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Abstract  

Studien har sin utgångspunkt i ett genusperspektiv och syftar till att undersöka 

högstadieelevers inställning till bildämnet. Studiens metod utgörs av en kvalitativ 

intervjustudie som innefattat tio informanter. Informanternas svar har analyserats med hjälp 

av ett kodningsprotokoll och presenteras i resultatkapitlet. Teorierna som används i studien 

utgörs av Zimmerman och West teori om ”doing gender”, Thornbergs socialidentitetsteori 

och självkategoriseringsteori. Samt en sociokulturell teori om didaktikens situerade natur 

utifrån hur människor har lärt sig att handla och handlar utifrån social kontext. Resultatet 

presenteras med hjälp av de tre frågeställningarna som legat till grund för studien: ”vad anser 

pojkar respektive flickor om bildämnet”, ”finns det någon skillnad mellan pojkar och flickors 

inställning till bildämnet” samt ”hur tar sig flickor och pojkars inställning till bildämnet i 

uttryck”. Resultatet av studien visar att pojkar och flickor upplever och har olika syn på 

bildämnet. Detta tar sig i uttryck genom att flickorna har en positiv inställning till bildämnet 

som helhet. Pojkarna har en splittrad uppfattning av bildämnet. Av resultatet har det 

framkommit att de markanta skillnaderna mellan pojkar och flickors inställning till bildämnet 

är att flickor värderar ämnets kunskaper i ett ”här och nu” perspektiv. Pojkarna värderar 

ämnets kunskaper utifrån sina framtida planer på yrkesval. De tio informanterna skiljer sig 

även när det kommer till synen på kreativitet. Flickorna ser sig själva och andra flickor som 

mer kreativa än pojkar. Pojkarna ser flickor som mer kreativa än pojkar. Enligt informanterna 

har det med att göra hur flickor och pojkar förväntas vara. Pojkarna upplever att de mansideal 

de förväntas följa inte värderar kreativitet på samma sätt som andra egenskaper. Resultatet av 

studien diskuteras vidare i studiens diskussionskapitel. Studien avslutas med en 

sammanfattning och de slutsatser som arbetet med studien har kommit att leda fram till.  

Sökord: normer, kreativitet, mansideal, kvinnoideal, doing gender  
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1. Inledning 
 

Människors liv präglas av sociala och kulturella tankekonstruktioner. Dessa 

tankekonstruktioner kan ta sig i uttryck på många olika sätt. De sociala och kulturella 

tankekonstruktioner som riktar sig till hur män och kvinnor utifrån sina kön förväntas leva 

kallas för genus.
1
 

Studien har sin utgångspunkt i ett genusperspektiv. Anledningen till detta är att studien har 

skapats och genomförts med inspiration från en VFU-rapport som jag tidigare under min 

utbildning genomfört. VFU-rapporen kom att bli en avgörande faktor till mitt val av ämne. 

Resultatet av min VFU-rapport som baserades på intervjuer med fyra bild- och formelever på 

gymnasiet, visade att eleverna upplevde att rådande samhällsnormer påverkar ungdomars val 

av gymnasieprogram och framtida yrke. Resultatet visade också att pojkar drar sig för att söka 

vissa gymnasieprogram eftersom det strider mot de manliga könsmönstren och att flickor 

tenderar att inte söka sig till gymnasieprogram som av normen anses strida mot de kvinnliga 

könsmönstren. Informanterna som medverkade i studien vittnade om att bild och 

formprogrammet i samhällets ögon och utifrån normen anses vara ett ”tjejprogram” då 

kreativitet värderas som kvinnligt. Det som informanterna uppfattade som problematiskt med 

detta var att flickor och pojkar påverkas negativt av samhällsnormer när det kommer till valet 

av gymnasieprogram, andra utbildningsformer och framtida yrken. Informanterna ansåg att de 

rådande samhällsnormerna kan bidra till att flickor och pojkar drar sig för att söka 

utbildningar och arbeta inom yrkesområden som anses vara avvikande utifrån de sökandes 

könstillhörighet.
2
  

Även om VFU-rapporten varit en inspirationskälla till arbetet är studien inte en förlängning av 

den. Istället väckte rapportens problemområde ett intresse att utföra en undersökning kring 

vilka inställningar och uppfattningar högstadieungdomar har till bildämnet utifrån ett 

genusperspektiv.  

Den svenska skolans läroplan är tydlig när det kommer till vilka grundläggande demokratiska 

värderingar som ska prägla och genomsyra undervisningen. Lärare och elever ska aktivt 

motverka mobbning, kränkningar och trakasserier. Varken elever eller lärare ska behöva vara 

rädda att utsättas för kränkande och diskriminerande behandling när det befinner sig inom 

skolans väggar.
3
  Läroplanens etiska och moraliska grund är lika tydlig om hur flickor och 

pojkar ska bemötas. Enligt läroplanen ska undervinsingen vara jämställd och syfta till att 

motverka stereotypa och ”traditionella” manlighets och kvinnlighetsideal.
4
  

 

                                                           
1 Nationalencyklopedin (Hämtad 2014-12-16) 
2 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm Univ, 2004. Diss. Stockholm : 
Ordfront. 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket, 2011, s 7-8. 
4 Ibid, s 8. 
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Utifrån detta kan man ställa sig frågan om det är möjligt att elevernas uppfattning av 

manlighet och kvinnlighetsideal kan komma att påverkas av ett aktivt pedagogisk arbete för 

att motverka dem, eller är tankekonstruktionerna om manligt och kvinnligt så djupt rotade hos 

individer att vad som är manligt och kvinnligt är svårt att bortse ifrån.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv undersöka och utveckla kunskap om vilka 

inställningar elever på högstadiet har till bildämnet. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad anser flickor respektive pojkar om bildämnet? 

 Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickors inställningar till bildämnet? 

 På vilka sätt tar sig flickor och pojkars inställningar till bildämnet i uttryck? 
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2. Bakgrund och litteraturgenomgång 
 

Detta kapitel ger en bakgrundsöversikt till det givna ämnesområdet. Kapitlets första del består 

av en begreppsapparat som innehåller signifikanta ord och begrepp som kommer att användas 

i studien. Kapitlets andra del innefattar en översikt av genusforskningens framväxt. Där efter 

följer en redogörelse av hur manlighetideal och kvinnlighetsideal präglar individer. Hur 

kvinnliga och manliga normer inverkar på sexualiteten samt en översikt av den Svenska 

skolans styrdokument och dess värdegrund. Bakgrundskapitlet avslutas med en redogörelse av 

hur och vad bildämnet vid den svenska skolan ska syfta till och innehålla. 

2.1 Begreppsapparat 

På grund av att studien tills stor del berör genus är det av relevans att klargöra vissa begrepp 

som används inom fältet för genus. Begrepp som kommer att beröras i studien kommer att 

förklaras i begreppsapparaten nedan. 

2.1.1 Biologisk könstillhörighet 

Den biologiska könstillhörigheten utgörs av det faktum att människor föds med antingen 

kvinnliga könsdelar eller manliga könsdelar. Enligt den biologiska könstillhörigheten 

kategoriseras individer utifrån sitt biologiska kön. Där av har det biologiska könet ingenting 

med den sociala konstruktionen av kön att göra.
5
 Undantag finns då det i vissa fall föds 

människor med både kvinnliga och manliga könsdelar.
6
 

2.1.2 Genus 

Genus är ett begrepp vars syfte är att bringa klarhet i de kulturella och sociala föreställningar 

och faktorer som bidrar till att kvinnor och män utifrån sin biologiska könstillhörighet 

förväntas leva på ett visst sätt.
7
 Inom området för genusforskning kallar vissa dessa 

förväntningar för en social konstruktion av kön.
8
 Det vill säga att individer utifrån sin 

biologiska könstillhörighet handlar på ett specifikt sätt eftersom de lärt sig att vissa handlingar 

är manligt betingade och andra är kvinnligt betingade.
9
  

2.1.3 Genusordning 

Begreppet genusordning syftar till att beskriva den uppdelning av vad som tillskrivs kvinnor 

och vad som tillskrivs män. Genusordningen upprätthålls bland annat på grund av att 

människan ser genusordningen som en naturlig del av samhället samt den sociala och 

kulturella verklighetsvärld som människan lever i.
10

 

 

 

                                                           
5 Josefson, Helena, Genus - hur påverkar det dig?. 1. Uppl. Stockholm: Natur och kultur, 2005, Sid 2. 
6 Nationalencyklopedin. (hämtad 2014-09-19). 
7 Josefson, Helena, 2005, s 5. 
8 Ibid, s 13. 
9 Ibid, s 17. 
10 Ibid, s 17. 
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2.1.4 Norm 

Normer baseras på tankekonstruktioner om vad som anses vara ”normalt” och vad som anses 

vara ”onormalt”. Norm begreppet uppträder i olika sammanhang och har olika inriktning. 

Man kan tala om samhällsnormen det som anses vara accepterat utifrån samhällets syn. Andra 

former av normer är tillexempel könsnormer då normen utgörs av en tankekonstruktion om 

hur kvinnor och män förväntas leva utifrån sitt biologiska kön.
11

 

2.1.5 Hegemonisk maskulinitet 

Ordet hegemoni härstammar från grekiska och betyder ledning/ledarskap.
12

 I samband med 

genusforskning har begreppet hegemoniskt maskulinitet lyfts fram av forskaren R. W 

Connell. Connell menar att hegemonisk maskulinitet genomsyrar genusordningen. Resultatet 

av detta blir att det rådande maskulinitetsidealet blir dominerande och påverkar både normer 

och könsmaktssystemet.
13

 Det tar sig i uttryck genom att den hegemoniska maskuliniteten 

bidrar till att de män som följer mansidealet får en outtalad makt över andra kvinno – och 

mansroller. På så sätt kan ta de som följer och uppfyller kraven för hegemonisk maskulinitet 

sätta sig i dominerande ställning över andra normsystem och ideal.
14

 

2.2 Genusforskningens framväxt 

Genusforskningens framväxt tog fart under 1970-talet. Anledningen till det berodde främst på 

olika feministiska rörelsers kritik mot den könsmässiga ojämlikhet och diskriminering i den 

tidens samhälle.
15

 Under 1960-talet hade personer inom den akademiska världen reagerat över 

att i stort sett all forskning var androcentrisk.
16

 Problematiken med detta var att forskning och 

forskningsresultat som uteslutande var baserad på män antogs också gälla för kvinnor.
17

 Detta 

kom att leda till att en rörelse inom den akademiska världen började växa fram. Rörelsen hade 

som utgångspunkt att komplettera den mansdominerade kunskapsbilden med en kunskapsbild 

som innefattade kvinnor.  Argumentet för att den akademiska världen skulle komplettera den 

androcentriska kunskapsbilden utifrån både män och kvinnor var att den androcentriska 

forskningen skulle bidra till en orättvist och ett ofullkomligt förhållningsätt till kvinnor.
18

  

Genusforskningen befinner sig i en aktiv utvecklingsfas, främst på grund av att 

genusforskningens grund började växa fram för 30-40 år sen och är på så sätt ett relativt nytt 

forskningsområde. Under de senaste åren har genusforskningen inom den akademiska världen 

blivit ett etablerat kunskapsfält och i stora delar av världen bedrivs genusvetenskaplig 

forskning.  

                                                           
11 Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.), Skola i normer. Malmö: Gleerup, 2008, s 10-11. 
12 Folkesson, Per. Nordberg, Marie. & Smirthwaite, Goldina. (red.), Hegemoni och mansforskning [rapport från nordiska workshopen i 

Karlstad 19 - 21 mars 1999]. Enskede: TPB, 2007, s 37. 
13 Ibid, s 39. 
14 Ibid, s 40. 
15 Vetenskapsrådet: Genusforskning i korta drag, vetenskapsrådets kommitté för genusforskning, s 2. 
16 Manscentrerad. 
17 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål, Uppdaterad och omarb. Version. Växjö: Institutionen för 

pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2010, s 15. 
18 Vetenskapsrådet: Genusforskning i korta drag, vetenskapsrådets kommitté för genusforskning, s 2.  
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En bidragande orsak till genusvetenskapen och genusforskningens spridning har att göra med 

att det inom politiken blivit allt vanligare att lyfta fram jämställdhetsfrågor av olika slag.
19

  

Även om genusforskningen har blivit ett etablerat forskningsområde har kritik lyfts fram mot 

genusforskningen. Kritiken utgörs av en uppfattning av att genusforskningens egentliga syfte 

skulle vara att förneka kvinnor och mäns biologiska könstillhörighet.
20

 Att män och kvinnor 

skiljer sig från varandra kroppsligt och biologiskt är ett faktum, speciellt med tanke på att män 

och kvinnors könsorgan och kroppar ser olika ut och tjänar olika syften när det kommer till 

reproduktion. Detta faktum förnekar inte genusforskning då genusforskningens syfte är att 

bringa klarhet och utveckla kunskap om de kulturella och sociala föreställningar och faktorer 

som bidrar till att kvinnor och män utifrån sin biologiska könstillhörighet förväntas leva och 

agera på ett visst sätt.
21

 

2.3 Människan och genus 

Människan som varelse är beroende av att tolka sin omvärld genom tankekonstruktioner som 

syftar till att hjälpa henne att förstå världen runt sig. En tankekonstruktion bygger ofta på att 

kategorisera och skapa förhållningsätt att sträva och leva efter. Vad som är manligt och vad 

som är kvinnligt är en sådan tankekonstruktion och den finns rotad i samhällets struktur.
22

 

Bortser man från tankekonstruktionen kring vad som är manligt (manlighet) och kvinnligt 

(kvinnlighet) är det tydligt att det enda som skiljer män och kvinnor från varandra är den 

biologiska kroppen.
23

  

De manliga och kvinnliga könsnormerna utgörs och baseras på en social struktur. Det är 

människan som har ”bestämt” vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Olika manlighets 

och kvinnlighetsnormer uppfattas annorlunda inom olika kulturer och genom olika tidsepoker. 

På så sätt finns det inte ”ett” genuint könsideal då könsnormer omformas genom tid.
24

 

2.4 Manlighetsideal 

Ordet manlighet och dess innebörd tolkas olika beroende på vem som väljer att definiera 

begreppet. Där av använder man sig inom maskulinitetsforskningen av begreppet hegemonisk 

maskulinitet när man syftar till att förklara vad manlighet är. Den hegemoniska maskuliniteten 

beskriver föreställningen av den manlighet som för tillfället är det manlighetsideal som män 

förväntas leva upp till och vill sträva efter att uppnå.
25

 

Manlighetsidealet ter sig annorlunda inom olika kulturer och har skiftat mellan olika 

tidsepoker. Under 1700-talet liksom idag kretsade manlighetsidealet kring bland annat 

utseende och känsloliv. Den perfekta mannen skulle värna om sitt yttre och på så sätt behaga 

sin omgivning. Utseendemässigt skulle männen ha långt hår och klä sig i vackra färgstarka 

klädesplagg. Känslomässighet var viktigt då männen skulle vara romantiska, känsliga och 

kunna ge uttryck för sin känslomässighet till exempel genom att gråta eller genom 

                                                           
19 Lykke, Nina, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 1 uppl. Stockholm: Liber, 2009, sid 18. 
20 Hedlin, Maria, 2010, s 16. 
21 Josefson, Helena, 2005, s 5. 
22 Ibid, s 15. 
23 Ibid, s 15. 
24 Connell, Raewyn, Gender, Polity, Cambridge, 2002, s 11-10.  
25 Elvin-Nowak, Ylva & Elvin-Nowak, Ylva, Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män, [Ny utg.]Stockholm: 

Bonnier, 2012, s 131. 
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känslomässiga handlingar.
26

 Under 1800-talet förändrades mansidealet och kom att bli mer 

centrerad kring tanken på att den perfekte mannen skulle sträva efter att ha en stark karaktär 

och vara kontrollerad. Till skillnad från 1700-talet mansideal utgjordes 1800-talets mansideal 

av att män inte skulle låta sig styras av sina känslor, eller någon annans känslor. Idealet 

präglades också av att mannen skulle vara hårt arbetande och gärna framgångsrik inom sitt 

arbetsområde.
27

  

1800-talets mansideal är mycket likt de mansideal som präglar det västerländska samhället 

idag. Det nutida idealet utgörs också av att mannen förväntas vara självständig, hårt arbetande 

och inte visa för mycket känslor. Mannen anses kunna ta ansvar för sig själv och för sin 

partner (kvinnlig partner då den perfekte mannen enligt det rådande idealet är heterosexuell). 

Dagens mansideal skiljer sig mycket från 1700-talets när det kommer till känslomässighet. 

