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1 Inledning  

Pojkar har fått lära sig att det är helt okej att kaosa ur och leka hierarkiska lekar och 

har fokus på flockbeteende, istället för att lägga fullt fokus på studierna medan 

flickor fått lära sig att sitta fint och inte ta plats (Lärare A).  

 

När jag själv gick i högstadiet (1999-2001) var det inget ovanligt att pojkar var 

högljudda, sprang runt i klassrum och korridorer, ropade rakt ut om läraren 

frågade något och trängde sig i matkön. Snarare var det standard. Vi flickor var 

vana, själv hittade jag strategier för att kunna koncentrera mig på skolarbetet. Om 

vi flickor någon gång stökade var det allt som oftast viskningar och fnitter det 

rörde sig om. Den enstaka flicka som hade mod att inte anpassa sig till detta 

riskerade att bli illa sedd av oss andra, och skötsamma pojkar sågs som 

plugghästar och nördar. De flesta ville förstås bli accepterade i gemenskapen och 

anpassade sig till detta. Samtidigt som vi förhöll oss till de normer som fanns såg 

vi till att de befästes och fick fortsätta att råda, alldeles utan att själva tänka på det. 

För vi förstod inte att det kunde vara annat sätt. När jag under min utbildning till 

bildlärare kom ut på min första VFU slogs jag av att inget hade hänt i skolans 

värld. De könsstrukturer som dominerade när jag själv gick i högstadiet finns 

fortfarande kvar. 

 

1.1 Ämnesval  

Under mina VFU-perioder som blivande bildlärare upplevde jag att pojkar 

genomgående har ett sämre studieresultat än flickor i ämnet bild i högstadiet. Vid en 

överblick av studier som gjorts på fältet visar det sig att tidigare undersökningar kommit 

fram till detsamma, att det finns stora skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg i 

årskurs 9 i bildämnet. Pojkar presterar visserligen sämre i samtliga ämnen utom 

gymnastik enligt Skolverkets senaste nationella ämnesutvärdering, NÄU-13 (Skolverket 

2015, 35), men det skolämne där resultatskillnaderna är som allra störst är just bild, 

något som står oförändrat sedan föregående ämnesutvärdering (NU-03) gjordes tolv år 

år tidigare (Skolverket 2004). Detta kom att intressera mig. Då jag även upplevt hur 

påtagliga könsstrukturer kan vara i skolans värld började jag att fundera på hur 

betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor i bildämnet hänger ihop med dessa 
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strukturer. Med hjälp av denna studie vill jag undersöka samband mellan dessa 

komponenter och förhoppningsvis därigenom nå en ökad förståelse för fenomenet. Jag 

har valt att intervjua bildlärare verksamma i högstadiet för att ta del av hur de förhåller 

sig till de skilda resultaten mellan flickor och pojkar i bildämnet. Intervjuerna har sedan 

analyserats och tolkats utifrån genusteorin göra kön för att på så vis få en bild av hur 

genusstrukturer tar sig uttryck i bildundervisningen. Ur ett jämställdhetsperspektiv är 

det naturligtvis viktigt att studera och synliggöra mönster som begränsar elever, såväl 

pojkar som flickor, i deras kunskapsutveckling. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att studera hur de skillnader som finns mellan 

flickors och pojkars resultat i bildämnet samverkar med rådande genusstrukturer och tar 

sig uttryck i bildundervisningen. Detta görs genom att analysera och diskutera hur några 

lärare som undervisar i bild på högstadiet uppfattar och förhåller sig till flickors 

respektive pojkars kunskaper och betyg i ämnet. Frågeställningarna är uppdelade på så 

vis att den första hjälper att svara på den andra: 

 

 Hur ser bildläraren på betygsskillnader mellan pojkar och flickor? 

 Hur samverkar genusstrukturer med flickors och pojkars resultat i bildämnet? 

 

1.3 Kunskapsöversikt 

Påståendet om betygsskillnader i bildämnet mellan flickor och pojkar grundar sig i den 

senaste nationella ämnesutvärderingen, NÄU-13, Bild i grundskolan (Skolverket 2015). 

Rapporten tar bland annat upp målen för bildämnet i grundskolan, bildämnet i ett 

historiskt perspektiv, elevers resultat i bildämnet samt föreställningar och attityder till 

ämnet bild både ur elev- och lärarperspektiv (ibid.). Syftet med utvärderingen är att 

undersöka hur förutsättningarna för undervisningen i bild ser ut, hur undervisningen 

genomförs och organiseras i ämnet samt hur elevers resultat och kunskaper ser ut i 

ämnet (ibid., 12). Bland de bakgrundsfaktorer till betygsskillnader som studerats i 

NÄU-13 är elevernas kön den faktor som tydligast samvarierar med betyget, där 

forskningen visar att flickor som grupp uppvisar bättre resultat i skolan än pojkar (ibid., 

101). Det ämne i skolan där könsskillnaderna visades vara allra störst till flickornas 



 

 

 
 

4 
    

 
 

fördel är bild. I en enkätstudie som gjordes i NÄU-13 visas stora skillnader mellan 

pojkars och flickors syn på och attityd till bildämnet. Där framgår bland annat att 

flickorna i undersökningen anger ett större intresse och engagemang för bildämnet än 

pojkarna (ibid., 102). Flickorna i årskurs 9 uppger sig göra sitt bästa och ta ansvar för 

sitt arbete i bild i större utsträckning än vad pojkarna gör, och anger även att de 

framställer bilder på fritiden både för hand, med foto, film eller dator, samt lägger ut 

bilder på sociala medier oftare än vad pojkarna säger sig göra. Dessutom anser pojkarna 

i årskurs 9 att bildämnet ges mer tid än vad som behövs i större omfattning än flickorna 

(ibid., 103). Vad gäller elevernas förväntningar på sina betyg i bildämnet så visar 

undersökningen att det förväntade betyget skiljer sig från det faktiska betydligt mindre 

för flickor än för pojkar. Flickor tycks alltså ha en mer realistisk syn än pojkar som ofta 

överskattar sig själva betygsmässigt (ibid., 135). Vidare tror pojkarna i lägre grad än 

flickorna att arbetets svårighetsgrad, noggrannhet i arbetet, att arbeta självständigt, att 

själv utveckla idéer, att vara engagerad i arbetet, ta egna initiativ och att vara kreativ 

påverkar bildbetyget. (ibid., 103). 

