vänner, och kamrater. Sociala strukturer om hur en kropp bör se ut och 
vara förstärks av de reaktioner som den egna kroppen framkallar hos andra, menar 
Bourdieu.  

Killars bilder av tjejer 
Killarna i studien funderar ett tag innan de berättar om föreställningar och förväntningar 
på tjejerna. Daniel var den av killarna som inte tycker att det är någon skillnad på killar 
och tjejer och hade svårt att uttrycka några specifika förväntningar på tjejer. Han säger 
så här: 

Det finns ju massa olika tjejer, det är ju inga som är lika. Det är ju tråkigt att gå efter sånt, man 

gör och är väl som man tycker.  Andra tycker om att döma människor… men det är inte min 

grej.  

Tjejer har svårt att säga vad de menar 

Isak berättar att han upplever att tjejer är lömska och att de pratar bakom ryggen på 
varandra. Han uttrycker sig så här: 

Ja, tjejer är mer för att prata bakom ryggen på varandra, typ om varandra. Två och två är de 

jättetrevliga mot varann, men så fort det blir, om en går iväg till exempel, då blir det mycket 

skitsnack… fast det finns ju tjejer som är mer rakt på sak också. 

Han fortsätter också att berätta hur svårt tjejer kan ha för att säga vad de menar: 

Tjejer går som en omväg, de frågar inte rätt ut, utan tar en omväg runt själva frågan, som till 

exempel om det är smutsigt och det behövs dammsuga så säger inte tjejen att det behövs 

dammsuga utan hon säger istället ”oj vad smutsigt det är”… 

Andra föreställningar om tjejer  

Jesper berättar att han upplever att tjejer är tysta och att de inte tar så stor plats.  

Tjejer är lite tystlåtna… räcker inte upp handen… 

Att killar kan fisa och rapa offentligt är inget konstigt tycker Isak, men skulle en tjej 
göra samma sak: 
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Ja, det är väl det där med rapar och fisar och sånt… det är okej om en kille gör det så att alla 

hör, men skulle det vara en tjej som skulle göra det skulle man reagera mycket mera, det klart. 

Jesper berättar att han tycker att tjejer är mer måna om sitt utseende än vad killar är. 
Han menar att det är viktigt för tjejer hur de ser ut och hur de är klädda. Han formulerar 
sig så här: 

Tjejer fixar med håret, tänker mer på utseendet… sminkar sig… sen är det med kläder också, 

de kanske tänker mer på det med. 

Sammanfattning och analys 

Killarna som medverkade i studien har svårt att uttrycka specifika föreställningar om 
tjejer. Frågan är om det hänger ihop med Bourdieus (1998) tankar om den manliga 
dominansen, att de inte reflekterar över att tjejerna finns runt omkring dem eftersom det 
är de (killen) som är de viktiga i gruppen (normen), samt att denna ordning med mannen 
högst upp accepteras utan att närmare reflektera över det.  

Killarna tar upp att tjejerna är mer måna om sitt utseende och att det inte förväntas av 
tjejer att de ska fisa eller rapa offentligt. Detta återspeglar också Bourdieu där han 
menar att kvinnor finns till genom andras blickar och att man förväntar sig att de ska 
vara kvinnliga, alltså leende, tilldragande objekt. Detta återspeglar även Jespers 
funderingar om tjejer, där han just tar upp att tjejer är tysta (det vill säga, syns inte, min 
slutsats) och att de bryr sig om sitt yttre. Daniel å sin sida uttrycker åsikter som kan 
liknas vid likhetsfeminismens tankar, att det inte är någon skillnad mellan könen, att 
män och kvinnor är mer lika än olika varandra (Berg, 2005). Han beskriver att han 
tycker att man inte kan tänka på tjejer som ”grupp”, utan vill hellre se till individen.  

Killars bilder av sig själva 
Jag kommer under denna rubrik lägga fokus på killarnas föreställningar om det egna 
könet. 

Individen före kön 

Daniel är den av killarna som inte uttrycker några specifika föreställningar om det egna 
könet. Han tycker det känns märkligt att ha vissa förväntningar på en person bara 
beroende vilket kön man har. Han säger så här: 

Nej, jag tror inte att det finns några särskilda förväntningar på hur en kille ska vara, det är ju 

tråkigt att gå efter sånt… man gör och är väl som man tycker, jag kan inte komma på något 

som är manligt… jag menar, alla är ju olika, det finns ju inga som är lika… men att det skulle 

finnas något speciellt för killar, det fattar jag inte, det tycker jag inte om. 

Att synas samt att våga stå för vad man tycker 

Jesper berättar försiktigt att han tycker att killar hörs mer och att det verkar viktigt för 
en kille att synas. Han formulerar sig så här: 

Killar hörs mycket mera… killar vill kanske synas, kanske är därför de är mer högljudda… 
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Isak betonar att killar kan stå upp för vad de tycker och anser i olika frågor, även om 
han också lägger till att det inte alltid behöver vara så, det kan bero på individen också. 
Han säger: 

Killar är, eller, många killar, är mer rakt på sak. Om de tycker något så säger de det rakt ut på 

en gång. Men det kan ju vara individuellt det där också, om man är konflikträdd eller inte.  

Isak berättar också att han funderar mycket på varför det är så lite killar i vården och 
även här kommer han in på att killar ska våga stå för vad man tycker: 

Det är det som är så svårt, det är det jag inte förstår… det måste ju vara så att det är färre killar 

som är intresserade av att ha ett jobb med människor, eller ta hand om människor, man kan ju 

inte säga så heller men, är intresserade av vårdbiten. De kanske tycker det är kvinnligt… vilket 

det inte är… det är manligt, skulle jag vilja säga, att våga visa var man står någonstans. 

Att formas till kille 

Uppväxten har stor betydelse för ens personlighet, framkommer i intervjun med Isak. 
Föräldrarna sätter sin prägel på hur man formas när man växer upp och även kultur 
spelar roll: 

Det är väl uppväxten, jag menar, innan man börjar skolan, hur man blir som person, vad man 

får göra och inte får göra… det beror ju också på vilket ursprung man har, om föräldrarna är 

invandrare exempelvis, då har man ju en helt annan uppväxt jämfört med oss… 

Även Jesper förklarar varför killar är högljudda med uppväxt: 

Jag vet inte vad det kan bero på, men det har nog med uppväxt att göra. 

Att man som barn lär sig roller blir tydligt när Jesper också säger: 

Ja, mannen är ute och jobbar… medan kvinnan är i köket.  

Att det också är viktigt med vilka leksaker man väljer att ge sina barn, är något som Isak 
också funderar över: 

Hur man blir, vilka man får umgås med, vad man får leka med för leksaker, att killar får leka 

med traktorer, med mera, det har det ju forskats i, om killar skulle få leka med dockor och tjejer 

med traktorer, om det skulle bli någon skillnad, vilket jag tror att det skulle bli… fast det finns ju 

mycket som blir så naturligt, att killarna kanske vill hålla på med dockor och tjejer med traktorer 

då… 

Killarnas beskrivning av jämställdhet 

När killarna får beskriva vad jämställdhet är för dem, visar sig en samstämmig syn. 
Isak tar upp att jämställdhet är något som ska finnas mellan könen men också mellan 
generationer. Han beskriver det så här: 

Killar, tjejer, precis lika värda enligt mig… barn, äldre, spelar ingen roll. 

Jesper uttrycker det så här: 

Jaa, hur det är mellan man och kvinna, hur lika det är, hur ska man säga, hur lika man är mot 

varandra. 

När killarna ombads att ge exempel på vad jämställdhet kan vara mer konkret, tog alla 
upp lönen som exempel. Daniel får gestalta det genom hans ord: 
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Alla ska till exempel ha lika lön för samma jobb och det är ju självklart, för det är ju samma jobb 

som man gör. 

Sammanfattning och analys 

Daniel är den av killarna som medverkar i studien som har ett mer genusbetonat synsätt 
på de föreställningar och förväntningar som han har på killar. Precis som Berg (2005) 
påpekar, att som individer skiljer sig alla människor åt, vi har olika intressen och är 
olika starka. Detta stämmer väl in på de åsikter som Daniel ger uttryck för.  

Isak och Jesper däremot följer det mönster som Bourdieu beskriver med habitus. Att 
rollen som kille är något man fostras till och något som sitter djupt rotad i ens inre. Att 
killarna tar upp familjens roll är intressant, eftersom Bourdieu anser att familjen har den 
viktigaste rollen för reproducerande av den manliga dominansen. Likaså att de beskriver 
hur killar (och tjejer) fostras in i sina könsroller med hjälp av sina föräldrar men också 
med hjälp av kultur och yttre attribut som leksaker.  