Dagens mansideal utgår ifrån att män förväntas värdera sex och sexuella relationer högre än 

känslomässighet och fysisk närhet.
28

  

Även om 1800-talets och dagens mansideal har präglats och präglas av en bild av den perfekte 

mannen som en känslomässigt stark och stabil människa som inte ska låta sig påverkas av sina 

känslor, visar statistik utfärdad av svenska socialstyrelsen att under år 2013 valde 1104 män i 

åldrarna 15 – 65+ att avsluta sina liv genom självmord. Bland kvinnor var antalet mer än 50% 

lägre då det under 2013 var 496 kvinnor som tog livet av sig.
29

  

Karolinska institutet som presenterar självmordsstatistiken har på uppdrag av Stockholms läns 

landsting publicerat en rapport om orsaker till varför människor väljer att begå självmord.
30

 

Rapporten fokuserar främst på barn och ungas självmordshandlingar. Enligt rapporten finns 

det flertalet riskfaktorer som kan bidra till att barn och unga väljer att begå självmord. Den 

fysiska utvecklingen hos ungdomar anses vara en bidragande orsak främst när det gäller 

pojkar. Enligt rapporten riskerar pojkar som sent kommer in i puberteten att drabbas av dåligt 

psykiskt mående och känna känslor av utanförskap. Anledningen är att pojkar som tidigt 

börjar utvecklas fysiskt får en högre ställning bland andra pojkar, tillexempel i en skolklass 

eller i någon annan form av social gruppering.
31

 En annan grupp som löper stor risk att 

drabbas av självskadebeteenden och självmordstankar är de ungdomar som har svårt att 

identifiera sin sexuella läggning. Framförallt gäller detta de ungdomar som senare kommer ut 

som homosexuella. Ungdomar som har en sexuell läggning som avviker från det rådande 

heteronormativa samhället upplever enligt rapporten en rädsla av att inte bli accepterade av 

klasskompisar, vänner och familj och på så sätt befinna sig utanför normen.
32

 

Rapporten visar också att pojkar är i stor utsträckning mer benägna att ta sina liv på grund av 

att de inte har en lika utvecklad kommunikationsförmåga som flickor. Pojkar tenderar att 

trycka undan sina känslor och inte prata om dem. En konsekvens av detta är att pojkar oftare 

                                                           
26 Josefson, Helena, 2005, s 24. 
27 Ibid, s 24. 
28 Ibid, s 26. 
29 Karolinska institutet  (hämtad 2014 -10-28)  
30 Åkerman Alin, Britt. NSAP – Naionella prevention av suicid och psykisk ohälsa. Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. 
Karolinska institutets folkhälsoakademi, Stockholm, 2009. 
31 Åkerman Alin, Britt, 2009, s 5. 
32 Ibid, s 5. 
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lyckas genomföra ett självmordsförsök, eftersom de sällan visar upp några tendenser på att 

vara suicidala. På så sätt hinner inte omvärlden agera innan det är försent.
33

 

2.5 Kvinnlighetsideal 

Den ideala kvinnobilden har likt den manliga utvecklats och varierats genom olika tidsepoker 

och ter sig annorlunda inom olika kulturer. Det som i stort sätt varit gemensamt för 

kvinnoidealet är att kvinnlighet har och är underordnat manligheten.
34

 

Manlighetens dominans över kvinnligheten har medfört konsekvenser för kvinnor, framförallt 

har kvinnor inte haft samma möjligheter och rättigheter som män. Fram till 1800-talet var det 

i princip omöjligt för en kvinna att skaffa sig någon form av utbildning. Anledningen till detta 

var att det enligt dåtidens könsnormer ansågs att kvinnans plats var i hemmet där hon skulle 

sköta hushållssysslor och ta hand om familjen.
35

  

Kvinnors politiska rättigheter har också varierat under olika tidsepoker. Framförallt har 

kvinnor inte haft samma politiska rättigheter som män. År 1921 infördes kvinnlig rösträtt i 

Sverige. Vilket innebar att kvinnor fick samma rättigheter som män att rösta i politiska val. 

Argumenten mot kvinnlig rösträtt var att kvinnan ansågs vara inkapabel att ta politiska beslut 

då kvinnor inte var kognitivt mogna. Det fanns även en oro bland de svenska riksdagsmännen 

att kvinnlig rösträtt skulle förändra Svenska staten på ett negativt sätt då det ansågs att 

kvinnlig rösträtt skulle bidra till att den Svenska staten skulle bli feminiserad.
36

 Det vill säga 

att Svenska staten och riksdagsbeslut skulle komma att bli kvinnligt präglade.  

Historiskt sett och enligt ideal utgör den kvinnliga kroppen en stor del av kvinnoidealet. 

Dagens kvinnoideal utgår ifrån att en kvinnas kropp ska vara smal, en kvinna ska helst ha 

stora bröst, ingen hårväxt på ben, under armar eller på könet. En bidragande orsak till varför 

bilden av den ”perfekta kvinnokroppen” upprätthålls har att göra med det 

konsumtionssamhälle vi lever i idag.  Reklamer för skönhet och viktminskningsprodukter, 

smink och kläder visar ofta upp kvinnor utifrån den ”perfekta” kroppen präglat av 

kvinnoidealet.
37

 Kvinnans känslomässighet har också utgjort en stor del av kvinnoidealet. 

Under 1800-talet genomfördes forskning baserat på och inriktad mot kvinnors psyke. 

Resultatet av forskningen på det kvinnliga psyket kom att leda fram till ett antagande om att 

det fann sjukdomar som enbart drabbade kvinnor. Bland annat hysteri och neurasteni (trötthet 

och överkänslighet). Båda dessa sjukdomar ansåg forskare var direkt sammanlänkade med 

den kvinnliga sexualiteten. Denna typ av forskning kom även att bidra till en föreställning om 

att kvinnor var psykiskt svagare än män.
38

 

Parallellt med kvinnoidealet förhållningsätt till det kroppsliga och känslomässiga, finns det en 

föreställning om den perfekta kvinnan som en bra och ömsint moder som ska kunna balansera 

familjeliv och arbete.
39

 I en rapport utfärdad av Karolinska institutet som handlar om 

bakomliggande orsaker till barn och ungas psykiska ohälsa och suicidala handlingsmönster 

                                                           
33Åkerman Alin, Britt, 2009, s 10,  
34 Josefson, Helena, 2005, s 31-32. 
35 Backlund, Berith & Sjödahl Hayman, Anna (red.), Kvinnohistoria i Sverige, [KvinnSam], Göteborg, 201, s 27. 
36 Ibid, s 35. 
37 Josefson, Helena, 2005, s 34. 
38 Ibid, s 32. 
39 Ibid, s 38. 
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visar att det finns aspekter inom forskningsområdet som enbart är kopplade till flickor.
40

 

Rapporten visar att flickor är mer benägna att ta större ansvar än vad pojkar gör. Flickor 

förväntas ta ansvar för sig själva och för andra.
41

 Forskningen som ligger till grund för 

Karolinska institutets rapport visar också att kraven på ungdomar idag ofta är väldigt höga. 

Kraven kretsar kring att få bra betyg i skolan och på så vis kunna söka sig till högre 

utbildningsformer. Även kraven på utseende är höga bland ungdomar, framförallt hos 

flickor.
42

 

2.6 Sexualitet 

Mansidealet och kvinnoidealet innefattar också förväntningar på vilka män och kvinnor 

förväntas ha kärleks- och sexuella relationer tillsammans med. Mansidealet och kvinnoidealet 

utgår ifrån att kärleks- och sexuella relationer bygger på heteronormativitet. Det betyder att 

det rådande sexualitetsidealet är heteronormativt vilket innebär att människors kärleks – och 

sexuella relationer ska ske mellan kvinna och man. Andra sexuella identiteter och relationer 

så som homosexualitet, bisexualitet och transsexualism är underordnad och avviker ifrån 

heteronormativitetens dominans och är på så sätt avvikande från den rådande 

sexualitetsnormen.
43

  

Sexualiteten har inverkan på både manliga och kvinnliga ideal. Eftersom det rådande 

sexualitetsidealet för både kvinnor och män är heteronormativitet så genomsyrar och 

återspeglar sig heteronormativitet på många olika sätt i samhället. Till exempel antar man att 

en familj består av mamma, pappa och barn vilket är en heteronormativ familjekonstellation.
44

  

 

2.7 Skolan och dess värdegrund 

Svenska skolan bedriver sin verksamhet utifrån skollagen som utfärdats av regeringen. 

Skollagen är tydlig när det gäller elevers rättigheter och hur skolan ska bemöta sina elever.  

I skollagen under paragraf fem går det att läsa 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
45

 

Kopplat till genus framkommer det att eleverna oberoende av biologisk könstillhörighet, 

sexuell läggning eller könsidentitet inte ska behandlas olika eller kränkas av skolpersonal eller 

                                                           
40Åkerman Alin, Britt, 2009. 
41Ibid, s 7. 
42Ibid, s 7. 
43Josefson, Helena, 2005, s 99 – 100. 
44 Connell, Raewyn, 2002, s 94. 
45 Riksdagen (hämtad 2014-09-22) 
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andra elever. Skolans verksamhet ska även formas utifrån jämställdhetstanken, det vill säga 

att män och kvinnor är lika mycket värda. 

Den Svenska grundskolans läroplan ”Läroplan för grundskola, förskoleklass och 

fritidshemmet 2011” utgörs av och vilar på skollagens riktlinjer och bestämmelser om hur 

Svenska skolans verksamhet ska utformas och bedrivas.
46

 Lgr 11 innehåller läroplaner för 

grundskolans ämnen, betygskriterier samt den värdegrund som varje Svensk skola ska utgå 

ifrån. Värdegrunden utgörs av att utbildningen vid varje Svensk skola ska vila på en 

demokratisk grund. Utbildningen ska bidra till att elever utvecklar respekt för de mänskliga 

rättigheterna.
47

 

Förståelse och medmänsklighet är också en del av den värdegrund som skolan ska vila på. 

Enligt Lgr 11 innebär det att omsorg för elevers välbefinnande och utveckling ska ingå i det 

pedagogiska arbetet. 

Varje skola ska se till att elever inte utsätts för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering kopplade till individers etnicitet, religiös tro, sexuell läggning, ålder, kön, 

funktionsnedsättning, uttryck eller könsöverskridande identitet. Detta ska motverkas genom 

diskussion och aktivt ställningstagande mot kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering.
48

  

För att utbildningen ska vara likvärdig ska skolan anpassa undervisningen till olika elevers 

behov. Skolan ska sträva mot att motverka traditionella och stereotypa könsroller, lyfta fram 

kvinnor och mäns lika värde och rättigheter samt se till att elever ges tillfälle att oberoende av 

sin könsidentitet utveckla förmåga och utöva sina intressen.
49

 

Lgr 11 innehåller också övergripande mål och riktlinjer som var skola ska se till att varje elev 

som lämnar årskurs nio ska ha utvecklat. Enligt Lgr 11 ska varje skola sträva efter att utveckla 

elevers förmåga att ge uttryck för det Svenska samhällets värderingar. Målet med detta är att 

varje elev ska kunna ge uttryck för etiska och moraliska ställningstaganden utifrån de 

mänskliga rättigheterna. Lgr 11 syftar också till att eleverna ska visa respekt inför andra 

människors egenvärde och på så sätt motverka och ta avstånd från kränkande behandling av 

andra individer. Eleverna ska också kunna visa empati och medkänsla för andra människor.
50

 

För att eleverna ska kunna utveckla dessa förmågor ställs krav på att lärare och annan 

skolpersonal ska sträva efter att göra detta möjligt. Enigt Lgr 11 ska de som arbetar inom 

skolan sträva efter att utveckla elevernas känsla av solidaritet och samhörighet samt se till att 

skolan är en solidarisk arbetsplats där mobbing och diskriminering motarbetas.
51

 Detta ska 

genomföras utifrån att läraren tydligt ska klargöra den värdegrund som svenska samhället 

vilar på. Eleverna ska tillsammans diskutera meningsskiljaktigheter och problem som är 

kopplat till ämnet.  

                                                           
46 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
47 Ibid, s 8. 
48 Ibid, s 8. 
49 Ibid, s 8. 
50 Ibid, s 12. 
51 Ibid, s 12. 
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Läraren har också en skyldighet att uppmärksamma och vidta åtgärder för att förebygga 

mobbing, trakasserier och diskriminering bland eleverna.
52

 

 

2.8 Bildundervisning 
Enligt Lgr 11s beskrivning av hur bildundervisningen vid grundskolan ska bedrivas och 

utformas framgår det att bildämnet ska ge elever kunskap och insikt i hur bilder och kreativa 

sätt att framställa bilder kan ha för inverkan på individers sätt att se, uppleva, tolka och tänka 

om sig själva och om omvärlden. Bildämnet ska sträva efter att eleverna genom bild ska 

kunna uttrycka åsikter, tankar och känslor. För att eleverna ska kunna få utlopp för detta är det 

viktigt att eleverna ges möjlighet att kunna utveckla sin kreativa förmåga genom förståelse för 

olika arbetssätt och material.
53

 

Enligt Lgr11 ska bildundervisningen som bedrivs på högstadienivå ska förse eleverna med 

kunskaper inom bildanalys. En av de punkter som lärande av bildanalys ska syfta till är: 

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
54

 

Alltså ska bildundervisningen på högstadiet ge eleverna möjlighet att reflektera och analysera 

bilder som är kopplade till sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Eleverna ska kunna sätta 

sig in i hur dessa bilder utformas och framställs samt dra slutsatser och tolka dessa. Eleverna 

ska ges möjlighet att diskutera, reflektera och analysera bilder av olika slag.  

I årskurs 7- 9 ska bildframställningen inom ämnet se till att eleverna utvecklar kunskaper i hur 

man framställer bilder som är berättande, informativa och utgår ifrån egna erfarenheter, 

upplevelser och tankar. Eleverna ska också ges möjlighet att arbeta med digitala verktyg, 

arbeta med återbruk av material, kombinera bild med ljus och text samt få kunskap i hur 

rättigheter, skyldigheter, etiska aspekter och hur yttrandefrihet hänger samman med bruk av 

bilder.
55

 Kunskap om redskap för bildframställning ska sträva efter att eleverna ska utveckla 

kunskaper om färger, bildkomposition och deras användningsområden inom bildskapandet. 

Eleverna ska också få kunskaper i hur man arbetar med två – och tredimensionella tekniker.
56

 

 

 

 

 

                                                           
52 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 12. 
53 Ibid, s 20. 
54 Ibid. s 22. 
55 Ibid, s 22. 
56 Ibid, s 12. 



11 
 

3. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som genomförts innom samma kunskapsområde som denna studie 

utgörs bland annat av Stina Wikbergs avhandling Bland själporträtt och parafraser. Om kön 

och skolans bildundervisning.
57

 Wikberg har i sin avhandling valt att undersöka hur elever 

och lärare inom bildundervisningen ”iscensätter” kön. Den metod som legat till grund för 

studiens insamlande av empiri är observationer och intervjuer. Intervjuerna har skett i grupp 

men även enskilt och innefattat högstadieelever.   

Genom arbetet med sin avhandling har Wikberg kommit fram till ett resultat som pekar på att 

när eleverna ges möjlighet att genom bilder berätta om sig själva blir det tydligt att 

maskulinitetsnormer och feminitestnormer påverkar skapandeprocessen och den färdiga 

bilden. Wikberg menar att det har att göra med människors sätt att ”göra kön” (doing gender) 

då kön är en viktig del av identitetsskapandet.
58

 Wikberg poängterar att elevers påverkan av 

identitetsskapande utifrån maskulina- och feminina ideal får konsekvenser för bildämnet då 

elevernas gestaltande påverkas.
59

 

 

Maria Hedlins forskning kring genus och hur man inom skolan och det pedagogiska arbetet 

ska kunna dra fördelar av kunskaper om genus har sammanställts i en rapport vid namn Lilla 

genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål.
60

 Det egentliga syftet med rapporten 

var  att den skulle användas vid lärarutbildningen på Kalmar högskola. Dock kom intresset för 

rapporten att bli stort och den kom att användas inom lärarutbildningen på andra högskolor 

och universitet runt om i Sverige (bland annat lärarutbildningen på Umeå universitet).
61

 

I Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål berör Hedlin grundläggande 

genusteorier och vad de egentligen innebär. Hedlin anser att många som kommer i kontakt 

med begreppet genus ofta missuppfattar genusbegreppet och dess teorier. Hon menar att 

genusbegreppet ofta kopplas till kön alltså det biologiska könet och de biologiska 

könsskillnaderna. Därför är begreppet missuppfattat och ibland även en känslig fråga.
62

 

Hedlin förklara också viktiga genusteorier som används inom genusforskningen. Hon berör 

bland annat Yvonne Hirdmans syn på genus genom hennes teori om tidsbundna 

föreställningar om kvinnligt och manligt.
63

 Zimmerman och West teori om doing gender (att 

göra kön) presenteras också i rapporten. Hedlin belyser det faktum att genusforskning och 

genusvetenskap är i ständig utveckling och att gamla genusteorier ibland inte kan användas 

utifrån dagens framsteg inom genusforskningen. Bland annat genussystemet vilken är den 

genusteori som Hirdman använt sig av och som enligt kritiker sägs vara för statisk och 

                                                           
57 Wikberg, Stina, Bland själporträtt och parafraser: om kön och skolans bildundervisning, Umeå universitet, Diss. Umeå: Umeå universitet, 

2014,Umeå, 2014. 
58 Ibid, s 223. 
59 Ibid, s 223. 
60 Hedlin, Maria, 2010. 
61 Ibid, s 4. 
62 Ibid, s 4. 
63 Ibid, s 4. 
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enspårig.
64

 Som komplement till genussystemet lägger Hedlin fram Zimmerman och West 

teori om doing gender.
65

 

Lilla genushäftet innehåller även förklaringar och redogörelser för norm begreppet samt 

diskussionsövningar och uppgifter om genus och normer inom skolan. Till exempel 

läromedelsanalys, femininitet och maskulinitetsideal i andra kulturer och hur människor 

tillskriver kön egenskaper.
66

 

Fanny Ambjörnsson doktorsavhandling I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer berör ämnet för genus och skola.
67

 Ambjörnsson utgångspunkt i sin 

avhandling är bland annat att studera hur flickor lever efter sin könsroll i skolan.
68

 Resultatet 

av doktorsavhandlingen pekar på att flickor och pojkar lever på olika sätt för att uppfylla 

kraven för sina respektive könsroller. Flickor tenderar att på bekostnad av sig själva ta mindre 

plats i sociala sammanhang till exempel i en klassrumsituation.
69

 Ambjörnsson har genom sin 

forskning kommit fram till hur de kvinnliga och manliga könsnormerna påverkar flickor och 

pojkars framtida liv. Flickor och pojkar är medvetna om vad konsekvenserna av ett 

normöverskridande blir när det kommer till valet av utbildning, yrke och intressen. Detta har 

även Hedlin tagit hänsyn till i sin forskning.
70

 

4. Teori 
 

Dessa tre teorier ligger till grund för studiens bearbetning och analys av det insamlade 

materialet. Teorierna har också använts vid utformandet av kodningsprotokollet och 

bearbetningen av det insamlande materialet. Teorierna kommer att användas i både resultat 

och diskussionskapitlet. 

