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ABSTRAKT 

Under vår egen skolgång och även vid högre studier vid universitet och högskola har vi 

upplevt fenomenet att flickor uppmuntras i de få ämnen som pojkar ses som dominanta i, men 

har aldrig stött på att pojkarna uppmuntras i de ämnen som flickor generellt presterar bättre i. 

Detta fick oss att vilja ta reda på vad detta berodde på och hur man skulle kunna visa på att 

även pojkar behöver uppmuntras. 

Litteraturstudien är gjord efter Forsberg och Wengströms (2003) modell för en systematisk 

litteratur studie med inslag av metaanalys (jämförelser mellan litteraturerna). Vi har använt 

oss av fem avhandlingar och två vetenskapligt granskade artiklar. 

Resultatet av studierna visar att flickor och pojkar behandlas olika eftersom de har olika 

könsroller som fastslagits tidigare av de sociala omständigheterna och traditionella normer. 

Det påvisas dessutom att satsningar i idrottsrörelsen på flickidrotten speglar de satsningar som 

gjort av staten i skolan och oftast inte ger önskat resultat och istället utpekar flickor som et 

avbrott från normen. 

Nyckelord: Kön, Genus, Könsroller, Könsordning, Sociokulturellt perspektiv, Elever och 

Pedagoger. 
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1. Inledning 

Vår litteraturstudie förde oss till tankarna om kön och varför eleverna uppmuntras olika 

beroende på kön. Specifikt tänkte vi på det som Redelius (2009) nämner att man ofta hör, att 

man som pedagog skall uppmuntra flickorna i de äldre åldrarna att delta och sträva högre på 

betygsskalan inom ämnet idrott och naturvetenskapliga ämnen. Detta hör man sällan någon 

säga till killarna om till exempel bild eller språkämnen där majoriteten av flickorna har högre 

betyg än killarna. Franck (2007) instämmer med Redelius (2009). Vi har under vår egen 

skolgång upplevt detta och under vår tid på lärarutbildningen fått det bekräftat av såväl 

utbildare som kurslitteratur. En annan tanke med ämnet var att vi har påträffat olika 

omständigheter under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning då vi noterat men inte 

uppmärksammat detta, exempelvis att flickor inte får lika mycket tillsägelser som pojkar. Vi 

är övertygade om att det inte är sista gången vi stöter på liknade beteendet hos pedagoger i vår 

närhet. Vi ser också denna uppgift som Stukat (2005) utrycker som ett viktigt moment till att 

träna studenterna på lärarutbildningen till att lättare ta till sig forsknings resultat och förstå 

dem, samt att tillämpa dem i sin egen undervisning. Dimenäs (2007) talar om lärarstudentens 

utveckling från studenten till den professionella läraren med ett vetenskapligt förhållningssätt 

till sitt yrke.   Detta skall utvecklas under lärarutbildningen och denna litteraturstudie ett steg 

på vägen. 

1.2 Teoretiskutgångspunkt  

Genom Au2 har vi identifierat olika pedagogiska perspektiv som förekommer och bör beaktas 

i undervisningen och all verksamhet på en skola. Genus tycker vi spänner över ett 

sociokulturellt perspektiv och till en viss del ett interkulturellt perspektiv (kommer dock inte 

behandlas i denna studie). Alla individer påverkas mer eller mindre medvetet av de 

sociokulturella faktorerna i des omgivning, som till exempel kön, bakgrund, etnicitet, sexuell 

läggning och sociala förutsättningar. Med ett sociokulturellt perspektiv i pedagogiken handlar 

det om att i möjligaste mån anpassa undervisningen för att gynna alla dessa olika individer så 

mycket som möjligt och arbeta för en likabehandling oavsett förutsättningar och värderingar 

(skolverket 2009). Det sociokulturella perspektivet kopplas till att studien handlar om 

bemötandet av kön i skolan, där vi tittar på hur eleverna lär sig att samspela och samarbeta 

mellan individer och där en sociokulturell individ utvecklar sin grundläggande kognitiva 

färdighet, det vill säga sin uppfattning om sig själv och andra människor. I denna studie är det 

riktat mot könen, hur man möts på olika sätt i skolan beroende på individens kön, både hur 

eleverna möter varandra men också hur pedagogen och eleven möts.  

 

Hur man än ser på kön och genus spelar rollen av vilket kön du tillhör in i din identitet och 

hur omvärlden kommer att bemöta dig (Staberg 1992) Eftersom normen i samhället ser ut på 

ett visst sätt så förväntas man vara och agera på specifika sätt beroende på kön. I litteraturen 

(Holm, 2008) beskrivs den traditionella könsrollen och dess egenskaper hos en flicka som 

lugn, snäll, arbetssam, mer skolmotiverad och blyg. Pojkens traditionella roll ser annorlunda 

ut, han skall vara utåtriktad, högljudd, tar plats i klassrummet, mindre intresserad av skolan 

och mer fysisk. Detta kan man tydligt se inom idrottsrörelsen där vissa idrotter har en 

majoritet av kvinnor, och andra har ett lågt antal (Svender, 2009). Detta speglar sig självklart i 

skolan också, då speciellt tydligt i idrott (Redelius, 2009). 

1.2.1 Aktuell forskning 

Detta är ett snabbt växande ämne inom forskningen, speciellt i Sverige. Sverige har flera 

framstående forskare på ämnet som exempelvis Hedlin (2009) och Holm (2008).  Att ta 
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ställning till vilken forsning som är aktuell är därför mycket svårt eftersom det hela tiden 

tillkommer ny forskning som då blir aktuell i jämförelse med den gamla forskningen. Vi 

använder oss både av ny och gammal forskning, där vi kan få ett spektra från  1992 till 2009. 

1.3 I skolans styrdokument  

Lpo 94 och Lpf 94 plockar fram olika könsriktlinjer som gäller för personalen på skolor. De 

nationella kursplanerna betonar förståelse för andra och förmågan till inlevelse bland både 

personal och elever på skolorna. Diskriminering på grund av till exempel kön skall inte 

förekomma och trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Hela skolan ska jobba mot begränsningar i yrkesvalet som 

grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Pedagogen skall enligt läroplanerna se till 

att alla elever oberoende av social bakgrund, kön, etisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll.  

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

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

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

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet.” (Utbildningsdepartementet, 1994, s 4) 

 

I både Lpo 94 och Lpf 94 (Utbildningsdepartementet 1994)så skrivs det mycket likvärdigt när 

det kommer till bemötande och behandling av könen. Däremot så skiljer sig grundskolan från 

gymnasiet med att man mer i grundskolan har tagit med hur man ska jobba med kön i varje 

ämne. De ämnen man kan hitta dessa mål i på grundskolan är bland annat: bild, hemkunskap, 

svenska och samhällskunskap. På gymnasiet finns det färre ämnen som tar med dessa mål för 

kön- och genus, exempel på ett ämne som tar upp detta i sin kursplan är svenska B. 

Exempelvis tar ämnet bild upp i ämnets karaktär och uppbyggnad att det ingår att granska 

medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön. I hemkunskap tar man upp i sina mål 

att alla elever i år nio ska kunna samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om 

exempelvis kön och etnicitet samt ha insikter i frågor som rör kulturell variation och 

hushållsarbetets koppling till jämställdhet. I samhällskunskap jobbar man med allas lika värde 

och rättigheter, och eleverna ska kunna reflektera över människors villkor och hur dessa 

skiftar utifrån kön samt social och kulturell bakgrund. I svenska jobbar man med 

genusperspektiv och motverkan av stereotypa könsroller. På gymnasiet tar man upp i svenska 

B att eleverna ska kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som 

exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort. 

1.4 Bakgrund 

Vad är Genus, en fråga som har många svar. Genus har många betydelser inom flera olika 

ämnen. Inom det biologiska är genus samma kategorisering som släkte. 