Det som Jesper berättar, att mannen är den som förväntas vara ute och ”jobba”, kan man 
också härleda till männens habitus och indelningsprincipen, där mannen sedan långt 
tillbaka har varit ”familjeförsörjare” och haft ansvar för det yttre, det offentliga, det 
utåtriktade arbetet. 

Killar förväntas stå upp för sina åsikter, berättar både Isak och Jesper. Att mannen är 
den självskrivna ”ledaren”, den som självklart innehar makt och dominerar det 
offentliga rummet, enligt Bourdieu, gör möjligen att killar ser det som självklart att 
hävda sina åsikter. De vet, eftersom det står skrivet i deras habitus, att mannen är den 
som har rätt, är den normgivande, och därmed förväntas uttrycka sina åsikter.  

Tjejers bilder av killar 
Tjejerna beskriver många olika föreställningar och förväntningar på killarna. Flera av 
tjejerna är dock ambivalenta i sina svar, då fler av dem börjar säga att allting är kopplat 
till individer men senare under intervjun berättar om olika föreställningar och 
förväntningar som de kan knyta till killar.  

Killen, bråkig och högljudd 

Flera av tjejerna uttrycker att killar är högljudda och stökiga. Cissi säger: 

Killarna skriker och bråkar mer, är liksom gapiga. 

Emma uttrycker sig så här: 

Killarna vill vara lite större, höras mer… killarna är mer spralliga, lite mer röriga… busar lite 

mer. Killar är nog lite tuffare, eller vissa tycker jag i varje fall är mer kaxigare… men det finns ju 

lugna killar också som är lite mer sansade. 

Samtidigt är Emma noga med att redogöra att det inte nödvändigtvis behöver vara så: 

Samtidigt är det ingenting som säger att det behöver vara så, men det är väl för att det var så 

förut, då är det svårt att ändra på det. 
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Alice tycker att det är individuellt hur killar är och det i sin tur gör att föreställningarna 
blir mer efter individ än efter kön. Men ändå säger hon: 

Det är ju individuellt det där… men… det är ju saker som man ser hela tiden hur killar… ja, hur 

de pratar, hur de vill ha uppmärksamhet hela tiden… 

Bella i sin tur funderar länge och menar att killar är som killar är och hon har svårt att 
förklara vad det egentligen innebär. Men till slut säger hon: 

En kille är som en kille och det utspelar sig i stort sett allting man gör, men det ligger kvar det 

där, att killar ska vara lite mer macho… 

Att inte bli berörd 

Cissi menar att killar är egoistiska i jämförelse med tjejer, på så sätt att de har lättare att 
stänga av sina känslor och vara hårdare i vissa situationer, speciellt när det gäller 
arbetslivet. Det är i alla fall hennes egna erfarenheter från den praktik hon gjort inom 
sjukvården: 

Jag tror att killarna kan stänga av sina känslor och vara hårdare… killar tar inte saker lika 

personligt, de blir inte personligt engagerade i jobbet till exempel. 

Cissi gör även en annan parallell till arbetslivet då hon säger följande: 

 Det är ju mer manligt att jobba på en byggarbetsplats än på ett demenshem liksom… killar är 

mer egoistiska, tänker inte lika mycket på andra människor, alltså, dom kan säkert det om de 

vill fast jag tror inte att det är så. 

Verbal och fysisk 

Hanna beskriver att killar (i motsats till tjejer) har lättare för att säga vad de tycker och 
anser i olika frågor: 

Killar är mer rakt på när de tycker något. 

Även Emma beskriver det på liknande sätt: 

Killar är mer rakt på sak, de vågar ju ta upp saker om de är osams till exempel, men istället för 

att prata så kanske de klappar till varann istället… och det är ju inte heller bra… de skulle ju 

kunna prata istället tycker man. 

Att killar gillar sport och är spel är något som Hanna berättade: 
Killar gillar ju sport och spelar mycket TV-spel också… 

Cissi tar upp att killar mäter sig med varandra och jämför sig med andra killar. Hon 
säger: 

Mellan killarna är det mer konkurrens, säkert så här, jag är störst, jag är starkare än dig, jag får 

mer tjejer än dig 

Konkurrensen kan man också knyta till vilka föreställningar som Bella har på killar när 
det gäller arbetslivet. Hon berättar: 

Killar ska ha lite högre lön, alltså, de förväntas att ha en högre position inom sitt yrke. 
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Sammanfattning och analys 

Tjejerna i studien beskriver killar som högljudda, stökiga, hårda och kaxiga, som kan 
och vågar stå upp för sin åsikt. Jag anser att parallellerna till den manliga dominansen 
som Bourdieu (1998) talar om, är tydliga. Att mannen är den som visar ”var skåpet ska 
stå” och på så vis tar den största platsen i det offentliga rummet. Det Bella tar upp med 
killar som förväntas skaffa sig högre positioner i arbetslivet, kan även det hänvisas till 
Bourdieu då han talar om mannen som den naturliga chefen, både i hemmet och på 
arbetsplatsen, samt att det är mannen som förväntas ta de riskfyllda projekten och vara 
ansiktet utåt, det officiella.  

Killar gillar sport, jag tolkar det som att de föreställningar som finns på killar är att de är 
mer fysiska och aktiva än tjejer. Killar förväntas vara starka och den dominerande som 
Bourdieu skriver. Emma menar att killar är mer benägna att ta till våld för att lösa 
konflikter, kanske kan man möjligtvis dra slutsatsen att killar är mer aggressiva i sitt sätt 
att lösa konflikter som uppstår.  

Många av tjejerna är i denna del av intervjun betydligt mer försiktiga och sökande i sina 
svar än när de fick prata om sin egen könsroll. Det kan möjligen ha att göra med att det 
manliga har en sådan självskriven roll, är så naturligt att det är svårt att sätta ”fingret 
på” vad det är, eftersom killarna är normen, det självskrivna.  

Hur maktrelationer på skolan visar sig 
Under denna rubrik kommer jag att presentera vad ungdomarna berättar om 
klassrumssituationer, vad som händer i klassrummet, kort sagt, hur maktrelationer blir 
synliga.  

Tjejer om tjejer i klassrummet – den tysta 

Alice berättar att hennes upplevelse är att tjejerna mest sitter och lyssnar i klassrummet: 

Vi tjejer sitter mest och lyssnar. 

Cissi i sin tur berättar att hon upplever att tjejer är mer tysta än vad killarna är, även om 
det också beror på individen. Det finns tjejer som är mer gapiga, mer som killar 
förväntas vara. Hon säger så här: 

Det beror ju på individen, hur man är som person, alltså, det finns tjejer som är som killar, alltså 

gapiga… jag tror det är väldigt olika men jag tror att det är mer så att tjejerna är mer tysta än 

vad killar är… och tjejer är nog mer rädda för att göra fel, svara fel kanske… 

När tjejer tar plats 

Hanna tycker att tjejer pratar mer på lektionerna än vad killar gör: 

Tjejer pratar mer under lektionerna. 

Tjejer pratar och hörs under lektionerna, även om killarna hörs ännu mer, berättar 
Emma: 

Det är ju inte så att tjejerna är helt tysta, dom pratar ju också... men killarna pratar ännu mer.  
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Emma fortsätter att berätta om de diskussioner som pågått i klassen nu inför studenten 
då mycket ska bestämmas. Diskussionerna domineras av killarna i klassen, även om 
Emma var noga med att påpeka att tjejerna inte är helt tysta: 

Det är några av tjejerna som pratar (räknar upp sig själv och tre till)… alla tjejer är inte tysta. 

Alice berättar att hon kan känna under en del lektioner, då killar tar mycket plats, att 
hon blir arg och vill visa att hon också kan: 

Jag börjar tänka att vadå, jag kan också… typ att man vill visa dem. 