4.1 Doing gender 

Teorin om doing gender presenterades av Candace West och Don H. Zimmerman 1987 i den 

amerikanska tidskriften Gender & society.
71

  Enligt teorin har kvinnor och män medvetet och 

omedvetet lärt sig vad det innebär att vara man eller att vara kvinna.
72

 På så sätt skapas en 

tankekonstruktion om vad som skiljer män och kvinnor åt. Zimmerman och West presenterar 

flera exempel. Två av dem kan tyckas vara mycket banala när man analyserar dem. Både dam 

och herrtoaletter tjänar i teorin samma syfte, att människor ska kunna använda dem för att 

uträtta sina behov. Trots detta har de delats in i två olika kategorier, en manlig kategori och en 

kvinnlig kategori, och män och kvinnor förväntas förhålla sig till dessa.
73

 Enligt Zimmerman 

och West förhåller sig människor till manlighets – och kvinnlighetskategorierna på grund av 

                                                           
64 Hedlin, Maria, 2010, s 22. 
65 Ibid, s 22 
66 Ibid, s 31 – 32. 
67 Ambjörnsson, Fanny,  2004.  
68 Ibid, s 12. 
69 Ibid, s 271. 
70 Hedlin, Maria., 2006, s 70-71 
71 Gender & society., Sage, Newbury Park, Calif., 1987 . 
72 Ibid, s 137.  
73 Gender & society., Sage, Newbury Park, Calif., 1987, s 137. 
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att det har ”lärt” sig att göra det. På så sätt ifrågasätts inte alltid en sådan kategorisering av 

manligt och kvinnligt som dam och herrtoaletter. West och Zimmerman tar även upp hur de 

två kategorierna av toaletter är designade.  Herrtoaletterna har nästan alltid pissoarer och på 

damtoaletterna finns det oftast större speglar eller andra interiörer som anspelar på att kvinnor 

kan ägna sig åt sitt utseende.
74

 Ett annat exempel på kategoriseringen av manligt och kvinnligt 

som West och Zimmerman tar upp är rakhyvlar. Rakhyvlars primära syfte är hårborttagning 

(oavsett om det är rakhyvlar för män eller för kvinnor). Trots detta så ser rakhyvlar olika ut 

beroende på om det är rakhyvlar för män eller för kvinnor.
75

 Vanligtvis är de ”färgkodade” 

det vill säga olika färger för olika kön, vanligtvis blå och rosa. Blå för män och rosa för 

kvinnor. 

De två exempelen visar att saker som för män och kvinnor tjänar samma syfte och ger samma 

resultat ändå delas in i manligt och kvinnligt. Män och kvinnor fortsätter att förhålla sig till 

dessa ting eftersom de ”lärt” sig att det är så ”manligt” och ”kvinnligt” görs.
76

  Zimmerman 

och West teorin om doing gender belyser detta görandet av kön samt den problematik som 

detta ”görande” kan leda till. Dock syftar inte Zimmerman och West till att i första förklara 

hur man ska göra för att få bort detta görande av kön. De syftar istället till att belysa 

fenomenet och göra människor uppmärksamma på hur vi gör kön och vad det leder till. 

West och Zimmerman knyter ann sin teori om doing gender till en fallstudie utförd av Erving 

Goffman.
77

 Goffman studie går ut på att han under en tid följt transpersonen Agnes. Agnes 

föddes med ett biologiskt manligt kön men insåg vid 17 års ålder att hon var född med fel 

biologisk könstillhörighet. Agnes genomgick senare ett könsbyte och för henne var det viktigt 

att innan och efter könsbytet vara, bete sig, se ut och uppfattas som en ”riktig” kvinna.  Enligt 

Goffman var det enda sättet för att Agnes skulle kunna uppfattas av omvärlden som en 

”riktig” kvinna att hon ”lärde” sig vad det innebär att vara en kvinna.
78

 Alltså var Agnes 

tvungen att lära sig hur kvinnor gör sitt kön (doing gender).
79

 Kunskapen om hur ”riktigt” 

kvinnlighet görs har att göra med hur normen av kvinnlighet ser ut. Även om Agnes genom 

sina egna ögon och genom sitt eget tyckande ansåg sig själv vara och leva som en ”riktigt” 

kvinna så måste hennes sätt att leva, se ut, tänka falla inom normen för vad omgivningen 

anser vara kvinnligt.
80

 

4.1.1 Så skapas kön 

West och Zimmerman menar att det är i den tidiga barndomen som inlärningen av kön börjar. 

Kategoriseringen av vad som är manligt vad som är kvinnligt och hur man lär sig det är en 

fundamental grund för identitetsutvecklingen hos barn.
81

  

Den fundamentala grunden för identitetsutveckling i barndomen baserar West och 

Zimmerman på en forskningsrapport av Spencer E. Cahill.
82

 Cahill har forskat på hur små 

                                                           
74 Gender & society., Sage, Newbury Park, Calif., 1987, s 137. 
75 Ibid, s 137. 
76 Ibid, s 137.. 
77 Goffman, Erving, 1967 The Nature of deference and demeanor. Interctional Ritual,.New York: Anchor/Doubleday.  
78 Ibid, s 131. 
79 Ibid, s 131. 
80 Ibid, s 133. 
81 Goffman, Erving, 1967, s 141. 
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barn förhåller sig till könsroller. Han har genom observationer kommit fram till att när barn 

blir allt mer medvetna om sin omvärld och om sig själva som individ blir det av stor vikt att 

kategorisera sig själv och andra utifrån att vara flicka eller pojke, det vill säga att börja 

utveckla sin identitet utifrån sin könsroll. Det har att göra med görandet av kön och att göra 

det ”rätt”. Gör man det rätt så har man fördelen att uppfattas som socialt kompetent, gör man 

det ”fel” uppfattas man som avvikande från normen.
83

 

Enligt Cahill så påbörjas barns medvetenhet om sig själva och andra när föräldrar eller 

signifikanta andra påtalar att det är dags att växa upp eller snarare ”bete sig som en stor 

pojke” eller ”bete sig som en stor flicka”. I och med att barn blir medvetna om att de ska bete 

sig som flickor eller pojkar börjar inlärningsprocessen om hur flickor och pojkar är. Enligt 

Cahill finns det vissa beteende som uppmuntras beroende på om man är en flicka eller en 

pojke. Pojkar tenderar att bli uppmuntrade när de visar prov på fysisk styrka, dominans och 

självständighet. Flickor uppmuntras att framhäva och ta hand om sitt utseende och sträva efter 

att vara söta.
84

 

4.2 Social identitetsteori 

Thornbergs sociala identitetsteori baseras på att alla sociala gruppen bidrar till att dess 

medlemmar antar och skapar en social identitet.
85

 Inom området för social identitetsteori 

förekommer signifikanta begrepp kopplade till teorin. Dessa är social kategorisering, ingrupp 

och utgrupp.  

Social kategorisering är en kognitiv process hos människan som ligger till grund för hur hon 

skapar förståelse för den sociala omgivningen. Den sociala kategoriseringen utgörs av att 

människan är beroende av att gruppera personer i sin sociala omgivning för att hon ska veta 

vilka som är henne till hjälp och vilka som inte är det.
86

 De grupper som individen genom den 

sociala kategoriseringen anser sig tillhöra kallas för ingrupp och de grupper individen inte 

anser sig tillhöra kallas för utgrupp. När Olika ingrupper och utgrupper socialiserar med 

varandra kallas det för intergruppsammanhang.
87

 

När ingrupper och utgrupper möts kallas det för intergruppsammanhang. i olika 

intergruppsammanhang sker en omedveten process bland gruppmedlemmarna. Processen går 

ut på att gruppen får ett behov att upprätthålla sin sociala och positiva identitet. Process kan ta 

sig olika uttrycksätt, ett exempel på detta är när två grupper möts och det blir tydligt för 

gruppmedlemmarna att gruppernas identitet är relativt lika eller oklara. Då blir det för 

gruppen viktigt att manifestera dess sociala identitet även om det är på bekostnad av den 

andra gruppen. Allt för att gruppen ska framstå som stark när det kommer till gruppens 

identitet.
88

 

                                                                                                                                                                                     
82 Cahill, Spencer E. 1982. ”Becoming boys and girls.” Ph.D dissertation, Department of Sociology, University of California, Santa 

Barbara.  
83 Gender & society, 1987, s 141. 
84 Ibid, s 141. 
85 Thornberg, Robert, Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, 1. uppl. Stockholm: Liber,  2006, sid 135.  
86 Ibid, s 135. 
87 Ibid, s 136. 
88 Ibid, s 135.  
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När individer väljer att träda in i en grupp har det att göra med individenens social och 

kognitiva faktorer. Det kan röra sig om att individer väljer att träda in i grupper som ligger 

nära individens personlighet, tillexempel klädstil, politisk åsikt, etnicitet, sexualitet och 

normer.
89

 Ett tydligt exempel på grupper med stark identitet är så grupperingar inom olika 

subkulturer.  

4.2.1 Självkategoriseringsteorin 

Självkategoriseringsteorin är en vidareutveckling av social identitetsteori och dessa två 

behövs användas i relation till varandra för att få en djupare förståelse av hur den sociala 

identiteten träder fram.
90

 Självkategoriseringsteorin utgår ifrån att individen måste kunna 

definiera sig som människa utifrån ett sammanhang. Det är med hjälp av självkategorisering 

som den enskilda individens självbild och identitet växer fram.  

För att en självbild och en identitet ska kunna växa fram hos en individ måste tre 

grundläggande aspekter hos individen uppfyllas: 

 Individen måste identifiera och förstå att hon är en människa.
91

 

 Individen måste identifiera sig som medlem i en grupp och vad det innebär att vara 

medlem i gruppen, tillexempel vilka förväntningar gruppen har på sina medlemar. Det 

kan också röra sig om sociala spelregler eller etiska koder inom gruppen.
92

 

 Individen måste utifrån gruppen och som gruppmedlem kunna identifiera sig själv. 

Även om individen ser sig som medlem av en grupp så måste denne förstå sitt 

egenvärde och sin egen roll som gruppmedlem och som människa.
93

 

 

4.2.2 Prototyper 

För att social identitetsteori och självkategoriseringsteori ska fungera behövs prototyper. 

Begreppet prototyper är de kännetecken som definierar en social grupp.
94

 Det kan röras sig 

om att en grupp har ett specifikt beteende, en politisk ideologi, en gemensam åsikt. Prototyper 

kan vara mer eller mindre tydliga. Inom vissa grupper finns det en stark mental föreställning 

om hur man ska bete sig och inte (en stark prototyp). I en annan grupp kan det finnas en vag 

och svår definierad mental föreställning om rätt och fel (en svag prototyp).
95

 

4.2.3 Användningsområde för social identitetsteori och 

självkategoriseringsteorin 

De två teorierna kan tillämpas på flera olika sätt och kan syfta till att undersöka och analysera 

olika former av sociala grupper. Inom skolans värld där grupper av elever är ständigt 

närvarande kan de två teorierna användas för att förstå hur barn och ungdomar förhåller sig 

till ingrupper och utgrupper. Enligt Thornberg kan kunskapen om identitetsteori och 

självkategoriseringsteori användas som ett teoretiskt verktyg för lärare och pedagoger vid 

                                                           
89 Thornberg, 2006, s 135. 
90 Ibid. s 135. 
91 Ibid, s 137. 
92 Ibid, s 137. 
93 Ibid, s 137. 
94 Ibid, s 137. 
95 Ibid, s 135. 
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analys av varför grupper upprätthåller normer, fördomar, sexism, rasism och mobbning. Samt 

att kunskap om teorierna kan ge en vägvisning till hur man kan arbeta med dessa olika former 

av problematik.
96

 

 

4.3 Didaktik: lärandets situerade natur 

Enligt sociokulturellt lärandet är mänskliga handlingar situerade i sociala praktiker. 

Människan som individ är beroende av att handla och agera utifrån individens kunskaper om 

vilka handlingsmönster och uppträdande som är accepterat i individens omgivning.
97

  

Säljö beskriver lärandets situerade natur som att varje situation en individ möter kräver en 

social inramning eller sociala spelregler för att individen ska kunna orientera sig på ett socialt 

plan. Hur individer väljer att agera är någonting som individer lärt sig. Lärdomen kan ha sin 

grund i tidigare erfarenheter eller påverkan av signifikanta andra så som föräldrar, syskon 

eller kompisar. Dock är det sociala agerandet inte det samma i olika situationer. Allt en 

individ gör i ett socialt samspel eller i en social kontext måste passa in i sammanhanget. Det 

är också någonting som individen lärt sig.
98

 Till exempel kan man inom området för det 

situerade lärandet tala om olika praktiker. Att det är socialt accepterat att agera på ett visst sätt 

inom en praktik, men att agera efter samma handling i en annan praktik kan anses som 

provocerande eller fel. Ett exempel på detta är att slå ner en person på krogen är olagligt och 

anses enligt svensks lag vara ett brott som kan leda till böter eller fängelse, detta är utifrån 

situationen inte socialt kompetent med tanke på konsekvenserna av handlandet. Att slå ner 

någon i en boxningsring är tvärtom någonting bra och positivt. Eftersom syftet med en 

boxningsmatch är att vinna genom att slåss. Det rör sig om samma handling i olika kontexter, 

den ena är inte socialt accepterade till skillnad från den andra. Det är den logiken som 

individen måste lära sig för att kunna agera utifrån det sociala sammanhangets spelregler.
99

 

 

Vidare relaterar Säljö det situerade lärandet till den ryske psykologen Manuilenko. 

Manuilenko har utfört studier och forskning kring området för handling och sociala kontexter. 

En av hans studier utgår ifrån hur barn från åldrarna 4 till 7 år förhöll sig till uppgifter utifrån 

sociala sammanhang.
100

 Studien var uppdelad i två olika övningar. Den första gick ut på att 

barnen skulle stå stilla och hålla den vänstra armen rakt ut med kroppen och den högra böjd i 

en rät vinkel ut från kroppen. Den andra uppgiften skulle barnen stå stilla, hålla armarna på 

samma sätt men blev instruerade att den posen var en del av en lek där barnen skulle leka att 

det var vakter utanför en fabrik. Resultatet av den första övningen visade att de yngsta barnen 

kunde stå stilla i ca 2 minuter och de äldsta i ca 12 minuter. Resultatet av den andra övningen 

visade att de yngsta barnen fördubblade sin tid och kunde stå stilla i ca 4 minuter.
101

 

 

Slutsatserna av Manuilenkos studie var att människor oavsett fysisk handling kommer att 

agera olika beroende på vilket socialt sammanhang de befinner sig i. Utifrån en sociokulturell 

                                                           
96Thornberg, Robert, 2006,  s 140. 
97 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl.  Stockholm: Norstedts,  2010, sid 128. 
98 Ibid, s 129. 
99 Ibid, s 130. 
100 Ibid, s 129. 
101Säljö, Roger, 2010, s 131 -132. 
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bemärkelse betyder det att agerande inom ramen för sociala sammanhang har olika mening 

för individer. Att stå stilla utan mening eller mål tenderar att inte vara motiverande på samma 

sätt som att stå still med vetskapen om att man ingår och har en roll i ett socialt 

sammanhang.
102

 

 

4.3.1 Kontext och socialt sammanhang 
Att kunna agera utifrån ett socialt sammanhang eller en kontext är en grundläggande kunskap 

för individen. Dock är begreppet kontext och socialt sammanhang och dess sociala spelregler 

någonting som inte uppstår från ingenting. För att ett socialt sammanhang eller en kontext ska 

uppstå måste individer agera. Det vill säga att handlingarna skapar kontexten. Inom det 

sociokulturella fältet talar man om att det finns olika grundkontexter, tillexempel fysisk 

kontext, mental kontext, kommunikativ kontext och historisk kontext.
103

 Dessa olika former 

av kontexter kan även gå in i varandra och skapa unika former av kontexter. Fysisk kontext 

utgörs av att specifika miljöer innefattar sociala spelregler som anses vara tillåtna och 

accepterade inom den specifika kontexten. Roger Säljö förklarar den fysiska kontexten på 

följande sätt: 

På en läkarmottagning finns regler för kommunikation och beteenden 

som inte förekommer i andra situationer. Vi kan exempelvis i ett sådant 

sammanhang se människor klä av sig inför främmande personer, ett 

beteende som de inte gärna hade uppvisat i andra situationer där 

främlingar finns med.
104

 

Det Säljö beskriver är att när en människa befinner sig i en kontext agerar hon på ett specifikt 

sätt. Handlingen hon gör utgår ifrån kontexten hon befinner sig i. Men kontexten uppstår inte 

utan handling. För att det är socialt accepterat att klä av sig hos en läkare som man inte känner 

beror på att människor tidigare har gjort detta och att deras handlingar på sikt har kommit att 

forma kontexten vilket har bidragit till att det inom just den kontexten anses vara normalt att 

klä av sig framför någon man inte känner.  Den kommunikativa kontexten utgörs i dess grund 

av samtal. Det kan röra sig om hur familjer samtalar vid middagsbordet och hur de löser 

problem. Det kan röra sig om den kommunikativa jargongen i ett kompisgäng och hur 

gruppen bemöter specifika situationer och sammanhang. Samt hur man inom olika kontexter 

väljer att använda ord eller begrepp.
105

  

 

 

 

                                                           
102 Säljö, Roger, 2010, s 131 -132. 
103 Ibid, s 135. 
104 Ibid, s 136. 
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18 
 

5. Metod 
 

I detta kapitel redovisas den metod som ligger till grund för utformningen, genomförandet och 

bearbetningen av studien. I detta kapitel finns även de etiska riktlinjer som undersökningen 

vilar på. Kapitlet innefattar också undersökningens tillförlitlighet samt kritiska reflektioner.  