 

Mot bakgrund av att både pojkar och flickor uppgav sig vara intresserade av digitala 

medier, hävdades i NU-03 (tidigare motsvarande ämnesutvärdering) att bildämnet borde 

ges ökat utrymmet för digitala medier i undervisningen. På så vis skulle ämnet kunna bli 

mer intressant för både pojkar som flickor (Skolverket 2004, 46). Enligt NÄU-13 är 

dock flickor mer bildaktiva än pojkar i såväl manuell som digital bild på fritiden. 

Eftersom flickor alltså förefaller vara mer digitalt bildaktiva på fritiden än pojkar 

indikeras att antagandet i NU-03, det vill säga att digitalisering skulle öka pojkarnas 

intresse för bild, är osäker.  

 

1.4 Forskningsöversikt 

Nedan presenteras tidigare forskning som bedöms vara relevant för studien. 

Forskningen som presenteras har antingen gjorts inom genusforskning med ett 

skolperspektiv eller inom bildundervisning med ett genusperspektiv, detta för att hålla 

en tydlig koppling till den undersökning som gjorts. Forskningen presenteras i 

ordningen vilken den tillämpats mest i studien. 
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Studien utgår från ett genusteoretiskt perspektiv med grundskolans bildundervisning i 

fokus, varför Hedlins Jämställdhet –en del av skolans värdegrund (2006) som tar upp 

grundläggande könsteoretisk kunskap riktat till pedagoger, samt rapporten Lilla 

genushäftet 2.0 (2010) (en uppdaterad och omarbetad version av förlagan skriven 2004) 

anses vara betydelsefull forskning för denna studie. Hedlin (2006, 2010) använder sig 

av teorin om görandet av kön, doing gender, ur ett skolperspektiv med skolans 

jämställdhetsmål i fokus, där frågor besvaras kring vad genus och genusforskning är för 

något och varför det är relevant för lärare. 

 

En, för denna undersökning intressant, forskningsstudie som gjorts inom nutida svensk 

bildundervisning med ett genusperspektiv är Bland själporträtt och parafraser - Om kön 

och skolans bildundervisning av Wikberg (2014). Avhandlingen bygger på en studie där 

författaren har undersökt hur elever och lärare iscensätter kön i bildundervisningen. 

Insamlandet av empiri har skett genom intervjuer och observationer och har innefattat 

högstadieelever. Wikberg (ibid.) har kommit fram till ett resultat som visar på att elever 

påverkas av normer kring maskulinitet och feminitet i sitt bildskapande och att 

föreställningar om kön får konsekvenser för elevers bildundervisning. Författaren (ibid., 

58) kopplar samman detta med människors sätt att iscensätta kön, som en del i ett 

identitetsskapande. Denna studie tittar bland annat på hur bildämnet könas, det är därför 

betydelsefullt att ta del av vad tidigare undersökningar har kommit fram till gällande 

detta. Wikberg (2013) har också författat den vetenskapliga artikeln Art Education – 

Mostly for Girls?där hon diskuterar frågan om varför bildämnet är feminint markerat 

medan konstvärlden ofta porträtteras som manligt dominerad. Wikberg (ibid.) har i 

undersökningen samlat empiri genom observationer av bildlektioner och intervjuer med 

elever i högstadiet där hon ställt frågor kring deras syn på bildämnet.  

 

Även Saar (2008) diskuterar bildämnet som feminint kodat i artikeln Skapandets ramar, 

där det beskrivs hur feminint kodade ämnen som bild ges lägre status på grund av 

könsmaktsordningen. Studiens empiri har insamlats genom observationer av 

bildundervisning i två klasser, årskurs 5. Trots att undersökningen omfattar elever i 

lägre åldrar än vad som studeras i detta arbete, kan den anses vara relevant för hur 

uppfattningar om kön gestaltas och befästs. 
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För att få en större bild av hur bildundervisningen uppfattas utifrån ett genusperspektiv 

idag, kan det vara intressant att ta en blick bakåt i historien. Dalton (2001) skriver i The 

Gendering of  Art Education om det anglosaxiska bildämnets historia med ett tydligt 

genusperspektiv. Dalton (ibid., 110ff) diskuterar hur bildämnet varit feminint könat 

sedan 1950-talet, då Herbert Reads (1956) idéer om det fria skapandet slog igenom i 

England, något som även kom att influera svensk bildundervisning. Bildundervisningen 

skulle ge eleverna möjlighet att uttrycka känslor och idéer och mindre vikt lades vid 

teknisk skicklighet. Tidigare, menar Dalton (2001, 34ff), sågs bildämnet som maskulint 

och var inriktat på ingenjörskap och fabriksframställning. Vidare diskuteras att eftersom 

flickor är framgångsrika i bildämnet har det inte ansetts vara ojämställt till skillnad från 

skolämnen som naturvetenskap, teknik och matematik som i större utsträckning dragit 

till sig forsknings- och jämställdhetsprojekt. Detta beskrivs som en anledning till att 

flickors färdigheter och kunskapsformer kommit i skymundan (ibid., 8ff). 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Studien är genomförd i ljuset av det teoretiska perspektivet om att göra kön, doing 

gender. 

 

1.5.1 Att göra kön 

Perspektivet om kön som något som konstrueras är en gren inom genusforskningen med 

rötter i 1960-talets USA. Genusforskning är ett tvärvetenskapligt fält med huvudsaklig 

uppgift att undersöka genusstrukturer och vilka konsekvenser uppfattningar om manligt 

och kvinnligt får inom olika områden (Hedlin 2010, 16). Strukturer kan beskrivas som 

mönster och oskrivna regler som vidgar eller begränsar människors handlingsutrymme. 

Genusstrukturer innebär att människor delas upp i två kön, manligt och kvinnligt, och 

beroende på könstillhörighet tillskrivs olika egenskaper och värde. Generellt värderas 

mäns verksamhet högre än vad kvinnlig verksamhet gör (Hedlin 2006, 30). Teorin om 

att göra kön eller göra genus, från engelskans doing gender, bygger på att kön är något 

man gör snarare än något man är eller har och syftar på att vi alla är involverade i ett 

kvinnlighets- och manlighetsskapande. Perspektivet lyfter fram människors aktiva 

handlingar. Uttrycket myntades av Candace West och Don H. Zimmerman 1987 i den 

amerikanska tidskriften Gender & Society (ibid., 22). Dessa tankar delas av filosofen 
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Judith Butler (2000) som använder begreppet performativitet för att beskriva hur 

kroppens handlingar, rörelser och gester skapar genus och menar att genus är en ”effekt 

av kroppens stilisering” (Butler 2000, 220). Att göra kön har även anammats och 

utvecklats av bland andra Elvin-Nowak & Thomsson som menar att människor agerar 

medvetet och omedvetet utifrån vad vi lärt oss redan från födseln om vad det innebär att 

vara kvinna respektive man, vilket medför att dessa normer inte alltid ifrågasätts utan 

istället upprätthålls (Hedlin 2006, 15).  