Men hon menar också att tjejer på Omvårdnadsprogrammet har fler kurser som de kan 
ta plats i, ämnen som är ”mjuka” och hon uttrycker sig så här om det: 

Det finns så himla många ämnen som vi läser, som sjukvård, medicinsk grundkurs… och där 

tror jag vi tjejer tar mer plats då… jaa… 

Tjejer om killar i klassrummet – killar som hörs 

Killarna hörs mer än vad tjejerna gör under lektionerna, fast killarna är i minoritet i 
klassrummet8 berättar Emma: 

Det finns ju både tjejer och killar som pratar, men samtidigt, killarna hörs ju mest… det är ju 

ändå bara 5-6 killar i vår klass och ändå hörs de mest… 

När Emma berättar om diskussionerna runt den blivande studenten säger hon: 

Jag har märkt av det nu när vi har planerat inför studenten och så… att vissa kanske pratar 

jättemycket medan vissa kanske inte säger någonting… för det är väl alla killar som pratar i alla 

fall… 

Alice menar att när det är ett ämne som killar gillar så vill de gärna fånga lärarens 
uppmärksamhet. Detta görs genom att skämta och vara rolig. Alice uttrycker sig så här: 

Idag hade vi ett ämne som jag vet att många killar gillar. Och då vill de gärna fånga den 

lärarens uppmärksamhet… så då spelar de Allan och är med mycket mer… för att de vill ha 

lärarens uppmärksamhet, visa att det här är jag bra på… så då pratar de högt, skämtar och 

försöker vara roliga…  

Cissi berättar att killar är mer ”pratiga” än vad tjejer är och att killar inte är lika rädda 
för att göra fel, utan att de i så fall kan skratta bort det: 

Killarna svarar och pratar och så på lektionerna… och dom är nog inte rädda för att göra fel, 

killarna skrattar, alltså dom kan mer skratta bort det på nått sätt. 

Killar som dominerar 

Som tjej får man förstå att killarna tar plats i klassrummet ibland eftersom det finns få 
ämnen som är maskulina inom Omvårdnadsprogrammet, menar Alice: 

Det är ingenting som jag tycker är jobbigt… man förstår ju dem nästan, det finns så få 

maskulina ämnen ju… 

Alice menar att idrotten är ett exempel på ett ämne där killarna får chans att dominera: 

                                                 
8 I den aktuella klassen går 17 tjejer och 5 killar, 22 elever totalt. 
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Det är väl idrotten då, det är väl också killarnas grej lite mera 

Även Hanna tar upp idrotten som ett exempel där killarna kan dominera: 

Det kan väl vara på idrotten, när man spelar innebandy, att det inte blir killarna mot tjejerna. Då 

får ju killarna fördel. 

Killar om killar i klassrummet – de som tar plats 

Isak anser att killar inte pratar så mycket under lektionerna men att de tar plats ändå, 
genom att de är stökiga. Han säger: 

Killar brukar vara mer stökiga om man säger så. 

Även Jesper har samma syn och föreställningar på hur killar tar plats i 
klassrumssituationen: 

Killar brukar vara lite mer högljudda, kanske bara skriker rakt ut istället för att räcka upp 

handen.  

Daniel berättar att även han upplever att killar är de som hörs mest under lektionerna: 
Killarna snackar ju mer på lektionerna… killar, snackar de inte om ämnet så snackar de om 

annat skit ändå… i alla fall jag… 

Daniel fortsätter att berätta att det alltid varit så genom hans skolgång: 

Alltså, jag har ju bara gått i skolor där killarna har snackat. 

När Daniel sedan kommer in på skolans raster så träder en annan bild fram av killarna: 

Då är killarna mer så här, då orkar de inte snacka… då pratar vi om viktiga saker som det inte 

går att skrika ut över hela skolan… som vad man ska göra på kvällen kanske… allt möjligt… 

sånt som det inte går att skrika ut över hela skolan. 

Killar om tjejer i klassrummet – den tysta och ordentliga 

När Jesper får ge sin syn på klassrumssituationen visar det sig att han tycker att tjejer är 
tysta och ordenliga, de räcker till exempel upp handen istället för att skrika svaret på 
frågan innan de fått ordet: 

Tjejer är lite tystlåtna… och att de räcker upp handen istället för att skrika rakt ut. 

Isak däremot anser att tjejerna i klassen är mer pratiga än killarna: 

Jaa, tjejer kan vara lite mer pratsamma…  

Daniel menar att tjejer är tysta under lektionerna. 
Tjejerna är tysta och tänker efter. 

Däremot kan det ibland vara en del tjejer som hänger på killarna och som tar för sig mer 
än vad gruppen tjejer gör. Daniel fortsätter: 

Men det finns ju vissa tjejer som hänger på killarna. 

När Daniel sedan berättar om rasterna, träder en annan bild fram av tjejerna: 

Ja, på rasterna, då tycker jag tjejerna är värre… då kan de skrika och allting och hålla på… då 

babblar de på, då hör man i alla fall alla tjejer i klassen. 
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Jesper gav däremot en rakt motsatt bild: 

Sen på rasterna är de mer tystlåtna också. Jag har ju inte direkt märkt någon tjej som står och 

skriker, om man säger så.  

Skolan, en del av uppfostran 

När Daniel får försöka förklara varför det är så här så funderar han över om det kan ha 
att göra med att tjejer är mer fokuserade och målmedvetna:  

Jag vet inte… kanske att killarna redan vet att det är kört i det ämnet, så då kan de snacka bort 

det… men tjejerna försöker i alla fall först… vara tysta så kanske det går bättre i det ämnet…  

Jesper försöker också att förklara: 

Det har ju inte alltid varit så, inte förr i tiden… men alltid när jag har gått i skolan. 

Isak har funderat på skolans roll i det hela: 

Jag tror att det beror på att man lär sig ett sätt att vara… från att man är liten, i skolan, det är ju 

därifrån allting kommer, skolan är ju en stor del av uppfostran, det kommer mycket från 

skolan… 

Sammanfattning och analys 

När tjejerna får berätta om sina föreställningar och upplevelser i klassrumssituationen, 
framträder en ganska samstämmig bild av den tysta tjejen som inte tar plats i 
klassrummet. Det är dock en av de intervjuade tjejerna som menar att tjejerna pratar mer 
än killarna under lektionstid. Anledningen till att tjejer är tysta och inte säger så mycket, 
förklaras av en av tjejerna med att detta till viss del kan bottna i att tjejer är rädda för att 
göra bort sig, svara fel på frågan. Det kan möjligtvis bero på att tjejerna är rädda för att 
bli offer för den härskartekniken som kallas förlöjligande som Ås ( i Berg, 2005) 
beskriver. Att man inte vill riskera att bli skrattad åt, att andra fnissar över det svar man 
angett. 

Flera av tjejerna vill ändå redovisa motsatsen, att det visst finns tjejer som pratar och 
vågar uttrycka sig, men att det ändå leder till att killarna tar ännu mer plats än tjejerna. 
Jag härleder detta till avsnittet i den teoretiska referensramen där Bourdieus (1998) 
tankar om symbolisk makt redovisas. Den symboliska makten är inte en människas 
medvetna, fria och noga övervägda val eller handling, utan effekten av en makt som 
varaktigt har reproducerats. Det är tydligt att killarna är normen i klassrummet och att 
tjejerna tar detta för givet. Detta upplevs som frustrerande för en av tjejerna, som ändå 
inte hade nyckeln eller redskapet att göra något åt det.  

När det gäller vilka föreställningar som tjejerna har om killarna i klassrummet, blev det 
även där en tydlig bild utav gruppen killar. Killarna hörs, även fast de är i minoritet i 
klassrummet. De pratade, skojade och skämtade. Man får en bild av att killarna inte tar 
undervisningen på lika stort allvar som tjejerna i studien gjorde. Killarna är inte rädda 
för att göra fel, utan svarar de fel på en fråga, kan de skoja bort det. Man kan hänvisa 
detta till androcentriska indelningsprinciperna som Bourdieu (1998) beskriver, att killar 
hör ihop med det yttre, officiella (de förväntas ta rummet i besittning) medan tjejerna 
hör samman med det inre, privata (ingen ifrågasätter att de arbetar ”i det tysta”). Detta 
kan också höra ihop med doxans paradox, då tjejerna och killarna i studien så uppenbart 
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reproducerar den bild som finns i habitus om den manliga dominansen, det vill säga, 
mannen som det könet som har den största makten. Jag drar även paralleller till Ås 
härskarteknik ”osynliggörande”, för möjligtvis kan det vara så att killarna, genom att 
själva ta för sig utav utrymmet i klassrummet därmed osynliggör tjejerna.  

Intressant var den förklaring som Alice ger till att killarna tar för sig mer, att man får 
förstå dem då det inte fanns så många ”maskulina” ämnen. Jag drar även här parallellen 
till Bourdieu där det är kvinnan som förväntas sköta om hus och hem, barn och familj, 
medan mannen ska ta på sig de riskfyllda projekten. Därför kan det ingå i Alice´s 
habitus att det faktiskt till viss del inte är riktigt rumsrent och lite synd om de killar som 
”måste” läsa omvårdnadsämnen, även om de valt det själva.  

