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Sammanfattning 

Dagens elever har vuxit upp i ett skolsystem som på den senaste tiden strävat efter att kvinnor och män 
skall ha lika rätt och möjligheter. Det har blivit lite bättre då flickor idag, i större utsträckning än tidigare, 
väljer att gå gymnasieprogram med teknisk inriktning. Samtidigt är det emellertid många flickor som 
väljer bort program som bygg eller fordonsprogrammet. Trots att Sverige är ett ledande land när det 
kommer till jämställdhet så lever gamla traditioner och normer kvar. Studien vill ta reda på elevernas 
egna inställning till genus och jämställdhet i skolan. Resultatet visar att det ser väldigt olika ut hur 
jämställdhetsarbetet tar sig uttryck beroende på vilken skola, linje och lärare du har. Gymnasieleverna 
som deltog i studien var till största del positivt inställda till arbetet med dessa frågor i skolan. Det 
efterlystes emellertid att det ska förekomma mer genus- och jämställdhetsarbete i skolorna. Detta då 
många elever upplever att det i nuläget jobbas för lite med frågorna i skolan. Något som även visar sig i 
studien är att det kan skilja sig i uppfattningar om hur könstillhörighet tar sig uttryck beroende på vilken 
gymnasielinje personen går på. 

Nyckelord: Genusordning, Jämställdhetsarbete, Könstillhörighet, Pedagogik 
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Inledning  

Wernersson (2006) beskriver pedagogisk forskning som att dess centrala uppgift ligger 

i att söka svar på om och hur, varför eller varför inte utbildningsinstitutionerna 

fullföljer det uppdrag som de konstruerats för. Pedagogisk forskning har även i 

uppdrag att hitta bättre vägar som leder till uppsatta målsättningar. En förändrad 

genusordning präglad av jämställdhet är ett utav målen som sedan länge är uppsatt, 

men ännu inte uppnått. I och med det är genusperspektiv ofrånkomliga i pedagogiken 

(Wernersson, 2006). 

Jag har valt att lyfta fram elevers tankar och syn på genus och jämställdhet och arbetet 

runt dessa frågor i gymnasieskolan. Genus kom att intressera mig under mina 

pedagogikstudier. Detta då det förekommer mer och mer genuspedagogik inom det 

svenska utbildningsväsendet. I gymnasieskolans läroplan om jämställdhet står det att 

skolan aktivt ska främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Kön och fördomar 

ska inte spela någon roll när eleverna utvecklar sina intressen. Likaså står det att 

läraren har i ansvar att undervisningen och dess innehåll ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011). Jämställdhet som en viktig fråga i skolan 

ska emellertid inte betraktas som ett nytt fenomen. I den svenska läroplanen har vikten 

av jämställdhet betonats sedan 60-talet (Arvidson, 2014).  

Sverige är ett land som satsar väldigt mycket resurser på att det ska bli just jämställt. 

Vi kan allt oftare läsa om insatser som riktas mot privat såväl som offentlig sektor när 

det kommer till olika satsningar på att göra samhället mer jämlikt. Inte minst tror jag 

det är viktigt att undersöka skolväsendet och studenterna då skolan formar elevernas 

identiteter. Det kan få avgörande konsekvenser för en människas liv om personen i 

fråga inte vågar söka en viss utbildning på grund av en särskild jargong. Det kan även 

finns stereotypa föreställningar som att exempelvis byggprogrammet passar det 

manliga könet bättre än det kvinnliga. Nyström (2009) skriver att jämställdhet kan ses 

som något konstruerat, och som ständigt är under omförhandling och beroende av 

kontext och tidsperiod. Vad som är jämställt idag behöver inte ha varit det för femton 

år sedan. Vad som är jämställt i en svensk kontext behöver inte uppfattas som jämställt 

i en brasiliansk kontext. Just därför anser jag att det är intressant att man ständigt 

undersöker och pratar om ämnen som genus och jämställdhet. Vi befinner oss i en 

globaliserad värld med mängder av olika kulturer, religioner där alla inte behöver ha 

samma värderingar. Skolan är en av många platser där personer med olika bakgrunder 
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möts och interagerar med varandra. Därför kan det vara viktigt att skolan arbetar för 

en mer jämställd miljö där faktorer som kön eller klass inte ska ha någon betydelse.  

Inte heller är det är ofta vi får höra vad eleverna själva har för bild utav genus och 

jämställdhetsarbetet som pågår i skolorna. Vanligen är det lärarna, forskare, 

debattörer med flera vars röster får höras. I denna studie har jag fokuserat på 

studenternas syn och tankar om genus och jämställdhet i skolvärlden. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och lyfta fram några elever tankar och syn på 

genus och jämställdhet samt arbetet kring detta i den svenska gymnasieskolan. De 

frågeställningarna är 

- Hur tar eleverna ställning till genus- och jämställdhetsarbete i skolan? 

- Hur upplever eleverna jämställdhetsarbetet i skolan? 

- Hur upplever eleverna att könstillhörighet tar sig uttryck mellan olika 

studenter? 

Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens bärande begrepp samt vad styrdokumenten säger 

om skolans jämställdhetsuppdrag. 

Skolans styrdokument 

Den svenska skolan är en aktör som har haft mycket fokus på genus och jämställdhet. 

I värdegrunden står det hur de skall arbeta med jämställdhet genom att aktivt jobba 

för både män och kvinnors lika rättigheter och värde (SOU 2011:44). Grundläggande 

värden som lyfts fram enligt skollagen (SFS 2010:800) och (Skolverket, 2011) är att 

jämställda värderingar ska gestaltas och förmedlas i förskolor och skolor. Elever ska 

ges samma chans att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av vilket kön 

personen har. Vidare har lärarna ett ansvar att undervisningens innehåll och upplägg 

formas av ett jämställdhetsperspektiv. 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Skolverket, 2011, s. 6.) 
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Både skollagen och diskrimineringslagen anger att det är förbjudet att diskriminera en 

person på grund av dennes kön. I skolverkets allmänna råd framhålls vikten av att 

inom skolverksamheten reflektera kring normer och värderingar som vi bär med oss 

(Hedlin, 2010). Hedlin (2010) skriver även att enligt de styrdokument som gäller för 

det svenska skolväsendet så förutsätts det att alla pedagoger, från förskolan till den 

kommunala vuxenutbildningen, ska kunna diskutera genusfrågor med sina elever. 

Centrala begrepp 

Genus 

Alvesson och Due Billing (2011) skriver att använda beteckningen genus istället för kön 

motiverar den sociala natur som män och kvinnors utveckling har. Då kön ofta sägs 

gälla det biologiska könet så är genus knutet till den kulturellt konstituerade 

modellerna av maskulinitet och femininet som skapar de utmärkande sätt på vilka 

könen utvecklas i ett särskilt samhälle. Ambjörnsson (2004) menar att genusbegreppet 

har underlättat för oss att på ett systematiskt sätt kunna prata om kvinnor och män, 

vad som är manligt och kvinnligt, utan att för den skull behöva härleda det till 

biologiska skillnader mellan könen. Hirdman (2003) anser att ordet genus ska förstås 

och användas som ett ord för något vi inte såg tidigare. Hirdman vill att vi med hjälp 

av detta begrepp ska kunna se hur människor formas och formar sig till Man och 

Kvinna. Men även hur formeringarna påverkar samhället inom områden som kultur, 

politik och ekonomi. 