(Nationalencyklopedin) Detta ger en första förklaring till att genus inte behöver handla om 

kön överhuvudtaget utan är ett flytande begrepp som inte skall betraktas med samma 

betydelse som begreppet kön. Inom grammatisk kategori ser man det som ursprungligen 

avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser man talar om, framför allt 

skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.  
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”Maskulinum och femininum utan entydig koppling till manligt resp. kvinnligt kön är 

exempel på grammatiskt genus.” (Nationalencyklopedin) 

 

Genus inom humanistiska och samhällsvetenskapliga synfällt används för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala 

kön. (Nationalencyklopedin) Genus är sättet vi förhåller oss till någonting som anses vara 

manligt eller kvinnligt. Att till exempel säga att en blå tröja är en pojktröja och en rosa är en 

flicktröja är att utöva och betrakta i genus. Genus är från latin och betyder härkomst, släkt, 

stam, kön art eller slag.(Nationalencyklopedin) Om genus är vårt förhållningssätt till hur vi 

blir bemötta så är kön det fysiska förutsättningarna för vår utveckling av identitet. Vanligtvis 

talar man om två kön, man och kvinna. RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) 

vill påstå att det finns tre kön hos varje person, det biologiska könet, det sociala könet och det 

mentala könet. Det biologiska könet visar på det könet som man föds till. Medan det sociala 

könet handlar om uppfostran till könsroller och traditioner. RFSL betraktar det tredje könet, 

det mentala som:  

 
”Hur man känner sig innerst inne - som kvinna, man, ingetdera, blandat eller skiftande 

kvinna/man - är vad som utgör det mentala könet. Det mentala könet brukar inte många 

fundera över då det biologiska könet och det sociala könet stämmer överens. Men om 

det mentala könet inte stämmer med hur man är eller beter sig så finns det behov av att 

definiera sig själv.” (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) 

 

Genusteori är ett begrepp som förklaras av Svenska Akademiens ordlista som en ”samling 

teorier där problem ses ur ett sociokulturellt perspektiv” (Svenska Akademins ordlista, 2010, 

s, 285). Sociokulturellt perspektiv kan brytas ner i ett uppdelat läge (Socio-, Kulturell och 

perspektiv). Socio- är ett begrepp för att beskriva något socialt eller samhälligt. Kultur i sin 

benämning definieras som med en mänsklig verksamhet 

(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx, 2010-12-07) sökord: Genusteori, 

Sociokulturellt perspektiv.  

1.5 Frågeställning 

Inom just ämnet genus finns det många vinklar och aspekter att utforska och förhålla sig till. 

Exempelvis finns en allmän syn på könen och dess skillnader, olika bemötanden beroende på 

personens egna kön och den man bemöter och dennes könstillhörighet, förväntningar och 

förebilder på respektive kön. Samhällets syn, elevernas syn på varandra, det praktiska 

jämställdhetsarbetet i skola/ samhälle, historiska synsätt, traditionella förhållningssätt kontra 

moderna attityder och framtida visioner. Därför tycker vi att ämnet är mycket viktigt och har 

därför valt att arbeta med frågorna: 

  

 Vilket bemötande ger personal i skolverksamheten elever beroende på vilket kön 

individen har? 

 Hur framställer eleven sitt eget ställningstagande i frågan om kön? 

1.6 Syfte 

Genom denna studie hoppas vi att själv kunna vara mera förberedda när detta inträffar. 

Tanken att se över om någon hade en förklaring på könsnormerna i skolan gjorde att vi valde 

att titta närmare på den forskningen som finns riktad mot bemötande mellan elever och 

personal i skolan utifrån ett könsperspektiv. När vi började söka på ämnet hittade vi mycket. 

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx,%202010-12-07
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Det vi dock hade svårigheter med var att se vilken litteratur som var relevant för oss och 

vilken vi kunde förlita oss på att vara vetenskapliga. 

1.7 Avgränsningar 

Under arbetets gång insåg vi att ämnet genus och kön är alldeles för stort för att arbeta med 

under denna relativt korta period. Vi valde därför att avgränsa oss inom vissa områden genom 

att väga dess relativitet mot vår vardag som blivande pedagoger. 

1.7.1 Skolan 

Att alla bemötande är olika i samhället, detta kan beroende på vilket kön en person tillhör, 

som till exempel kan det finnas olika könsnormer på arbetsplatsen, träningsanläggningen och 

hemmet (Staberg, 1992) Därför valde vi att begränsa vårt problemområde till skolan. 

Eftersom det är pedagoger vi båda siktar på att jobba med i framtiden blir det mer naturligt 

och intressant för oss att kunna relatera till vår egen framtida yrkesplattform. Därför inriktar 

vi oss till pedagog och elever, dock förekommer annan personal på skolan i texten. 

Könsperspektivet genomsyrar dock hela samhället i viss grad vilket gör att det som vi kan se i 

skolan har sin grund någon annanstans i samhället, men för att inte detta skall bli för stort 

begränsar vi oss till skolan och dess normer.   

1.7.2 Nationell bild i världen 

Eftersom skolsystemen inte ser lika ut världen över, skiljer sig vardagen för eleverna mycket. 

På många ställen så skiljer sig skolförutsättningarna så pass att det kanske inte ens finns en 

skola. På vissa ställen i världen finns inte möjligheten för flickor att överhuvudtaget gå i 

skolan. I en skrift från United Nations Population Fund redovisas det att av världens 920 

miljoner analfabeter är 600 miljoner kvinnor (Franck, 2007). Detta gör att vi valde att se till 

den miljön som vi troligtvis kommer att vara verksamma inom nämligen den svenska skolan. 

Dessutom anser vi att den Svenska forskningen är tillräcklig för att vi skulle kunna genomföra 

denna uppgift på ett tillfredsställande sätt. 
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2. Metod  

När vi började med arbetet valde vi att på något sätt försöka identifiera vilken typ av 

litteraturstudie och dess metod som vi skulle rätta oss efter. Valet stod mellan de som 

Forsberg och Wengström (2003) beskriver som allmän litteraturstudie och systematisk 

litteraturstudie.  

 

Den allmänna litteraturstudien går ut på att genom att studera litteraturen skapa sig en 

tillräckligt bra kunskap för att kunna göra en kartläggning som skall ge en tillräkligt bra 

förståelse för att framlägga en översikt. Detta kan även göra över vetenskaplig litteratur. 

Bristen med detta sätt är att det inte ingår en kritisk granskning av samtliga studier 

överensstämmer med varandra. Detta innebär att olika studier kan använda samma källor, 

samma utgångspunkt och samma frågeställning men ändå få fram olika svar. 

 

Systematisk litteraturstudie är en metod för att analysera litteratur under ett specifikt ämne. 

Specifikt innebär att den har andra förutsättningar för genomförande än den allmänna studien. 

Som till exempel är det ett måste att tillräckligt antal studier av god kvalitet finns att tillgår för 

att utgöra ett underlag för bedömning och slutsatser. Hur en systematisk litteraturstudie skall 

se ut och vilka kriterier som skall uppfyllas ser olika ut beroende på vem som tycker till. 

Forsberg och Wengström (2003) nämner tre olika förhållningssätt SBU (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering), Cullum och Hearn som har alla kommit fram till ett antal kriterier 

som skall uppfyllas för att det skall bedömas som en systematisk litteraturstudie, bland dem 

finns dessa:  

 Klart formulerade frågeställningar 

 Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

 Alla relevanta studier är inkluderade 

 Studierna är kvalitetsbedömda 

 Alla klinisk viktiga konsekvenser har beaktats 

 Presentation av varje vald studies metod val och resultat  

 Redovisning i form av en rapport där alla centrala delar beskrivs (syfte, frågor, metod, 

resultat, analys, konklusion och diskussion)(Forsberg och Wengström, 2003) 

 

Efter att vi hade kommit till ro med vårt ämne så började vi spontant söka på ord som kön, 

genus och idrott i skolbibliotekets databas. I databasen ELIN@lnu.se (Electronic Library 

Information Navigator) för samlade artiklar i fulltext sökte vi på ord som Gender, School, 

Genus och Idrott. Sökningen gav många träffar, men ingen vi tyckte kändes relevant eller 

tillräckligt förståelig. Vi fick dessutom känslan av att dessa artiklars kontext inte stämde 

överrens med våra tankar och dess tillgänglighet inte var det bästa i den situationen vi 

befinner oss i för tillfället. Det vad dessutom mycket svårt att avgränsa informationen och 

sökandet till information som rörde den svenska skolan som vi valt att arbeta med. 