Killarna i studien ger en ganska samstämmig bild utav klassrumssituationen där killarna 
är de som hörs och tar mest plats, antingen genom att prata eller att vara stökiga. 
Tjejerna kan vara lite pratsamma, men de förväntas vara tysta och skötsamma. Även här 
dras paralleller till det manliga, aktiva och det kvinnliga, passiva, samt till det habitus vi 
bär med oss och som gör att vi är som vi har lärt oss, genom att följa de sociala 
strukturer som ställer förväntningar på oss hur vi ska vara.  Intressant är också att 
fundera över Bourdieus (1998) tankar om hur mannen ställer förväntningar på kvinnan, 
allt för att kvinnan ska förstora männens ego. Här kan man även dra paralleller till det 
Daniel sade, att då tjejerna pratar så ”hängde de på killarna”, deras sätt att vara i 
klassrummet jämförs direkt med killarnas istället för att framstå som något ”eget”. Det 
visar återigen att killarna är de som dominerar utrymmet i klassrummet.  

En annan aspekt gav Daniel då han beskriver tjejerna under rasterna, då de tar plats och 
hörs, medan killarna diskuterar ”viktiga saker” i tysthet. Här ser jag Ås (i Berg, 2005) 
härskarteori om förlöjligande träda fram, då Daniel menar att tjejernas prat är ”mindre 
viktigt” än vad killarnas är. Även här kan man dra paralleller till Bourdieu, genom att 
kvinnor existerar först och främst genom och för andras blickar, som välkomnande eller 
tilldragande objekt. Man väntar sig att de ska vara kvinnliga, med andra ord leende, 
sympatiska, omtänksamma, fogliga, till och med utplånande. Kan det vara därför Daniel 
reagerar på att tjejer hörs mera? Daniel gör gällande att killarna är de som har viktigaste 
samtalsämnen, det vill säga, mannen är den som dominerar och har företräde framför 
kvinnorna som ska vara de dominerade. Jesper å andra sidan menar att tjejer inte tar 
plats under rasterna heller. 

Isak tar upp skolans roll som fostrare av könsroller och ger uttryck för samma åsikt som 
Bourdieu beskriver, att skolan skapar och formar vårt habitus och överför 
grundläggande antaganden i den patriarkala föreställningen. Detta innebär också synen 
på hur man är och hur man ser på sig själv, att föreställa sig vad man kan och vad man 
kan bli, vilket leder till att skolan medverkar till att begränsa barn/ungdomar att gå den 
väg de vill. 

Lärarens roll i klassrummet  
Under denna rubrik kommer jag att föra fram de föreställningar som tjejerna och 
killarna i studien kunde berätta om lärarens inverkan på jämställdheten i klassrummet. 
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Jag börjar med att lägga fokus på tjejernas bilder om läraren för att sedan övergå till 
killarna. 

Tjejers bild av hur lärare hanterar genusaspekter i klassrummet 

Emma berättar att hon inte upplevt att någon lärare har gjort skillnad på tjejer och killar 
i klassen: 

Ja, för det mesta är de lika mot alla, jag har inte märkt av något speciellt, vad jag kommer på. 

Även Hanna har samma upplevelse: 

Jag tycker vi behandlas bra, jag tror inte någon lärare här i alla fall, känner jag, behandlar 

någon olika på grund av att man har något särskilt kön… det är väldigt jämställt. 

Bella däremot har reflekterat över att det kan synas på lärarna när de försöker att 
behandla både tjejer och killar likadant, fast de har svårt för det: 

Det märks verkligen på läraren när de verkligen försöker att se folk likadant fast de har problem 

med det… det märks på hur de tänker igenom när de ska göra någonting, det utstrålar sig i 

uttryck och allting… typ jag får inte särbehandla den här personen ungefär.  

Alice har funderat runt lärare och i de fall det gjorts skillnad på elever relaterat till kön, 
och hon tror inte att det beror på om läraren är kvinna eller man: 

Nej, jag tror inte att det har att göra med om det är en manlig eller kvinnlig lärare, det har mer 

med ämnet att göra tror jag… man har ett visst tankesätt, en inställning… så jag tror inte att det 

skulle spela någon roll… 

Den osynliga tjejen 

Cissis upplevelse av lärare är att hon tycker att lärare inte blir arga på tjejer på samma 
sätt som de kan bli på killar: 

De blir inte lika arga på tjejerna i klassen, det kanske beror på att man är mer försiktig med 

tjejer i allmänhet 

Även Bella har samma åsikt: 

Lärarna är inte alls lika hårda mot tjejerna… 

Tjejer har lättare att komma undan kritik för något de gjort genom att se snäll och 
oskyldig ut berättar Cissi: 

Man har ju lättare att se lite snäll och oskyldig ut så får man inget skäll… det är ju hårdare för 

killar 

Även Bella har gjort samma upptäckt: 

Har man gjort något fel i klassrummet så kan man glida på ett bananskal rätt igenom… men 

det tycker jag också är lite fel faktiskt… 

Fokus på killarna  

Cissi har upplevt att lärare kunde vara hårdare mot killar, och då särskilt manliga lärare. 
Hon säger: 
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Lärare kan vara hårdare mot killar, och just manliga lärare kan vara hårdare, alltså, bli argare 

på killar… men det kanske är för att de tycker att de ska tåla det… 

Bella berättar någonting liknande: 

Just det här att lärare kan vara mycket hårdare mot killar… ibland märks det väldigt tydligt om 

en kille gjort något fel så blir det mera rätt på sak att, verkligen tydligt, att det där gjorde du fel.  

Alice har upplevt att när det gäller de ämnen som är mer fysiska, så vänder sig ofta 
läraren speciellt mot killarna: 

Ja, men om vi tar ett exempel, ett fysiskt ämne, där finns det ju en klar skillnad, om man pratar 

om praktiska övningar och grejer så vänder sig läraren till killarna… och så… jag tror att det är 

en vanesak, det är ingenting som läraren tänker på speciellt, utan, det bara är. 

När hon berättar om hur hon känner sig vid dessa tillfällen, säger hon: 

Man är så van, det har varit så i alla tider… jag tror inte att det här är något som tjejer tar illa vid 

sig vid heller.  

Killars bild av hur lärare hanterar genusaspekter i klassrummet 

Isak har funderat runt lärarens roll i klassrummet, när det gäller att behandla tjejer och 
killar likadant. Han är medveten om att en lärare inte får särbehandla vare sig det ena 
eller andra könet och upplever att de lärare han kommit i kontakt med är väldigt 
medvetna: 

Det är väldigt lika. En lärare måste ju vara lika mot alla, annars blir det ju särbehandling, att en 

lärare är jättegullig mot mig, också kommer nästa också är han jättetjurig. Till exempel att sätta 

betyg, för att jag är mycket snällare, så sätter han bra betyg på mig, också på någon som är 

pratig så får hon sämre betyg, fast hon är duktig i skolan. 

Hur lärarna behandlar killar och tjejer 

Jesper tycker att lärarna behandlar killarna hårdare, samt att lärarna har mer kontroll 
över killarna: 

Jag tycker nog att läraren behandlar killarna hårdare, sätter mindre gränser och sånt, att man 

ska visa respekt. Lärarna har mera koll på killarna.  

Daniel börjar med att säga att han inte har upplevt att lärarna i skolan har gjort skillnad 
på eleverna: 

Jag tycker inte att det är någon diskriminering eller nått sånt där. 

Därefter berättar han om en episod han varit med om nyligen då en lärare medvetet 
straffade killarna hårdare för att de skolkat från en lektion som den läraren hade: 

Det var ju några killar i klassen som skolkade från en lektion och gick på stan istället, bland 

annat jag, och den läraren var ju inte så glad på oss då. Hon särbehandlade oss sista 

lektionerna. Hon höll oss kvar efter att lektionen hade slutat och man skulle snacka och sen… 

jag hade utvecklingssamtal och det fick jag inte gå på för att jag hade varit borta lektionen 

innan… så morsan fick sitta och vänta innan jag kom. Jag tror inte det varit samma sak om det 

varit tjejer som hade gjort så.  

Daniel fortsätter att berätta om denna lärare: 
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Hon gjorde ju skillnad. Som frågor, svåra frågor, det var ju killar som skulle svara och svarade 

man rätt fick man direkt en till fråga att svara på.  

När killarna får beskriva hur lärarna behandlar tjejer, är den dominerande bilden att 
lärarna inte ger lika mycket uppmärksamhet åt tjejerna. Tjejer blir lätt osynliga i 
klassrummet och får enklare frågor att svara på. Jesper uttrycker sig så här: 

Tjejer, de är lugnare, så de behöver man bara säga till en gång.  