I Sverige började vi använda genus under tidigt 1980-tal. Detta för att inte behöva 

använda det anglikanska ordet gender så myntades ordet genus (Wahlgren, 2009). 

Hirdman (2003) menar att ordet togs, dels av nationalistiska skäl, men även för det 

engelska ordet, lösgjort ur sin engelska kontext, var tomt och innehållslöst. Genus ger 

oss ett redskap som gör att vi nu kan få en djupare förståelse för hur människor formas 

av samhället. Begreppet genus är praktiskt för att kunna både förstå och diskutera hur 

genus genomsyrar världen omkring oss. Tankar om vad som uppfattas som 

manligt/kvinnligt. Genus kan även användas som ett redskap för att kunna frilägga 

befintliga mönster (Hirdman, 2003). 

Jämställdhet  

Jämställdhet handlar om likvärdiga villkor mellan män och kvinnor (Hedlin, 2010). 

Enligt Wernersson (2014) är jämställdhet i skolan en pedagogisk fråga som behandlas 
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utifrån den tvärvetenskaplig kunskap av dem som har professionell pedagogisk 

behörighet och ett pedagogiskt ansvar i skolan. I gymnasieskolans läroplan om 

jämställdhet går det att läsa att skolan aktivt och medveten ska främja de båda könens 

lika rätt och möjligheter. Dessutom ska studenterna uppmuntras att utveckla sina 

intressen, detta utan fördomar om vad som anses vara kvinnligt och manligt. I 

läroplanen finner vi även att lärare ska se till att undervisningens innehåll och upplägg 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011). 

Den heteronormativa genusordningen 

I Gayle Rubins inflytelserika artikel The Traffic In Women från 1975 söker Rubin en 

förklaring om kvinnors underordning utifrån två centrala principer. Den första 

punkten är obligatorisk heterosexualitet. Punkt nummer två föreskriver en 

asymmetrisk isärhållning av de båda könen. Det som är viktigast för att den samtida 

europeiska genusordningen ska reproduceras är alltså att könen görs olika genom att 

hållas avskilda i två väl avgränsade kollektiv, varav det ena är överordnat det andra. 

Vidare är ordningen organiserade på så sätt att grupperna förväntas åtrå och begära 

varandra (Rubin, 1975). Lenz Taguchi (2014) beskriver genusordningen som verksam 

på en symbolisk nivå genom att vi har föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Den symboliska ordningen visar sig även i språkliga uttryck, sagor och myter. 

Ett exempel som tas upp är begreppet ”häxa” som refererar till just sagor och myter om 

elaka kvinnor i modern tid. Eller exemplet om hur prinsen räddar prinsessan från olika 

faror i antika sagor, och inte tvärtom. Dagens kvinnliga hjältinnor kan lösa svåra 

uppdrag men blir ofta framställda som sexobjekt och kräver nästan alltid uppbackning 

av en manlig hjälte (Lenz Taguchi, 2014). 

Intersektionalitet 

Forskare som framhäver ett intersektionellt perspektiv menar på att underordning 

interagerar och upprätthålls i samspel med väldigt mycket annat så som sexualitet, 

etnicitet och social klass. Det handlar alltså inte allenast om att en individ är en kvinna 

eller man (Hedlin, 2010). Att bara se på jämställdhet ur ett könsperspektiv kan ge oss 

en snäv bild av hur verkligheten ser ut. Med hjälp av intersektionalitet kan vi 

problematisera relationer mellan olika maktordningar som råder i samhället 

(Wahlgren, 2009). Alvesson och Due Billing (2011) beskriver idén om 

intersektionalitet och om hur det är viktigt att ta hänsyn till interaktionseffekter från 

olika källor som ras, klass, sexuell läggning med mera. Det finns lägen där andra sociala 
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identiteter som etnicitet eller yrke kan vara mer dominerande än kön. Vid vissa 

arbetssituationer har personliga egenskaper och arbetsuppgifter dominerande 

betydelse för identitetskonstruktionen. Även om könet är en dominerande identitet är 

den inte alltid så central på en arbetsplats (Alvesson & Due Billing, 2011). 

Tidigare forskning  

Insamling av tidigare forskning  

Studien inleddes med en litteraturgenomgång, där jag sökte efter tidigare forskning 

genom vetenskapliga artiklar, böcker, tidigare studier samt myndigheter och lagar. 

Främst har Umeå universitetsbibliotek databaser använts för att inhämta lämplig 

forskning. Men även Google Scholar har använts. De sökord som bland annat använts 

var, gender, gender and equality, school and gender och equality in school. Även 

samma sökord, översatta till svenska, har använts för att hitta adekvat litteratur. 

Vidare har även vikt lagts vid att litteraturen ska vara av god vetenskaplig karaktär. 

Detta säkerställdes genom att kontrollera att artiklarna var peer-reviewed. 

Genusskapande bland tjejer i gymnasiet 

Tidigare forskning består bland annat av Ambjörnsson (2004) avhandling I en klass 

för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. I avhandlingen så följer 

Ambjörnsson ett trettiotal tjejer som går på två skilda gymnasieprogram. En grupp går 

det mer teoretiska samhällsprogrammet och den andra gruppen går det mer praktiska 

barn- och fritidsprogrammet. Klasserna har väldigt olika syn på sig själva och andra. 

En allmänt rådande attityd bland tjejerna i studien var att Barn- och fritids, 

tillsammans med Handels- och administrationsprogrammet hade lägst status och 

således fick även studenterna som gick programmen lägre status. Elever som gick 

Samhälls- och Naturvetenskapliga program hade hög status. Ambjörnsson visade oss 

med avhandlingen att det blir svårt att undersöka genus utan att även prata om klass. 

Ambjörnssons avhandling är intressant i avseendet att klass och genus hör ihop. 

Tjejerna som intervjuades i studien kunde se vem som tillhörde vilket program genom 

deras attityder och kläder. Personer som ansågs ha lägre status hade inte märkeskläder 

och visade mer hud i form utav urringning. Tjejerna som Ambjörnsson träffade talade 

inte i termer av klass, trots det var de väldigt klassmedvetna. Det finns även det som 

klassas som normalt och onormalt, rätt och fel när Ambjörnsson samtalar och lyssnar 

på tjejgrupperna. Tjejerna upprätthåller föreställningen utav hur den normala tjejen 
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ska vara. De som utmanar föreställningen riskerar att betraktas som okvinnlig. 

Ambjörnsson märkte en ovilja bland eleverna att bli betraktade som okvinnliga. Detta 

blev märkbart då eleverna använde sig, i huvudsak, utav kläder, sminkning och 

smycken för att göra sig feminina. Jämfört med skolans killar så valde tjejerna mer 

figurnära kläder. Inte ovanligt var kläder som lämnade armarna bara eller tröjor där 

naveln syntes. Som tjej fanns det en förväntning att sminka sig, ta hand om sin frisyr 

samt vara noggrann med att ta bort hårstrån från sin kropp. Det var dock inte bara 

utseendet som spelade roll för tjejernas bild av sig själva. För att uppfattas som kvinnlig 

i heterosexuell bemärkelse så gav det mer utdelning att vara mer blyg och 

tillbakadragande än utåtagerande.  