 

Vi vände oss till databasen Libris (http://libris.kb.se/) där vi kunde söka på avhandlingar. 

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- 

och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Sökkatalogen administreras av 

Kungliga biblioteket i Stockholm. Anledningen till att vi ville se att så många av våra källor 

var avhandlingar var eftersom avhandlingar är garanterade som vetenskapliga källor.  Även 

här använde vi sökorden genus och en variation av ämnen som idrott, språk och 

naturvetenskap. Här använde vi också Maria Hedlin som sökord eftersom vi sedan tidigare då 

mailto:ELIN@lnu.se
http://libris.kb.se/
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hon var och föreläste om genus i AU1 vet att hon forskat på ämnet. En annan faktor som 

gjorde att vi valde Libris att vända oss till vara att vid en sökning på Libris så får man ta del 

av en kartläggning på vart den aktuella litteraturen finns att tillgå. Vi valde därför medvetet 

avhandlingar som var lätta att få tag i eller som fanns i pdf-format när det kom till vårt ämne. 

Det var här vi hittade våra fem avhandlingar och två artiklar. 

 

Någonting som har följt oss genom hela informationsuppsamlandet är svårigheten att avgöra 

vetenskaplighet på de källorna vi hittat.  Några saknade fullständigt allt som påminde om 

vetenskap, andra såg vetenskapliga ut men nådde inte upp till dessa kriterier med sitt innehåll. 

Detta kan man se i vårt litteraturval där fem av sju källor är avhandlingar av forskare. Vi 

upplevde att det var svårt och otydligt att urskilja vilka artiklar och tidskrifter som betraktas 

som vetenskapliga. Vi fick samtidigt tips hur vi skulle se om artikeln är vetenskaplig eller ej. 

Det vi blev tipsade om att titta efter om den enskilda artikeln hade en egen 

referensförteckning. Detta kan ofta vara tydliga indikationer på att artikeln är vetenskaplig.  

 

Forsberg och Wengström (2003) har tagit fram en arbetsmall när det gäller att arbeta med 

systematiska litteraturstudier som beskriver hur man bör arbeta i steg för steg: 

 
”Motivera varför studien görs (problemformulering), formulera frågor som går att 

besvara, formulera en plan för litteraturstudien, bestämma sökord och sökstrategi, 

identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter, kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå, 

analysera och diskutera resultatet och sammanställa och dra slutsatser” (Forsberg och 

Wengström 2003 s. 35) 

 

2.1 Valda Studier 

2.1.1Hedlin, Maria 2009 

Hedlin har skrivit avhandlingen: konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med 

särskilt fokus på naturvetenskap och teknik. Hedlin inriktar sig främst på synen på kön, och 

naturvetenskap och teknik inom svensk skolpolitik. I sin avhandling använder Hedlin sig 

främst av litteratur men har även med intervjuer.  

Genom att vi kände till Hedlin sen tidigare på grund av att hon förnärmande arbetar inom 

lärarprogrammet på Linneuniversitetet så sökte vi bara på hennes namn på Libris 

(http://libris.kb.se/) och fann hennes avhandling på Universitetsbiblioteket i Kalmar.  

Sökorden som finns är: Utbildningspolitik, Historia, Sverige, 1900-talet, Läroplaner, Genus, 

Grundskolan, Normer, Kvinnlighet, Manlighet, Teknik, Naturvetenskap, Genusaspekter, 

Naturorienterande ämnen, Studier och undervisning, Teknikundervisning. 

2.1.2 Holm, Ann-Sofie 2008 

Holm är författare till: Relationer i skolan: en studie av feminiteter och maskuliniteter i år 9. 

Holm har i denna avhandling jobbat med kön i skolan och då specialiserat sig på två 

niondeklasser som hon har valt ut. I dessa klasser gör hon observationer och intervjuer (i ett 

senare arbete använder hon sig även av enkäter för att få fram svar). Vi sökte på databasen 

Libris (http://libris.kb.se/) under orden ”genus” och ”grundskola”. De sökorden som finns till 

avhandlingen är: Grundskola, Högstadiet, Genussystemet, Sverige, Elever, Tonåringar, 

Genus, Normer, Manlighet, Kvinnlighet, Genusaspekter, Ungdomar, Könsroller, Students, 

School children.  

http://libris.kb.se/
http://libris.kb.se/
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2.1.3 Redelius, Karin 2009 

Redelius har skrivit en artikel i svensk idrottsforskning om: Genus och skolframgång i ämnet 

idrott och hälsa. Där tar Redelius upp betygskillnader mellan könen i huvudsakligen idrott 

och hälsa. Eftersom det är relevant för vår studie att se tendenserna i flera av skolans ämnen 

så är Redelius artikel intressant eftersom idrott och hälsa är det enda ämnet i skola där killarna 

dominerar betygsmässigt i. Denna artikel hittade vi genom att söka på Artikelsök 

(http://sob.btj.se.proxy.lnu.se/sb/FrontServlet?jump=asok) via sökorden: genus och idrott). 

Ämnesorden som finns att söka på är: Betyg, Betygsättning, Idrottsämnet, Pojkar, Flickor, 

Könsskillnader, Skolan, Skolprestationer, Idrottsundervisning, Pedagogisk metodik, 

Undervisning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Pedagogik, Undervisning, 

Differentieringsproblem.  

2.1.4 Staberg, Else-Marie 1992 

Stabergs avhandling heter Olika världar, skilda värderingar: hur flickor och pojkar möter 

högstadiets fysik, kemi och teknik. Staberg har jobbat med observationer, intervjuer och 

enkäter. Boken är från 1992 så detta är en äldre referens än de andra som vi använder oss av. 

Det för att vi ska få ett lite bredare perspektiv, vad som kan ha hänt under åren som gått eller 

som inte har ändrats. Staberg riktar sig främst till mötet mellan pojkar och flickor på 

högstadiet i NO-ämnena (fysik, kemi och teknik). Stabergs avhandling hittade vi genom 

Libris (http://libris.kb.se/) på sökorden: naturkunskap och genus. Ämnesorden som finns att 

söka på är: Fysikundervisning, Genusaspekter, Kemiundervisning, Könsskillnader, 

Teknikundervisning, Naturvetenskap, Teknik, Undervisning, Science, Technology, Technical 

education, Sex differences (Psychology). 

2.1.5 Svender, Jenny 2009 

Svender har skrivit en artikel i svensk idrottsforskning om: Idrottsrörelsens satsning på 

flickor, en kontraproduktiv åtgärd? I denna artikel om hur idrottsrörelsen har jobbat med att 

höja flickors/kvinnors motivation, status och prestationer diskuteras tänkbara konsekvenser 

och riskerna med denna form av jämställdhetssatsning. Vi har valt att ta med denna artikel för 

att den speglar liknade aspekter när det kommer till att höja flickorna inom idrotten som i 

skolan. Att kunna se riskerna och konsekvenserna inom idrottsrörelsen och jämföra den med 

skolans situation. Vi hittade denna artikel genom artikelsök 

(http://sob.btj.se.proxy.lnu.se/sb/FrontServlet?jump=asok) och vi använde sökorden genus 

och flickor. Ämnesorden som finns att söka på är: Ungdomsidrott, Barn och idrott, 

Barnidrott, Ungdomar, Tonårsflickor, Flickor, Jämställdhet, Idrottspolitik, Sverige idrott, 

Europa idrott, Idrott, Sport, Kvinnofrågor, Sverige kvinnofrågor, Europa kvinnofrågor, 

Könsrollsfrågor, Sociala frågor, Samhällsvetenskap, Genusfrågor.  