5.1 Val av metod 

Metoden som ligger till grund för den undersökning som studien baseras på är en kvalitativ 

intervjustudie. Intervjustudien innefattat tio informanter som enskilt givit sina personliga svar 

utifrån tolv intervjufrågor som är varit kopplade tills studiens syfte.
106

  

I det förarbete som legat till grund för vilken form av intervjustudie som undersökningen 

skulle baseras på har boken ”Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik” utgjort en betydande faktor.
107

 Utgångspunkten 

för valet av undersökningsmetod var att eleverna på bästa sätt skulle kunna delge sina 

personliga tankar och uppfattningar genom ett avspänt samtal. Där av var en kvalitativ 

intervjustudie bäst lämpad som undersökningsmetod. Intervjustudien har utifrån 

genomförande och uppbyggnad inspirerats av det Sonja Kilhström skriver om i boken Lära 

till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 

Khilström lyfter fram det faktum att en kvalitativ intervjustudie som undersökningsmetod har 

stora likheter med ett vanligt samtal mellan två individer. Det innebär att en kvalitativ 

intervjustudie kan bidra till att informanten på ett tydligt sätt framför sina personliga tankar 

och uppfattningar kring de intervjufrågor som under intervjun ställts.
108

  

5.2 Urval 

Det urval av informanter som gjorts innefattar tio informanter. De tio informanterna utgörs av 

fem pojkar och fem flickor. Sökandet efter informanterna var en tidig process i förarbetet med 

studien. För att komma i kontakt med lämpliga informanter har jag använt mig av sociala 

kontakter.  Fokus har legat på att informanterna skulle vara ett jämnt antal pojkar och flickor. 

I början av sökandeprocessen var detta problematiskt då det var lättare att få flickor att delta i 

studien än att få pojkar att delta. Anledningen till detta tycks ha varit att flickorna som 

tillfrågats såg ämnet för studien som mer positivt än vad de tillfrågade pojkarna gjorde. 

Pojkarna reagerade mer skeptiskt än flickorna när de fick höra att intervjuerna skulle kretsa 

kring genus och könsideal  

En annan tanke hos mig var att sträva mot att informanterna inte skulle ha någon kännedom 

om varandra. Anledningen var att om informanterna inte känner varandra eller ingår i samma 

kompiskrets så finns möjligheten att de inte har kommit att leva efter samma sociala normer 

utifrån deras könsideal och den sociala gruppens spelregler. Den bakomliggande tanken var 

att det skulle vara intressant att se om det inom pojkgruppen och flickgruppen finns 

                                                           
106 Se bilaga 1. 
107 Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 
metodik, 1. Uppl. Stockholm: Liber 2007. 
108 Kilhström, Sonja. Att genomföra en intervju. Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik, s 48. Stockholm: Liber, 2007. 
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signifikanta likheter över hur de ställer sig till bildämnet, hur de ser på könsideal och 

könsnormer, samt deras tankegångar kring bildämnet som helhet. 

5.3 Genomförande 

Studiens grund består av tio intervjuer med tio informanter. Intervjuerna har genomförts 

enskilt med varje informant och via telefon. Samtalet har spelats in och sedan transkriberats 

till text. De intervjuer som genomförts har varit cirka 15 – 25 minuter långa. Valet av att 

intervjuerna har genomförts via telefon bottnar i det faktum att informanterna kommer från 

olika delar av Sverige och det på så sätt varit svårt att genomföra intervjuerna ansikte mot 

ansikte med informanten. Valet av telefonintervju bottnar också i det faktum att informanterna 

är så pass många och har därför olika scheman och aktiviteter under dagarna. På så sätt var 

telefonintervjuerna det bästa sättet att komma runt problemet.  

5.4 Bearbetning 

Det insamlade materialet har bearbetats med hjälp av ett kodningsprotokoll.
109

 

Kodningsprotokollet är uppbyggt kring hur Jarl Backman i sin bok Rapporter och uppsatser 

beskriver vad fördelarna med ett kodningsprotokoll är.
110

 Enligt Backman så är grunden inom 

analysteknik att vara införstådd i vad det är man ska analysera. Därför är det viktigt att ha 

någon form av riktmärke att förhålla sig till så att det man får ut av analysen blir användbart. 

Ett sådant exempel på ett riktmärke är ett kodningsprotokoll.
111

 

Kodningsprotokollets syfte var att finna samband mellan informanternas svar, men även 

undersöka om informanternas svar går att koppla ihop med viktiga begrepp inom området för 

genus, samt de teorier som studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av. Med hjälp av 

kodningsprotokollet har det varit möjligt att strukturera arbetet på ett ordnat sätt och kunna se 

gemensamma faktorer mellan informanterna svar och upplevelser av undersökningsområdet. 

Kodningsprotokollet har även bidragit till att påvisa skillnader och avvikelser mellan de tio 

informanternas svar och upplevelser. 

Den bearbetningsprocess av materialet som genomförts i studiens tidiga skede har med hjälp 

av kodningsprotokollet genomförts på ett strukturerat sätt. Under bearbetningsprocessen har 

det framkommit tydliga mönster utifrån det insamlade materialet. Det kommer att redovisas 

senare i studiens resultatdel. 

 

 

 

                                                           
109 Se bilaga 2. 
110 Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: Studentlitteratur, s 78. 
111 Ibid, s 78. 



20 
 

5.5 Etik 

Undersökningen har de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som sin grund.
112

 Vid utförande och hantering av intervju och informanter har de 

fyra etiska grundkraven använts.  

 Informationskravet – Informanterna som deltagit i studien har fått information om 

studiens syfte, användning av insamlat material och att informanten medverkan är 

frivillig och att informanten har rätt att avbryta intervjun om informanten så vill.
113

 

 Samtyckeskravet – Informanterna som deltagit i studien är inte av myndig ålder 

därför har informanternas vårdnadshavare informerats och vårdnadshavarnas samtycke 

till informanternas medverkan i undersökningen har givits.
114

 

 Konfidentialitetskravet – Informanterna som deltagit i studien har fått information 

om att deras medverkan sker anonymt och att ingenting som kommer presenteras i 

studien kommer att kunna härleda till dem som personer. Informanterna har också fått 

information om att ljudfilerna med de inspelade intervjuerna kommer att förvaras på 

ett sådant sätt så att utomstående inte kan komma åt dem.
115

 

 Nyttjandekravet – Informanterna som deltagit i studien har fått information om att de 

uppgifter de lämnar vid intervjun enbart kommer att användas för denna 

undersökning. Informanterna har också fått information om att de ljudfiler som 

intervjuerna finns inspelade på har blivit permanent raderade efter transkribering till 

text.
116

 

 

5.6 Tillförlitlighet 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om högstadieelevers inställning till bildämnet. För att 

nå en metod för att undersöka detta och bearbeta ett potentiellt material, kom metodvalet att 

baseras på en kvalitativ intervjustudie.  Det insamlande materialet kom att bearbetas genom 

ett kodningsprotokoll. 

Under förarbetet inför studien övervägdes olika alternativ för att samla in empirisk data. De 

metoder som övervägdes var enkätundersökning med en kompletterande observationsstudie. 

Dock föll valet på en kvalitativ intervjustudie med tio informanter. Anledningen till det var att 

utifrån studiens syfte och frågeställningar vore det problematiskt att använda sig av 

enkätundersökning. Detta har att göra med att en enkätundersökning inte ger samma möjlighet 

att ställa följdfrågor eller be om utvecklade resonemang. Med detta i åtanke ansågs valet av en 

kvalitativ intervjustudie kontra en enkätundersökning ge ett mer tillförlitligt insamlande av 

empirisk data. 

 

 

                                                           
112
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5.7 Kritiska reflektioner 

Att använda intervju som metod för sin studie har flera nackdelar. En generell kritik som kan 

riktas mot intervjustudier är de faktum att intervjufrågor kan vara uppbyggda på fel sätt. Till 

exempel får intervjufrågor inte vara ledande samt att frågorna måste vara relevanta utifrån 

intervjuns syfte.
117

 Om personen som genomför intervjun inte har tagit detta i beaktning kan 

man rikta kritik mot att resultatet av intervjustudien i så fall är missvisande. Det går även att 

kritiskt undersöka hur de frågor som används inom en intervju är formulerade och om dessa 

frågor passar sig för de informanter som medverkat i undersökningen.
118

 En intervjustudie 

som innefattar barn/ungdomar bör ha frågor som är formulerade på ett sådant sätt så att 

informanterna förstår frågorna i sin helhet. Även vilka ord som används i frågorna bör vara 

förståeliga för informanterna.
119

 

De kritiska aspekter som kan riktas mot intervjustudien som ligger till grund för uppsatsen är 

bland annat att intervjuerna genomförts via telefon. Telefonintervjuer gör det omöjligt för 

intervjuaren att avläsa och notera informanternas kroppsspråk. På så sätt är det svårt för 

intervjuaren att få en helhetsbild av hur informanten kan tänkas uppfatta frågan och om det 

finns tydliga mönster i informanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck när de svarar på 

frågorna. 

6. Resultat 
 

Detta kapitel utgörs av studiens resultat. I resultatet finns hänvisningar till de tio olika 

informanternas intervjuer. De olika informanterna representeras av könstillhörighet och en 

siffra, till exempel flicka 1, pojke 2. Resultatet av de tre forskningsfrågor som legat till grund 

för studien kommer att besvaras. På så vis är resultatkapitlet indelat i tre delar/rubriker Efter 

varje resultats del finns en sammanfattning över resultatet utifrån den givna frågeställningen.   

6.1 Vad anser flickor respektive pojkar om bildämnet? 

6.1.1 Flickornas uppfattning och inställning till bildundervisningen 

Vid analysen av flickgruppens intervjusvar har tre gemensamma faktorer för gruppen 

framkommit. Den första gemensamma faktorn för de fem flickorna är att de oberoende av 

varandra redogjort på ett liknande sätt hur de upplever arbetsklimatet i klassrummet. Den 

andra gemensamma faktorn är deras generella uppfattning av bildämnet. Den tredje 

gemensamma faktorn är vilka arbetsmoment och kreativa verktyg som informanterna föredrar 

att arbeta med.  
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Informanterna upplever arbetsklimatet under bildlektionerna som negativt eftersom de tycker 

att det under bildlektionerna kan vara ”stökigt” och ”bråkigt” i klassrummet. De fem 

informanterna har också pekat ut en och samma faktor för det bitvis dåliga arbetsklimatet, 

nämligen pojkarna i klassen.   Flicka 4 redogör för detta på följande sätt: 

Det kan vara rörigt på bildlektionerna så det blir inte direkt någon 

arbetsro. Vi har två klassrum och en lärare som springer i mellan. 

Killarna i klassen är stökiga, vi har för mycket killar i klassen och våra 

lärare säger till och med att dom tar över. Killarna kommenterar allt och 

vi tjejer får inte säga nått för då ska killarna säga nått bättre och så blir 

dom arga om man säger någonting bättre än dom. 

De fem informanterna ur flickgruppen har utifrån sina redogörelser fått ge sin bild av varför 

de tror att pojkarna i klassen stör under lektionerna. Informanterna har olika tankar om detta, 

men sammanfattningsvis så kretsar deras tankar kring att de upplever att pojkar inte har ett 

lika stort intresse för bildämnet så som flickor har. Flera av de fem informanterna har också 

uppfattningen att det bristande arbetsklimatet kan ha att göra med att det finns en föreställning 

bland elever om att bildämnet inte bidrar till att förse eleverna med viktiga kunskaper för 

deras framtida studie och yrkesliv och att bildämnet på så sätt inte blir taget på allvar. 

Informanterna upplever att sådana åsikter framförallt finns hos pojkarna i klassen. Flicka 3 

beskriver sin syn på vilken inställning pojkarna i hennes klass har till bildämnet:  

Asså killar, ja, jag vet inte faktisk.  Dom tycker väll att det är kul så men 

det är inte precis deras högsta prioritering. Dom gör inte precis seriösa 

grejer, inte jätte. Vi tjejer lägger liksom ner tid, jätte mycket och så, dom 

hittar bara på någonting och så bara gör det. 

Av flicka 3 redogörelse ovan framgår det att hon upplever en skillnad mellan pojkar och 

flickors engagemang till bildämnet. Flicka 3 upplever att flickorna i hennes klass lägger ner 

mer tid och har ett större engagemang till att arbeta inom bildämnet. Hon beskriver detta 

genom att redogöra för hur hon anser och upplever att pojkarna i hennes klass inte prioriterar 

bildämnet och att det märks i hur de arbetar under lektionerna.  

De fem flickorna har alla en generell positiv inställning till att jobba med digitala verktyg 

(framförallt foto och film). Majoritetens av informanterna anser också att det är de digitala 

verktygen som de gärna hade arbetat mer med. Flicka 2 beskriver sin syn på följande vis:  

När vi fotar och filmar fast det är inte så ofta faktiskt. Vi håller på 

mycket med stilleben just nu och collage. Jag tycker det är tråkigt för 

vem har användning av det? Foto det kan man ju använda i vardagen typ 

när man ska ta bilder på sina vänner eller när man använder 

mobilkameran. 
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Flicka 3 ger sin bild av detta på följande sätt: 

Jag tycker det är kul att filma och redigera och sådana grejer, det får vi 

göra på bilden i alla fall. Vi har börjat med det nu i nian så vi håller på 

med det nu vi har gjort testfilmer, men vi ska göra en stor film sen typ på 

tio minuter om etik och moral så det är kul. 

Likt de svar som Flicka 2 och 3 angivit ovan så finns det bland majoriteten av dem fem 

informanterna ett uttalat och tydligt intresse av att på sin fritid fotografera och filma.  

Flicka 1 beskriver sitt intresse av fotografering på följande sätt:  

Jag gillar ju att fota det gör jag på fritiden men vi har inte haft det så 

mycket. Jag hade velat ha mer foto för då kanske jag kunnat lära mig 

någonting för jag vill lära mig mer om det. 

Ser man till de svar som de fem informanterna har angivit så kan man notera ett mönster. När 

de fem informanterna redogör för anledningarna till varför de föredrar att arbeta med digitala 

verktyg är en aspekt att informanterna upplever att de kunskaper som de utvecklat under 

lektionstid kan de senare använda sig av utanförskolan när det kommer till fotografering och 

film. 

6.1.2 Pojkarnas uppfattning och inställning till bildundervisningen 

Vid analysen av pojkgruppens intervjusvar har det framkommit att de fem informanternas 

svar går att dela in i tre olika kategorier. De tre olika kategorierna är: en mycket positiv 

inställning till bildämnet, en relativt positiv inställning till bildämnet riktad mot specifika 

inslag i undervisningen som nödvändigtvis inte behöver vara kopplade till ämnet. Samt en 

negativ inställning till bildämnet.   

Pojke 3 och 4 tillhör kategorin som har en mycket positiv inställning till bildämnet. I de svar 

som de två informanterna angivit går det att se hur de beskriver bildämnet som positivt 

eftersom de uppskattar att arbeta kreativt samt att de finner bildundervisningens 

arbetsmoment som kreativa och roliga. Pojke 3: 

Jag tycker det är kul. Jag tycker det är typ en av de roligaste lektionerna 

som vi har. Ja du vet man får hålla på med massa grejer som man kan 

skapa saker av och vara kreativ. 

 

Pojke 4 ger sin beskrivning på följande vis: 

Mitt bästa ämne så jag tycker om det. Jag är ju kreativ och målar och 

ritar mycket hemma, såå det blir de ju så att jag tycker om bilden mycket 

mer än dom andra ämnena typ. 