Jämställdhetsarbete i skolan 

2010 släpptes rapporten Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - 

Jämställdhetsarbete i skolan (SOU 2010:83). I rapporten presenterades och 

analyserades aktuella projekt, metoder och insatser för att främja jämställdhet i skolan 

från knappt 50 olika svenska kommuner. Rapporten ingick i en serie forskarrapporter 

som hade som syfte att sprida kunskap och stimulera diskussionen om jämställdhet 

och genus i skolan. 

En kompetenshöjning i form utav utbildning av personal är något som flera 

kommuner vittnat om. Det är den vanligaste insatsen att man utbildar personal inom 

jämställdhetsområdet. Förutom att utbilda personal inom jämställdhetsfrågor så har 

även insatser riktats mot elever. Några redovisningar beskriver att elever har fått tagit 

del utav den obligatoriska kursen livskunskap, som bland annat har fokus på frågor 

gällande jämställdhet. För att arbeta med elevers attityder och genusmedvetenhet 

användes värderingsövningar, litteraturläsning, diskussionsgrupper med mera som 

metoder i jämställdhetsarbetet. Ett gymnasieprojekt som upplevts som mycket 

positivt av deltagarna är ett bokprojekt. Tillsammans har de fått producera en bok; 

Alla tiders tjejer. Gymnasieprojektet har haft som fokus att stärka självkänslan hos 

invandrartjejer. I grupp har flickorna fått samtala om sina liv samt relationer till 

föräldrar och kamrater. Forskningsrapporten är intresseväckande och den kan ge oss 

viktiga pusselbitar för frågor som den här studien söker svar på. Vi får här veta lite 

om hur jämställdhetsarbetet som riktar sig till elever kan se ut i praktiken. Även hur 

arbetet upplevts utav eleverna som med bokprojektet där deltagarna ställde sig 

mycket positiva till det hela. 
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Nyström (2009) har sammanställt nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola 

och utbildning mellan åren 2005 till 2009. Denna rapport innehåller empiri insamlad 

från en bred skara av utbildningsnivåer. Allt från daghem och förskola till 

gymnasieskola och upp till akademi/lärarutbildning. Något som framkommer i 

Nyströms rapport är att varken grundskolan eller gymnasieskolan klarar sina 

jämställdhetsuppdrag. Detta då flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt 

i skolan, på grund av en traditionell syn på könen om hur flickor och pojkar är och bör 

vara. Vidare konstateras det att könsmönster lever kvar. Pojkar får mer talutrymme 

och större uppmärksamhet. Dessutom så står pojkarna för ordningsproblemen i 

skolan. Flickor upplever högre grad av stress i skolan, medan pojkar anstränger sig 

mindre och får sämre betyg.  

I rapporten Barns perspektiv på jämställdhet i skola - en kunskapsöversikt (SOU, 

2010:66) visar det sig att studenters uppfattningar om skillnader mellan tjejer och 

killar upprätthåller etablerade könsroller och att de, till viss del, förstärker de 

beteendemönster som anses typiskt kvinnligt och manligt. I samma rapport 

konstateras det att om elever bryter mot könsstereotypa roller så kan det leda till 

trakasserier från övriga elever. 

Betyg och könsstereotypa gymnasieval 

När det kommer till gymnasievalen är det väldigt könsstereotypt och flickor har i 

genomsnitt tio procent bättre betyg än pojkarna. Den här skillnaden har varit konstant 

under åtminstone 20 års tid. Flickor har bättre betyg i samtliga ämnen förutom idrott 

och hälsa. Pojkar hoppar också av gymnasieskolan i högre grad än vad flickorna gör, 

samt lämnar oftare skolan utan fullständiga betyg (Nyström, 2009). Även Wahlgren 

(2009) tar upp att gymnasievalen är bundna till personens kön till hög grad. Det har 

emellertid blivit något bättre med att några fler flickor idag väljer att gå program med 

teknisk inriktning. Samtidigt är det dock många flickor som väljer bort program som 

bygg eller fordonsprogrammet. Antalet kvinnliga studenter på högskolor och 

universitet och flickors betyg är jämförelsevis högre än deras manliga klasskamraters. 

Så länge som betygsgapet mellan killar och tjejer i skolan ökar, så är 

jämställdhetsarbete i skolan en självklarhet för att få det mer jämställt gällande 

studieresultaten (Heikkilä, 2015). 
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Kunskap om jämställdhet 

Enligt Wahlgren (2009) finns det en begreppsförvirring gällande termen jämställdhet. 

Jämställdhet är ett unikt svenskt begrepp som är väldigt svårt att översätta till andra 

språk. Det politiska målet med jämställdhet var att kvinnor och män skulle ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  Wernersson (2009) tar upp att varje lärare 

ges stort ansvar att själv integrera jämställdhet efter deras egna uppfattningar om 

jämställdhet och hur viktigt det anses vara för undervisningen. Detta betyder, enligt 

Wernersson, att det kan skilja sig mellan lärare och skolor rörande kunskap och 

intresse för vidareutbildning inom ämnet. Som det ser ut idag så integreras alltså 

jämställdhet med varje enskilt ämne utav läraren. Det är således upp till läraren själv 

att se hur jämställdhet ska få plats i ämnesundervisningen. Läraren har också i ansvar 

att införskaffa relevant kunskap inom ramen för jämställdhet (Heikkilä, 2015). Vidare 

menar Heikkilä (2015) att vissa ämnen ges större utrymme än andra när det kommer 

till att integrera undervisning om jämställdhet. Genom att jobba tillsammans ökar 

chanserna för en större förändring. Hela organisationen har en stor betydelse för hur 

jämställdhetsarbetet bedrivs. 

Metod   

Metodval  

Syftet med följande studie är att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka 

gymnasieelevers tankar och syn på genus och jämställdhet i skolan. Intervjumetoden 

som använts till denna studie är kvalitativ semistrukturerad intervju. Denna 

intervjuform har som fokus att ge en genomgripande förståelse för ett problem, en 

händelse eller en situation (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer kan variera ganska stort när det gäller 

hur forskaren väljer att tackla dem. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en 

lista över teman som ska beröras, i detta fallet frågor, som ofta kallas för en 

intervjuguide. Personen som intervjuas ges stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Frågorna behöver ej heller komma i samma ordning som i intervjuguiden. Även 

frågor som inte ingår i intervjuguiden kan komma att ställas, om intervjuaren knyter 

an till något som personen som blir intervjuad sagt. Anledningen att jag valt denna 

metod är för att få en så djup anblick som möjligt i elevernas tankesätt gällande genus 
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och jämställdhet. Det var även viktigt för mig att eleverna fick stor frihet att själva 

formulera sina svar. 