 

Att göra kön är en begreppsmässig och kroppslig process där förväntningar, utifrån vårt 

biologiska kön, ställs på hur vi bör känna inför saker och ting och bete oss samt hur vi 

bör framställa vårt yttre, exempelvis genom hur vi klär och friserar oss. På så vis 

iscensätter, eller gestaltar, vi kön (Wikberg 2014, 60). I likhet med Wikbergs (ibid, 58) 

avhandling antar denna studie ett perspektiv där iscensättande av kön, som sker på 

individnivå i interaktion mellan människor, alltid måste förstås i relation till de 

strukturella och kulturella nivåer i samhället vilket vi lever i. Studiens teoretiska 

perspektiv hänger på så vis samman med en socialkonstruktionistisk förståelse av 

kunskap, där kunskap betraktas som kulturellt och historiskt förankrad, vilket medför ett 

prövande förhållningssätt till sådant som till synes kan verka självklart. 

 

1.5.2 Förklaring av begrepp 

Hur begreppen kön och genus används eller bör användas finns det olika uppfattningar 

om. Ibland förknippas ordet kön till något biologiskt medan genus kopplas till det 

socialt och kulturellt konstruerade. Samtidigt är det svårt att dra några gränser för var 

det ena eller andra tar vid, och med en sådan uppdelning riskerar kön att uppfattas som 

något statiskt som står utanför sociala och kulturella sammanhang. (Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2016). För att undvika sådana kategoriseringar har jag 

valt att använda kön och genus som i huvudsak synonyma begrepp i min text, bortsett 

ifrån vid referenser till texter där författaren avser annorlunda. 

 

Iscensättande av kön kan förklaras som att våra handlingar och interaktioner, kroppsliga 

rörelser, vårt sätt att tala och klä oss ger uttryck för de normer som finns kring hur vi 

bör agera i relation till vårt kön samtidigt som vi också skapar dessa uppfattningar i 

själva görandet (Butler 2000, 220). 



 

 

 
 

8 
    

 
 

 

I texten används genusstruktur som ett begrepp synonymt med teorin om 

genussystemet, som är en central del inom genusforskningen, och kan definieras som en 

”dynamisk struktur av förväntningar, föreställningar och processer som återskapas 

enligt ett bestämt mönster” (Hedlin 2010, 16). 

 

Genussystemet består av två grundläggande principer, man talar om isärhållande 

(dikotomi) och rangordning (hierarki). Det förstnämnda syftar till att manligt och 

kvinnligt ses som två skilda saker och dessutom motsatspar, något som tycks prägla 

våra uppfattningar. Principen om rangordning avser uppfattningar om mannen som 

normen för det mänskliga, vilket gör kvinnan till något avvikande. Därmed ges kvinnor, 

och sådant som uppfattas som kvinnligt, lägre status än män. Män ges såldes mer makt i 

samhället, exempelvis genom att samhället anpassar sig efter föreställningarna om 

mannen som norm (Hedlin 2010, 17). 

 

1.6 Metod 

Studien är kvalitativ. Strukturerade intervjuer genom mail har använts som metod för att 

samla in empiri. Intervjuerna syftar till att undersöka lärarnas uppfattningar och 

förhållningssätt till flickors respektive pojkars resultat i bildämnet för att få en 

uppfattning om hur genusstrukturer samverkar med dessa. I bearbetningen av insamlad 

data har diskursanalys används som metod. 

 

1.6.1 Tillvägagångssätt och urval 

Studiens empiri har samlats in genom tre intervjuer över mail. Urvalet av respondenter 

har skett efter vilka som var villiga att ställa upp i undersökningen, det enda kravet var 

att de undervisar i bild i högstadiet. En intervju är flexibel på så sätt att det finns 

möjlighet till uppföljningsfrågor och fördjupning av svaren, vilket också är fallet med 

mailkorrespondens (Bell 2014, 192ff). Intervjuerna har varit strukturerade, med öppna 

frågor, som valdes eftersom längre svar där respondenten fick möjlighet att utveckla 

sina tankar eftersträvades. Detta för att få tillräckligt med material för att kunna besvara 

frågeställningarna. De öppna frågorna ger möjlighet för respondenten att ge längre 

kommentarer, samtidigt som datan från strukturerade intervjuer underlättar 
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genomförandet av analysen samt minskar risken att inget viktigt utelämnas av misstag 

(ibid.). 

 

1.6.2 Etiska överväganden 

De etiska krav som råder togs hänsyn till i studien. Informationskravet innefattar 

tydlighet gentemot respondenten angående information om undersökningens syfte och 

vad den kommer att användas till. Samtyckeskravet innebär att en gemensam 

överenskommelse görs om hur materialet ska användas och hur resultaten kommer att 

spridas. Nyttjandekravet säkerställer att materialet inte kommer att användas till något 

annat än studien. Konfidentialitetskravet har att göra med respondentens anonymitet 

eller konfidentialitet, det vill säga respondentens rätt att inte kunna identifieras i studien 

(Bell 2014, 62). Respondenterna informerades i enlighet med de etiska kraven redan vid 

en första kontakt som skedde i god tid innan intervjun ägde rum. Respondenten kunde 

när som helst avstå att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande.  

 

1.6.3 Analysmetod 

För analys av insamlad data har diskursanalys använts som metod. Diskursanalys 

handlar om att kategorisera ett material på ett dekonstruktivistiskt vis så att 

föreställningar och uppfattningar framträder. Detta för att skapa förståelse för processer 

kring hur sociala fenomen fixeras och ses som naturligt och sant (Winther och Phillips 

2000, 32). Analysmetoden möjliggör för förståelse om hur en social värld med 

inbyggda normer blir till. En diskurs kan definieras som ett sätt att tala om, uppfatta och 

definiera fenomen i världen (Börjesson och Palmblad 2007, 13). När detta synsätt blir 

allomfattande och etablerat till den grad att det uppfattas som sanning, så ses det som en 

rådande diskurs (Eksell och Thelander 2014, 134). I denna studie har de skriftliga 

intervjuerna, det vill säga texterna, studerats noggrant för att sedan kategoriseras i 

teman, diskurser, utifrån studiens frågeställningar och respondenternas resonemang för 

att hitta strukturer. 