Han menar också att tjejer kan göra lite som de vill under lektionstid: 

Tjejer kan gå fritt tycker jag. 

Daniel berättar om den lärare som särbehandlat några killar, hur den läraren givit lättare 
frågor till tjejerna: 

Tjejerna fick väl lite enklare frågor. 

Sammanfattning och analys 

Att lärarna behandlar tjejer och killar olika i klassrummet, är den mest framträdande 
bilden som kom fram ur intervjuerna med tjejerna, även om det är två av tjejerna som 
anser att lärarna inte gör någon som helst urskiljning mellan könen i klassen. Lärarna 
blir inte arga på tjejer och är inte heller lika hårda. Detta tolkar jag som att tjejerna 
menar att lärarna inte ställer lika höga krav på dem. Detta kan man härleda till 
förlöjligande genom att lärarna visar för tjejerna, genom att inte ha samma 
förväntningar på dem, att de inte har samma förmåga som killarna. Två av tjejerna har 
även reflekterat över och kan berätta att de märkte när lärarna försökte att behandla alla 
jämlikt i klassen. Lärarna var med andra ord hårdare mot killarna och såg inte genom 
fingrarna om någon av killarna i klassen gjorde någonting fel. Använder lärarna sig utav 
symbolisk makt, en makt som ligger i själva läraryrket och som man som person har 
svårt att påverka? En makt som också gör att läraren så att säga blir härskare i 
klassrummet, utan att närmare reflektera över det? Symbolisk makt sitter i själva 
strukturen och kan göra att läraren följer det gamla invanda könsmönstret och därmed 
sätter killarna främst. Alice påpekar att läraren ofta vänder sig till killarna då han/hon 
ska förklara något fysiskt moment; sker detta verkligen utan reflektion? Kan man tänka 
sig att det är den androcentriska indelningsprincipen som visar sig, genom att killarna 
förväntas ta större del av de fysiska, aktiva momenten i kursen? 
När det gäller tjejernas egna maktstrukturer så berättar två av dem att det är enkelt att 
komma undan något man gjort genom att se snäll ut, glida igenom det… jag härleder 
detta dels till Bourdieu och det han skriver om det kvinnliga habitus som leende, 
utplånande. Därmed är det lätt att spela på det kvinnliga eftersom ingen förväntar sig att 
tjejer kan göra något dumt. Jag tolkar även detta som tjejernas användande utav 
härskartekniken osynliggörande, men genom att själva bli osynliga, det vill säga, dra 
fördel utav det, och slippa undan eventuell kritik eller tillrättavisande. Jag kan även 
tolka det som användande utav förlöjligande men genom att själv ”spela lite dummaren 
än vad man är” för egen vinnings skull. 
När det gäller de bilder som framträdde ur killarnas perspektiv var att de upplever att 
lärare ställer högre krav på killar samt att tjejerna kan göra lite som de vill, samt att 
lärarna inte har samma kunskapskrav på tjejerna. Frågan är om lärarna använder sig 
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utav härskartekniken osynliggörande på tjejerna genom att inte se dem eller ta dem på 
allvar, kanske kan man dra slutsatsen att de inte heller ser tjejernas behov av hjälp. 

Den episod som Daniel berättar om, hänvisar jag till förlöjligande som den läraren 
använde sig utav, genom att öppet ”straffa” de killar som valt att inte gå på den 
lektionen. Dessutom kan även det som Daniel berättar om då den läraren gav svårare 
frågor till killarna hänvisas till samma härskarteknik, genom att visa att man inte har 
samma kunskapskrav på tjejerna som på killarna, helt enkelt att tjejerna inte förväntas 
kunna svara på lika svåra frågor som killarna kan.  

Sammanfattning av resultatet 

De föreställningar som ungdomarna i studien visade sig ha om genus var att de 
förväntade sig att tjejer ska vara vårdande, tysta, skötsamma och duktiga. Tjejer bryr sig 
om sitt utseende och har höga krav på sig själva när det gäller studieresultat. Tjejer har 
svårt att säga vad de menar och det händer att tjejer baktalar varandra. De förväntas 
också vara fina, ordentliga och som tjej ses man mer som ett objekt än ett subjekt.  

När det gäller de föreställningar som ungdomarna gav uttryck för när det gäller killar, 
att de är högljudda, hårda, kaxiga och vågar stå för sina åsikter. Killar beskrivs också 
som mer aktiva än tjejer och vill ha uppmärksamhet och höras mer. Killar förväntas 
också senare i yrkeslivet komma att nå högre i karriären än tjejer och få högre löner, 
även om ungdomarna inte tyckte det var rättvist att killarna fick bättre betalt.  

Det fanns några av ungdomarna som till en början hade svårt att uttrycka särskilda 
föreställningar på de olika könsrollerna, med motiveringen att det inte beror på kön hur 
man är, utan på individ. Dessa ungdomar visade sig i andra delar av intervjun ändå 
kunna ge olika bilder av killar/respektive tjejer, vilket visar att det är svårt att leva upp 
till de värderingar som man vill ha i praktiken.  

Varför dessa föreställningar finns på de olika könen förklarar ungdomarna med tradition 
och uppfostran, att man växer in i sin roll som tjej/kille beroende på de förväntningar 
som ställs på individen. Familjen spelar en viktig roll, men även skolan tas upp som en 
bidragande faktor till att förvalta de traditionella könsrollerna.  

När det gäller klassrumssituationen visade sig föreställningen att tjejer skulle hålla en 
lägre profil än vad killarna gjorde. Tjejer var tysta, lyssnande och ordentliga, även i 
klassrummet. Flera av ungdomarna påpekade dock att det finns ”pratiga” tjejer också, 
men att det ändå var killarna som tog överhanden. Killarna dominerade i klassrummet 
genom att vara mer högljudda, pratiga, skämtsamma och inte ta studierna på lika stort 
allvar som tjejerna, vilket gav det resultatet att de verkade vara mer avslappnade under 
lektionerna.  

Flera av ungdomarna i studien upplevde att lärarna i skolan behandlade tjejer och killar 
likadant, men kunde ändå ge exempel på att det faktiskt skiljde sig åt i praktiken. 
Lärarna ställde högre krav på killarna, vilket visade sig genom att lärarna var hårdare 
mot killar, krävde mer respekt utav dem och kunde ge killarna svårare frågor än vad 
tjejerna fick. Lärarna blev inte lika arga på tjejer om de gjort något fel och tjejer 
beskrevs också ha lättare att smita undan kritik eller förmaningar på ett helt annat sätt än 
killar. Den bild som framträdde var också att lärare inte förväntade sig att tjejer har 
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samma kunskapsnivå som killarna och fick därmed inte lika svåra frågor under 
lektionerna.   

Diskussion 
Det är i diskussionen som studien knyts samman, avseende de tre delarna problem, 
metod och resultat. En forskare tenderar ibland att bli blind för alternativa data eller 
tolkningar i jagandet efter bekräftelse på sin egen hypotes. Det är lätt att glömma 
svagheter i rapporten, men det är viktigt att lägga fram dem i ljuset för en rättvis bild 
utav resultatet (Backman, 1998). Jag kommer i min diskussion att börja med 
metoddiskussion för att därefter fortsätta med diskussion av mitt resultat. 

Metoddiskussion 
Denna studie har utgått från syftet om vilka föreställningar som ungdomar på 
gymnasieskolans Omvårdnadsprogram har om genus. Jag valde att göra en kvalitativ 
intervjustudie där åtta ungdomar deltog. Jag kan bara spekulera i om mitt resultat sett 
annorlunda ut om jag gjort fler intervjuer. Jag beslutade mig för att det material jag fått 
in efter att ha genomfört de intervjuerna var tillräckligt. Den främsta anledningen till att 
jag valde åtta intervjuer var av tidsskäl. Jag hade som intention att genomföra en 
provintervju, men fick prioritera bort det på grund av tidsskäl och andra saker som jag 
inte kunde påverka (ledigheter och APU för de aktuella ungdomarna). Kanske skulle 
resultatet ha påverkats om jag hade kunnat genomföra en provintervju, kanske hade min 
frågeguide ändrats något.   

Mina intervjuer har varit halvstrukturerade, eftersom jag använt mig utav en 
intervjuguide för att säkerställa att alla ungdomar fick samma frågor. Jag hoppas att jag 
lyckats med att beskriva det som varje tjej/kille uttalat så noggrant som möjligt. Jag 
anser också att ungdomarna har fått tillräckligt med tid för reflektion under intervjuns 
gång och jag har tagit hänsyn till den ickeverbala kommunikationen genom att 
observera kroppsspråket och anpassat intervjun efter detta, vilket är en viktig del i 
processen.  