2.1 6 Wester, Maria 2008 

Wester har skrivit om: Hålla ordning, men inte överordning: köns- och maktperspektiv på 

uppförandenormer i svenska klassrumskulturer. Wester avhandling är baserat på 

observationer och interjuver, Studiens fokus är på kön och makt och beskriver och analyserar 

uppförandenormer i retorik och praktik i svenska klassrumskulturer. Vi hittade hennes 

avhandling på Libris (http://libris.kb.se/) på sökordet ”genus”. Ämnesorden som finns att söka 

på är: Skoldisciplin, Genusaspekter, Sverige, Skolans socialpsykologi, Skolan, Kultur, 

Normer, Makt, Genus, Språk, Klassrum, School psychology; Social psychology. 

http://sob.btj.se.proxy.lnu.se/sb/FrontServlet?jump=asok
http://libris.kb.se/
http://sob.btj.se.proxy.lnu.se/sb/FrontServlet?jump=asok
http://libris.kb.se/
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2.1.7 Wahlgren, Victoria. 2009 

Wahlgren har skrivit en avhandling som heter: Den långa vägen till en jämställd 

gymnasieskola Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. 

Carlsson-Wahlgren har gjort sin avhandling genom att göra intervjuer med genuspedagoger 

som arbetar eller arbetat på gymnasieskolor. Hennes syfte är att komma åt genuspedagogikens 

innehåll och arbetssätt. Målet för henne är att arbeta för att elever i gymnasieskolan ska kunna 

bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. Denna studie ger oss en chans att få en mer 

inblick i gymnasiet på grund av att våra andra studier mer riktar in sig på grundskolan. 

Ämnesorden som finns att söka på är: pedagogik, genus, gymnasieskolan, Sverige, pedagog, 

attityder, motstånd, läroplaner, jämställdhet, fenomenologi, hermeneutik, gymnasieskolan, 

jämställdhet, equality. 

 

 

 

 



 

 

13 

3. Resultat 

3.1 Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994 (2009) – Maria 

Hedlin 

Syfte: 

Många av skolämnena och utbildningarna som finns är könskodade på olika sätt. 

Könsordningen skall dock inte ses som statisk. Den är däremot något att utmana, 

omförhandlas och förändras. Inom skolan har försök att bredda könsordningen gjorts, riktade 

mot naturvetenskap och teknik. Hedlin (2009) uttrycket att avhandlingens huvudsyfte är att 

analysera olika synsätt på kön inom svensk skolpolitik, som det framträder i läroplanens 

förarbeten över tid. Avsikten är att nå en djupare kunskap om det inom skolan återkommande 

temat, flickor och naturvetenskap och teknik. 

 

Metod: 

Hedlin (2009) har i de skolpolitiska dokumenten fokuserat på bland annat: idéer och normer 

det vill säga kön, yrken, redskap, aktiviteter och traditioner länkade till kön, könsspecifika 

krav och förväntningar, normer, könsordningar, egenskaper. I det första stadiet så användes en 

mindre omfattande dokumentstudie och en intervjustudie. Det visade sig dock att de 

intervjuades svar var alltför förväntat i relation till tidigare intervjuades svar. Detta resulterade 

i en mer fördjupad dokumentstudie. Alla de studerade dokumenten har sin utgångspunkt i 

skolverkets styrdokument i form av läroplaner.  

 

Resultat: 

Hedlin (2009) har i sin avhandling valt att dela upp resultatet i det skolpolitiska perspektivet 

och en tematisk sammanfattning. 

 

1948-1962 

I dokument från 1948-50 framträder en etablerad diskurs runt kön i skolan. Flickor och pojkar 

beskrivs som varandras motsatser och deras olikheter framhävs. Inom denna diskurs 

framkommer en asymmetri som tar sig uttryck på ett sätt att kvinnor konstrueras som 

avvikelser från en självklar manlig norm. Pojkar presenteras som vanliga och självklara elever 

medan flickor och flickors utbildning framstår som avsteg från den normala eleven. Manlig 

verksamhet tillskrivs ett högre värde än kvinnors verksamhet. En institutionaliserad praxis att 

ge män företräde till vissa lärartjänster omnämns i dokumenten som studerats. Det omnämns 

att om en flicka vill söka sig till ett manligt könskodat yrke bör detta inte stoppas av 

fördomar, men ska prövas extra noga. Flickor framställs som ömtåliga unga kvinnor som lätt 

bli överansträngda av hårda studier, endast har förmågan att memorera ytligt, har låg 

ambitionsnivå och avsaknad av god begåvning trots goda kunskaper. Pojkar däremot sägs 

befinna sig i toppen av elevskaran, med förmågan att lära på djupet, innehar begåvning och 

intelligens. Men de länkas också till läsleda, nonchalans, disciplinproblem och störande 

beteenden. Ämnen som tillskrivs flickor är syslöjd, hemskötsel, matlagning, barnavård, 

humanistiska ämnen och språk. Pojkar länkas till träslöjd, verktyg, matematik, naturvetenskap 

och teknik. Den könsordningen som framstår som stark och med en bred räckvidd utmanas av 

en gränsuppluckrande diskurs. Variationen inom könen lyfts fram istället för variationen 

mellan könen. Förslag på reformer förs fram som resultat på de strikta gränserna för flickors 

respektive pojkars verksamhetsområden. Förhållande som påverkar och ger pojkar en mer 

gynnsam position ifrågasätts från tre håll, för det första i och med synliggörandet av hur 
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realskolan är anpassad efter pojkarnas behov, för de andra genom att flickornas begränsade 

utbildningsalternativ synliggörs, och för det tredje bär yrkesskolornas praxis att utestänga 

kvinnliga elever berörs.  

 

1961-62 

I dokumenten från 1961 och 1962 återkommer många av förställningarna från de tidigaste 

dokumenten. Diskursen tycks emellertid utmanas allt mer. Den manliga normen är inte längre 

självklar och bland annat kritiseras inkvoteringen av män till folkskollärarutbildningen. 

Flickor och pojkar föreslås få samma slöjdundervisning. Flickor förväntas bryta 

könsnormerna och välja annorlunda i valet om utbildning och yrke. Flickan som väljer en 

teknisk praktisk utbildning ses som eleven som gör ett könsöverskridande val.  

Förväntningarna riktas till den individuella nivån och inte gruppens nivå. I debatten 1962 

nämns försök till att få flickor att välja matematisk-naturvetenskaplig utbildning. I detta fall 

framförs motargument.  Några motargument framkommer däremot inte gentemot ambitionen 

att få flickor till teknisk-praktiska utbildningar och yrken. 

 

1968-1974 

Dessa dokument präglas i huvudsak av ett könlöst språkbruk. Endast i samband med några få 

skolämnen tycks kön ses som relevant. Dock kan man utläsa diskursen i materialet. Pojkar 

länkas på den symboliska nivån till disciplinproblem och skoltrötthet, och i äldre åldrar 

alkoholism. Flickor förknippas med talängslan, stress, depression och isolering men även med 

goda betyg och omsorgsfull skötsel av skoluppgifter. Pedagoger av kvinnligt kön förknippas 

med yngre barn och pedagoger av manligt kön till äldre barn. Dessutom förknippas 

skolledarbefattningar med män. Det antyds att män bör ges företräde till skolvärdstjänster. 

Pojkar blir de synliga och synonyma med elever medans flickorna blir mer osynliga. Med den 

gränsuppluckrande diskursen betonas det att pojkar och flickor ska få samma möjligheter i 

undervisning, inte bara inom den obligatoriska undervisningen utan även när det kommer till 

de friare aktiviteterna.  Alla elevers behov av hemkunskap, träslöjd och textilslöjd framhålls. 