Intervjuerna till denna studie har alla utförts via programmet Skype där jag har 

intervjuat personerna via mikrofon. En person hade emellertid problem med sin 

mikrofon och vi tog då intervjun i textformat över Skypechatten. Valet att använda 

Skypeintervjuer grundar sig i att personerna som valt att delta i studien fanns i olika 

delar av landet. Dessutom var Skype ett väldigt flexibelt alternativ för mig som 

distansstudent. Bryman (2011) tar upp både för- och nackdelar med att intervjua på 

distans. Det kan vara svårt att tolka svaren om intervjun genomförs på telefon då 

kroppsspråket går förlorat. En fördel är att det blir mer praktiskt att intervjua på 

distans, dels då kostnaderna blir betydligt lägre samt att personen i fråga inte alltid har 

möjlighet att genomföra en intervju på annat sätt. 

Urval 

Det tar lång tid att genomföra intervjuer och rent praktiskt blir det omöjligt att utföra 

hur många intervjuer som helst, ett urval blir därför oundvikligt (Bryman, 2011). I 

denna studie har sex stycken gymnasieelever som studerar olika gymnasieprogram 

intervjuats. Eleverna representerar totalt sex gymnasieskolor runtom i landet. Detta 

då jag ville ha ett så blandat urval som möjligt. Dels inriktning som studeras, både 

praktisk och teoretisk inriktning, men även att både kvinnor och män blir 

representerade. Anledningen att jag valt just gymnasienivå är att jag tänkte att elever i 

den åldern skulle ha enklare att formulera sina uppfattningar och funderingar i ämnet 

än yngre elever. Jag har även valt att bara intervjua myndiga personer. Alltså personer 

som är 18 år och över. För att komma i kontakt med personerna som ska intervjuas 

använde jag mig utav ett forum på internet för svenska gymnasiestudenter. Tre av 

personerna, samtliga kvinnor, studerade på samhällsprogrammet. Resterande tre är 

män som studerade på mer praktiska gymnasieprogram. Två på Byggprogrammet och 

en på Elprogrammet.  

Genomförande och analysstrategier 

Här följer en presentation av hur intervjuerna till denna studie har gått till, samt en 

beskrivning av den analysmetod som jag valt för att analysera resultatet. 

Jag la upp ett inlägg om min studie på ett internetforum för studenter. Personerna som 

anmälde sitt intresse fick sedan ett informationsbrev (se bilaga 2) via epost. Av dessa 
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valdes tre kvinnor och tre män ut. Alla sex deltagare i studien är 18 år. Sedan lade jag 

till informanterna som kontakter på programmet Skype för att kunna genomföra 

intervjuerna. Dessa varierade i längd mellan 30 och 40 minuter. Alla intervjuer utom 

en skedde över Skypes röstchat. Då en person hade problem med sin mikrofon så tog 

vi själva intervjun i textformat. Vid intervjuerna spelade jag in samtalen som ett medel 

för att senare kunna bearbeta informantens svar. Innan inspelningen påbörjades så 

inhämtades samtycke från informanterna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

inspelning ett bra tillvägagångssätt eftersom man då kan fokusera på intervjun och 

informanten till skillnad om svaren skulle antecknas ned under intervjuns gång. Även 

Bryman (2011) menar att inspelning är ett bra redskap då man slipper blir distraherad 

av behovet att föra anteckningar om det som sägs. Bearbetningen av intervjuerna 

gjordes sedan genom transkribering till textformat av inspelningarna av de muntligt 

genomförda intervjuerna. Intervjun som skedde utan mikrofon i textformat skrev jag 

ut och behandlade som övriga intervjuer. Tholander och Cekaite (2015) skriver om 

vikten att noga överväga hur forskaren transkriberar ett inspelat samtal. 

Transkriptioner är alltid selektiva, och beroende på syftet med studien kan forskaren 

transkribera olika noggrant. Generellt gäller emellertid att försöka vara så noggrann 

som möjligt. Varje detalj kan spela roll vid analysen. Det är viktigt att kunna fånga både 

vad och hur det sägs av personen (Tholander & Cekaite, 2015). 

Efter all text transkriberats så var nästa steg att läsa igenom texterna för att få en mer 

övergripande förståelse av materialet. Bryman (2011) menar på att spela in och 

transkribera intervjuer bidrar till att förbättra vårt minne. Analysen blir också mer 

noggrann av vad människor har sagt. Sedan markerades citat som är kopplade till 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare delades detta in i olika teman för att lättare 

kunna presentera resultatet. Mina frågeställningar fungerade som teman där jag sedan 

sorterade in vad som passade bäst. Även nyckelord som jag fick från transkriberingen 

användes för att underlätta sorteringen av materialet. Fejes och Thornberg (2015) 

anser att utmaningen i kvalitativ analys är att kunna skapa mening ur en enorm mängd 

data. Att kunna hitta och skilja på det som är betydelsefullt och trivialt. I 

analysmetoden för denna studie så kommer det att både jämföras och hitta 

gemensamma uppfattningar såväl som variationer i deras syn och uppfattningar om 

frågeställningarna. 
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Etiska aspekter  

Denna studie följer de fyra huvudkraven som Vetenskapliga rådet har gett ut i sin 

publikation gällande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa fyra 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Varje deltagare informerades om deras roll i min studie samt vilka 

inslag den innehåller och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtycke 

inhämtades från undersökningsdeltagarna. Deltagarna informerades även om att 

samtalen spelades in och att fingerade namn kommer att användas i uppsatsen. 

Jag meddelade även deltagarna att studien sker på deras villkor vilket betyder att de 

när som helst kunde lämna studien utan min påverkan. Uppgifter rörande personer 

som ingick i undersökning behandlades med största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter förvarades säkert så icke-behöriga inte kunde ta del av dem. 

Tystnadsplikt gäller givetvis också. Slutligen gällande nyttjandekravet så är det att 

personuppgifter som samlats in för forskningsändamålet endast får användas till 

studien i fråga. Det är inte tillåtet att sälja eller låna ut uppgifter om enskilda 

människor till exempelvis företag (Vetenskapsrådet, 2017). 

Resultat  

I resultatdelen återges det informanterna berättade under intervjuerna. För att 

underlätta för läsaren har svaren delats in i olika teman med underrubriker som 

belyser uppsatsens frågeställningar. En kort presentation av informanterna följer 

nedan, alla har givits fingerade namn. 

Informanterna 

I punktlistan med informanterna har samtliga fått kodade namn tillsammans med 

deras ålder, könstillhörighet och gymnasielinje. 

Alexandra, 18 årig kvinna, samhällsprogrammet. 

Bianca, 18 årig kvinna, samhällsprogrammet 

Carolina, 18 årig kvinna, samhällsprogrammet 

David, 18 årig man, byggprogrammet  

Erik, 18 årig man, elprogrammet 

Fredrik, 19 årig man, byggprogrammet  
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Genus- och jämställdhetsuppfattningar hos eleverna 

Hos samtliga kvinnor som intervjuades så rådde det en positiv attityd rådande att 

skolan arbetade med genus- och jämställdhetsfrågor. Alla kvinnorna var överens om 

att det var bra att det står i gymnasieskolans läroplan att skolan har i uppdrag att 

främja de båda könens lika rätt och möjligheter. 

”För mig är det väldigt viktigt att skolan arbetar med frågor rörande genus 

och jämställdhet. Även om många har bilden att Sverige är jämställt så 

tycker jag det visar sig gång på gång att så inte alltid är fallet. Metoo-

rörelsen visade att det svenska samhället fortfarande har en lång väg kvar i 

arbetet, som måste börja redan i skolan.”  