 

Den kreativa uppfattningen är tydlig hos de båda informanterna. Pojke 4 redogör att hans 

kreativa intresse sträcker sig utanför klassrummet då han på sin fritid ägnar sig åt att måla och 

rita.  
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Den andra kategorin innefattar pojke 1 och 2. De redogör för sina uppfattningar och 

inställningar till bildämnet på följande sätt. Pojke 1: 

Det är väll kul. Man behöver inte göra så mycket mest sitta och chilla 

och ta det lugnt typ. Det är inte ett sånt ämne som man måste plugga 

massa, man kommer dit, sitter och ritar lite och kan prata med sina 

vänner och sen går man hem. 

Pojke 2 beskriver sin inställning på följande vis: 

Jag tycker att det är okej. Det är inte direkt kul med inte tråkigt typ som 

matte när man ska sitta stilla och kolla i en bok och vara tyst, jag klarar 

inte sånt riktigt. 

De två informanterna redogör för att de upplever bildämnet som positivt. Dock redogör de 

både på ett liknande sätt för att det positiva med bildämnet i första hand inte är det 

ämnesmässiga innehållet. De två informanterna beskriver bildämnet som positivt utifrån det 

faktum att de under lektionstid inte behöver anstränga sig för att genomföra arbetsuppgifter 

och att de kan prata och vara sociala med sina kompisar under lektionen Där av hör dessa två 

informanter hemma i kategorin ”en relativt positiv inställning till bildämnet riktad mot 

specifika inslag i undervisningen som nödvändigtvis inte behöver vara kopplade till ämnet” 

eftersom deras primära intention inte är att de uppskattar bildämnet ämnesmässiga innehåll 

Pojke 5 är den av informanterna som har en tydlig negativ inställning till bildämnet som 

helhet. Pojke 5 beskriver sin inställning på följande sätt: 

Inte mitt favoritämne. För att jag inte kan rita och inte är intresserad att 

lära mig. 

Informanten visar tydligt sitt ointresse för bildämnet då han säger att han inte gillar ämnet för 

att han anser sig ha bristande kunskaper när de kommer till bildframställning, samt att han är 

ointresserad av att lära sig förbättra sin kreativa förmåga inom bildämnet.  

Informanternas kategorisering utifrån deras inställning till bildämnet bryts dock då de fått 

redogöra för vad det uppfattar som negativt med bildämnet. Utifrån frågan kan de fem 

informanterna delas in i två kategorier. Pojke 2, 3 och 4 har vid första anblick av frågan svårt 

att lägga fram någonting de uppfattar vara negativt med bildämnet. Dock kommer både Pojke 

3 och 4 fram till att en negativ aspekt med bildämnet är att de upplever bildlektionerna som 

för korta. Pojke 3 ger sin bild av detta på följande sätt: 

Svårt, jag vet inte riktigt. Att de inte är långa lektioner som vi har. Vi har 

1timme och 30 min i veckan och det tycker jag är för lite faktiskt. Vissa 

hinner inte jobba nått, dom som kanske inte är så bra och behöver mer 

tid. 

Pojke 3 beskriver att han upplever lektionstiden som bristande när det kommer till att hinna 

arbeta och göra klart arbetsuppgifter. Han betonar det faktum att vissa behöver mer lektionstid 

än andra för att hinna arbeta klar under lektionerna.  
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Till skillnad från pojke 3 och 4 så har pojke 1 och 5 en mer direkt kritik som riktar sig mot att 

de har svårt att finna något värde i bildämnets kunskaper, eftersom pojke 1 och 5 säger att de 

inte har något intresse av att ägna sig åt bildskapande på sin fritid eller att de kan se 

bildämnets kunskaper som användbara inom andra ämnesområden och ur ett framtida 

perspektiv. 

Tvådelningen av pojkgruppens svar återfinns när de fem ger sin bild av om de tror att de 

kunskaper de får genom bilden kommer att vara till nytta i deras framtida liv. Pojke 2, 3 och 4 

anser att kunskaper i bild kommer att vara till nytta i deras framtida liv. Pojke 4 beskiver sin 

syn på detta på följande sätt:  

Ja det kommer jag att ha, för jag vill blir tatuerare och då är de ju viktigt 

att man kan rita annars så kan man inte bli det. 

Pojke 3 redogör för detta på följande vis: 

Ja det tror jag att jag kommer att ha, fast kanske inte allt men vissa saker 

vi lär oss. Att hålla på med perspektiv det kan vara bra om jag vill bli 

arkitekt eller så. 

Pojke 1 och 5 har en annan inställning då de inte tror att kunskaper i bild kommer att vara till 

nytta i deras framtida liv. Pojke 1 beskriver detta på följande sätt: 

Nää de vet jag att jag inte kommer att ha. Ingen bryr sig om jag fått A i 

bild för det ger inget. Mina chefer kommer inte typ säga åhh han har A i 

bild, killen kan rita honom anställer vi. 

 

Vid analysen av pojkgruppens svar där de fem informanterna har fått besvara frågan om 

informanterna upplever att pojkar och flickorna i deras klass blir behandlade likvärdigt under 

bildlektionerna. Alla de fem informanterna upplever att pojkarna och flickorna i deras klasser 

blir behandlade på ett likvärdigt sätt. Dock poängterar Pojke 1 och 2 att även om pojkar och 

flickor blir behandlade lika av läraren tenderar deras lärare att ofta ge pojkarna tillsägelser om 

deras beteende.  Både pojke 1 och 2  är de tydliga med att förklara att lärarens tillsägelser är 

befogade då det ofta är killarna som är de som upplevs som stökiga under lektionen. Pojke 2 

ger sin bild av detta på följande sätt:  

Ja min lärare hon är bra tycker jag. Hon behandlar min klass lika hon är 

inte en sån lärare som skäller på oss killar när vi pratar och är stökiga 

hon säger åt oss på ett lugnt sätt och det är okej. Tjejerna ja du vet hur 

tjejer är, dom är som dom är. Låsas att dom jobbar fast dom sitter med 

mobilen så läraren inte ser men min bildlärare säger till dom också. 

Vissa lärare i skolan går bara på oss killar för att vi hörs mest när vi skoj-

bråkar och sånt, ja du vet väll hur de är. 

 



26 
 

6.1.3 Sammanfattning 

Resultatet av frågeställningen visade att informanterna i flickgruppen uppskattar att arbeta 

med digitala verktyg inom bildundervisningen. Det är även hos flickgruppen som det går att 

se att de på sin fritid ägnar sig åt kreativt skapande, framförallt foto och film.  

Resultatet visade också att de fem informanterna i flickgruppen upplever att bildlektionerna 

kan vara stökiga och bråkiga. De fem informanterna säger alla att det främst är killarna i deras 

klasser som är motorn till det stökiga och bråkiga klassrumsklimatet. Även två av 

informanterna ur pojkgruppen vittnar om samma sak och upplever också att det bitvis är 

pojkarna i deras klasser som är en bidragande faktor till det bristande arbetsklimatet.  

I resultatet av frågeställningen har de framkommit en tydligt gemensam nämnare för 

pojkgruppen. De fem informanterna har alla dragit paralleller mellan hur de anser att 

kunskaper i bild kommer att vara en fördel för dem i deras framtida yrkesliv och utanför 

skolan. De informanter som tänkt söka sig till ett teoretisk eller estetiskt utbildning/yrke ser 

bildämnets kunskaper som en tillgång. De informanter som tänkt söka sig till praktiska 

utbildningar eller yrken ser inte bildämnet som en tillgång eftersom de anser att kunskaper 

inom ämnet inte är betydande kunskaper inom deras framtida studie och yrkesval.  

 

6.2 Skillnader mellan pojkar och flickors inställning till bildämnet 

6.2.1 Tydliga skillnader mellan pojkarna och flickornas inställning till 

bildämnet 
Utifrån resultatet av den första frågeställningen har tre tydliga skillnader mellan flickgruppen 

och pojkgruppen framkommit.  

En av de tydliga skillnaderna mellan de två grupperna är att flickgruppen som helhet har en 

positiv uppfattning och inställning till bildämnet. Flickgruppen hade svårt att lyfta fram kritik 

mot bildämnet.  Pojkgruppen var mer splittrad i frågan. Det framkom att informanternas svar 

kunde delas in i tre kategorier. Två av informanternas inställning till bildämnet var positivt. 

De två betonar att de anser bildämnet som kreativt och att det är en bidragande orsak till deras 

positiva inställning. Två andra informanter har också en positiv inställning till bildämnet men 

deras positiva inställning riktar sig inte mot bildämnets arbetsmetoder eller kreativa skapande. 

De två informanterna upplever att de är positivt att ha bild eftersom de under bildlektionerna 

inte måste anstränga sig och behöver inte lägga ner tid och energi för att färdigställa 

arbetsuppgifter. Den sista av informanterna hade en rakt igenom negativ inställning till 

bildämnet som helhet.  
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Utifrån detta går det att se en tydlig differentiering av flickorna och pojkarnas inställning. Då 

flickorna som helhet är positiva och pojkarna är splittrade i sin inställning till bildämnet.  

Även de negativa aspekter som pojkarna och flickorna ser med bildämnet är markant olika. 

Utifrån frågan är det även här tydligt att flickorna är samstämmiga i sina svar om vad de 

upplever som negativt. Pojkarnas svar är fortsatt splittrade.  

Flickornas kritik riktas mot arbetsklimatet i klassrummet. De upplever att det under 

bildlektionerna kan vara stökigt och bråkigt och det påverkar elevernas arbetsro. Flickgruppen 

pekat ut en och samma bidragande faktor till problematiken, nämligen pojkarna i klassen. 

Informanterna beskriver att pojkarna tenderar att inte ta bildämnet seriöst, bråka med varandra 

samt springa runt och störa ordningen i klassrummet och vara allmänt högljudda.   

Pojkarna riktar sig mot två olika håll. Två av informanterna upplever att lektionstiden inte 

räcker till för att de ska hinna med sina arbetsuppgifter. Två av de andra informanterna i 

pojkgruppen riktar sin kritik mot att de anser att de inte kommer att ha någon användning av 

de kunskaper bildämnet har att erbjuda i deras framtida liv. De fem pojkarna har alla utifrån 

frågan om de tror att de kommer att ha användning för de kunskaper de lär sig i bildämnet 

dragit paralleller till deras framtida val av yrke.  De pojkar som i dagsläget bestämt sig för att 

välja ett yrke inom byggindustri och naturbruk ansåg att de inte kommer att ha någon 

användning för bildämnet. De tre informanterna som inte visste vilket yrke de kommer att 

söka i framtiden eller funderade på att välja ett teoretiskt och estetiskt yrke/studie ansåg att 

kunskaper inom bildämnet var en fördel. 

I flickgruppen framträder inte en sådan tanke på ett framtida yrke lika markant som hos 

pojkgruppen. Flickgruppen tenderade att dra frågan till deras nuvarande liv. Detta är två 

exempel på hur flickorna och pojkarnas tankar kring detta skiljer sig:  

Jag gillar ju att fota det gör jag på fritiden men vi har inte haft det så 

mycket. Jag hade velat ha mer foto för då kanske jag kunnat lära mig 

någonting för jag vill lära mig mer om det. (Flicka 1) 

Svårt att säga jag vet inte vad jag vill bli. Om jag skulle jobba som 

målare du vet inte en sån som målar tavlor en sån målare som målar hus 

och väggar då tror jag att jag skulle ha användning av det. Inte att vi 

målar väggar på lektionerna men vi lär oss ju om färger och ur man 

blandar olika färger och så. (Pojke 2) 

Utifrån de två svaren ser man att pojke 2 relaterar frågan till hur hans kunskaper i bild 

kommer att kunna vara till nytta för honom om han skulle välja en karriär som målare. Flicka 

1 kopplar frågan till hennes intresse att fota på fritiden.  

Den tredje skillnaden mellan flickorna och pojkarnas inställning till bildämne är att flickorna 

som grupp uppskattar att arbeta med digitala verktyg framförallt foto och film.  Två av 

informanterna skulle även se att de hade fått arbeta mer med foto och film.  Bland pojkarna 

framträder inte ett lika tydligt mönster. Några av informanterna har nämnt att de uppskattat att 

jobba med lera och att de hade velat ha mer av det, men hos flickorna finns det en starkare 
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och mer sammanhållen bild av vilka arbetsmoment de föredrar att arbeta med. 

  

Dock går detta att analysera ur en annan aspekt. Ser man på flickgruppen har de ett större 

intresse att på sin fritid ägna sig åt kreativa saker, framförallt foto. Pojkgruppen är generellt 

sett mindre benägen att ägna sin fritid åt kreativa saker. Då det inom pojkgruppen endast är 

två av informanterna som säger att på sin fritid ägnar sig åt någon form av kreativt uttrycksätt 

 

6.2.2 Sammanfattning 

Resultatet av frågeställningen visar att inställning till bildämnet som helhet är olika mellan 

flickgruppen och pojkgruppen. Informanterna i flickgruppen har alla en generell positiv 

uppfattning av bildämnet. Informanterna i pojkgruppen har en mer splittrad uppfattning och 

inställning till bildämnet. Även här visar resultatet att det inom pojkgruppen finns en 

inställning att bildämnet inte är viktigt eftersom de kunskaper som bildämnet ger eleverna inte 

är användbara i det framtida studie och yrkeslivet. Detta framkom också i sammanfattningen 

av resultatet från förra frågeställningen (se sida 26). 

Ytterligare skillnader mellan flickor och pojkars inställning som har kommit fram av 

resultatet är att flickorna som deltagit i studien har ett mycket större intresse och vilja att 

jobba med digitala verktyg. De digitala verktygen som arbetsmetod nämns i princip inte i 

intervjuerna med pojkgruppen.  

 

6.3 På vilka sätt tar sig flickor och pojkars inställning till bildämnet i 

uttryck  

6.3.1 Kreativitet 
De tio informanterna har fått besvara frågor som utgår från bildämnet och kreativitet. 

Frågorna har även sin utgångspunkt i hur de tio informanterna ser på bildämnet och kreativitet 

kopplat till pojkar och fickor. I och med det har resultatet av frågorna kommit att kretsa 

mycket kring hur informanterna ser på manliga och kvinnliga könsroller kopplade till 

kreativitet.  

Ordet kreativitet har kommit att värderas olika av informanterna. Framförallt har ordet 

kommit att värderas olika i pojk och flickgrupperna. Pojkgruppen hade svårt att förstå 

begreppet kreativitet och några av informanterna har under intervju bett om en förklaring av 

ordet. Flickgruppen generella uppfattning av ordet kom att kopplas till bildämnet.  

6.3.2 Kreativitet och maskulinitet 

Inom pojkgruppen har ordet kreativitet kommit att problematiseras utifrån synen på 

manlighet. Alla de fem informanterna från pojkgruppen har beskrivit att det finns problem 

med kreativitet och manlighet då pojkar inte förväntas vara kreativa. Om det mot förmodan är 

så att en pojke ägnar sig åt kreativt skapande eller kreativa uttrycksätt så är det inte alltid att 

dessa går ihop med manlighetsidealet. När de fem pojkinformanterna berättar om sin syn på 
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kreativt skapande och kreativa uttrycksätt går det utifrån analysen av deras svar att se en skala 

där kreativa uttrycksätt utifrån informanternas syn på manlighet värderas högre än andra. 

Enligt informanterna i pojkgruppen är musikalitet ett kreativt uttrycksätt som faller inom 

ramen för manlighetsidealet. Dock kopplar informanterna som nämnt musikalitet detta till 

rock och hårdrocks genrer. Bild som kreativt uttrycksätt är enligt informanterna någonting 

som faller inom ramen för manlighet samtidigt som det inte gör det. Tre av informanterna ger 

sin syn på detta på följande sätt: 

Jag tror inte att killar skulle erkänna att dom tycker om att måla inte för 

sina vänner i alla fall. Dom kan ju verka vara larviga eller ja inte som 

andra. (pojke 2) 

Det är inte lika många som är öppna med det.  Det kanske beror på att 

killar ska vara killiga. Ja tuffa och dom ska inte vara känsliga och gilla 

mer ämnen som är lite tuffare kanske mer gympa. Det är liksom mer 

manligt på nått sätt, men jag vet inte varför, för jag tycker inte så.   

(pojke 4) 

 

Det finns nog vissa killar som typ inte gillar det eller så gör dom det men 

inte vågar säga att dom gör det. I min klass så spelar nog sånt inte någon 

roll alla får gilla vad dom vill typ. (pojke 3) 

 

Det framgår av informanternas svar att det finns en föreställning om att pojkar inte har ett 

intresse av att utrycka sig kreativt genom bild. Det går även att koppla frågan om skam till 

informanternas svar. De menar att killar inte vågar vara öppna med sitt kreativa intresse, 

anledningen till det har att göra med att det finns andra förväntningar på vad pojkar förväntas 

gilla och göra. Dock poängterar två av informanterna ovan att de personligen inte anser att det 

är fel att pojkar uttrycker sig kreativt genom bild. 

Utöver musikalitet och bildskapande som kreativa uttrycksätt har informanterna i 

pojkgruppen givit sin bild av andra kreativa uttrycksätt så som dans och teater. Bland de 

informanter som diskuterat dans är det lätt att se att dans är ett sådant kreativt uttrycksätt som 

inte går ihop med den manliga könsrollen. Två av informanterna beskriver sin syn på killar 

och dans på följande sätt:  

Dans är inte okej. Det tycker inte jag iallafall, jag skulle aldrig dansa för 

det gör inte killar. Förr i tiden kanske det var vanligare att man dansade. 