Det framhålls som viktigt att eleverna breddar sina preferenser och gör könsöverskridande 

val, och det framhålls dessutom att det är önskvärt att fler manliga pedagoger finns inom 

förskolan och lågstadiet och fler kvinnliga skolledare.  

 

1976-1979 

Även i dessa dokument framhålls diskursen att länka pojkar på strukturell nivå till teknik, trä- 

och metallslöjd samt arbeta med hårda föremål, och flickor länkas till barnkunskap, textilslöjd 

och arbete med mjuka föremål. På symbolisk nivå associeras disciplinproblem och att vara 

negativt inställd till skolan till pojkar. En annan könsordning efterfrågas och den 

könsuppluckrande diskursen kommer till uttryck när det framhålls som om pojkar och flickor 

ska lära sig samma praktiska sysslor. Stor vikt läggs vid att studie- och yrkesorienteringen ska 

motverka könsbundna val. Arbete med jämställdhet är ett återkommande tema och fokus 

ligger på numerär fördelning, attityder och könsroller. Åtgärder som riktar sig mot 

lärarkollektivet, som fortbildning i könsrollsfrågor, föreslås. En jämn könsfördelning i alla 

undervisningsgrupper är en huvudprincip, undantag görs dock i slöjden. Även som noterats i 

tidigare dokument ses flickan som väljer teknisk utbildning som sinnebilden för eleven som 

gör ett könsöverskridande val. Det är väldigt få flickor väljer teknik, därför förespråkas det att 

teknik skall bli ett obligatoriskt ämne. Fokus riktas på grundskolans naturvetenskapliga 

undervisning och menar att den verkar i avskräckande mening för fortsatta studier. 
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1992-1994 

I dokumenten kan det utläsas en diskurs som antyder till att kvinnligt och manligt syftar till 

något givet. Därtill förekommer mycket stereotypa beskrivningar av könen. Flickor och 

pojkar förknippas med olika hjärnhalvor och pojkar beskrivs som aggressiva, hänsynslösa och 

oansvariga medans flickor konstrueras som fogliga, manipulativa och passiva. Skolans roll 

framhävs när det handlar om relationen mellan könen och skolverket sägs ha medverkat till att 

återge ett ojämlikt könsmönster. Både flickor och pojkar påstås behöva komplettera sina 

kompetenser och utvecklas mindre ensidiga. En utjämning förespråkas rörande elevernas 

inflytande och utrymme i klassrummet, där pojkar traditionellt förknippas med större 

utrymme än flickorna i klassrummet.  När det kommer till den naturvetenskapliga 

undervisningen tas skolans uteblivna framgång med att intressera flickor upp. Förslag om att 

undervisningen måste reformeras framkommer. Det föreslås att undervisningen ska 

tidigareläggas och förstärkas. Detta ska gynna flickorna specifikt. Några motsvarande 

åtgärder för att påverka pojkarna att söka till barnomsorg eller liknande förs inte fram.  

 

 

Tematisk summering 

Även om diskurserna framstår som livskraftiga får de sällan stå oemotsagda.  

Föreställningarna utmanas gång på gång i materialet. Könsskillnader tonas ner, variationen 

inom könen lyfts fram och det påpekas att pojkar och flickor inte är någon enhetlig grupp. 

Alla elevers behov av kunskaper, till exempel för skötsel av hemmet, framhålls. Flickors 

sämre villkor och möjligheter lyfts fram och ifrågasätts. Redan i arbetet från 1948 framförs 

flera förslag som syftar till att luckra upp könsgränserna. Att flickor och pojkar lär sig samma 

praktiska färdigheter framhålls som viktiga. Något som återkommer både under 1960-talet 

och framåt. Under 1970-talet betonas vikten av att bryta könsmönstren i valet av utbildning 

och yrke. På 1990-talet framkommer det förslag som syftar till att könen ska få lika mycket 

utrymme och inflytande i skolan.  

 

I arbetet från 1948 föreslås det att flickor ska närma sig det tekniska området genom att lära 

sig hantera verktyg och känna till elektriska verktyg. Teknik användes således tidigt i syfte att 

överskrida de befintliga könsmönstren.   

 

Men alla förslag till reformation verkar inte till sitt syfte att luckra upp könsnormerna utan 

verkar istället i motsatt riktning. Ett exempel när det 1961 års betänkande talar om flickornas 

ovilja att reflektera över andra yrken än de för könet traditionella. Men vid en närmare 

granskning visar det sig att pojkarna har valt minst lika könstraditionellt, vilket inte ses som 

ett problem, visar uttalandet snarare på tillvägagångssättet att betrakta flickorna som 

bekymret.  

 
”Från och med början av 1960-talet framstår flickan som väljer teknik som sinnebilden 

för elever som gör ett könsöverskridande val. Under 1990-talet kallas också flickor och 

teknik för en symbolfråga för jämställdhetsarbetet i skolan.” (Hedlin 2009 s.207) 

3.2 Relationer i skolan (2008) – Ann-Sofie Holm 

Syfte:  

Avhandlingen handlar om ungdomar i år 9 och hur deras roller i skolvardagen framträder. 

Holm (2008) säger att könsordningen bygger inte enbart på mäns dominanta position i 

relation till kvinnor, utan att det inom varje kön finns en egen hierarki. De frågor som Holm 
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(a.a.) arbetar med under sin studie är vad är det som händer inom skolans väggar och hur 

formas flickor och pojkar i sin skolvardag?  

 

Metod: 

I denna studie har man använt sig av interjuver och observationer för att samla in sin 

forskning. Det är en studie av femininitet och maskulinitet i år 9. Det man har som 

utgångspunkt är könet och att man använder sig av interjuver och observationer som 

instrument för dataproduktionen. Fördelarna som Holm (2008) ser med att kombinera olika 

metoder är att ge ökade möjligheter till bredd och djup i det empiriska underlaget, genom att 

det kan ge goda förutsättningar till ett mer spritt mönster.  

 

I Holms (a.a.) studie används både informella och formella intervjuer. Den informella 

intervjun kombinerar man med observationen och med kortare fältsamtal som fördes med 

elever och pedagog, där syftet var att locka fram ett mer spontant samtal som skulle kunna 

handla om specifika händelser, men som också kunde kretsa runt annat i skolans värld. 

Intervjuerna skulle alltså med detta kunna bidra med information om mer dolda aspekter och 

möjligheten att röra sig i tid och rum kan ge ytterligare kunskaper som går utöver 

observationsperioden. Holm (a.a.) har valt att göra observation för att mer kunna fånga in det 

som det muntliga inte täcker i en intervju som exempelvis stämningar, interaktioner eller 

rörelser i ett klassrum. 

 

Resultat: 

Holm (2008) skriver i sin avhandlig att eleverna inom sin könsgrupp har sitt eget språk och 

till och med eleverna själva uttrycker det svårare att prata med någon ur det andra könet på 

grund av att väljer inte samma samtalsämnen och sätt att uttrycka sig. Eleverna menar att 

pojkarna har både ett grövre och mer burdust sätt att tala jämfört med flickorna, som är mer 

lågmälda och mjuka. Den bild som eleverna själva tar upp om synen på könen, att killar är 

bråkiga och barnsliga och flickor är tysta, mogna och välanpassade finner man också hos 

lärarna i studien. Flickor som brukar anses mer mogna än pojkar tillskrivs då också en högre 

mognadsgrad än vad pojkarna gör, vilket innebär att ett större personligt ansvar läggs på dem. 

På motsvarande sätt blir pojkar stämplade som omogna, och fråntar dem ansvar och fungerar 

närmast som ett slags skydd då de ger dem större frihet att agera jämfört med flickorna. 

 

Genom att könsskillnaderna binds till biologisk mognad knyts både pojkar och flickor fast i 

bestämda positioner och handlingsmönster som då inte ifrågasätts. Detta gör att 

makthierarkier av mer strukturell art äventyras att osynliggöras, vilket exempelvis visas då 

lärarna diskuterar kränkningsuppträdanden i sina klasser. Genom att kränkningar och utsatthet 

syftar till enskilda individers mognad framstår skolans egen roll som mer dunkel. 