 (Alexandra, 18 år, samhällsprogrammet). 

Vidare flikade Alexandra in att hon gärna skulle ha sett att skolan arbetade mer med 

dessa frågor än vad de redan gör. Hon menade på att det ser fint ut att ha det på papper 

i läroplanen, men att det även måste praktiseras mer i verkligheten. Detta exempelvis 

genom temadagar och fler föreläsare som tar upp jämställdhetsfrågor. Hon menar att 

det är mycket positivt att skolan jobbar med dessa värderingar även om det är i en 

mindre omfattning än hon hade önskat. 

Att skolan arbetar för lite med dessa frågor var även något som Bianca tog upp. Hon 

berättade att deras lärare i samhällskunskap var väldigt duktig på att lyfta nyheter 

gällande genus och jämställdhet som bidrog till diskussion. Tidigare hade de haft en 

annan lärare som nästan aldrig tog upp sådant i sin undervisning. Bianca menade att 

rätt lärare nog är väldigt viktig för om jämställdhetsfrågor ska tas upp på 

undervisningsagendan. En hel del utav lärarna som Bianca haft verkade inte ha haft 

några kunskaper om genus alls. 

Carolina var väldigt positiv till att den svenska skolan arbetade med genus och 

jämställdhetsfrågor. Hon berömde sin egen skola som tog dessa frågor på allvar. 

Carolina berättar även att skolan hon går på hade en temavecka dedikerad till 

jämställdhet och könsroller. Detta inspirerade senare Carolina och två skolkamrater 

att göra en kortfilm om jämställdhet till ett projekt som gjordes under en uppgift till en 

lektion i filmkunskap. 
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Hos männen var det lite mer blandade attityder gällande skolans genus- och 

jämställdhetsarbete. En utav killarna tyckte det var rent av onödigt att skolan jobbade 

med dessa frågor då det redan rådde jämställdhet i Sverige. 

”Det känns lite konstigt att skolan arbetar med genus och jämställdhet. Vi 

lever i Sverige och jag tycker alla har samma förutsättningar här, oavsett 

vilket kön som man tillhör. Dessutom tycker jag det mest handlar om hur 

utsatta kvinnor är. Inte ofta hör man hur män drabbas av exempelvis 

arbetsplatsolyckor i större grad. En annan grej verkar vara att personer 

som jobbar med genusfrågor verkar förneka att det finns biologiska 

skillnader mellan könen.” 

(Fredrik, 19 år, byggprogrammet). 

Fredrik menade på att frågor som dessa är väldigt viktiga men att de kanske inte är så 

aktuella i den svenska skolan utan mer behövs i utvecklingsländer. Han fick utveckla 

detta lite och menade att länder utanför Västeuropa hade större behov av detta än vi i 

Sverige. Fredrik berättade även att det går flera kvinnor i hans klass och att han själv 

hade en kvinnlig handledare under sin praktik. Han såg detta som väldigt viktigt och 

menade att det var ett sorts bevis på att det svenska genus- och jämställdhetsarbetet 

burit frukt. 

En annan informant, David, berättar att ett fackförbund besökte hans skola nyligen 

och pratade om just jämställdhet inom byggbranschen. Han tyckte besöket var väldigt 

viktigt då det kan råda en väldigt grabbig jargong på byggarbetsplatser. Detta, menar 

David, kan skrämma bort kvinnor från att söka sig till yrket. Han sa även att det kanske 

är viktigare att jobba med frågor som genus och jämställdhet på linjer där 

könsfördelningen är väldigt ojämn. Blir det mer jämställt så kanske fler vågar söka sig 

dit, tänker David. 

Även Erik vittnar om en väldigt grabbig jargong på elprogrammet. Han berättar om att 

det har förekommit en del diskussioner under lektionstid om hur det kan förekomma 

sexism i arbetslivet. David menar att detta kan förebyggas redan i skolan. Han ställer 

sig positiv till att skolan jobbar aktivt med dessa frågor. 

Enligt Erik så upplever många av hans manliga studiekamrater genus- och 

jämställdhetsfrågor som ”feministpropaganda”. På rasterna hade det förekommit 

diskussioner mellan eleverna där många var negativt inställda till frågor rörande genus 
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och jämställdhet. Erik tänker att detta kan bero på att studenterna har en missvisande 

bild av frågorna, och kanske inte själva har upplevt diskriminering som kvinnor utsätts 

för. 

När det kom till vad begreppen genus och kön betydde så rådde det lite olika 

uppfattningar. Samtliga tre kvinnor från samhällsprogrammet var överens om att 

genus är det som samhället påverkar genom kultur och normer. Kön ansåg man vara 

det biologiska. 

Hos männen var det två som, enligt de själva, inte riktigt visste skillnaden mellan 

begreppen. Fredrik berättade att han hört talas om genus men aldrig riktigt förstått 

meningen bakom. Han tänkte att genus kanske var ett forskarbegrepp som användes 

vid studier gällande könen. 

Gällande vad jämställdhet betydde för eleverna så var alla rörande överens om att det 

var att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. 

”Att både män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Bara för att du är 

kvinna så ska du inte behandlas på ett visst sätt utav en lärare. Alla ska ges 

samma chanser oavsett kön.” 

(Bianca, 18 år, samhällsprogrammet). 

Eller som David uttryckte det 

”Ja alltså, jämställdhet för mig är att båda könen ska ha samma 

möjligheter att lyckas. Samma rättigheter och ingen särbehandling 

beroende på vilket kön du har.” 

(David, 18 år, byggprogrammet). 

Upplevelser av jämställdhetsarbete i skolan 

Varenda en utav personerna som jag intervjuade berättade om att det hade förekommit 

jämställdhetsarbete på deras skola. Sedan kunde det variera ganska kraftigt i 

omfattningen och hur det tog sig uttryck. Det vanligaste var att det hade förekommit 

diskussioner under lektioner om jämställdhetsfrågor. Inte heller var det alltid klart om 

det var planerat jämställdhetsarbete från skolan. 

Majoriteten av personerna som intervjuades efterlyste mer genus- och 

jämställdhetsarbete i sina respektive gymnasieskolor. David berättade att förutom ett 

fackförbund som var där och pratade under en lektion, och en efterföljande diskussion 
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om jämställdhet, så hade han inte upplevt att skolan arbetat mer med frågorna. Han 

går sista året på gymnasiet och menar att skolan borde jobbat mer med dessa viktiga 

frågor. 

”Jag tror det var väldigt viktigt att hon blev inbjuden. Hon beskrev 

arbetsmiljön i byggbranschen som väldigt tuff för kvinnor. Detta på grund 

av grabbiga attityder. Hon fick mig att tänka till lite då hon sa att 

arbetsplatserna tappar värdefull kompetens på grund av sådana attityder. 

Personligen så tycker jag att skolan borde bjuda in fler sådana här 

representanter och arbeta mer för att alla ska bli accepterade oavsett kön.” 

(David, 18 år, byggprogrammet). 