(…) Jag skulle aldrig dansa och skulle jag vara en sån kille som gillade 

att dansa så skulle jag inte säga det till någon för då skulle folk tycka att 

jag var konstig, bög inte vet jag, eller en tönt. Det är inte manligt att 

dansa. (pojke 5) 

Finns säkert killar som dansar men dom är nog mer, hur ska jag säga… 

fjolliga eller så. Är dom inte det men vågar inte erkänna att dom dansar 

för att andra ska tro att dom är bög du vet. (pojke 1) 
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Även här kan skam kopplas till dans som kreativt uttrycksätt. Av informanternas svar ser man 

att föreställningen av den dansande mannen är en man som är avvikande utifrån 

informanternas syn på manlighet. Anledningen tycks vara att informanterna kopplar samman 

dans med känslomässighet och sexualitet. Båda informanterna anger att män som dansar kan 

bli uppfattade som homosexuella eftersom det inte är manligt att dansa. Bryter man ner detta 

påstående framgår det att informanterna använder ordet och innebörden av ordet homosexuell 

och bög som en motsats till manlighetsnormen. Även orden tönt och fjolla används i detta fall 

som en motsats till manlighet. 

Det är inte enbart i pojkgruppen tankegångarna är kopplade till pojkars kreativitet. 

Flickgruppen har också fått besvara frågan om det är okej för flickor och pojkar att vara 

kreativa. De fem informanterna är i sina svar överens om att de anser att de är okej för killar 

att vara kreativa, men samtidigt beskriver några av informanterna att de upplever att det finns 

föreställningar om att pojkar inte ska vara kreativa. Flicka 4 beskriver sin upplevelse på 

följande sätt:  

Ja killar är som vilka som helst de får väll hålla på med det om de tycker 

att det är kul. Killar kanske inte vågar göra vissa kreativa saker för att de 

tror att dom kommer bli, inte retade för det men, kallad bög eller nått. 

Det kan ju vara alla möjliga saker alltså det den som retar dom tycker är 

bögigt. 

I och med att informanterna beskriver svårigheten med pojkar och kreativa uttrycksätt och att 

pojkar inte förväntas vara kreativa har vissa av informanterna beskrivit vad pojkar förväntas 

vara och ägna sig åt istället. Detta är tre av informanterna ur pojkgruppens syn av vad pojkar 

förväntas göra och vara:  

Det är ingen som tycker att jag är en tönt eller så bara för jag tycker om 

bild men jag är nog ganska tuff en då så folk säger inget då. Det är nog 

en sak om man är lite mer känslig och inte som dom andra killarna då 

kanske killarna typ mobbar den killen eller är elaka. Ja men killar är ju 

så. Men inte alla såklart, jag skulle nog inte göra så, eller jag skulle inte 

göra så menar jag.  Är man lite tuffare och håller på med sport och har 

många vänner så blir de ju så att ingen vågar säga nått till den men en 

kille som folk ser som en tönt har nog inte lika mycket vänner och då blir 

det naturligt så att han blir ett offer lätt. (pojke 4) 

Dans det är tjejer som håller på med sånt inte vet jag det bara är så. 

Killar är mer, hur ska jag säga, killar är mer manliga dom ska vara som 

män typ starka och tuffa att dansa runt på en scen är inte att vara manlig i 

alla fall inte dansa balett. (pojke 1) 

Tänkt dig själv en kille sitter ju inte hemma på kvällarna och målar av 

frukter på ett fat killar är ju mer ute med sina kompisar, eller så håller 

dom på med sport. (pojke 2) 

Informanterna beskriver här att det finns en föreställning om att pojkar ska vara tuffa och ägna 

sig åt fysiska aktiviteter så som sport. Pojke 4 berättar att han upplever att en kille som inte 
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följer manlighetsidealet lätt kan råka ut för att bli mobbad. Pojke 1 redogör för hur han 

upplever att manlighet är att vara tuff och stark. Han redogör också för hans syn på manliga 

tabun utifrån manlighetsnormen, i hans fall rör det sig om dans.  

6.3.3 Kreativitet och femininitet 

De tio informanterna har också svarat på frågor om hur de ser på flickor och kreativitet. Det 

har framkommit att flickors kreativitet är fullt accepterat oavsett vilket kreativt uttrycksätt det 

rör sig om. Informanterna beskriver den kvinnliga kreativiteten som naturlig och medfödd. 

Flicka 4 säger följande:  

Ja jag tror att, det alltså att killar och kreativitet är svårare att acceptera 

men att tjejer är kreativa känns mer naturligt, jag vet inte riktigt varför 

men det är väll så att tjejer alltid har pysslat och så. 

Jämför man de tio intervjuerna så framkommer ett tydligt mönster. Informanterna från både 

pojk och flickgruppen tillskriver det kvinnliga idealet en medfödd kreativitet som kvinnor 

automatiskt besitter. Det är även tydligt att det kreativa arbetet inom bilden är någonting som 

alla flickor uppskattar på grund av uppfattningen om den kvinnliga medfödda kreativiteten.  

Pojke 5 redogör för detta genom att dra en parallell till sin syster:  

Det är nog fler som är det, tror jag i alla fall, i min klass är det så. En av 

mina systrar tycker om att måla, förr iallafall. Hon kan det bara liksom. 

Tjejer är ju mer gjorde för att göra det eller nått hahah eller ja men du 

vet, dom har ju alltid gjort det, 

Flicka 3 beskriver hennes syn på kvinnlig kreativitet på följande sätt: 

Alla tjejer gillar att rita, alltså ALLA tjejer. Dom som jag vet om kan rita 

jätte bra, dom har massa idéer och fantasi och dom tycker det är kul.  

Även om det av resultatet framkommit att flickor förväntas vara mer kreativa än pojkar och 

att kreativitet kopplat till kvinnoidealet inte ses som någonting avvikande har en av 

informanterna ur pojkgruppen belyst problematiken med kvinnoidealet och specifika kreativa 

uttrycksätt. I detta fall musik. Pojke 4 förklarar denna problematik på följande sätt: 

Jag tänkte bara bild nu men de kan ju vara musik och då är ju det många 

killar som håller på med det. Det finns tjejer också men inte på samma 

sätt, dom sjunger ju mer eller spelar, hur ska jag säga mer, inte hårdrock 

om man säger så. Killar dom kan nästan spela vilken musik dom vill, 

eller ja dom kan spela alla olika musikstilar. Tjejer kan ju om dom också 

vill men det kanske är svårt att bli berömd om man är ett tjej 

hårdrocksband, killar blir mycket mer kända. Jag kommer inte på ett 

enda hårdrocksband med bara tjejer i men jag behöver inte ens tänka för 

att komma på flera stycken med killar. 

Även om uttalandet inte är kopplat till bildämnet så redogör Pojke 4 för att han upplever att 

kvinnlig kreativitet inte går att föra samman med specifika kreativa uttrycksätt. I detta fall rör 

det sig om musikstilen hårdrock.  



32 
 

6.3.4 Maskulinitet och femininitetsroller 

Utifrån frågeställningen har det framkommit att informanterna ser flickor och pojkars 

kreativitet och kreativa uttrycksätt på olika sätt. Informanterna vittnar om att normer har en 

betydande ställning i synen på kreativitet hos pojkar och flickor.  

Pojkgruppens intervjuer vittnar om en värderings-skala mellan olika kreativa uttrycksätt. Det 

framkom att musikalitet och manlighetsidealet kunde kombineras men att dans strider mot 

manlighetsidealet. I de citat som berör detta ämne så användes ord som bög, fjolla och tönt för 

att beskriva motsatsen till manlighetsidealet. Det är tydligt att innebörden av orden beskriver 

någon som avvikande. I bakgrundskapitlet (se sida 7) går det att läsa om sexualitet och de 

förväntade sexualitetsidealen. Det framkommer där att homosexualitet genom normer anses 

vara avvikande får det heteronormativa samhället vilket är det samhället vi lever i idag.  

6.3.5 Sammanfattning  

Utifrån resultatet av frågeställning framgår det att innebörden av ordet kreativitet uppfattas 

annorlunda bland informanterna. Hur olika kreativa uttrycksätt värderas skiljer sig också 

mellan de två informantgrupperna. Både pojkgruppen och flickgruppen vittnar om att normer 

har en betydande ställning i hur flickor och pojkar förhåller sig till kreativitet och kreativa 

uttrycksätt.  

Utifrån resultatet av frågeställningen går det att se att det inom pojkgruppen finns en 

värderingsskala mellan olika kreativa uttrycksätt. Det framkom att musikalitet är de kreativa 

uttrycksätt som värderas högst i förhållande till pojkarnas syn av manlighetsidealet.  

De kreativa uttrycksättet som värderas lägst på skalan är dans. Enligt pojkarna så innefattar 

dans signifikanta delar som inte går att kombinera med det rådande mansidealet. En sådan 

signifikant del är till exempel känslighet. I de citat som redovisats i resultatet så är ord som 

bög, fjolla och tönt återkommande när informanterna i pojkgruppen talar om dans som 

kreativt uttrycksätt. Det framgår tydligt i resultatet att orden används för att beskriva 

motsatsen till manlighetsidealet, det vill säga det som anses vara avvikande.  

Det har även framkommit att några av informanterna i flickgruppen kan vittna om att det finns 

en förutfattad mening om att killar förväntas ägna sig åt andra saker än kreativitet. En av 

informanterna ur flickgruppen tror att pojkar inte är lika benägna att öppet visa att de har ett 

intresse för kreativitet eftersom det finns fördomar mot killar och kreativa uttrycksätt.  

Resultatet av frågeställningen visar att de tio informanterna upplever att flickor generellt sett 

har ett större intresse för kreativitet. Några av de tio informanterna från både flick – och 

pojkgruppen beskriver den kvinnliga kreativiteten som någonting naturligt. Det vill säga att 

kvinnor har en medfödd förmåga att vara kreativa. Trots detta har en av informanterna ur 

pojkgruppen belyst problematiken med att kvinnor som ägnar sig åt kreativitet inom musik 

kan ha svårigheter med att etablera sig inom vissa musikgenrer. På grund av att kvinnor som 

ägnar sig åt musik som förväntas sjunga och förhålla sig till ”kvinnliga” musikstilar så som 

sing o songwriter. 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer resultatet av studien att diskuteras utifrån de givna teorierna samt den 

litteratur som ligger till grund för studien. Diskussionen är uppdelad i sex delar som slutligen 

kommer att leda fram till studiens slutsats. 

7.1 Det manliga idealet, känslomässighet och sexualitet 

Resultatet av den tredje frågeställningen, på vilka sätt tar sig flickor och pojkars inställning 

till bild i uttryck? visade att det finns en skarp skiljelinje mellan hur informanterna uppfattar 

pojkar och flickors kreativitet, kreativa förmåga samt vilka kreativa uttrycksätt som är 

förenade med manlighets och kvinnlighetsrollen. Informanterna som tillhör pojkgruppen hade 

en mer eller mindre överensstämmande uppfattning av problematiken med att förena 

kreativitet med manlighetsrollen. Problematiken riktas framförallt mot specifika kreativa 

uttrycksätt så som dans.  

Vid en närmare analys av hur pojkarnas tankegångar och deras värdering av kreativa 

uttrycksätt går det att urskilja att informanterna tycks beskriva dans som ett känslomässigt 

kreativt uttrycksätt, medan musik inte beskrivs som känslomässig och avvikande från 

manlighetsnormen på samma sätt som dans och bildframställning. Pojke 4 beskriver hur 

musikalitet till skillnad från andra kreativa uttrycksätt faller inom ramen för 

manlighetsidealet. Pojke 4 har också beskrivit hur musikalitet skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Han redogör för detta på följande sätt: 

Jag tänkte bara bild nu men de kan ju vara musik och då är ju det många 

killar som håller på med det. Det finns tjejer också men inte på samma 

sätt, dom sjunger ju mer eller spelar, hur ska jag säga mer, inte hårdrock 

om man säger så. Killar dom kan nästan spela vilken musik dom vill, 

eller ja dom kan spela alla olika musikstilar. Tjejer kan ju om dom också 

vill men det kanske är svårt att bli berömd om man är ett tjej 

hårdrocksband, killar blir mycket mer kända. Jag kommer inte på ett 

enda hårdrocksband med bara tjejer i men jag behöver inte ens tänka för 

att komma på flera stycken med killar. 

Av pojke 4 redogörelse ovan framgår det att han upplever en skillnad på kvinnor och mäns 

musicerande. Han beskriver hur hårdrock är en typisk musikstil som killar kan spela men att 

det blir svårare för tjejer eftersom det är svårare att bli framgångsrik inom den musikgenren 

som kvinna och att det på så sätt inte är lika vanligt att spelar hårdrocksband. 
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Både pojke 1 och 2 har redogjort för sin bild av hur de upplever den kreativa uttrycksättet som 

värderades minst. Pojke 1 beskriver sin uppfattning på följande sätt 

Dans det är tjejer som håller på med sånt inte vet jag det bara är så. 

Killar är mer, hur ska jag säga, killar är mer manliga dom ska vara som 

män typ starka och tuffa att dansa runt på en scen är inte att vara manlig i 

alla fall inte dansa balett. 

Pojke 2 beskriver hans syn på kreativt skapande genom bildframställning på följande sätt:  

Tänkt dig själv en kille sitter ju inte hemma på kvällarna och målar av 

frukter på ett fat killar är ju mer ute med sina kompisar, eller så håller 

dom på med sport. 

Dessa tre redogörelser som informanterna givit uttryck för visar skiljelinjen mellan vad som 

anses vara en accepterad form av kreativitet och vad som inte anses vara en accepterad form 

av kreativitet. I litteraturgenomgången beskriver Helena Josefsson hur manlighetsidealet sett 

ut genom historien.
120

 Manlighetsidealet har utvecklats från att tillåta känslomässighet och 

känsloyttringar till att på 1800-talet och fram till vår tid ta avstånd från känslomässighet.
121

 

Jämför man bilden av mansidealets utveckling med informanternas svar stämmer deras syn på 

känslomässighet och kreativa uttrycksätt ihop med vilket förhållande dagens mansideal har till 

känslomässighet.  

Ur en överblick av resultatet när både flickorna och pojkarna talar om eller kring könsideal 

tycks det vara så att ingen har någon förklaring till vad som har format mans – och 

kvinnoidealen. Det tycks vara så att informanterna accepterar kvinno - och mansrollerna och 

konsekvenserna av att bryta mot dem. Ingen av dem har givit uttryck för att reflektera kring 

detta mer än att säga att ”det bara är så”. Tar man detta i beaktning går det att analysera 

informanternas inställning med teorin doing gender (se sida 12 -13) 

I mitt teorikapitel (sida 12 -17) där jag redogjort för huvuddragen och grunderna i doing 

gender framgår det att kön är någonting vi människor gör. Det innebär att det är individer 

själva som tillskriver könsroller sina egenskaper. Manlighetsidealet präglas av en uppmuntran 

av fysisk styrka och dominans. Att följa ”reglerna” för sin könsroll bidrar till att individen 

uppfattas som socialt kompetent.
122

 För man samman utvecklandet av manlighetsidealet och 

hur kön görs så är det rimligt att pojkarna som deltagit i studien uppfattar att känslomässighet 

avviker ifrån mansidealet. Eftersom de från tidig ålder lärt sig att det inte förväntas av dem 

utifrån sin könsidentitet.  

De tio informanterna beskriver vad det innebär att som man eller som kvinna avvika från sin 

könsroll. I de tio informanternas svar går det att urskilja hur de uppfattar konsekvenserna av 

detta. Ett genomgående tema bland informanterna har varit att de upplever att killar som 

bryter mot sin könsroll tenderar att bli sedda som homosexuella. Detta framträder tydligt hos 

                                                           
120 Josefson, Helena 2005, s 24 – 26. 
121 Ibid, s 24 – 26. 
122 Gender & society, 1987, s 141. 
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pojkinformanterna då ordet bög, fjolla, larvig och tönt används av alla de fem informanterna 

som en negativ term för de killar som inte förhåller sig till sitt rådande könsideal. Jämför man 

informanternas upplevelser med R. W Connells forskning om sexualitet och könsroller så 

överensstämmer det med R. W Connells forskningsresultat.
123

 Att samhället vi lever i idag är 

heteronormativt och att detta påverkar könsidealen på så sätt att män och kvinnor förväntas 

vara heterosexuella och de som inte förhåller sig till det anses som avvikande.
124

 

Det går att diskutera hur informanterna använder sig av ordet bög. Man kan se det ur två olika 

perspektiv. Antingen används ordet bög ur ett kränkande perspektiv med homofobi som 

grund. Eller så kan man ifrågasätta användande av ordet utifrån manlighetsidealets 

kommunikativa kontext. I studiens teorikapitel presenteras en sociokulturell teori om hur 

individer agerar utifrån sammanhang och kontext.
125

 Det framkommer av teorin att individer 

skapar en kontext genom handlingar. En kommunikativ kontext uppstår tillexempel genom att 

det inom en grupp finns sociala spelregler i sättet att kommunicera.  De informanter som i 

sina intervjuer använt ordet bög som ett sätt att beskriva någon eller någonting som avviker 

från manlighetsnormer kan enligt teorin ha handlat på grund av de kommunikativa spelregler 

inom de kontexter de lever i och kopplar till deras upplevelse av vad det innebär att vara man 

och inte vara man. Ordvalet kan uppstå genom en specifik jargong inom individens 

kompiskrets eller att ordvalet ingår i de sociala spelreglerna för det genuina 

manlighetsidealets kontext. Utgår man ifrån beskrivningen av den hegemoniska 

maskuliniteten som finns presenterad i studiens litteraturgenomgång (se sida 3) kan man 

föreställa sig att det är den hegemoniska maskuliniteten är en form av kontext eller 

sammanhang med vissa spelregler för vad som anses vara accepterade handlingar eller 

oacceptabla handlingar. De pojkinformanter som använt sig av ordet bög för att beskriva en 

man som avviker från manlighetsnormen blir det tydligt att informanterna handlar utifrån 

manlighetsidealets kontext baserat på den hegemoniska manligheten. Det framgår av R. W 

Connells Per Folkesson och Marie Nordbergs förklaring av hegemonisk manlighet att det är 

de idealet som genomsyrar det rådande genussystemet och är det dominanta idealet.
126

   

Detta går även att relatera till pojkinformanternas syn på vad de uppfattar som ett genuint 

mansideal. Att män förväntas vara starka, dominanta och avhållsamma vad det gäller känslor 

vilket ingår i dagens rådande hegemoniska mansideal. 