Pedagogen har olika förväntningar på pojkar respektive flickor i bemötandet av eleverna i 

klassrummet vilket avspeglas exempelvis när en pedagog berättar att hon ville ha ordning i 

klassrummet och la då störst fokus på pojkarna så de skulle sköta sig än vad hon gav 

flickorna. Enligt eleverna själva är det samma kriterier för pojkar som för flickor för att bli en 

högt skattad elev bland lärarna. Detta gör att man följaktligen ser könsnormen som neutral i 

frågan. Det är dock så att flera menar att det är lättare för flickor att uppfylla dessa kriterier på 

grund av att de är ordentliga och mer plikttrogna än vad pojkarna är. I de interjuver som Holm 

(a.a.) genomförde uttryckte sig flickorna tydligare än vad pojkarna gjorde när det kom hur de 

ska nå upp till pedagogens förväntningar. Medan eleverna menar att det är jämställt mellan 

könen på den egna skolan, så menar de att könen kan komma att få en större roll när de senare 

kommer ut på arbetsmarknaden. Flera menar att pojkar troligtvis kommer att få det lättare på 
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arbetsmarknaden än flickor. Detta betyder att ungdomarna får en uppfattning om att könet har 

en betydelse i samhället även om det spelar mindre roll för deras egen skolsituation. Det 

förekommer att flickor och pojkar behandlas olika av pedagogen, men några elever menar att 

det mer beror på individen snarare än könet och att detta inte associeras med orättvisa. 

Eftersom flickor tillhör den gruppen som gör sina uppgifter och är mer ordentliga blir de 

också på grund av det mer omtyckta av pedagogen menar några elever. Parallellen till det 

beskrivs med att det blir mer logiskt att pojkar får mer tillsägelser och klagomål på grund av 

att de oftast beter sig illa. Yttrandet av denna uppskattning från pedagogen speglas i, enligt 

flickorna, exempelvis att han ger dem lättare högre betyg än vad de förtjänar. Vi kan inte så 

mycket egentligen, men han tycker att vi typ ska ha MVG säger en flicka. En annan flicka 

berättar att pedagogen lyssnar ju på alla lika mycket, men han litar mer på oss. Detta visar 

exempel på hur vissa grupper, i detta fall flickor kan dra fördelar av pedagogens 

generaliserade förväntningar. I detta fall drabbas pojkarna negativt. 

 

När pedagoger inte agerar efter de könsspecifika förväntningarna kan de med detta bli sedda 

som avvikande. En manlig pedagog på skolan beskrivs som lite feminin på grund av att han är 

både relationsinriktad och lite mjuk av sig av en flicka. På motsvarande sätt beskrivs en 

kvinnlig pedagog som maskulin på grund av att hon visar upp mer burdus och högröstad 

framtoning. I en pojkgrupp säger de att det är roligare att ha en manlig pedagog beroende på 

att de är mer lika en själv när det kommer till bland annat intresse. Men det finns också 

kvinnliga pedagoger som har liknade intressen vilket får dem i slutändan att säga att det är 

nog ingen större skillnad egentligen. Detta överstämmer med vad annan forskning visar, att 

pedagogens kön inte har någon bestämd betydelse för hur eleverna blir bemötta eller hur de 

lyckas i skolan. 

 

När eleverna beskriver en bild utav hur en person ska vara för att bli populära beskriver de att 

man ska se bra ut, vara utåtriktad, heterosexuell, ha bra självförtroende och vara framgångsrik 

både vad det gäller relationer och prestationer. Denna bild gäller för både pojkar och flickor i 

skolan. Eleverna värdesätter framåtanda och sportighet, vilket är mer ett karaktärsdrag 

sammankopplat med pojkar/män. Samtidigt värderar båda könen också betydelsen av 

utseende, mognad och studieinriktning, vilket förknippas med flickor/kvinnor. Vägen till 

sociala framgångar handlar mycket om en lagom balans mellan över- och underdrifter, och en 

balans mellan femininet och maskulinitet. Överträdelser inom vissa områden kan uppvägs 

genom framgång inom andra. Spelet mellan könen kan variera beroende på individen, det kan 

också bero på förhållandet under mötet mellan könen, exempelvis beroende på hur många 

man är vid mötet. 

3.3 Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa (2009) – Karin 

Redelius 

Syfte: 

Diskutera betydelsen av genus för skolframgång i Idrott och hälsa samt att problematisera 

uppfattningen om vad en prestation samt en god förmåga är. Bakgrunden till denna artikels 

diskussion är en händelse som inträffade under en idrott och hälsa lektion på en grundskola 

utanför Stockholm för en tid sedan.  

 

Metod: 

Tre forskare från GIH observerade en idrott och hälsa lektion medan eleverna hade löptester. 
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Resultat: 

Redelius (2009) skriver i sin artikel att man förstärker könsmönstret om hur pojkar och flickor 

är och bör vara att genom att exempelvis sätta bestämda förutsättningar för könet oberoende 

på biologiska förutsättningar mer än att de är pojkar och flickor. Som exempelvis under 

lektionen i idrott och hälsa där en pedagog satt olika betygsnivåer grundat på den biologiska 

skillnaden som kan finnas mellan man och kvinna. Genom att pedagogen pratar till pojkarna 

och flickorna som homogena grupper så ser han/hon inte till varje individ utan utmärker att 

pojkar springer snabbare än flickor utan att ta hänsyn till de olika individernas styrkor. Under 

lektionen uttrycker pedagogen för eleverna att de kan har extra jobbigt under denna 

mognadsutvecklig att prestera bättre, vilket kan ge till följd att flickornas motivation mot 

prestation minskar och kan leda till att et inte kommer att maximera sin prestation. Redelius 

(a.a.) skriver att pedagogens goda vilja att på olika sätt underlätta för elever att klara av 

lektionen och att få den att flyta smidigt, inte sällan uttryckt som att ta hänsyn till flickors och 

pojkars skilda förutsättningar, verkar inte vara en ovanlig strategi bland pedagoger i Idrott och 

hälsa. Att ta hänsyn till olika förutsättningar mellan könen är inte fel, det man som man då ska 

inrikta sig då är på individen och inte på könet direkt utan att man kan ha olika former av 

styrkor exempelvis: rörlighet, koordination, styrka, uthållighet med fler.  

 

I den svenska grundskolan idag har flickorna ett bättre betyg i samtliga ämnen, med ett 

undantag av i Idrott och hälsa. Detta är inget som enbart gäller för Sverige utan förekommer 

även i andra länder som exempelvis Storbritannien och Australien. Förklaringen till detta är 

att i de maskulinitetsideal som dominerar idag, ingår det inte att prestera väl i skolan. Det ger 

ingen status att anstränga sig och vara duktig i skolan teoretiska ämnen, varken bland pojkar 

eller bland flickor. Pojknormer som har att göra med tävling, konkurrens och sport är starka 

och kan förmedlas genom exempelvis media samt olika tv- och dataspel. Dagens Idrott och 

hälsa innehåll kan styras mycket av vad pedagogen anser att den ska innehålla så länge som 

eleverna har chansen att nå upp till målen som finns inom ämnet. Vad som uppfattas som god 

förmåga är alltså inte ett opartiskt mått och inte heller en könsneutral fråga, och kan därför ha 

stora särskiljande konsekvenser för elever med olika bakgrund och kön. 

3.4 OLIKA världar skilda VÄRDERINGAR (1992) – Else-Marie Staberg 

Syfte:  

Under åttiotalet fanns ett intresse på internationell nivå för frågor om flickor, naturvetenskap 

och teknik. Problemet låg i att flickor utelämnats ur den naturvetenskapliga och tekniska 

utbildningen. I Sverige gjordes det insatser som till exempel en kampanj från 

arbetsmarknadsdepartementet 1983 (”Fler kvinnor i industrin”). (1992) erfarenheter fick 

henne att tvivla på om dessa kampanjer skulle kunna leda till långsiktiga förändringar. Hennes 

frågor i avhandlingen handlar om vad som händer i grundskolans naturorientering, och hon 

försöker problematisera begreppet flicka som universell kategori med frågor som vilken 

naturvetenskap, vilken teknik och vilka flickor blir mer aktuella?  