Alexandra tyckte att hennes skola arbetat alldeles för lite med frågorna. Hon berättar 

att det kan skilja väldigt mycket från lärare till lärare om hur mycket inslag det blir av 

genus- och jämställdhetsarbete i klassrummet. En lärare de hade under års två av 

gymnasielinjen såg till att alla i klassrummet fick prata varje lektion. Detta eftersom 

pojkarna annars kunde ta över lektionen. Hur pojkarna tog över lektionen var genom 

att vara mer högljudda och skrikiga. Samtidigt upplevde Alexandra att läraren hade en 

lägre toleransnivå om tjejerna skulle stöka på samma sätt. Läraren som de sedan fick 

under årskurs tre hade inte samma fokus på att alla skulle få lika mycket talutrymme i 

klassrummet. 

Carolina var den enda som verkade väldigt nöjd med hur mycket hennes skola satsat 

på arbetet med genus och jämställdhet. Där hade kommunen anordnat en temavecka 

som berörde frågorna. Dessutom berättade hon att det förekommit mycket 

diskussioner om metoo-rörelsen under samhällskunskapslektionerna. Carolina ställer 

sig också den intressanta frågan om det inte hade varit för metoo-rörelsen, hade det då 

blivit lika mycket diskussioner om jämställdhet? Carolina menade på att det kanske är 

mer tack vare media än på grund av skolplanens läroplan som ledde till intressanta 

diskussioner. 

Bianca hade noterat att föreläsarna som hennes gymnasieskola bjudit in under hennes 

studietid var ungefär hälften kvinnor. Hon var inte helt säker på att detta var en del av 

jämställdhetsarbetet som skolan bedrev, men tyckte likväl att det var bra och viktigt. 

Bianca berättade också om en lärare som alltid såg till att det skulle bli jämställd 

fördelning mellan könen vid grupparbeten. När folk hade ifrågasatt varför man inte 
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fick välja grupp själv, så hade läraren sagt att det var för att man måste kunna 

samarbeta med alla senare när studenterna kommer ut i arbetslivet. 

Hur tar sig könstillhörighet uttryck mellan olika studenter? 

På frågan varför eleverna valt just den gymnasielinje som respektive person studerade 

på så var det på grund utav intresse och för att de kunde se en framtida arbetskarriär 

inom området. Nästan alla som intervjuades var överens om att kön kunde spela roll 

för gymnasieval. Om ett gymnasieprogram dominerades av män så kan det skrämma 

bort kvinnor från att söka då det kan råda en viss jargong där, menade en del. Likaså 

om personerna som studerar där har stereotypa föreställningar om hur könen ska vara. 

Ett exempel som David tog upp var att en del som studerar på byggprogrammet inte 

trodde att kvinnor hade samma förmåga att utföra det hårda arbetet som krävs inom 

byggbranschen. David menade också att personer som studerar på byggprogrammet 

gärna vill framställa sig som manliga just på grund av detta. Om man är svag så kan 

man bli betraktad som omanlig och på det sättet inte längre passa in i mallen. 

Alexandra hade en spaning om hur hon upplever att personer som studerar på 

estetprogrammet vågar ta ut svängarna mer när det gäller könsroller. Personerna där 

vågar leva utanför typiska könsnormer på ett helt annat sätt. Hennes egen förklaring 

till detta var att det kunde vara lite mer tolerant på en sådan linje då den har kulturell 

inriktning. Folk där vågar vara sig själva, menade Alexandra. Hon menade också att 

föräldrarnas inställning kan spela roll. Har man själv haft föräldrar som läst liknande 

linjer, eller har större förståelse för sådant så kan man få mer stöd och uppmuntrande 

inställning gällande hur man klär och beter sig. 

Erik menar att det kan råda en mer maskulin norm på byggprogrammet. Det kan finnas 

en bild av att man måste ha en viss kroppsfysik för att kunna utföra tunga lyft som kan 

krävas i byggbranschen. Erik menar att det inte finns samma krav på exempelvis 

program med it-inriktning då det inte behövs samma fysik. Erik trodde också att det 

inte bara behöver ha betydelse vilket kön man tillhör. Även andra faktorer så som 

vilken ekonomisk ställning familjen har, föräldrarnas utbildning och möjlighet att 

hjälpa barnen. Erik berättar även att hans pappa själv jobbar inom byggbranschen så 

det var ett bra val för honom att själv söka sig dit då han redan har inblick i yrket. 

Carolina berättade om en manlig klasskompis till henne som ville gå barn- och 

fritidsprogrammet och i framtiden bli förskolelärare. Men i sista stund hade han valt 

att söka till samhällsprogrammet. En av anledningarna ska ha varit att media skrivit 
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mycket om övergrepp som utförts av manliga förskolelärare. Carolina berättade vidare 

att det kan skilja sig mycket på hur killar från olika linjer beter sig. Enligt hennes 

erfarenhet var killarna som studerade på bygg lite mer skrikiga. När Carolina och 

hennes kamrater gick förbi lektioner för personer som studerade bygg så var det nästan 

alltid stökigt och bråkigt, majoriteten var killar. Något som hon inte hade upplevt i sin 

egen klass där det är jämn könsfördelning. Det rådde ett mer lugnare klimat där, 

menade hon. På frågan varför Carolina trodde det förhåller sig så här mellan klasserna 

så trodde hon att det både kan bero på att lärarna inte tar problemet på allvar. Vi hade 

nog inte kunnat bete oss så i vår klass utan konsekvenser från vår lärare. Kanske är det 

så att läraren är mer tolerant i en klass med en majoritet killar, tänker Carolina. 

Carolina tror även det kan vara något som studenterna fått med sig hemifrån. 

”Om studenterna själv är från ett hem som är stökigt med mycket väsen så 

kanske det kan spegla sig i skolan. Jag själv har haft turen att komma från 

ett hem där föräldrarna aldrig bråkar. Har jag behövt hjälp med skolarbete 

så har föräldrarna kunnat hjälpa mig.” 

(Carolina, 18 år, samhällsprogrammet). 

Analys   

Elevernas inställning till skolans arbete med genus- och 

jämställdhetsfrågor 

Hos de kvinnliga eleverna uppfattades det som mycket positivt att skolan jobbade med 

genus- och jämställdhetsfrågor. Hos männen var det lite mer blandade attityder. En 

elev tyckte det var onödigt att vi arbetade med dessa frågor i Sverige då personen tyckte 

att alla i Sverige redan hade samma förutsättningar. Samma informant gav uttryck för 

att personer som sysslar med genusfrågor skulle förneka biologiska skillnader mellan 

män och kvinnor. Enligt Hedlin (2010) är detta en vanlig missuppfattning. 

Genusforskare förnekar ingalunda biologiska skillnader. Däremot studerar 

genusforskare de fenomen och förhållande som rör det sociala och kulturella. 

Hos de andra två manliga informanterna rådde det en mer positiv inställning till 

genus- och jämställdhetsarbetet i skolan. Båda berättade att det behövdes med tanke 

på rådande jargonger respektive könsfördelningar på gymnasielinjerna där de 

studerade. Enligt Wahlgren (2009) är det många flickor som väljer bort program som 

bygg eller fordonsprogrammet. Det har gjorts stora insatser för att tjejer ska välja 
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teknisk inriktade program. Det har emellertid hindrat dem från att välja de mer 

yrkesinriktade programmen som har en alltför manlig jargong, så som elektriker och 

snickare. 