 

1.6.4 Källkritik 

Ett par aspekter bör tas hänsyn till gällande primärkällorna, i det här fallet 

respondenternas svar, vid fortsatt läsning. Det finns en möjlighet att de svar som getts är 

så som man tror att svaret ska vara och inte den egentliga uppfattningen läraren har i 
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frågan. Sådant som rör betygsättning kan vara ett känsligt område eftersom 

betygssättning innebär myndighetsutövande, och därför kan man vilja svara på ett 

sådant sätt som minskar risken för kritik. I och med att intervjuerna skett via 

mailkorrespondens har saker som röstläge och kroppsspråk fallit bort, vilket annars 

skulle ha kunnat ha påverkat analysen. Detta är naturligtvis både till för- och nackdel. 

 

1.6.5 Metodkritik 

Studien är kvalitativ, det vill säga innefattar ett litet antal primärkällor, varför resultatet 

därför inte kan anses vara generaliserbart. Intervju är en subjektiv metod som alltid 

medför en risk för så kallad bias, skevhet. Denna skevhet kan ha många orsaker, 

medvetna som omedvetna, och innebär att den mänskliga faktorn inte går att bortse 

ifrån. Ett problem med att använda sig av öppna frågor är att det finns en tendens att 

man vid analysen ger större tyngd åt sådant som stöder ens egna åsikter. 

Respondenterna har olika erfarenheter och uppfattningar liksom personen som 

genomför studien, vilket alltid påverkar resultatet i någon mening (Bell 2014, 167). Till 

metodens fördel undviker man genom skriftlig kommunikation att uttrycka 

förväntningar och värderingar i frågorna som riskerar att påverka respondenternas svar, 

genom att frågorna kan utformas med god tid. Respondenten har på samma sätt mer tid 

till eftertanke i sina svar. En skriftlig korrespondens kan möjligen också minska risken 

för otydlighet vid tolkning av svaren. 

 

1.7 Disposition 

I följande avsnitt redovisas insamlat material i en diskursanalys. Bildlärarnas 

uppfattningar och förhållningssätt till pojkars och flickors resultat i bildämnet 

presenteras och analyseras under den första frågeställningen; ”Hur ser bildläraren på 

betygsskillnader mellan pojkar och flickor?” där sådant som framkommit har 

kategoriserats in i diskurser. Den andra frågeställningen; ”Hur samverkar 

genusstrukturer med flickors och pojkars resultat i bildämnet?” kan enbart besvaras med 

hjälp av tolkning och presenteras därför under avsnittet ”Tolkning av resultatet”, där en 

tolkning i ljuset av teorin om att göra kön görs av det som framkommit i 

undersökningen. Slutligen sammanfattas resultatet och den tolkning som gjorts. 
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2 Resultat och resultatanalys 

Samtliga tre lärare som medverkar i studien, två kvinnor och en man, är utbildade 

bildlärare och arbetar i grundskolan, två i åk. 5-9 och en i åk. 7-9. De undervisar alla i 

bildämnet och har mellan 5 och 25 års erfarenhet av undervisning i bild. Samtliga lärare 

anser att det viktigaste med bildämnet är att ge eleverna goda förutsättningar att genom 

bilder kunna tolka och förstå omvärlden, samt aktivt kunna förmedla egna tankar genom 

bilder. 

 

2.1 Hur ser bildläraren på betygsskillnader mellan pojkar och flickor? 

På frågan om läraren upplever några skillnader i resultat mellan pojkar och flickor i 

bildämnet svarar två intervjuade bildlärare att hen upplever skillnader och att det är 

flickorna som presterar bäst. En lärare uppger ”både och” och förklarar närmare: 

 

När det handlar om de elever som har det där lilla extra, som är konstnärligt lagda 

så är det oftast inga skillnader mellan flickor och pojkar. Det vill säga då blir 

resultaten lika bra. Dock upplever jag att flickor i allmänhet har en mer positiv 

inställning till bildämnet även om det inte är deras favoritämne vilket ju oftast ger 

ett bättre resultat (Lärare B). 

 

2.1.1 ”Flickor är mer noggranna än pojkar” 

På frågan om hur skillnaderna tar sig uttryck uppger lärarna återkommande genom 

intervjuerna att flickor arbetar mer noggrant än pojkar, vilket visar på att det finns en 

diskurs som säger att flickor är mer noggranna än pojkar i sitt bildskapande. Flickor 

uppfattas vara mer noggranna såväl metodiskt som ”budskapsmässigt”, tänka mer 

nyskapande samt ha lättare att analysera verk. Flickor uppges dessutom generellt sett ha 

det ”lättare” motoriskt samt att arbeta fokuserat medan pojkar uppges vara mindre 

noggranna i sitt bildarbete: 

 

Killar har inte ett lika bearbetat genomförande, varken metodiskt/tekniskt eller 

budskapsmässigt. Killar vill enligt min uppfattning helst teckna av någonting coolt, 

oftast något alldeles för svårt utifrån deras tekniska kunskaper i ämnet, medan 

flickor vill vara nyskapande i mycket större utsträckning (Lärare A). 
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Oftast är pojkar är snabbare och tar sig mindre tid till att göra uppgifterna noggrant 

(Lärare C). 

 

Flickor har en tendens att mer systematiskt förstå en bakomliggande teknik och 

struktur och tar lättare till sig hur verk, målningar och alster är konstruerade, 

arbetar på självständigt på fritiden för att också komma längre i ämnesutvecklingen 

(Lärare A).  

 

Pojkar tar längre tid på sig för att förstå att man kan förfina sitt jobb och på det 

sättet göra bättre ifrån sig (Lärare C). 

 

En lärare uppger att hen tror pojkar har det svårare med sitt skolarbete över lag: 

 

Generellt sett så upplever jag inte att pojkar har samma lugn och systematik som 

skolarbete över lag kräver (Lärare A). 