När det gäller intervjusituationen så är det ofrånkomligt att intervjuaren påverkar 
processen genom bemötande av intervjupersonens yttrande, genom kroppshållning, 
lyssnande, tystnad och ”hummanden”. Allt detta inverkar på vad intervjupersonen väljer 
att berätta och hur det görs. Medvetenheten om detta från forskarens sida är en viktig 
del av analysen utav resultatet (Dahlberg, 1997). Eftersom jag har undervisat de 
ungdomar jag intervjuade tidigare under deras skolgång, har jag utvecklat en personlig 
relation till var och en av ungdomarna. Jag anser att det gjorde att intervjusituationen 
blev mer avspänd och hade mer karaktär av ett normalt samtal än en intervju. Jag 
upplevde att ungdomarna var ärliga i sina svar och den aspekten att jag vid det aktuella 
tillfället inte var undervisande lärare var otroligt viktigt, då ungdomarna inte behövde 
känna något tvång att ställa upp i studien, eller en känsla av att behöva svara ”rätt” på 
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frågorna. Däremot upplevde jag att det var svårt att intervjua ungdomar, då svaren inte 
blev lika långa och omfattande som jag förväntat mig att de skulle bli. Intervjuerna blev 
därmed kortare än vad jag planerat. Vad detta kan bero på kan ha flera orsaker, dels att 
ungdomarna inte reflekterat över jämställdhet/genus och därmed hade svårt att utveckla 
de svar de gav. En annan anledning kan vara att de inte har utvecklat den förmågan 
ännu, att fullt ut reflektera över sin tankar och åsikter.  

Jag använde mig utav bandspelare vid varje intervjutillfälle och det gjorde att jag kunde 
fokusera helt på den intervjuade, i motsats till om man för anteckningar under intervjun. 
Fördelen med att ha intervjuer inspelade på band är att man kan gå tillbaka och lyssna 
till betoningar på den text som återges, för att kunna återge materialet så exakt som 
möjligt. Genom att skriva ut det inspelade materialet förstärker man sin förståelse 
genom det repetitiva momentet i sig.  Jag valde att skriva ut alla suckar, tystnader, skratt 
och kommentarer som sades, även om det ibland inte direkt var kopplat till 
sammanhanget. Jag anser att den metoden ger en rättvis grund till tolkningen av 
resultatet som sedan skulle följa.  

Jag tycker att det till en början var svårt att hitta vägar till kategorier och enskilda teman 
och även att kunna betrakta det enskilda temat i relationer till hela intervjun och senare, 
hela resultatet. Anledningen till det kan ha varit att jag inte förberett bearbetningen 
tillräckligt väl. En annan aspekt kan också ha varit att jag blivit ”mätt” på min studie ett 
tag, därför krävdes en kortare paus från materialet innan jag återigen kunde gå in i 
studien och då kunna se mitt material med, om inte nya, men i alla fall fräscha ögon. Så 
småningom lösgjordes i alla fall mönster och bilder och resultat blev tydligt för att 
kunna differentieras. Jag anser att jag genom min kvalitativa intervjustudie har fördjupat 
förståelsen av det fenomen jag beskrivit. Jag kan se fördelen med att än mer nyanserat 
beskriva och förtydliga fenomenet om jag hade utökat mina intervjuer och därmed fått 
en större diskrepans än vad jag åstadkommit i mitt resultat.  

Då det gäller min förförståelse har jag varit vaksam på den under hela processens gång. 
Den kan vara både ett hinder men också en tillgång i studien. Ibland har jag blivit varse 
om att mitt paradigm, mina glasögon, har dolt saker i mitt material som jag helt enkelt 
varit blind för att se, utan att försöka ta av mig ”glasögonen”. Detta har varit svårt och 
krävt en del arbete i mitt förhållningssätt till mig själv, mina principer och värderingar. 
Men forskaren är ett av sina egna redskap, och det är också viktigt att inse och dra nytta 
av.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet, en säkerhet hos metoden som använts i studien 
som anger att resultatet inte är slumpmässigt (Dahlberg, 1997). Då det gäller 
reliabiliteten i min studie, anser jag att det är möjligt att göra om samma studie med den 
metod som jag valt. Om resultatet skulle bli detsamma är omöjligt att spekulera om, då 
min studie handlar om de åtta ungdomars föreställningar som jag intervjuade och det är 
mycket möjligt, och högst troligt, att andra ungdomar, på andra skolor och i andra 
städer, har andra föreställningar om genus.  

Validitet är ett mått på en vetenskaplig undersöknings giltighet som talar om ifall det 
fenomen som undersökts verkligen är detsamma som det som var avsikten att undersöka 
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(Dahlberg, 1997). Validitet inom den kvalitativa forskningen kan beskrivas som ett mått 
på objektivitet från forskarens sida. Att förstå det som sägs i intervjun så noggrant som 
möjligt och göra det kommunicerande fenomenet rättvisa. Det innebär också att förhålla 
sig kritisk till det som sägs och att kunna ha förmåga både till närhet och distans under 
intervjun.  Förhållningssättet till datamaterialet måste också präglas av forskarens 
strävan efter en objektiv hållning, att vara så nära materialet att innebörden kan gripas 
men samtidigt hålla distans så att inte seendet fördunklas. Objektiviteten innebär också 
att forskaren kommunicerar kunskapen så noggrant som möjligt och på det viset gör 
både subjekt och fenomen rättvisa (a.a.). Jag har i min studie strävat efter att förhålla 
mig så objektiv jag kunnat till mitt resultat, även om jag är medveten om att fullständig 
objektivitet är omöjlig i en kvalitativ studie. Däremot har jag varit kritisk till mina 
resultat och så långt som min kunskap och kompetens sträckt sig, försökt att göra 
materialet rättvisa. 

Mitt syfte var att beskriva och analysera vilka föreställningar ungdomar på 
gymnasieskolans Omvårdnadsprogram har om genus. Jag anser att jag i min studie har 
beskrivit och analyserat ovanstående. Det har varit till stor hjälp att under hela 
processen gå tillbaka till syftet för att verkligen ha det i åtanke för att inte ta ut 
svängarna för mycket åt något håll. Ibland har det hänt och då har jag fått ta en omväg 
tillbaka till syftet med studien. Jag har också varit medveten om att försöka vara kritisk 
till det talade ordet och strävat efter att distansera mig till mitt material, både under 
intervjuerna samt under bearbetningen. Jag har även haft som intention att så noggrant 
som möjligt återge min metod och arbetets analysgång för att reliabiliteten ska bli så 
god som möjligt. I mitt resultat har jag varit mycket noga med att exemplifiera min 
analys med citat och detta har jag gjort för att säkerställa validiteten på min studie.  

Resultatdiskussion 
Denna studies syfte var att beskriva vilka föreställningar som ungdomar på 
gymnasieskolans Omvårdnadsprogram har om genus. I de intervjuer jag gjorde hade jag 
svårt att få ungdomarna att ge några länge utsagor om sina föreställningar, vilket ledde 
till att citaten i resultatet blev korta. Möjliga orsakerna till detta har jag beskrivit ovan. 
Jag anser trots det att resultatet jag fått fram är tillräckligt uttömmande och ger en god 
bild utav genus bland de ungdomar som ingått i studien. 

Jag har valt att använda mig utav Bourdieu och Ås som min teoretiska referensram. Jag 
är medveten om att andra tolkningar utav resultatet är möjliga, och det finns andra 
teorier om genus och kön som skulle kunna vara tillämpbara på min studie. Ett exempel 
är Sandra Hardings (1986) teori om genus som skiljer mellan tre processer vid den 
sociala konstruktionen av genus, nämligen individuellt genus, strukturellt genus och 
symboliskt genus. Dessa tre är alltid knutna till varandra men variera över tid och rum 
(a.a.). Hade jag valt att använda mig utav hennes teori skulle min analys kunnat se 
annorlunda ut. Men som alltid i livet gör man val, och mitt val blev i detta fall Bourdieu 
och Ås.  