När det gäller vad jämställdhet betyder så var alla elever, både manliga och kvinnliga 

informanter, överens om att det var att kvinnor och män ska ha samma möjligheter 

och rättigheter. Vilket stämmer väl överens med Nationalencyklopedins beskrivning: 

”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.” 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

Mer jämställdhetsarbete efterfrågas 

Mia Heikkilä (2015) skriver att jämställdhetsarbete ofta kopplas ihop med arbetet som 

rör värdegrunden och likabehandling. Det klumpas ihop i arbetet som gäller alla 

former utav kränkande behandling och trakasserier. Det är även upp till varje enskild 

lärare att bestämma hur jämställdhet ska få plats inom ramen av sitt eget ämne. Det 

ligger också helt upp till varje enskild lärare att själv skaffa sig den kunskap som anses 

vara relevant. Heikkilä (2015) menar även att jämställdhetsarbetet inte ska vara något 

som avverkas på en temadag. Den ska vara integrerad i skolundervisningen och 

verksamheten. Den ska sätta prägel på undervisningen. Detta kan kopplas till att 

eleverna vittnar om ganska olika jämställdhetsarbeten på sina respektive skolor. Inte 

minst hur lärarna förhåller sig till frågorna. En elev beskrev hur det skiljde sig väldigt 

mycket hur deras första lärare integrerade ett jämställdhetsperspektiv i sin 

undervisning för att sedan få en lärare året efter som inte bedrev samma sorts 

pedagogik.  

En informant talar om att vissa lärare inte verkar ha så mycket genuskunskaper alls. 

Hedlin (2010) tar upp att lärare, enligt styrdokumenten, förutsätts ha ganska goda 

genuskunskaper. Dessa kunskaper är viktiga för att det ska vara möjligt att arbeta i 

enlighet med skolans jämställdhetsmål.  Wahlgren (2009) tar upp det faktum att 

lärarna inte utmanar de traditionella könsnormer i den utsträckningen som 

styrdokumenten gör gällande. Wahlgren menar på att det behövs specifik personal som 

har både tid och kunskap att kunna belysa normer och bidra till kunskap. Enligt 

informanterna så efterlyses mer genus- och jämställdhetsarbeten i skolorna. Att ha 

specifik personal som jobbar med just dessa frågor hade kunnat vara en lösning. Detta 

hade kanske dessutom kunnat leda till att det blev liknande arbete med 
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jämställdhetsfråga oavsett vilken skola eller gymnasielinje som man går i. I rapporten 

SOU 2010:83 beskrivs några redovisningar där eleverna fått ta del av 

utbildningsinsatser. Detta genom en obligatorisk kurs i livskunskap, som har 

jämställdhetsfrågor i fokus. Efter att metoden följts upp så har det varit ett positivt 

gensvar hos eleverna. Det har även noterats positiva förändringar bland eleverna. Även 

andra projekt som och som direkt involverar elever beskrivs. Till exempel olika samtal 

om alla människors lika värde har genomförts. Målet har då varit att alla ska få komma 

till tals. Även filmer har visats och sedan diskuterats i elevgrupper. Det har visat sig att 

engagera elever på detta sätt har fallit väl ut. Bland informanterna var det inte alltid 

eleverna hade varit så delaktiga i jämställdhetsarbetet som skolorna bedriver. Det 

kunde röra sig om att det kommit förbi någon föreläsare till skolan som eleverna fått 

lyssna på.  

Även metoo-rörelsen verkar ha satt igång en diskussion gällande jämställdhet i 

klassrummen. Flera elever berättade om att det under samhällskunskapslektionerna 

diskuterats en hel del om just metoo. Det visar på att det är viktigt att media tar upp 

frågor rörande genus och jämställdhet. Enligt Nyström (2009) är frågorna som lyfts i 

jämställdhetspolitiken i största grad påverkad av bland annat debatten som förs i 

media. 

När det kommer till manlig stökighet i skolan, som en informant berättade om, så 

visade Wester (2007) med sin forskning att stökighet och även ett visst mått av våld 

från pojkar tillåts och faller inom ramen för vad som förväntas i skolan. Detta 

accepterades av både lärare samt elever och tolkades som lek och skoj. Samma 

informant berättar om att klassens lärare hade en lägre toleransnivå ifall det var 

tjejerna som betedde sig stökigt. 

Elevernas utsagor om könstillhörighet 

Mycket utav det som vi förknippat med jämställdhetsarbete inom skolan har varit 

ganska ensidigt. Sedan 1970-talet har det handlat om att få tjejer att välja tekniska 

utbildningar. Utgångspunkterna har varit väldigt förenklade. Fokus har legat på att 

flickorna väljer "fel" och större resonemang har saknats (Hedlin, 2010). Varför 

informanterna i denna studie hade valt respektive gymnasielinje var på grund utav 

intresse och att de kunde tänka sig att jobba inom området. En del pekade också på att 

en manlig jargong kunde skrämma bort sökande från vissa program. Här är ett 

exempel på att det inte räcker med att bara välja ett program, det kan behöva förändras 
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saker i grunden. Innan tjejer ens blir intresserade av att söka till programmet kanske 

det måste föregås av ett jämställdhetsarbete. 

Enligt både Hedlin (2010) och Heikkilä (2015) så handlar inte bara jämställdhet om 

enbart manligt och kvinnligt, maskuliniteter och femininiteter. Det behövs även att 

man räknar in till exempel social bakgrund, etnicitet och sexuell läggning för att 

jämställdhet ska kunna rådas fullt ut och läras ut i skolorna. Det blir tydligt i 

intervjuerna med studenterna att social bakgrund kan vara viktigt. Dels att man kan få 

med sig värderingar hemifrån, men även att man kan få mer stöttning och hjälp 

beroende på vilket hem och social bakgrund man kommer ifrån. Även sexuell läggning 

kan spela stor roll om det råder en viss maskulin jargong på en gymnasielinje. Detta 

bekräftas av Ambjörnsson (2004) forskning där elever var rädda att hamna utanför 

könsnormen och betraktas som okvinnliga. Det framkommer i samma studie att 

tjejerna har väldigt snäva ramar att hålla sig inom för att inte bli betraktade som 

konstiga eller onormala. Tjejerna formas av flera maktstrukturer som samverkar. 

Fokus i Ambjörnssons studie var på genus, sexualitet och klass. 

Bland informanterna så blir det påtagligt att allt inte bara kan analyseras utifrån om 

någon är man eller kvinna. Killar som läser på bygglinjen upplevdes som mer skrikiga 

än manliga studiekamrater på samhällsprogrammet. Det vittnas även om att det råder 

en viss jargong på linjer likt byggprogrammet. Något som delvis kan kopplas till klass 

och andra faktorer. Enligt Wahlgren (2009) är det fortfarande som så att väldigt många 

tjejer väljer bort program med manlig jargong som kan förekomma på 

byggprogrammet. Forskare som förespråkar en intersektionell analys menar att ingen 

person är endast kvinna eller man. Inte enbart är det könsnormerna som är viktiga för 

kategoriseringar som leder till ojämställda villkor. Med en intersektionell syn utgår vi 

från att olika processer hänger samman och samspelar med varann. Processor som 

genus, sexualitet, etnicitet och social klass samspelar och rangordnar individer 

(Hedlin, 2010). 