 

2.1.2 ”Pojkar mer aktiva i digitalt- och tredimensionellt arbete” 

En diskurs som framträder är föreställningen om att pojkar är mer framgångsrika i 

digitalt- och tredimensionellt arbete än inom andra moment i bildundervisningen. På 

frågan om det finns något arbetsområde i bild kopplat till det centrala innehållet där 

pojkar presterar bättre uppger två av lärarna att pojkar är mer delaktiga och aktiva när 

eleverna jobbar med digitala medel. Man tror att pojkar möjligtvis också har bättre 

resultat i dessa moment. Lärarna menar även att pojkar visar på goda kunskaper i 

tredimensionellt arbete: 

 

Jag tror att när eleverna ska jobba med digitala medel så är pojkarna mer aktiva och 

delaktiga än i övriga moment (Lärare B). 

 

Många gånger har jag upplevt att forge i fx gips, lera eller annat 3-dimensionellt 

ger pojkarna möjlighet till högre betyg än tjejerna (Lärare C). 

 

En lärare menar att pojkar tidigare presterade bättre än flickor i digitalt arbete, särskilt 

film/filmredigering, men det har förändrats de senaste åren då flickorna ”hunnit ikapp”, 

och att det inte längre är så. 
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2.1.3 ”Inlärt beteende och inställningar till bildämnet påverkar”  

När lärarna själva spekulerar över vad betygsskillnaderna i bildämnet kan bero på 

uttrycker samtliga lärare att de upplever att ett inlärt beteende hos flickor respektive 

pojkar ligger till grund, vilket synliggör en sådan diskurs. En uppfattning som 

återkommer är att flickor uppfostrats till att vara mer noggranna medan pojkar ges större 

utrymme till att ”stöka”: 

 

Pojkar har fått lära sig att det är helt okej att kaosa ur och leka hierarkiska lekar och 

har fokus på flockbeteende, istället för att lägga fullt fokus på studierna medan 

flickor fått lära sig att sitta fint och inte ta plats. På varje flicka som skulle 

uppvisa ”pojkbeteende” ovan nämnt, så går det med lätthet fem pojkar 

(Lärare A). 

 

Det framkommer även uppfattningar om att flickor i högre utsträckning än pojkar 

arbetat med bildskapande under uppväxten, vilket också kan kopplas samman med 

inlärda beteenden: 

 

Jag tror att flickor redan sedan de var små har målat/ritat och pysslat mer än pojkar 

(Lärare B). 

 

Elevers inställningar till bildämnet uppfattas också vara något som påverkar resultatet. 

En lärare uppger att värderingar från hemmiljön kan vara en möjlig orsak till elevers 

resultat, såväl flickors som pojkars, då uppfostran hemifrån och vilken inställning till 

bildämnet som finns i hemmiljön uppfattas påverka elevers resultat i ämnet. Två lärare 

uppger att flickor oftare har en positiv inställning till bildämnet än pojkar vilket antas 

påverka studieresultatet, något som tyder på en diskurs som säger att flickor är mer 

intresserade av bild än pojkar: 

 

Dock upplever jag att flickor i allmänhet har en mer positiv inställning till 

bildämnet även om det inte är deras favoritämne…(Lärare B). 

 

2.1.4 ”Alla får samma utgångspunkt” 

En diskurs som visas, vad gäller bildlärarnas jämställdhetsarbete i undervisningen, är att 

lärarna själva uppfattar att de behandlar eleverna lika och ger alla elever samma 
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möjligheter oberoende av kön. Samtliga lärare ger uttryck för att arbeta mot att alla 

elever ska nå kunskapskraven och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärarna 

uppger att man inte gör skillnad på pojkar och flickor samt att alla elever har samma 

utgångsläge: 

 

Att alla kan lyckas om man ger det tid, tänker till och gör uppgiften så bra som 

möjligt. Alla får samma utgångspunkt (Lärare B). 

 

Jag förväntar mig alltid detsamma av både pojkar och flickor (Lärare C). 

Samtidigt anger en lärare att pojkar ges mer stöd i bildundervisningen än flickor: 

 

Majoriteten av elever man behöver stötta, vägleda och upprepande gå igenom 

fakta, uppgifter, tillvägagångssätt, tekniker extra mycket med, är pojkar (Lärare A).  

 

Det framkommer också att tydlighet vid genomgångar, framförallt med att 

arbetsprocessen är en viktig del, uppfattas vara betydelsefullt som del i att höja pojkars 

resultat, liksom variation i undervisning och uppgifter: 

 

Jag försöker vid genomgångar vara så tydlig som möjligt med att processen är 

viktig i ett arbete (Lärare B). 

 

Jag växlar i uppgifterna så det inte bara blir en typ som passar en grupp elever 

(Lärare C). 

 

 

2.1.5 ”Ökade resurser behövs för att höja pojkarnas resultat” 

En diskurs som framträder är att det behövs ökade resurser för att genomföra ett bättre 

jämställdhetsarbete i undervisningen. En lärare uttrycker att hen skulle kunna arbeta mer 

aktivt med att höja pojkarnas resultat om det fanns mer resurser men menar att det inte 

finns utrymme för det i nuläget: 

 

Man kan inte systematiskt ta bort halvklass och göra helklass och sedan prata om 

hur man ska höja vissa meritvärden till det högre. Det är lika efterblivet som att 

skruva av framhjulet på en persons cykel och säga ”Testa och cykla till affären nu, 

du ska vara där om tio minuter” och när personen ifråga inte kommer fram i tid så 

kommer följdfrågorna ”Jaha men du skulle ju cykla till affären på tio minuter, men 



 

 

 
 

15 
    

 
 

detta tog ju hela arton minuter, hur ställer du dig till det här? Resultatet blev ju inte 

som vi hade förväntat oss, har du något bra svar på detta?” ”Ja jag har ju inget 

framhjul och därmed gick det ju inte så bra att cykla!” ”Ja förvisso, men du har ju 

en cykel” (Lärare A).   

 

Samma lärare menar vidare att undervisningen först och främst handlar om att lyfta alla 

elever till E-nivå och samtidigt utmana de elever som kommit dit att komma ännu 

längre. I en verksamhet med många elever och lite tid, blir därför inte åtgärder för att 

höja just pojkars betyg inte något som prioriteras. 

 

3 Tolkning av resultatet 

Enligt teorin om att göra kön tillskrivs människor olika egenskaper beroende på vilket 

biologiskt kön vi har, något som upprätthålls och återskapas i det dagliga livet. I 

följande avsnitt kopplas teorier om genusstrukturer ihop med de diskurser som 

utkristalliserats ur bildlärarnas resonemang kring pojkars och flickors resultat i 

bildämnet för att studera hur detta samverkar.  

 

3.1 Hur samverkar genusstrukturer med flickors och pojkars resultat i 

bildämnet? 