För att återkoppla till informanternas användande av ordet bög går det att fundera kring varför 

ordet tillskrivits de egenskaper som informanterna upplever strider mot manlighetsidealet. . 

Som det tidigare i studien framkommit är känslomässighet en stor faktor till vad som inte 

anses falla inom normen för manlighet. Det går att analysera det faktum att avsaknaden av 

känslomässigheten i dagens mansideal kan leda till konsekvenser för mäns psykiska hälsa. I 

Karolinska institutets forskningsrapport på självmordsstatistik och orsakerna till varför unga 

väljer att ta livet av sig.
127

 Statistiken visar på att det är mer än 50% sannolikhet att en man 

väljer att begå självmord än vad det är sannolikt att en kvinna gör det. Ser man till det rådande 

mansidalet så ska den perfekte mannen inte vara styrd av sina känslor då han ska fokusera på 

                                                           
123 Connell, Raewyn, 2002, s 94 
124 Ibid, s 94. 
125 Säljö, Roger, 2010, s 128. 
126 Folkesson, Per., Nordberg, Marie. & Smirthwaite, Goldina, 2007, s 37 – 40; Connell, Raewyn, 2002. S 94. 
127 Karolinska institutet http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0 (hämtad 2014 -10-28)  
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att vara självständig och hårt arbetande. Även vissa av informanterna upplever samma sak, att 

pojkar ska vara starka och inte känslosamma. Även om det finns olika anledningar till varför 

människor väljer att ta livet av sig så bottnar det ofta i någon form av psykisk ohälsa. Ur 

Karolinska institutets forskningsrapport om varför barn och unga väljer att begå självmord 

framkommer det att pojkar tenderar att må dåligt på grund av hur den fysiska kroppen ser ut, 

att ha en annan sexuell läggning än den som är accepterad av omgivningen.
128

 Dessutom har 

pojkar svårt att uttrycka sig när det kommer till känslor och det på så sätt blir svårt för 

omgivningen att hinna ingripa innan det är försent.
129

 

Det är tydligt att de tre faktorer som presenteras i forskningsrapporten är faktorer som enligt 

det rådande mansidealet är avvikande. Som det tidigare framkommit av de mansideal som 

både Helena Josefsson, R.W Connell och Cahill beskriver ska en man vara stark, dominant, 

heterosexuell och känslomässigt stabil.
130

 Utifrån detta kan man problematisera det faktum att 

det rådande mansidealt kan vara orsaken till varför självmordsstatistiken ser ut som den gör. 

Som det har framgått av studiens resultat och informanternas redogörelse av hur de upplever 

kvinno – och mansideal upplever de att de rådande förväntningarna på könsroller ibland 

upplevs som pressande.  

 

7.2 Den sociala gruppen 

Enligt Thornberg så är människan mer eller mindre beroende av att tillhöra en grupp och att 

kunna kategorisera andra människor och grupper av människor.
131

 Ingruppen är den kategori 

eller grupp av människor som en individ identifierar sig med och väljer att tillhöra och 

utgrupp är den kategori av individer som den valda individen väljer att inte tillhöra. Dock 

beskriver Thornbergs självkategoriseringsteori att människan måste förstå sig själv för att 

förstå spelreglerna för sin ingrupp och för utgruppen. En människa måste förstå att hon är en 

människa, att hon identifierar sig med den valda gruppen och att hon kan identifiera sig själv 

(se sida 15). 

Om man skall använda sig av Thornbergs teorier och placera de fem pojkinformanterna i en 

grupp och de fem flickinformanterna i en grupp så går det att se vissa särdrag hos de två 

grupperna. Det första tydliga exemplet mellan grupperna är att pojkarna tenderar att värdera 

kunskaper som de kan ha nytta av i sitt framtida yrkesliv. Flickgruppen värderar kunskaper i 

sig. I detta fall rör det sig om kunskaper i bild. Majoriteten av pojkgruppen såg inget 

användningsområde för kunskaperna i bild i ett framtidsperspektiv. Flickgruppen såg 

kunskaperna i bild som användbara i ett här och nu perspektiv.  

 

 

 

                                                           
128 Åkerman Alin, Britt 2009, s 5 
129 Ibid, s 5 -10 . 
130Josefson, Helena, 2005, s 26.; Connell, Raewyn, 2002, s 94.; Cahill, Spencer E. 1982 
131 Thornberg, Robert, 2006, 135 
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Sätter man detta i relation till de två olika gruppernas inställning till bild får man fram 

ytterligare bild av hur de två grupperna skiljer sig åt. Ser man till de svar som pojkarna angivit 

så finns det en stigmatisering av att som kille vara kreativ. Även om informanterna medger att 

det är okej att som kille vara kreativ, men att man då får ta konsekvenserna. Detta faktum går 

att analysera genom Thornbergs självkategoriseringsteori. Pojke 4 som uppskattar bildämnet 

och tycker om att måla och rita på sin fritid och har en vision om att arbeta som tatuerare i 

framtiden beskriver sin relation till kreativitet genom att säga att: 

Det är ingen som tycker att jag är en tönt eller så bara för jag tycker om 

bild men jag är nog ganska tuff en då så folk säger inget då. Det är nog 

en sak om man är lite mer känslig och inte som dom andra killarna. Då 

kanske killarna typ mobbar den killen eller är elaka. 

Enligt pojke 4 så upprätthåller han sin manlighet genom att vara ”tuff” på så sätt blir han inte 

utpekad som avvikande.  

Det överensstämmer med Thornbergs teori. För att få vara en del av gruppen så måste man 

förhålla sig till gruppens spelregler. Enligt pojkinformanternas ingrupp har det framkommit 

att det rådande mansidealet utgör en stor del av gruppens regler. Så även om Pojke 4 tycker 

om att vara kreativ och det inte alltid är accepterat av ingruppens sociala regler så 

kompenserar han genom att vara tuff. I citatet ovan framgår det också av pojke 4 att om man 

inte tar på sig den tuffa rollen får man ta konsekvenserna, nämligen att bli utpekad som 

avvikande. Det som informanten förklarar som tuffhet är enligt Thornberg en prototyp för sin 

sociala ingrupp.
132

 

Även flickgruppen är medvetna om vilka spelregler som gäller för pojkgruppen, samt att de 

också är medvetna om den prototyp som pojke 4 beskrivit. Flicka 4 beskrev på ett liknande 

som pojke 4 hur pojkar kan uppfattas som avvikande om de inte följer reglerna för 

mansidealet: 

Ja killar är som vilka som helst dom får väll hålla på med det om dom 

tycker att det är kul. Killar kanske inte vågar göra vissa kreativa saker för 

att dom tror att dom kommer bli, inte retade för det men, kallad bög eller 

nått. Det kan ju vara alla möjliga saker, alltså det den som retar dom 

tycker är bögigt. 

Det är också en del i Thornbergs teori att både utgrupper och ingrupper är medvetna om vad 

som gäller för de olika grupperna. Och det blir även viktigt för grupperna att upprätthålla sin 

sociala och positiva identitet. 

Skulle man applicera detta på en klassrumssituation där pojkar och flickor delas in i två olika 

grupper så skulle det enligt Thornbergs teori vara så att reglerna för de två grupperna inte får 

fallera när de två grupperna möts och socialiserar med varandra. Pojkgruppen agera utifrån 

sitt mansideal och flickgruppen agera utifrån sitt kvinnoideal. Dock kan detta agerande se 

olika ut beroende på hur tillåtande och icke tillåtande grupperna är. Flickgruppen kan till 

exempel ha tagit avstånd ifrån kvinnoidealet och tenderar att göra anspråk på saker som 

                                                           
132 Thornberg, Robert, 2006, s 137 



38 
 

pojkgruppen anser tillhöra deras grupp. Då uppstår en konflikt och pojkgruppen måste 

upprätthålla och förhålla sig strikt till sin grupps regler för att gruppen inte ska förlora sin 

sociala identitet. 

Ytterligare en aspekt som är intressant med resultatet av studien är att vid en närmare anblick 

av informanternas svar så kan man tydlig urskilja att de tio informanterna har en mer eller 

mindre liknande upplevelse av vad det innebär att vara flicka och vad det innebär att vara 

pojke. Det har också liknande upplevelser kring hur de ser på manlig och kvinnlig kreativitet, 

vilka könsstereotypa normer som utgör kvinno – och mansidealet. Faktum kvarstår att de tio 

informanterna aldrig har träffat varandra men ändå har det en liknande upplevelse. Detta kan 

förklaras genom både Thornbergs teori om sociala grupper och Zimmerman och West teori 

om doing gender (se sida 12 - 15) Thornberg skriver om de sociala grupperna och hur sociala 

grupper upprätthåller sina identiteter genom den sociala gruppens spelregler. Det är viktigt för 

en social grupp att vara medveten om andra gruppers funktion och spelregler för att kunna 

förhålla sig och ta avstånd. Jämför man denna tanke med informanternas intervjusvar kan man 

rent teoretisk säga att de tio informanterna tagit sina roller utifrån sin könstillhörighet. Därför 

är de medvetna om spelreglerna för sin egen grupp samt spelreglerna för deras utgrupp. 

Knyter man ann detta till Zimmerman och West doing gender teori (se sida 12-13) så lär vi 

oss grunderna för grupptillhörigheten utifrån våran könstillhörighet från dagen vi föds. 

Individen lär sig vad det innebär att vara man och kvinna och vad det inte innebär. Utifrån den 

sociokulturella teorin (se sida 15 – 17) om handling och kontext så skulle man kunna knyta 

samman detta med doing gender. Det är handlingarna när individerna gör kön som senare blir 

en del av kontexten som individer senare förhåller sig till.  

7.3 Det kvinnliga idealet, kreativitet och känslomässighet 

Resultatet pekade på att flickor och pojkar har skilda uppfattningar och inställningar till 

bildämnet. De båda grupperna visar att flickorna som grupp har relativt lika åsikter om 

bildämnet. För de fem flickorna är de tydliga att de alla har reagerat på klassrumsklimatet då 

de upplever det som bitvis stökigt. Flickgruppen föredrar att arbeta med digitala verktyg som 

foto och film. De flickorna upplever och anser skiljer sig mot hur pojkarna ser på och 

upplever bildämnet då de har en betydligt mer splittrad uppfattning och inställning till ämnet. 

Jämför man pojkarnas åsikter och uppfattningar mot flickornas inställning framgår det att 

flickorna har en inställning till bildämnet som kretsar kring ett ”här och nu -perspektiv”. 

Flickorna ser till att kunskaperna de kan utvecklat inom bildämnet som användbara i nuet och 

inte som potentiellt användbara för ett framtida mål.  

Förtydligar man detta utifrån de manliga och kvinnliga könsnormerna samt Thornbergs 

sociala identitetsteori (Se sida 14) kan man utifrån ett genusperspektiv beskriva följande 

scenario. Flickornas inställning till bildämnet är positiv. Det har inte framgått att de fem 

informanterna har någon direkt negativ bild av bildämnets innehåll. Kritiken riktas främst mot 

arbetsklimatet i klassrummet och vissa arbetsmoment. När informanterna från pojkgruppen 

har fått besvara frågan hur de upplever det motsatta könets inställning till bildämnet har de 

framgått att alla upplever och anser att flickor är mer benägna än pojkar att vara kreativa och 
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att uppskattar att ägna sig åt kreativa uttrycksätt. Flickorna likt pojkarna anser också att 

flickor är mer kreativa än pojkar och att flickor tenderar att uppskatta kreativt arbete. 

Vissa av informanterna från de båda grupperna har berört och uttryckt sig på ett sådant sätt 

när de beskriver den kvinnliga kreativiteten som naturlig. Flicka 3 har beskrivit hennes 

uppfattning av detta på ett tydligt sätt: 

Alla tjejer gillar att rita, alltså ALLA tjejer. Dom som jag vet om kan rita 

jätte bra, dom har massa idéer och fantasi och dom tycker det är kul.   

Informanten har här angivit att hennes upplevelse är att alla tjejer (med betoning på alla) 

tycker om att rita och är bra på det. Flicka 4 har även hon beskrivit den kvinnliga kreativiteten 

som någonting gemensamt för kvinnor:  

Ja jag tror att, det alltså att killar och kreativitet är svårare att acceptera 

men att tjejer är kreativa känns mer naturligt, jag vet inte riktigt varför 

men det är väll så att tjejer alltid har pysslat och så. 

Även vissa av pojkinformanterna har beskrivit den kvinnliga kreativiteten på ett liknande sätt. 

Pojke 5 beskriver de på följande sätt: 

Ja jag tror att, det alltså att killar och kreativitet är svårare att acceptera 

men att tjejer är kreativa känns mer naturligt, jag vet inte riktigt varför 

men det är väll så att tjejer alltid har pysslat och så. 

Ungefär på ett likvärdigt sätt redogör de tio informanterna för denna syn på kvinnans 

kreativitet. Ser man till kvinnoidealet ur ett historiskt och nutida perspektiv så är kreativiteten 

inte någonting som nämns som signifikant. Enligt Helena Josefsson har kvinnoidealet till stor 

del utgjorts av ett fokus på hur kroppen ska se ut och samt att kvinnor förväntas vara bra och 

ömsinta mödrar kapabla att ta hand om hus och hem.
133

   

En tanke kring detta är att om man ser till den hegemoniska maskulinitetsnormen som Per 

Folkesson och Marie Nordberg redogör för. Den hegemoniska maskuliniteten står högst i 

könsmaktssystemet och påverkar normerna för både manliga och kvinnliga könsnormer.
134

  

Ser man till hur pojkinformanterna har beskrivit kreativitet så har de dragit paralleller mellan 

kreativitet och känslomässighet. Helena Josefson har skrivit om kvinnoidealet och hur synen 

på kvinnan som en känslomässig varelse präglat kvinnoidealet ur ett nutida och historiskt 

perspektiv. Har man detta i åtanke kan man se det som att det är den hegemoniska 

maskulinitetens övertag mot kvinno - och mansideal som kommit att prägla bilden på 

kreativiteten som någonting kvinnligt eftersom det enligt den hegemoniska 

maskulinitetsnormen anser att manlighet och känslomässighet inte hör ihop, och att kreativitet 

och kreativa uttrycksätt ofta syftar till att utrycka känslor.  

Utgår man ifrån detta tankesätt och återkopplar det till informanterna som alla mer eller 

mindre varit överens om och redogjort för att bildämnet och andra kreativa uttrycksätt faller 

inom ramen för det kvinnliga idealet. Kan man tänka att känslomässigheten inom kreativiteten 
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134 Folkesson, Per, Nordberg, Marie, Smirthwaite, Goldina, 2007, s 40 



40 
 

har bidragit till att bildämnet (som kreativt ämne) anses uppskattas mer av flickor än av 

pojkar. 

7.4 Att arbeta genusmedvetet inom bildämnet 

Studiens resultat pekar mot att både flickorna och pojkarna är medvetna om dagens kvinno – 

och mansideal. Pojkarna och flickorna som ingått i intervjustudien kan redogöra för vad som 

var signifikant för de två idealen och vad som bryter mot dem. Både pojkarna och flickorna 

kan beskriva hur och vad konsekvenserna av ett normöverskridande kan tänkas leda till. Om 

man som lärare tar de tio informanternas upplevelser i beaktning är det möjligt att på flera 

olika sätt själv kunna reflektera kring hur man i sin lärarroll och i sin undervisning ska bemöta 

sådana tankar och upplevelser. Samt hur man som lärare kan tänka kring att arbeta kring 

manliga, kvinnliga och normöverskridande i sin undervisning. Vilket bland annat är det Lgr 

11 syftar till.
135

 

Ett sätt att ta vara på studiens resultat och kunna använda resultatet när det kommer till ett 

normöverskridande arbetsmoment är att som lärare sätta sig in i och förstå hur informanterna 

upplever förväntningar på pojkar och flickor utifrån de givna mans – och kvinnoidealen. Till 

exempel går det att studera hur pojke 4 beskriver sin syn på mansidealet kopplat till 

kreativitet.  