Den första delen av studiens resultat behandlar tjejers föreställningar om den egna 
könsrollen. De bilder som framträdde var inte de som jag förväntade mig att få 
beskrivna för mig. Jag hade trott att tjejerna skulle beskriva sig själva som öppna, 
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busiga, sportiga och lite kaxiga, då det är så jag uppfattar många av de tjejer som var 
med i studien. Jag hade fel! Tjejerna ger bilden av hur kvinnoidealet förväntas vara, 
nämligen vårdande, tysta, skötsamma och duktiga. Jag kopplar det till Ambjörnssons 
(2000) studie som jag tar upp i min bakgrund, där det beskrivs hur flickor på gymnasiet 
formar sin identitet. De flickor som läste samhällsprogrammet och som deltog i den 
studien, uttrycker i mångt och mycket samma föreställningar som de tjejer som jag 
intervjuade. Killarnas föreställningar om tjejerna bekräftade i stort sett tjejernas svar. 
Man kan fråga sig varför det inte händer mer, varför det går så långsamt med att 
förändra våra föreställningar om tjejer och killar. Och mycket av svaren finner jag i 
Bourdieus (1998) habitus, som sitter så djupt och är så svårt att komma åt. Det blir så 
tydligt att det samhälle vi lever i och som anses vara jämställt, inte är den enda 
sanningen. Utan att de strukturer vi bär på färgar vår självbild och därefter, också våra 
handlingar. 

Den andra delen av studiens resultat beskriver killarnas föreställningar om den egna 
könsrollen. Killarnas bilder färgas av en högljudd kille som vill ta plats och som står 
upp för sin åsikt. Tjejernas bilder av killarna är än mer målande, då killar beskrivs som 
kaxiga, hårda, fysiska och egoistiska, för att ta några exempel. Man kan fråga sig hur 
dessa förväntningar och föreställningar inverkar på killarna. Har de någon möjlighet att 
välja en annan väg? Bourdieu (1998) har skapat begreppet amor fati, vilket kan 
översättas med kärlek till ödet. Med det menar Bourdieu att de lagar och regler som 
finns inom varje man/kille, som ingår i hans habitus, både blir ett privilegium och en 
fälla. Det kan framstå både som ett krav eller ideal, som är och förblir ouppnåeligt (a.a). 
Med detta i tanken ser jag med nya ögon på de svar som ungdomarna har givit på de 
föreställningar som finns om killar. De killar som ingår i denna studie har till viss del 
trotsat dessa föreställningar om hur en kille förväntas vara, då de har sökt sig till 
omvårdnadsprogrammet, som har sin kärna i vård och omsorg. En av killarna (Isak) tar 
upp detta då han menar i intervjun att det är manligt att ta hand om (eller bry sig om, 
visa var man står, som han beskriver saken). Jag hade också förväntat mig andra svar av 
tjejerna, att de skulle beskriva killar med mer ”mjuka” adjektiv än vad de gjorde, 
eftersom det är dessa killar, som trotsat normen, som de har som klasskamrater. Kan det 
möjligen vara så att dessa killar som valt en ”icke-traditionell manlig bana” måste visa 
sin ”manlighet” och leva upp till de förväntningar och föreställningar som de, genom 
amor fati, känner på sina axlar? Kanske känner de att de måste följa sitt habitus extra 
starkt?   

Ungdomarna har överlag svårt att vara enstämmiga i tanke och handling. Flera av dem 
uttrycker till en början föreställningar om att tjejer och killar ska ha samma utgångsläge 
och att det inte skiljer sig åt mellan könen. Daniel är den som utrycker det tydligast 
bland killarna och Cissi bland tjejerna. Det finns även flera av ungdomarna som inleder 
en del av sina svar med att säga att ”det är ju olika, men…”. Ändå framkommer det 
under senare delar utav intervjun att de allihop har exempel på situationer där de faktiskt 
har olika föreställningar om könen. Ett exempel är Daniel som beskriver rasterna, där 
tjejerna kan skrika och gapa medan killarna pratar om ”viktiga” saker som man inte kan 
skrika ut över hela skolan. Här gör han verkligen skillnad när han får beskriva en 
specifik situation. Det kan spegla hur svårt det kan vara att upprätthålla de värderingar 
man har i teorin, i verkligheten. Här är det också viktigt att som lärare och vuxen, stärka 



 

 40

ungdomarna så att de får möjlighet att reflektera över det som sker i deras närmaste 
omvärld och hjälpa till att överföra deras tankar i handling. 

 När det gäller klassrumssituationen så bekräftar den delen utav resultatet de studier som 
jag tagit upp i bakgrunden (Wernersson, 1995, Skolverket, 1994) där bilder utav tysta 
tjejer och pratsamma stökiga killar tonar fram. Den härskarteknik jag tycker mig kunna 
skönja var förlöjligande och osynliggörande, som användes utav killarna. Ingen av de 
övriga härskartekniker trädde fram, vilket också var förvånande då jag hade förväntat 
mig att ungdomarna skulle kunna berätta mer om klassrumssituationer. Men återigen 
kan det bero på att ungdomarnas svar inte var så uttömmande att jag kan se de mönster 
och bilder som kan finnas där, eller så kan det vara så att ungdomarna helt enkelt inte är 
medvetna om att det förekommer och därför är det inte något som de tycker är viktigt att 
ta upp under intervjutillfället. En av tjejerna uttrycker ändå en medvetenhet om att 
killarna tar största platsen (Alice) och hon är även frustrerad över detta. Tråkigt nog vet 
hon inte hur hon ska kunna ifrågasätta eller förändra, och jag får bilden av att hon är 
ganska uppgiven. Här har läraren en stor och viktig roll, att bli medveten om dessa 
mönster och aktivt arbeta för en förändring och för att stärka de individer som inte 
tar/får så stor plats i klassrummet. Det kan handla om både killar och tjejer, men allt 
som oftast (utifrån denna studie) är det tjejerna som behöver stärkas i sin roll. Jag kan 
även referera till den översikt som Wernersson, (2006) har gjort och som just belyser 
klassrumssituationen. Även här beskrivs att tendensen att killar härskar över tjejer i 
skolan finns kvar, även i de fall då man sökt efter ”den nya tjejen som tar för sig” finner 
man mönster där ”nytt och gammalt” blandas (a.a.).  

Den sista delen av studien handlar om lärarnas roll i klassrummet. Även här berättar 
flera av ungdomarna att lärarna inte gör någon skillnad på tjejer och killar, medan de 
senare kan komma med fler exempel. Lärarna har högre krav på killarna, både när det 
gäller ordning och reda och kunskap. Tjejerna kunde smita undan, bli ”osynliga”. I detta 
avsnitt kan jag skönja två härskartekniker träda fram, dels osynliggörande som tjejerna 
blir utsatt av (men som också kanske kan användas utav dem med vilja för att få 
fördelar) samt förlöjligande som både praktiseras på killar och tjejer. Även i detta 
avsnitt såg jag inga andra härskartekniker bli synliga än dessa två, så även här blir 
frågan vad det kan bero på; ungdomarnas okunskap om maktstrukturer eller min 
intervju. En annan aspekt som kan vara viktig att beakta, är att eleverna under denna del 
faktiskt berättade om sina lärare som vid intervjutillfället var mina kollegor. Detta kan 
möjligtvis göra att ungdomarna valde att inte vara helt ärliga i sina svar, trots att jag 
försäkrat ungdomarna om deras konfidentialitet.  

Jag anser att det resultat jag fått fram i min studie många gånger har likheter med de 
studier jag har tagit upp i min bakgrund. Jag tycker mig kunna märka att jämställdhet 
och genus inte är något som ungdomarna har reflekterat över eller som känns angeläget 
i deras liv just nu. Frågan är vad det kan bero på, om det är okunskap eller ointresse. 
Tydligt är i alla fall att skolan i detta fall har misslyckats med att lära dessa ungdomar 
vad genus betyder och innebär, eftersom ingen utav ungdomarna visste vad som menas 
med genus, då jag frågade dem under intervjuns gång. Florins (2005) studie om 
jämställdhet bland just ungdomar på omvårdnadsprogrammet gjorde en liknande 
upptäckt; att de inte visste att skolan hade som uppdrag att verka för jämställdhet. Den 
kunskapen hade en av de ungdomar som jag intervjuade, de övriga tog inte upp det som 
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en faktor som var viktig under den del som handlade om lärare och skolans roll när det 
gäller jämställdhet. Mina tankar stöds också av Lundgrens och Sörensdotters studie 
(2004) där elever i årskurs 9 inte hade funderat så mycket över jämställdhet, utan sköt 
det på framtiden. En annan fråga som jag ställde under intervjun var om ungdomarna 
hade upplevt att de blivit särbehandlade i skolan på grund av sitt kön. Ingen av 
ungdomarna kunde komma på någon gång de känt sig orättvist behandlad, eller, känt att 
de har haft fördel av att vara tjej/kille. Ändå var det många utav ungdomarna, både tjejer 
och killar, som sa att de i alla fall trodde att de hade blivit det, även om de inte kunde ge 
något konkret exempel. Även detta kan vara ett uttryck för hur omedvetna ungdomarna 
är, att de inte kan se eller märker av när de blir missgynnade. För jag är övertygad om 
att det finns många tillfällen. Det hade varit intressant om jag hade presenterat Ås 
härskartekniker för ungdomarna, och därefter ställt samma fråga. Jag tror jag hade fått 
helt andra svar då.  