Majoriteten av de diskurser som blivit synliga i föregående avsnitt kan enligt genusteori 

sägas hänga ihop med könsnormer, det vill säga föreställningar i samhället om hur 

kvinnor och män bör agera utifrån sitt kön. Enligt genussystemet kodas vissa beteenden 

som feminina medan vissa kodas som maskulina. Vad som anses vara feminint 

respektive maskulint är föränderligt, men tenderar att följa vissa mönster. Det som 

kodas som maskulint tillskrivs generellt högre värde än sådant som kodas som feminint. 

(Hedlin 2006, 45ff). Ett exempel på en föreställning som verkar vara rotad hos 

människor är att pojkar skulle vara livligare och stökigare än flickor som istället 

förväntas vara mer ordentliga och stillsamma, idén om den ”duktiga flickan”. 

Genomgående i samtliga intervjuer är dessa uppfattningar något som bekräftas av 

bildlärarna och antas spegla av sig i elevernas prestationer och resultat. Lärarna anger 

att flickor presterar bättre och mer genomarbetat i de flesta moment, är mer noggranna 

än pojkar (trots att pojkar får mer hjälp) och att de visar större intresse för bildämnet 
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medan pojkar framstår som mindre engagerade, mindre noggranna samt uppfattas ha 

svårare för bild i flera avseenden. Pojkar uppges också ha mindre realistisk 

uppskattningsförmåga gällande sitt eget arbete, då de i större grad tar sig an uppgifter 

som är alltför avancerade för dem. Om bildämnet, enligt genussystemets teori om 

uppdelande utifrån kön, kodas som feminint ämne -vilket möjligen skulle kunna vara 

fallet utifrån de föreställningar som framkommit om att flickor är mer intresserade samt 

presterar bättre än pojkar i ämnet, så skulle fenomenet kunna kopplas ihop med 

genussystemets princip om isärhållande. Det vill säga, om bildämnet anses vara ett 

ämne för flickor så är det alltså i samma mening sagt att det inte är något för pojkar 

eftersom isärhållande innebär att manligt och kvinnligt är något separerat och till och 

med motsats till varandra (Hedlin 2010, 17). Dessutom, eftersom feminint könad 

verksamhet värderas lägre än maskulint könad verksamhet skulle man kunna tänka sig 

att bildämnet uppfattas som mindre viktigt (av pojkar). 

 

En norm framträder som säger att flickor är duktiga i bild och pojkar är det inte, vilket 

kan tänkas påverka hur väl elever anstränger sig i ämnet. Om normen är att pojkar är 

oengagerade i bild så kommer de, enligt teorin om görandet av kön, att upprätthålla 

dessa strukturer eftersom det är vad som förväntas av dem. Det pojkarna sysslar med, 

möjligtvis omedvetet, genom att vara oengagerade och stökiga är könsskapande 

handlingar, flickorna gör detsamma genom att vara skötsamma och högpresterande. På 

samma sätt kan man tänka sig att de uppfattningar som framkom om att pojkar presterar 

bättre i digitalt- och tredimensionellt arbete har att göra med att både lärare och elever 

präglats av normer som menar att pojkar är mer tekniska än flickor av ”naturen”, det vill 

säga att detta skulle vara något biologiskt (Hedlin 2006, 29ff). Det sägs inte direkt i 

intervjuerna att pojkar som något medfött skulle vara mer tekniska än flickor, men man 

kan ändå skönja sådana uppfattningar. Samtidigt spekulerar bildlärarna själva i att 

anledningar till att pojkar presterar sämre i bildämnet kan vara inlärda beteenden, vilket 

i likhet med att göra kön är ett socialkonstruktionistisk synsätt. Lärarna hade tankar om 

att flickor har fått lära sig att vara skötsamma medan pojkar fått lära sig att det är okej 

att stöka. Fler uppfattningar som framkom var att prestation hänger ihop med 

värderingar hemifrån samt att flickor har pysslat, målat och ritat mer som barn än vad 

pojkar har. Utifrån perspektivet att göra kön iscensätter eleverna kön genom sitt 

beteende, det vill säga de ger uttryck för de förväntningar som finns på dem och i 
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samma stund befäster de dessa föreställningar om flickor respektive pojkar (Butler 

2000). Eleverna har tidigt uppfattat vad som gäller för att accepteras som ”normal” i 

sociala sammanhang och de som inte håller sig någorlunda inom ramarna för rådande 

normer riskerar att ses som avvikande (Hedlin 2010, 22). Det beteende som anses vara 

”rätt” premieras, både från klasskamrater och lärare, och på så vis skapas 

föreställningarna och lever vidare. 

 

Det framkom, under frågan huruvida lärarna arbetar för att höja pojkars resultat, att 

bildlärarna upplever sig behandla flickor och pojkar lika och ha samma förväntningar på 

dem. Samtidigt uttrycker lärarna diskursen om flickor som mer ordentliga än pojkar, 

vilket talar för att lärarna faktiskt ändå har olika förväntningar på elever beroende på 

deras kön. En lärare uppgav också att pojkar ges mer tid än flickor i bildundervisningen. 

Detta kan ses som tecken på hur omedvetet dessa strukturer kan råda. Lärarna 

medverkar förstås också i görandet av kön, liksom vi alla -oavsett om vi är medvetna 

om det eller ej, då att göra kön är att förhålla sig till de könsnormer som dominerar och 

att upprätthålla dessa genom att ge uttryck för dem, mer eller mindre oreflekterat (ibid.). 

Det blev också synligt att ökade resurser till bildämnet (skolan) är önskvärt för att 

lärarna mer aktivt ska kunna genomföra jämställdhetsarbete i undervisningen, något 

som pekar på att detta kanske inte är något som prioriteras i detta fall. Det verkar inte 

vara bildundervisningen i sig med tanke på uppgifter, upplägg, och så vidare som 

behöver ändras på, utan snarare de värderingar kopplat till könsmaktstrukturer som 

finns omkring oss, både i skolan och i samhället i stort. Kanske är det allas vårt görande 

av kön, där förväntningar på vårt agerande är inbyggda, som gör att elever (och lärare) 

förhåller sig som de gör till bildundervisningen och även övriga ämnen. I så fall handlar 

det måhända mer om könsstrukturer än om ämnet, där resultatskillnaderna bland pojkar 

och flickor i bild mer blir ett synliggörande stöd till resonemanget. 