Pojke 4 beskriver sin upplevelse på följande sätt: 

Det är inte lika många som är öppna med det.  Det kanske beror på att 

killar ska vara killiga. Ja tuffa och dom ska inte vara känsliga och gilla 

mer ämnen som är lite tuffare kanske mer gympa. Det är liksom mer 

manligt på nått sätt, men jag vet inte varför, för jag tycker inte så. 

Av citatet ovan framgår det att pojke 4 har redogjort för manlighet och kreativitet. Han 

beskriver hur det kan upplevas som avvikande och normöverskrivande att som kille vara 

kreativ. Han beskriver även hur han upplever att killar förväntas vara och vad manlighet enligt 

honom är. Det sista som framgår av citatet är att även om han är medveten om 

förväntningarna på honom som pojke, vad de innebär och vad konsekvenserna av ett 

normbrytande blir, kan han inte redogöra för varför det är så.  Samma mönster har även 

framkommit hos andra informanter. Flicka 4 ger sin bild av hur hon ser på kreativitet utifrån 

kvinnorollen på följande sätt: 

Ja jag tror att, det alltså att killar och kreativitet är svårare att acceptera 

men att tjejer är kreativa känns mer naturligt, jag vet inte riktigt varför 

men det är väll så att tjejer alltid har pysslat och så. 

Precis som pojke 4 uppvisar flicka 4 ett liknande förhållningsätt till hur de uppfattar och 

förklarar förväntningar på dem utifrån deras könstillhörighet. Båda informanterna redogör för 

att de har en förståelse av vilka förväntningar manlighetsnormen och kvinnlighetsnormen har 

utifrån begreppet kreativitet.  Dock skiljer sig flicka 4 beskrivning då hon har en uppfattning 

av att flickor alltid har ”pysslat” även om hon i ett förstå skede inte kan komma på varför det 

är så att kreativitet inte anses vara normöverskridande utifrån kvinnoidealet.  
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Resultatet visade också att informanterna upplever att det finns specifika tabun när det gäller 

kreativa uttrycksätt. Framförallt redogjorde pojkarna för detta på ett tydligt sätt när de berörde 

dans (se sida 29 - 31). Denna del av studiens resultat är också någonting man som lärare kan 

arbeta kring i olika arbetsmoment. 

Som teoretisk grund i ett arbetsmoment som kretsar kring studiens resultat och 

normöverskridande är det möjligt att precis som studien använda sig av Zimmerman och West 

teori om doing gender (se sida 12 - 13). Anledningen till det är att Zimmerman och West teori 

grundar sig i och belyser och till viss del besvarar de ”mönster” som informanterna har 

uppvisat när det kommer till varför manliga och kvinnliga ideal ser ut som de gör samt varför 

individer förhåller sig till dem. En tanke hos mig personligen är att doing gender är en relativt 

lättförstådd teori som både lärare och elever kan tänkas förstå och ta till sig. Anledningen är 

att individer oavsett om de är män eller kvinnor lever i en kontext där manliga och kvinnliga 

ideal utgör en stor del av identitetskapandet. På så sätt har individer kommit i kontakt med 

dessa ideal och på samma sätt som informanterna kan de redogöra för vad som faller inom 

normen för manligt och kvinnligt och vad som anses vara normbrytande.  

Utifrån ämnesbeskrivningen av bildämnet i Lgr 11 har arbetsområdet inom bildanalys flera 

öppningar för att arbeta kring området för könsideal och genus.
136

 Några exempel på tänkbara 

arbetsmoment utifrån läroplanen är att inom området för bildanalys låta eleverna söka efter 

bilder som de anser representerar deras uppfattning av en kvinnlighet och manlighet. Nästa 

steg i arbetsprocessen blir att eleverna ska argumentera kring varför de anser att bilderna de 

valt representerar kvinnlighet och manlighet. Efter att den delen inom arbetsmomentet är 

genomfört ska eleverna göra det motsatta. De får söka bilder som de anser föreställer 

motsatsen till kvinnlighet och manlighet. Det kan röra sig om bilder föreställande människor 

som på olika sätt bryter könsnormer genom klädstil, frisyr, yrke, sexualitet, levnadsätt och 

intressen. En sådan uppgift syftar till att eleverna genom bildanalys ges möjlighet att 

reflektera och argumentera kring området för kvinnlighet och manlighetsideal, vilket även kan 

få eleverna att personligen reflektera över detta.  

En annan ingång till ett arbetsmoment inom bildanalys är att arbeta kring reklam, TV och 

film. I ett sådant arbetsmoment kan grunden för analysen vara att undersöka hur män och 

kvinnor framställs inom reklam, Tv, film och andra populärkulturella och visuella medier. En 

sådan uppgift skulle inte bara bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

argumentation, reflektion och analysförmåga. De flesta barn och ungdomar i dagens svenska 

samhälle kommer dagligen i kontakt med reklam, Tv, Tv-serier och film. På så sätt ges 

eleverna även möjlighet att analysera någonting som finns nära dem i deras vardagliga liv, i 

och utanför skolan. Ett sådant arbetsmoment kan även kompletteras med att låta eleverna 

jämföra hur kvinnor och män genom olika årtionden har framställts inom TV, reklam och 

film.  
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Enligt betygskriterierna för bildämnet på högstadiet utgör tolkning, argumentation och 

reflektion av bilder och visuell kultur en del av betygskriterierna.
137

 Det betyder att en sådan 

uppgift som beskrivits faller inom ramen för ämnesundervisningen samt att ett sådant 

arbetsmoment kan betygsättas på ett enkelt sätt utifrån betygskriterierna. 

Enligt betygskriterierna för bildämnet ska eleverna ges möjlighet att argumentera och 

reflektera. Enligt Lgr 11 ska eleverna för att uppnå betyg A kunna:  

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur 

och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med 

kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. 

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 

funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika 

begrepp.
138

 

Som det framgår av utdraget ur Lgr 11 ovan så ska eleverna kunna tolka samtida och 

historiska bilder och annan visuell kultur. De ska kunna använda sig av resonemang och 

argumentationsförmåga när det kommer till att ge uttryck för bildernas innehåll och betydelse. 

 

7.5  Ytterligare arbetsätt  

De arbetssätt som hittills diskuterats i kapitlet kretsar kring analysövningar. Att arbeta kring 

analys av bilder har som fördel att de kan bidra till att en diskussion då ett sådant 

arbetsmoment tydligt kan ge eleverna möjlighet att diskutera kring bildernas betydelse. I de 

analysövningar som givits förslag på tidigare i detta kapitel kan de ge elever möjlighet att 

själva reflektera kring vad det är som gör människor till kvinna och man. Om det är det 

biologiska könet eller om det är de sociala föreställningarna som bestämmer vad som är 

kvinnligt och manligt. 

Av Lgr 11:s beskrivning av bildämnets centrala innehåll i årskurs 7-9 framgår det att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i bildframställning och vilka redskap som kan 

användas inom bildframställning.
139

 Enligt Lgr 11 ska arbetet med bildframställning syfta till 

att: 

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder 

om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Kombinationer av bild, 

ljud och text i eget bildskapande. Återanvändning av bilder, material och 

föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. Digital 

bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. Presentationer av 

eget bildskapande. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när 

det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och 

övriga sammanhang.
140
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Ett sätt att använda sig av bildframställning och temat genus är att låta eleverna själva 

framställa bilder föreställande vad de upplever som manligt och kvinnligt. Ett sådant 

arbetsmoment kan även innefatta form och skulptur. Ser man till vad informanterna i studien 

har angivit om arbetsätt och arbetsverktyg har det framgått att arbetsmoment som kretsar 

kring digitala verktyg är någonting de gärna hade velat arbeta mer med (Se sida 27).  

Av de som framgår av Lgr 11.s beskrivning om bildframställning så eleverna ges möjlighet att 

arbeta digitala verktyg genom fotografi och andra typer av bilder.
141

 Förutsätter man att sina 

elever har samma önskemål som informanterna som deltagit i denna studie är arbetsmoment 

som utgår ifrån digitala verktyg som grund ett bra tillfälle för eleverna att utveckla kunskap i 

bildframställning med hjälp av digitala verktyg. 

 

7.6  Arbetsätt för fortbildning inom genus för lärare 

För att undervisningen inom skolan ska bli influerad av ett genustänk är det signifikant att 

lärarna utvecklar kunskap inom området för genus och genusteori. Samt hur man 

implementerar det i undervisningen. Ett sätt att som lärare ta till sig och förstå de 

grundläggande delarna inom genusteori och hur dessa tar sig i uttryck i skolans värld är att 

använda sig av Maria Hedlins Lilla genushäftet.
142

 Anledningen till detta är att Hedlins skrift 

innehåller relevanta begrepp och förklaring som kretsar kring ämnet, samt att exempel på 

undersökningar inom skolan och i klassrumsituationer där genus har varit i fokus. Lilla 

genushäftet var från början tänkt att användas vid lärarprogrammet på Kalmar högskola
143

 

vilket är en tänkbar fördel då skriften i sig är riktad mot pedagogiskt arbete och mot lärare. På 

så sätt kan man tänka sig att Hedlins skrift är en skrift som lärare lätt kan ta till sig eftersom 

de genom sitt arbete är bekanta med hur skolans värld ter sig samt att lärare har erfarenheter 

och upplevelser av olika klassrumssituationer och hur olika grupperingar av elever ter sig 

inom skolan.  
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8. Sammanfattning och slutsats 
 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett genusperspektiv. Syftet med studien har varit att 

undersöka och utveckla kunskap kring vilka inställningar högstadieelever har för bildämnet. 

Metoden som ligger till grund för studien är en kvalitativ intervjustudie. Intervjustudien 

innefattar tio informanter, fem flickor och fem pojkar. De har fått besvara frågor som utgår 

ifrån studiens syfte. Det empiriska materialet har bearbetats med hjälp av ett  

kodningsprotokoll.
144

 Den litteratur som legat till grund för studien kretsar kring genus, 

manlighetsnormer, kvinnlighetsnormer, genusforskning samt skolans värdegrund och 

ämnesbeskrivningar inom bildämnet. De teorier som använts är Zimmerman och West teori 

om doing gender, Thornbergs teori om social identitetsteori och självkategoriseringsteori. 

Samt en sociokulturell teori om det didaktiska lärandets situerade natur utifrån hur individer 

handlar och lär sig att handla inom ramen för olika kontexter. Resultatet av studien 

presenterades genom att besvara de tre frågeställningarna som studien utgår ifrån. 

Diskussionskapitlet utgörs av en diskussion utifrån studiens resultat kopplat till de tre 

teorierna och den litteratur som använts för studien.  

Nedan presenteras de slutsatser som framkommit av studien. 

Utifrån resultatet av studien har det framkommit att de tio informanterna utifrån sin 

könstillhörighet kan delas upp i två grupper när det kommer till hur de upplever bildämnet. 

Flickorna har en positiv inställning till bildämnet och pojkarna har en splittrad uppfattning av 

bildämnet.  

Flickorna ansåg att de uppskattade att arbeta med digitala verktyg så som foto och film. 

Pojkarna hade svårare att peka ut ett specifikt arbetsätt eller ett arbetsverktyg de uppskattade 

mer än andra. 

Flickorna värderade bildämnets kunskaper ur ett ”här och nu” -perspektiv. Då de ansåg att det 

som de lärt sig under bildlektionerna var användbart utanför skolan i deras vardagliga liv. 

Pojkarna värderade kunskaperna inom ämnet utifrån deras framtida yrkesliv. Majoriteten av 

pojkarna ansåg att de inte skulle ha någon användning av dem utifrån de yrken de i dagsläget 

vill arbeta med. 

De tio informanterna upplevde och ansåg att kreativitet inom olika områden är någonting som 

tillskrivs kvinnor. informanterna ur både tjej – och killgruppen beskrev och ansåg att flickor 

uppskattar kreativt arbete och uttryck mer än vad killar gör.  

De tio informanterna upplevde att pojkars inställning till bildämnet är lågt i jämförelse med 

flickors inställning. De tio informanterna vittnade om att det är svårare för en pojke att 

erkänna att han är intresserad av kreativa fritidsintressen och att han tycker om kreativa 

skolämnen. Vissa av pojkinformanterna menade att kreativitet och manlighet inte passar 

samman då pojkar förväntas ha andra intressen och värdera andra saker högre än kreativitet. 
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9. Fortsatt forskning 
 

Ett tänkbart scenario för hur studien kan användas för fortsatt forskning är att genomföra en 

liknande studie som kretsar kring aktiva lärares uppfattningar och syn på hur deras elever 

upplever, ger uttryck för och värderar bildundervisningen. Som forskningsmetod skulle man 

kunna använda sig av en intervjustudie där lärare av båda könen får ge sin uppfattning de 

upplever sina elevers inställning till bildämnet. Ett alternativ för att bredda metoden för att 

samla in material är att utföra observationsstudier. Observationsstudier skulle kunna fungera 

som ett tillägga för det som kommer fram av intervjustudien. Med hjälp av ett 

kodningsprotokoll kan man analysera och reflektera över likheter mellan 

observationsstudierna och intervjustudierna. 

Ett annat tänkbart scenario på fortsatt forskning inom området för min studie är att genomföra 

en större intervjustudie med både elever och lärare.   Som förra förslaget på fortsatt forskning 

så skulle intervjufrågorna kretsa kring samma tema. När intervjustudien är genomförd med 

både lärare och elever kan man utföra en observationsstudie På så sätt är det möjligt att se 

med egna ögon hur de som läraren beskrivit tar sig i uttryck.  När det kommer till eleverna så 

kan man på samma sätt genomföra intervjuer. Ett alternativ kan också vara att vid 

observationsstudien välja att fokusera enbart på elever eller enbart på läraren.  

När materialet har samlats in kan det sammanställas med hjälp av ett kodningsprotokoll eller 

liknande. Min tanke är att en sådan bearbetningsprocess kan leda fram till att mönster och 

likheter bland lärarnas och elevernas svar framträder. Utifrån scenariot kan man då jämföra 

svaren mellan lärarna och eleverna, försöka hitta likheter och skillnader i deras svar.  
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Bilaga 1  

intervjufrågor 

 

• Är din bildlärare en kvinna eller en man (annan könstillhörighet)?  

• Vad tycker du om bildämnet och varför? 

• Vad är de bästa med bildlektionerna/varför?? 

• Vad är det sämsta med bildlektionerna /varför? 

• Vilket gymnasieprogram har du tänkt att söka? 

• Tror du att du kommer att ha användning av det du lärt dig under bildlektionerna i ditt 

framtida liv, varför/varför inte? 

• Är det viktigt att ha bild i skolan i så fall varför? 

• Är det inte viktigt att ha bild i skolan i så fall varför? 

• Vad tror du killar och tjejer tycker om bildämnet? 

• Upplever du att tjejerna och killarna i din klass blir behandlade lika under bildlektionerna? 

• Målar, ritar, skulpterar, fotar, filmar osv du på din fritid? 

• Upplever du att det är okej för killar att vara kreativa? 

• Upplever du att det är okej för tjejer att vara kreativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Kondingsprotokoll 

Flickornas svar 

Är din bildlärare en kvinna eller en man (annan könstillhörighet)? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Resultat = 

Pojkarnas svar 

Är din bildlärare en kvinna eller en man (annan könstillhörighet)? 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 1 =  

Flickornas svar 

Vad tycker du om bildämnet och varför? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Resultat  

Pojkarnas svar 

Är din bildlärare en kvinna eller en man (annan könstillhörighet)? 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

Resultat = 



 
 

Sammanfattning av intervjusvar fråga 2:  

Flickornas svar 

Vad är de bästa med bildlektionerna/varför?? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Resultat = 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 3 =  

Flickornas svar 

Vad är det sämsta med bildlektionerna /varför? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 4 =  

Flickornas svar 



 
 

Vilket gymnasieprogram har du tänkt att söka? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 5 =  

Flickornas svar 

Tror du att du kommer att ha användning av det du lärt dig under bildlektionerna i ditt 

framtida liv, varför/varför inte? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 6 =  

Flickornas svar 

Är det viktigt att ha bild i skolan ? 



 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 7 =  

Flickornas svar 

Är det viktigt att ha bild i skolan ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 8  =  

Flickornas svar 

Vad tror du killar och tjejer tycker om bildämnet? 

1. 

2. 

3. 



 
 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 9  =  

 

Flickornas svar 

Upplever du att tjejerna och killarna i din klass blir behandlade lika under 

bildlektionerna? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 10 =  

Flickornas svar 

Målar, ritar, skulpterar, fotar, filmar osv du på din fritid? 

1. 

2. 

3. 



 
 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 11 =  

Flickornas svar 

Upplever du att det är okej för killar att vara kreativa? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 12 =  

Flickornas svar 

Upplever du att det är okej för tjejer att vara kreativa? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat= 



 
 

Pojkarnas svar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resultat = 

Sammanfattning av intervjusvaren fråga 13 =  

 

Sammanfattning av hela kodningsprotokollet 

Vad kan härledas till de tre teorierna: 

Vad kan härledas till tidigare forskning: 

Vad kan härledas till litteraturen: 

Gemensamma nämnare: 

Intressanta iakttagelser: 

Reflektioner : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