Detta lämnar många frågor av hur lärare kan arbeta med genus aktivt, i klassrummet, i 
skolan. Jag tror att det är svårt som enskild lärare att se att man i praktiken gör 
åtskillnad mellan könen i det dagliga livet. Det är så enkelt att bara se till individen utan 
att relatera till kön. Skolverket skriver i sin rapport (1994) att det hos lärare och andra 
yrkeskategorier inom skolans värld finns processer som startat, där medvetenheten om 
flickors och pojkars olika villkor ökat. Tyvärr visar resultaten att lärare, framför allt 
yrkeslärare, ofta underskattar eller inte förstår problemen. Det är därför viktigt med 
kontinuerlig fortbildning av lärare vad gäller jämställdhet och kunskap om flickors och 
pojkars villkor (a.a.). Detta stödjer de erfarenheter som jag har gjort och fortfarande gör, 
i min yrkesutövning. Just att man som lärare och pedagog måste bli medveten om de 
egna bilderna, och hur man framställer tjejer och killar i klassrummet. Att man ska få 
fortbildning, kunskap samt tid för diskussion och reflektion i lärarlaget, för att bli 
medveten om sin egen föreställning om genus. Annars tror jag att risken är stor att man 
ser förbi de typiska mönstren för tjejer respektive killar. Mina erfarenheter och åsikter 
stöds också av en studie (Haag, 2003) vars syfte var att upptäcka, förstå och tolka vad, 
hur och på vilket sätt lärarna talade om genus och jämställdhet. Resultatet visade att hur 
lärarna pratade om jämställdhet/genus var mycket beroende av deras egna erfarenheter 
samt generation och ålder. De pratade mycket om skillnader mellan flickor och pojkar 
utan att ifrågasätta om skillnaderna var biologiska eller socialt skapade. När lärarna fick 
chans att diskutera i mindre grupper kom mer reflekterande samtal igång, där 
reflektioner bidrog till att skapa ny förståelse (a.a.). Jag anser, att lärare är, liksom de 
flesta andra människor, präglade av samhällets könsstruktur och vårt habitus. Om man 
inte får tillfälle att diskutera och reflektera över sin egen förförståelse så tror jag att 
skillnader och olikheter tonas ner och därmed får de faktorer som motverkar ett ökat 
handlingsutrymme för den enskilde individen fritt spelrum. Därför är det så viktigt att 
genus får en ökad status och, först och främst, kommer upp på skolornas agenda. Att det 
blir viktigt för varje skola att driva detta arbete framåt. 
Som genusmedveten lärare kan jag motverka könstyper genom att agera som en god 
förebild. Jag tror mycket kan handla om att som lärare våga problematisera, det vill säga 
visa sig medveten om samhällets stereotyper genom att våga ifrågasätta dem inför 
eleverna och tillsammans diskutera och upprätta genusmedvetna regler för gruppen. För 
att kunna bedriva ett framgångsrikt genusarbete gäller det för lärare att mobilisera en 
vilja att förändras och att se sin egen roll ur ett nytt perspektiv. Det finns många sätt att 
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undvika förändring, till exempel förnekelse, bortförklaringar och vanor när det gäller att 
beskriva den ansträngning som förändringen kräver. Det är viktigt att ge sig själv den 
tid det tar att förändras till att bli trovärdig som genuspådrivare.  

Jag anser att genuskunskap ska ingå som ett tydligt mål i alla relevanta kurser. Då kan 
man förhoppningsvis undvika att ämnet marginaliseras eller att eleverna inte gör 
kopplingen till andra ämnen och till omvärlden. Att skapa forum för diskussioner om 
självförverkligande, könets historiska och strukturella betydelse är en viktig del av 
skolans uppgift. Framförallt gäller det att motverka att nya myter bildas. Här kan jag 
även dra paralleller till mitt resultat, då det visar sig att även ungdomarna är medvetna 
om skolans roll som fostrare och bärare av traditioner. Därmed är det extra viktigt att 
fortsätta utveckla skolan ur ett genusperspektiv.  

Jag anser att min studie kan ge ökad kunskap både hos lärare och elever, ur den 
synvinkeln att den förstärker hur viktigt det är att aktivt arbeta med genus i skolan för 
att motverka de stereotypa föreställningar som finns om manligt och kvinnligt. Det 
resultat jag fått fram är inget nytt och häpnadsväckande, utan stärker i stället de studier 
som finns sedan tidigare, att det inte hänt så mycket inom området och att det är därför 
är än viktigare att vi fortsätter att arbeta aktivt med genusarbete i skolan.         

Fortsatt forskning 

Min intention har varit att beskriva gymnasieungdomars föreställningar om genus. 
Genom min studie och genom att förmedla mina reflektioner, hoppas jag kunna 
inspirera till vidare debatt.  

Jag upplever också att denna studies avslut är början på något nytt och därför vore det 
intressant att gå djupare inom ämnet. Jag har två intresseområden som jag är intresserad 
av att fördjupa mig inom. Ett av dem är att genomföra en kvalitativ studie med 
inriktning på killar som läser Omvårdnadsprogrammet, med fokus på genus, habitus och 
amor fati.  
 Ett annat lika spännande alternativ skulle vara att lägga fokus på den undervisning som 
sker i gymnasieskolan, och genom deltagande observationer och kompletterande 
intervjuer lägga fokus på härskartekniker och de maktförhållanden som förekommer i 
svenska klassrum. 
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         Bilaga 1  

Intervjuguide 

 
 
Inledande frågor 
 

• Din bakgrund? Tjej/kille, ålder 
• Hur kommer det sig att du valt att gå på Omvårdnadsprogrammet? 

 
 
 

• Vad är jämställdhet?  
 

• Finns det något som är kvinnligt/resp. manligt tycker du? 
Beteende? Egenskaper? 

 
• Är det någon skillnad i hur tjejer/killar beter sig i skolan? I så fall, 

hur, kan du ge exempel? Vad beror det på? 
 

• Hur tycker du att tjejer och killar behandlas av lärare i skolan? 
Skiljer det sig åt? I så fall, hur, kan du ge exempel? Vad beror det 
på? 

 
• Har du själv upplevt att du blivit särbehandlad någon gång pga. ditt 

kön? Berätta! Var det på ett positivt eller negativt sätt? 
 

• Vet du vad genus är? 
 

 
Avslutande kommentarer 
 

• Är det något ytterligare du vill ha sagt? 
• Är det något område vi inte har berört som du gärna vill berätta 

om? 
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Bilaga 2 

Till dig som deltar i studien 

 
Mitt namn är Annette Wisén och jag skriver för närvarande min D-uppsats på 
Lärarhögskolan i Stockholm, med Vårdpedagogik som huvudämne. Jag har valt att göra 
min studie inom området jämställdhet.  Min intention är att få mer kunskap om hur 
tjejer och killar själva uppfattar jämställdhet i sin omvärld, främst inom skolan. Detta 
hoppas jag kan leda till en ökad medvetenhet om hur man som vårdlärare kan få en ökad 
förståelse för hur elever uppfattar jämställdhet i dag och som i sin tur kan generera ökad 
kunskap som vårdlärare kan använda sig utav i arbetet med jämställdhet i 
undervisningen på Omvårdnadsprogrammet.  
 
För att kunna besvara mitt syfte kommer jag att genomföra intervjuer med elever som 
går på Omvårdnadsprogrammet. Intervjuerna kommer att ske under skoltid och 
beräknas ta 30-60 minuter i anspråk. Intervjuerna kommer att spelas in på band, för att 
senare kunna skrivas ut och analyseras. All information kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det innebär att materialet kommer att presenteras i min studie på ett 
sådant sätt att det inte kan spåras till enskild intervjuad elev och att inga namn kommer 
att registreras. De bandinspelningar som görs kommer enbart att användas utav mig.  
 
De elever som vill delta i studien kan när som helst under löpande arbete avbryta sin 
samverkan, även under pågående intervju. 
 
 
Ansvarig för studien;           Annette Wisèn 
    0706-698259 

  annette.wisen@lhs.se 
 
 
Handledare för studien;        Marja Schuster,  
    Fil mag. och doktorand 
    Lärarhögskolan Stockholm 
    marja.schuster@lhs.se 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och vill gärna delta i studien.  
 
 
……………………………………..                                  ………………………. 
Underskrift                              Datum     
 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