 

4 Sammanfattning  

Resultatet visar att bildlärarna uppfattar betygsskillnader mellan flickor och pojkar där 

pojkar presterar sämre än flickor i bildämnet generellt, men undantag för digitala- och 

tredimensionella moment där två lärare uppfattar att pojkar presterar högre resultat än 

annars. Den tredje läraren håller inte med om att det är på det viset, men anser att det 
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var så för några år sedan. Elevernas resultatskillnader visar sig framförallt i deras 

förmåga att genomföra uppgifter noggrant och genomarbetat, men också i bildanalyser 

och tekniskt/metodiskt bildarbete. Lärarna uppfattar att flickor visar större intresse och 

engagemang för bildämnet jämfört med pojkar. De uppfattar också att pojkar jobbar 

mindre fokuserat och strukturerat samt ges mer tid av läraren. Bildlärarna tror att 

anledningar till att det ser ut som det gör kan hänga ihop med hur eleverna lärt sig att 

bete sig, agera och vilka inställningar till bildämnet de har, något som bland annat 

uppfattas komma hemifrån. Lärarna upplever att de behandlar eleverna lika oberoende 

av kön och har samma förväntningar på eleverna. De uttrycker dock olika förväntningar 

i intervjuerna vilket tyder på ett könsskillnadstänkande. Ökade resurser till bildämnet 

tror man skulle kunna generera ett bättre jämställdhetsarbete, men uppfattar att detta 

inte ligger i någon hög prioritet i nuläget. Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv så kan 

de stora resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar i bildämnet sägas hänga ihop 

med de förväntningar som ställs på eleverna utifrån deras biologiska kön. Eleverna 

förhåller sig till de könsnormer som finns i rådande skolkultur genom att iscensätta kön, 

göra kön. Möjligen kodas bild som ett feminint ämne, och i och med detta anses 

bildämnet enligt principerna och isärhållande och rangordning som något omanligt och 

mindre viktigt (av pojkarna). Enligt genussystemet skulle man kunna koppla ihop dessa 

komponenter; bild som feminint könat ämne + kvinnlig verksamhet ges lägre status och 

värde än manlig = pojkar ser ämnet som mindre viktigt, engagerar sig mindre och får 

därmed sämre betyg. 

 

5 Diskussion av resultatet 

Mycket av det som framkom i resultatet av bildlärarnas uppfattningar överensstämmer 

med Skolverkets undersökning NÄU-13, där man kom fram till att flickor som grupp 

har högre intresse och engagemang till bildämnet och ett högre resultat än vad pojkar 

som grupp har i övergripande delar av ämnet (Skolverket 2015). Man kan utifrån 

intervjuerna ana ett dominerande könsskillnadsperspektiv i bildundervisningen där 

flickor och pojkar betraktas som olika från varandra, något som kan hända förstärks 

ytterligare av mina frågeställningar. Liksom Wikberg (2014, 100) beskriver en sådan 

könsuppdelning, kan skillnaderna förstås som medfödda och därmed biologiskt 

bestämda, eller som skapade genom de normer och förväntningar ett barn omges av 
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under uppväxten. Bildlärarna i denna studie uttryckte uppfattningar om den senare 

förståelsen men man kan under ytan även skönja uppfattningar om könsbeteenden som 

biologiska. Oavsett hur man betraktar dessa skillnader blir utfallet detsamma; pojkar 

och flickor betraktas som olika. Och om man tänker efter, om det inte hade funnits 

någon slags behov av att skilja människor åt så hade språket inte behövt ord som pojke 

och flicka. Lärare, elever -och alla andra för den delen, är djupt inrotade med dessa 

föreställningar genom språk, gester, aktiviteter, genom hur vi visar vårt yttre och hur vi 

agerar. På samma sätt, vad det verkar som, gestaltas detta genom vilka skolämnen vi 

väljer (mer eller mindre aktivt) att engagera oss i. Vi grupperar oss utifrån vårt kön. 

Genom att tillhöra den ena gruppen sker också en avgränsning gentemot den andra i 

likhet med principen om isärhållande, något som iscensätts av både lärare och elever. 

 

Visst kan man tycka att det väl är bra att flickor har så fina resultat i bild –för det är det 

ju! Kanske undrar någon vad problemet är med det? Jag menar att det går att koppla 

ihop de stora resultatskillnader som finns i bildämnet mellan flickor och pojkar med 

samhällets genusstrukturer, något som är negativt för såväl pojkar som flickor. Kanske 

hade det inte behövts ses som ett problem att människor delas in i olika kön om det inte 

vore för att detta är förenat med olika livsvillkor, då det manliga könet ses som norm 

och det kvinnliga könet som avvikande, något som leder till att sådant som kodas som 

kvinnligt uppfattas som mindre värdefullt än sådant som kodas som manligt (Hedlin 

2010, 17). I resultatet framgår att lärarna inte upplever sig ha tillräckligt med resurser 

för att genomföra ett gott jämställdhetsarbete, vilket är något som skulle kunna tyda på 

att bildämnet antingen inte ses som ojämställt, liksom Dalton (2001, 8ff) beskriver, eller 

inte uppfattas som tillräckligt viktigt för att lägga sådana resurser på. Dalton (ibid.) 

diskuterar hur flickors kunskaper kommit i skymundan i och med att bildämnet inte 

setts som ojämställt då flickor är framgångsrika i ämnet.  

 

Hur som helst är skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar allra störst i bildämnet 

av skolans samtliga ämnen, kan det vara så att bildämnet också är det mest könade? I 

och med att det kodas feminint, ses det därför också som mer oviktigt jämfört med vissa 

andra ämnen? I NÄU-13 (2015, 103) framgår det att pojkar anser att bildämnet ges för 

mycket tid av skolundervisningen, detta trots att bildämnet är ett av de ämnen som har 

minst tid på schemat. Något som kan vara intressant att spekulera vidare i är om det är 



 

 

 
 

20 
    

 
 

just på grund av könsmaktsordningen –isärhållande och rangordning, som bildämnet har 

så få undervisningstimmar? Kan det vara så att bildämnet ses som mindre viktigt 

(baserat på dess förhållandevis låga undervisningstid) i jämförelse med vissa andra 

ämnen på grund av att det ses som ett feminint ämne? Denna fråga lämnar jag vidare. 