 

Metod: 
I Stabergs (1992) val av metod så anger hon att både kvantitativa och kvalitativa metoder 

används. Hon utgick ifrån instrument som observationer och intervjuer men också enkäter. 

Hon började med de instrument för observation och kategorisering av interaktioner i 

klassrummet som framkommit i en av hennes två förstudier, men under arbetets fortlöpande 

blev det klart att en mera kvalitativ insats för att bättre fånga elevernas tankar och känslor 

inför ämnena fysik, kemi och teknik behövdes.  
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Resultat: 

Staberg (1992) beskriver i sin avhandling flera resultat hon sett och tendenser som kan 

påverka både positivt och negativt för flickors intresse och förhållningsätt till naturkunskap 

och teknik. Hon ser till exempel att flickor som kommer från familjer där fadern är högt 

utbildad inom matematik eller naturvetenskap och synes vilja ge en insyn i ämnet till 

flickorna för att skapa ett intresse hos dem för matematik eller naturvetenskap. Dessa flickor 

har större förutsättningar att både fatta intresse för naturvetenskap och teknik.  I andra delen 

av detta spektrum placerar Staberg (a.a.) den ensamstående mamman, som varken har intresse 

eller möjlighet att stimulera ett eventuellt intresse hos en flicka. Hon vill också visa på 

likheter inom flickgruppen som hon fastställt med att se likheter hos flickornas intressen och 

attityder. Relationer, människor och vård av levande varelser är viktiga för flickors intresse av 

naturvetenskap. Pojkar prioriterar istället regler, motorer och kontroll över livlösa ting 

(Staberg 1992). Hon beskriver att en likhet flickor emellan som skiljer dem från pojkarna är 

att de tar avstånd från tekniska leksaker eller hobbies. Detta beskriver hon dock som ett 

medelklassfenomen. Staberg (a.a.) menar att likheter mellan flickor emellan och skillnaden 

gentemot pojkar i frågan om tekniska leksaker är relevant för diskussionen om kön och fysik, 

teknik och kemi. Det anses allmänt att pojkar har ett försprång framför flickorna när det 

kommet till studier i teknik/teknologi eftersom deras erfarenheter om ämnet är mycket större 

än flickornas. Många program med syfte att få fler flickor till tekniken har gått ut för att täcka 

denna brist hos flickorna, dock är ett outtalat antagande i ett sådant program att pojken är 

normen i den tekniska utbildningen. En annan skillnad Staberg (a.a.) nämner, är att flickor 

och pojkar ser olika på vad som varit viktigt i deras liv. Pojkar berättar om ting och flickor 

berättar mer om levande varelser och relationer. Under sina observationer och intervjuer så 

har Staberg (a.a.) även fått bilden av att flickorna ofta ser sig själva som observatörer och 

vuxna i förhållande till pojkarna. 

 
”Resultaten visar att flickor och pojkar är sorterade och har sorterat sig i ”hon” och 

”han” innan de möter fysik, kemi och teknik i skolan. Flickor och pojkar gör inte 

samma saker. Den inblick jag gett i elevernas familjebakgrund visar att arbetsdelningen 

efter kön bland vuxna måste vara synlig för flickor och pojkar. De vet att ansvaret för 

hem och familj, det olönade arbetet, i hög grad vilar på kvinnor och de har sett att 

naturvetenskap och teknik huvudsakligen är manliga områden”(Staberg 1992 s. 78) 

 

Staberg (1992) skriver att under lektionen så fördelas inte heller frågorna jämt mellan könen 

av pedagogen. Flickor får generellt färre frågor från pedagogen, de ställer som grupp färre 

frågor men det finns ett fåtal flickor som ställer frågor till pedagogen frågor inför klassen på 

lektionen, oftast om kunskap eller förståelse. Man kan dock se en skillnad mellan ämnena 

fysik och kemi. I kemi är det oftare flickorna som får svara på frågorna från pedagogen, 

medan i fysiken är det oftare pojkarna. Staberg (a.a.) har sett en tendens att starka elever är 

starka hela högstadiet igenom och det samma gäller de svaga eleverna. Eleverna ändrar inte 

gärna sitt beteendemönster.  

 

Flickor är allmänt mer ordningsamma och räcker upp handen, pojkarna däremot kännetecknas 

av spontana reaktioner och kommentarer. Dessa har flera funktioner som en inbördes tävlan i 

klassen, en bevakning av flickorna eller en utmaning till pedagogen. Skulle däremot en flicka 

uttala sig utan att ha fått ordet kan klassens arbetsordning störas.  Staberg (a.a.) har delat in 

klasserna i grupper för analys. Båda grupperna P och F består av elever från respektive klass 

och har både flickor och pojkar in sig. I gruppen som Staberg (a.a.) gett namnet P ser hon en 

dominans i klassrummet med en hierarki bland eleverna.  Hackordningen består av en 

toppgrupp med tongivande pojkar, följt av några medlöpare och i botten de mobbade pojkarna 
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som oftast faller i skuggan av pedagogens uppmärksamhet. Dessa tongivande pojkar tar 

mycket uppmärksamhet från pedagogen som hela tiden måste förhålla sig till dessa pojkar i 

sin undervisning som till exempel avbryta undervisningen för att vänta ut dem och tillrättavisa 

dem. Pedagogen får då mindre tid till flickorna eller de pojkar som är tystlåtna. I gruppen med 

betäckning F är hierarkin inte lika tydlig som i P-gruppen. De aktiva och duktiga flickorna gör 

att flickor framstår som minst lika synliga i klassrummet. Att flickorna tar en stor plats i 

klassrummet under naturvetenskapslektionen tillhör ovanligheterna anser gruppens pedagog. 

Staberg (a.a.) anser att F-gruppen ses som mer intellektuell an P-gruppen. De båda styrande 

grupperna, den pojkdominerade i P och den flickdominerade i F, har olika karaktär. I båda 

grupperna riskerar frågor och svar att följas av kommentarer. Om en elev svarar fel följs det 

av en kommentar, flickors ämnesframgång kommenteras eller ignoreras, det skrattas vid fel 

svar och lyssnas inte på flickornas frågor eller längre svar. Pojkarna osynliggör och använder 

sig av härskartekniker när de förhåller sig till flickorna. Hela tiden uppmärksammas 

pedagogens begränsade tid och att de tillbakadragna pojkarna och flickorna får mindre av 

pedagogens resurser. Staberg (a.a.) skriver att det inte bara är pedagogen som svarar på 

pojkarnas dominans utan även flickorna. Flickornas reaktion är av tre slag. De flickor som 

ignorerar pojkarnas kommentarer. De bryr dig inte om dominansen och menar att de klarar sig 

betygsmässigt bra ändå. Andra flickor irriteras men klarar sig bra i alla fall. Dessa flickor 

störs av pojkarnas dominans och tar upp kampen i klassrummet om ämneskompetensen. Den 

tredje gruppen flickor accepterar pojkarnas dominans och ser den som normal. Dessa flickor 

låter sig tystas och får därigenom en mycket undanskymd position i klassrummet. 