En annan informant tar upp exemplet med en manlig kamrat som inte vågade söka till 

barn- och fritidsprogrammet på grund utav att media skrivit mycket om övergrepp som 

begåtts av manliga pedagoger. Eidevald (2016) pekar ut nackdelar som män upplever 

i yrket. Både gällande könsstereotypa förväntningar men även andra hinder som den 

kvinnligt kodade omsorgen och risken för att misstänkas vara pedofil. Hedlin (2010) 

tar upp att just uttrycket manlig förskollärare speglar den kvinnliga normen som är 
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knutet till omsorg eller barn. De förskollärare som är män är relativt få. Här kan vi se 

ett exempel som är skadligt för just män. Med ett kvinnligt kodat yrke där det dessutom 

förekommer skriverier i media om misstankar om övergrepp som skrämmer bort män.  

Hedlin (2010) skriver att heteronormativitet syftar på att heterosexualitet har en given 

normposition, och därtill finns det krav på att heterosexualitet gestaltas och tar sig 

uttryck på speciella sätt som upprätthåller en binär genusordning. Gränser sätts upp 

för vad som är "rätt" feminint respektive maskulint beteende. En informant beskriver 

att det kan råda en mer maskulin norm på byggprogrammet. Dessutom finns det en 

föreställning om att man ska ha en specifik kroppsfysik för att klara tyngre lyft. En 

grabbig jargong tillsammans med kroppsföreställningar kan nog bidra till att 

genusordningen förstärks i skolan.  

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers syn på genus och jämställdhet i 

gymnasieskolan. Men även arbetet som förs av skolan för att arbeta med dessa frågor. 

Den slutsatsen som kan dras av denna studie är att det råder en god syn på genus och 

jämställdhet samt arbetet kring det bland informanterna som intervjuas. Eleverna var 

till största del positivt inställda till att det arbetades med dessa frågor. Det framkom 

emellertid att arbetet med genus och jämställdhet såg väldigt olika ut beroende på 

vilken skola du gick på. Även vilken lärare som eleverna hade haft verkade spela stor 

roll för om frågorna skulle tas upp på agendan eller inte. Vidare tyckte den största 

majoriteten av eleverna jag pratade med att det förekom för lite arbete med genus- och 

jämställdhetsfrågor. 

Något som blivit mer och mer klart i takt med att jag arbetat med den här uppsatsen 

är att vi inte bara kan förhålla oss till kön när det kommer till hur elever blir bemötta i 

skolan. Wahlgren (2009) pekar på att jämställdhet kan vara ett för snävt begrepp. 

Istället, menar Wahlgren, att man kanske ska föra in ett nytt begrepp där man istället 

ska utgå från jämlikhet och likabehandling. 

Eftersom studien endast innefattar sex gymnasieelever så kan jag inte uttala mig hur 

alla elever syn och tankar på genus och jämställdhet är. Inte heller hur det ser ut i 

samtliga svenska gymnasieskolor gällande hur genus- och jämställdhetsarbetet tar sig 

uttryck. Men vissa tendenser spricker emellertid igenom hos gruppen jag undersökte 

vilket skulle kunna bidra till idéer för framtida forskning. 
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Metodologiska reflektioner 

Att jag valde att intervjua tre män och tre kvinnor istället för endast ett kön gjordes av 

den anledningen att försöka se om attityderna skiljer sig mellan könen rörande genus 

och jämställdhet. Dessutom anser jag det vara av stor vikt att båda könen representeras 

och får säga sitt i undersökningen. Alla kvinnorna i studien studerar på teoretiska 

program medan männen läser mer praktiska gymnasielinjer. Jag la ingen större fokus 

på vilka linjer informanterna läste så länge både praktiska och teoretiska utbildningar 

blev representerade i undersökningen. Studien är ju inte så omfattande att resultatet 

kommer ge oss ett fullständigt svar för hur det ser ut för alla studenter i Sverige utan 

är utformad så att den ger oss en liten inblick i några elevers tankar och syn om genus 

och jämställdhet. Något som kan ses som en begränsning i denna studie är det låga 

antalet intervjuade elever. En större undersökning med fler informanter hade kunnat 

ge oss ett mer utförligt resultat. Planen var från början att intervjua åtta personer. 

Detta visade sig inte vara möjligt på grund utav tidsbegränsningen. 

Vidare forskning 

En svårighet har varit att hitta relevanta studier för genus- och jämställdhetsarbete i 

gymnasieskolan. Det var inga större problem att hitta studier som var gjorda i 

förskolan eller grundskola. Därför är det viktigt att det fortsätter forskas om detta även 

på gymnasienivå. En efterlysning om att gräva vidare om hur uppdraget om att främja 

jämställdhet inom gymnasieskolan är också på sin plats. Detta då det verkar se väldigt 

olika ut i landet beroende på vilken skola och gymnasielinje du går på. 

Tack 

Tack till samtliga elever som ställde upp och lät sig intervjuas. Stort tack även till min 

handledare Limin Gu vars vägledning och värdefulla kommentarer har varit till stor 

hjälp. 
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Bilaga 1  

Bilaga 1. Informationsbrev till eventuella deltagare 

Hej! Jag heter Carl Oscar Lorin och studerar en kandidatkurs i pedagogik på Umeå 

universitet. Detta innebär att jag ska skriva en uppsats. Jag har då valt att undersöka 

tankar och synen på genus och jämställdhet samt arbetet kring detta i skolan hos 

svenska gymnasieelever. Har du fått detta brev så är det för att jag vill att du ska delta 

i min studie. Detta är givetvis helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Jag beräknar att intervjun kommer ta cirka 30 minuter. Studien kommer 

finnas tillgänglig för läsning efter publiceringen. Jag kommer använda fingerade namn 

i studien. 

Ytterligare kontaktuppgifter 

xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  

Bilaga 2. Intervjuguide 

Hej och tack för att du valt att delta i min studie. Jag kommer att ställa dig några frågor 

och om du inte vill svara på någon utav dem så är det helt i sin ordning, säg bara till. 

- Vilken gymnasielinje går du? 

- Varför valde du just denna linje? Tror du det spelar någon roll vilken linje man 

väljer beroende på könet man tillhör? 

- Vad innebär jämställdhet för dig? 

- Vad betyder följande begrepp för dig – genus och kön? 

- I gymnasieskolans läroplan om jämställdhet så har skolan i uppdrag att främja 

de båda könens lika rätt och möjligheter. Vad har du för tankar om detta? 

Bra/dåligt? 

- Har du märkt av att skolan du går i arbetar med genus och 

jämställdhetsfrågor?  

- Om ja, ge gärna lite konkreta exempel på hur du märkt att skolan arbetar med 

dessa frågor. 

- Tycker du att det är positivt att skolan arbetar med genus- och 

jämställdhetsfrågor? 

- Har du märkt någon skillnad i hur könstillhörighet kommer till uttryck mellan 

olika studenter?  

- Om ja, vad tror du det beror på? 

 

 