Resultatet pekar mot att bild kodas som ett feminint ämne, vilket även tidigare 

forskning med genusperspektiv visar på. Dalton (2001, 110) diskuterar hur bildämnet 

varit feminint könat sedan uppfattningar om bildundervisning som ”det fria skapandet” 

slog igenom på 1950-talet. Tidigare, menar Dalton (ibid., 34ff), var bildämnet kodat 

som maskulint och inriktat på ingenjörskap och fabriksframställning, det vill säga mer 

tekniskt inriktat. Saar (2008, 171) beskriver just hur maskulinitetsskapande tydligast 

kommer till uttryck i ämnen där rationellt tänkande, kroppslig styrka eller teknisk 

förtrogenhet premieras medan feminint kodade ämnen som språk, hemkunskap, 

textilslöjd, litteratur och bild ges lägre status. Vidare redogörs för hur återkommande 

konstateranden inom internationell forskning lyfter fram pojkars aktiva motstånd mot 

det feminint kodade. Också Wikberg (2013, 2014, 98ff) anger bildämnet som feminint 

kodat. Dessa föreställningar kan kopplas både till uppfattningar som framkom i 

intervjuerna om pojkar som bättre presterande vid moment som digitalt arbete och 

liknande resonemang som redogörs för i NÄU-13 (2015, 104ff). Möjligen är det så, 

möjligen inte. Vad det i så fall beror på spelar kanske mindre roll. Vad som torde vara 

mer intressant är huruvida bildundervisningen ska anpassas till pojkar eller om pojkar 

ska anpassas till bildundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

21 
    

 
 

6 Referenser 

Otryckta källor 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2016). Om kön och genus. 

https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/ (Hämtad: 2017-11-21) 

 

Tryckta källor 

Bell, Judith (2014). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Butler, Judith (2000). Genustrubbel (S. Almqvist övers.). Göteborg: Daidalos 

(originalarbete publicerat 1990) 

Börjesson, Mats och Palmblad, Eva (2007). Diskursanalys i praktiken. Stockholm: 

Liber AB 

Dalton, Pen (2001). The Gendering of Art Education. New York: Open University Press 

Eksell, Jörgen och Thelander, Åsa (2014). Kvalitativa metoder i strategisk 

kommunikation. Lund: Studentlitteratur 

Hedlin, Maria (2006). Jämställdhet –en del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber 

Hedlin, Maria (2010). Lilla genushäftet 2.0 –Om genus och skolans jämställdhetsmål. 

Växjö: Linnéuniversitetet 

Read, Herbert (1956). Uppfostran genom  konsten. Stockholm: Natur och kultur 

Saar, Tomas (2008). Skapandets ramar –könskonstruktioner och överskridanden i 

skolans musik- och bildundervisning. I Marie Nordberg (red.), Maskulinitet på 

schemat –Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber 

Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Stockholm: EO 

Print 

Skolverket (2015). Bild i grundskolan –En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 

9. Stockholm: Elanders Sverige AB 

Wikberg, Stina (2013). ”Art education mostly for girls? A gender perspective on the Art 

subject in Swedish compulsory school”. I Education Inquiry, 4:3, 22630 

Wikberg, Stina (2014). Bland själporträtt och parafraser –Om kön och skolans 

bildundervisning. Umeå: Umeå Universitet  

Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur

https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/


 

 

 
 

i 
    

 
 

Bilaga A 

Intervjufrågor  

 

Bakgrund 

 

När är du född? 

 

Vilken utbildning inom bild/bildpedagogik har du (specificera när du gick de/den)? 

 

Hur ser ditt nuvarande arbete ut (ämne, åldersgrupp)? 

 

Hur länge har du arbetat som bildlärare? 

 

 

Bildämnet och resultat bland flickor och pojkar 

 

1. Vilken roll eller funktion tycker du att bildämnet har i skolan? 

 

2. Vad anser du är det viktigaste i/med bildämnet, varför? 

 

3. Anser du att det finns några skillnader mellan flickors och pojkars resultat i 

bildämnet? 

 

Om du svarar nej på fråga 3 hoppar du ner till fråga 8 

 

4. På vilket sätt tar skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat i bildämnet sig 

uttryck, upplever du? 

 

5. Finns det, enligt din uppfattning, någon del i undervisningen kopplat till det 

centrala innehållet där betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar kan sägas 

vara extra stora? Vilken/vilka? 

 

6. Finns det någon del av undervisningen kopplat till det centrala innehållet där 

pojkar presterar högre resultat än flickor? Vilken/vilka? 

 

7.  Om du får spekulera fritt, vad tror du att skillnaderna i betyg mellan pojkar och 

flickor beror på? 

 

8. Arbetar du för att motverka betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor på 

något sätt, och i så fall hur? 

 

9. Beskriv din betygsättningsprocess, ge gärna exempel. 

 

10. Vilka andra tankar har du om betygssättning, bedömning, kunskapskrav eller 

annat 

som rör bildämnet? 
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Bilaga B 

Abstrakt 

Termin: HT17 

Ämne: Bildpedagogik 

Författare: Annica Wiegert 

 

 

”Flickor är mer noggranna än pojkar” 

En kvalitativ studie om resultatskillnader mellan pojkar och flickor i bildämnet sett ur 

ett genusperspektiv 

  

 

 

 

Enligt Skolverkets senaste nationella ämnesutvärdering, NÄU-13, Bild i grundskolan är 

bild det skolämne där skillnaderna är allra störst till flickornas fördel (Skolverket 2015, 

35), något som står oförändrat sedan föregående ämnesutvärdering (NU-03) gjordes tolv 

år tidigare (Skolverket 2004). Under mina VFU-perioder som blivande bildlärare kom 

jag att uppleva detsamma, att pojkar genomgående har ett sämre studieresultat än flickor 

i ämnet bild i högstadiet. Jag blev intresserad av att undersöka detta fenomen. Vid en 

överblick av studier som gjorts på fältet visar det sig att tidigare undersökningar kommit 

fram till detsamma, att det finns stora skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg i 

årskurs 9 i bildämnet. Denna studie gör inte anspråk på att förklara varför pojkar 

presterar så mycket sämre än flickor i just bildämnet, men strävar efter att undersöka 

hur dessa skillnader samverkar med rådande genusstrukturer genom att ta reda på hur 

några lärare som undervisar i bild på högstadiet uppfattar och förhåller sig till flickors 

respektive pojkars resultat i ämnet. Undersökningen innehåller intervjuer med 

högstadielärare i bildämnet kopplat till tidigare forskning som gjorts inom området. 

Resultatet visar att det går att göra kopplingar mellan genusstrukturer och de stora 

resultatskillnader som finns mellan pojkar och flickor i bildämnet. 

 



 

 

 

 

 
 

 