 

Staberg (a.a.) anser att flickors och framförallt pojkars val är i hög grad könsbundna. Tretton 

av sjutton pojkar väljer inför gymnasiet en utbildning med tekniskt eller naturvetenskapligt 

innehåll. Flickorna väljer utbildningar med antingen övervägande kvinnliga eller jämn 

könsfördelning. Flickornas föräldrars åsikter, speciellt pappornas lyser igenom när intervjuer 

sker med eleverna inför gymnasievalet.  Trots det finns en föreställning om att valet är fritt, 

omedveten om familjens påverkan. De treåriga naturvetenskapliga och ekonomiska linjerna är 

alternativ för både pojkar och flickor. Humanistisk linje är flickdominerat och teknisk linje 

pojkdominerat. Det yrkesinriktade programmet livsmedelsteknik är det enda gemensamma 

alternativet. Staberg (a.a.) har pratat med elever som inte upplever att lärarna ger den 

information om framtida yrkesval på det sätt som läroplanen yttrar. Läroplanen uttrycker att i 

no-ämnet ska lärarna delta i studie- och yrkesorientering. Läroplanen uttrycker också att 

”olika yrken där kunskap i biologi, fysik, kemi och teknik är betydelsefull” skall behandlas 

som en del av undervisningen, detta händer inte. Inte heller får flickorna se kvinnliga 

yrkesförebilder för dessa områden. När man tittar på gymnasievalsresultatet ser man tydligt 

vilka flickor det är som väljer naturvetenskaplig linje i enlighet med de tre grupperna Staberg 

(a.a.) delat in flickorna i tidigare, de flickorna som är intresserade och inte ser ämnena som 

manliga, de som är ointresserade, ser ämnena som manliga och ser sin egen kompetens på 

annat håll och de som är ointresserade, ser ämnena som manliga och sig själva som 

intellektuellt ickekompetenta.   

3.5 Idrottsrörelsens satsning på flickor (2009) – Jenny Svender  

Syfte: 

Under 1990-talet utgavs flertalet informationspamfletter och utbildningsmaterial som 

handlade om flickor och kvinnor, deras utveckling och deras relation till idrotten. Inget 

motsvarande har utgivits för pojkarna och männen. Svender (a.a.) menar att eftersom 

utbildningsmaterialen är menade för ungdomsidrott i generell mening utgör pojkarna normen 

och flickorna som en avvikelse från denna norm. Detta trots att satsningarna sägs vara till för 
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att ge uttryck för likhetstänkande. Många av dessa satsningar hävdar Svender (a.a.) vara 

problematiska och tvärt emot sitt syfte befästa den rådande genusordningen.  

 

Resultat: 

Svender (2009) har i sin artikel uttryckt en bild av hur tonårsflickor uppfattas, de har dåligt 

självförtroende, vill inte tävla eller behöver stärkas för att kunna det, är i riskzonen att leva 

ohälsosamt och börja dricka alkohol. Idrottsföreningarna hävdar att relationen mellan flickor 

och idrott inte är helt enkel och anledningen till det tillskrivs oftast flickorna själva.  I de 

idrotter som domineras av män lyfts istället behovet av att ändra idrotten för att den ska passa 

flickor bättre. Utgångspunkten i detta är att flickor inte är som pojkar och särskilda insatser i 

form av speciell anpassning av den befintliga verksamheten behöver göras för att locka flickor 

till dessa idrotter. Detta bekräftar ju dock att flickor ses som speciella och annorlunda. ”De 

formuleras som ”den Andre”” (Svender 2009 s.35) 

 

Något som inte är unikt för den svenska idrotten är att pojkar och mäns resultat och utövanden 

blir en måttstock som flickor och kvinnors resultat och utövande mäts mot.(Svender 2009) 

Detta ger implikationer då själva utpekandet av flickor och kvinnor som föremål för speciella 

projekt som kräver särskilda insatser görs som kan leda till en särbehandling.  Genom ett 

dualistiskt tankesätt är det svårt att urskilja skillnader inom gruppen flickor och pojkar, vilket 

riskerar att befästa stereotypa bilder av pojkar och flickor som inte stämmer överens med 

verkligheten. Denna bild kan leda till att man underskattar skillnader mellan olika 

kategoriseringar av pojkar och flickor. Betydelsen av olika sociala identiteter ignoreras såsom, 

etnicitet, sexualitet, fysiska förutsättningar och klass som integrerar med könstillhörigheten. 

Detta kan göra att endast en typ av flickor och kvinnor framställs som den rätta och det riktiga 

sättet att vara.(a.a.) 

 

Svender (2009) har arbetat fram förslag på hur denna (ovan beskrivna) inställning och det 

förhållningssättet ska i frågestättas och ändras. Hon skriver dock att dessa satsningar som 

hittills gjorts är bättre än inga alls. Svender (a.a.) framhåller att fokuset i satsningarna bör 

frågesättas. Uppmålandet flickor som speciella och i behov av anpassning gör att problemen 

läggs på flickorna själva. Hon lägger fram förslaget att om fler idrotter lät pojkar och flickor 

träna och tävla tillsammans skulle barnen ses som individer och individualisera idrotten 

utifrån färdigheter, egenskaper och intressen snarare än deras könstillhörighet.(a.a.) Svender 

avslutar artikeln med att utrycka:  

 
”så länge flickor och kvinnor pekas ut specifikt, så kommer idéer om och runt dessa att 

formuleras på ett särskilt sätt för att göra projekten meningsfulla… Därmed inte sagt att 

föreningar kan bortse från frågor om kön och jämställdhet. Den kanske viktigaste 

åtgärden i dagsläget vore att se till att frågorna hålls levande och att inte förlägga 

ansvaret någon annanstans.” (Svender 2009 s. 37) 

3.6 Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola (2009) – Victoria 

Wahlgren 

Syfte: 

Wahlgen (2009) beskriver sitt syfte att kasta ljus på genusmönster, genusstrukturer i 

klassrummet och informera pedagogen i klassrummet om hur förhållningssättet och 

bemötandet inverkar på eleverna i gymnasieskolorna. Exempelvis möter pedagogen eleverna 

med att placera in dem i olika fack för att lättare hålla reda på dem. ”Ambitionen är därför att 
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utveckla kunskap om de arbetssätt som genuspedagogerna använder för att medvetandegöra 

pedagoger om hur genusstrukturer påverkar i skolan” (Wahlgren, a.a. s 63).  

Studiens huvudfråga är: hur beskrives genuspedagogiken av genuspedagoger i praktiken? 

 

Metod: 

Studien empiriska materialet är insamlat genom den så kallade digitala tekniken @ography 

som betyder att intervjuerna är genomförda via e-post. Studien är baserad på genuspedagogers 

svar där det är 106 deltagande som svarade på frågor när det kommer till iakttagelser och 

studier.  Wahlgren använder sig utav hermeneutiska spiralen i sitt arbete där man återkopplar 

det man förstår med möten med nya erfarenheter och idéer under hela sitt arbete som i en 

cirkel. Vilket kan leda till nya förstålelser som i sin tur blir förförståelse i kommande 

tolkningsansatser.  

 

Resultat: 

De genuspedagoger som Wahlgren (2009) intervjuat erfar att det är möjligt att införa ett 

genuspedagogiskt arbetssätt i gymnasieskolan, men det kommer att ta lång tid då motståndet 

är stort från bland annat pedagoger, skolledningar och kommuner. Det mest effektiva att 

förändra är arbetssättet hos pedagoger i gymnasiet genom att ändra attityder, förhållningssätt 

och invanda normer. 

 

Wahlgren (2009) uppger att majoriteten av kommunerna i landet saknar en genuspedagog i 

tjänst. Det är inte heller alltid det finns en arbetsbeskrivning. Då det finns en 

arbetsbeskrivning är det inte alltid det är utsatt skäligt med tid för att kunna genomgöra 

arbetet med kvalitet. Det skiftar även i hur mycket av sin tjänst som genuspedagogen kan 

ägna åt att arbeta med det genuspedagogiska uppdraget. Variationen är mellan en timme i 

veckan till 75 procent av tjänsten. Risken är att jämställdhetsarbetet inte utvecklas eller 

avstannar helt om inte genuspedagogen har tillräckligt med tid avsatt i sin tjänst. Detta 

innebär också risken att det blir svårt att vidareutveckla något som redan från början saknar 

mål. 

 

Genuspedagogen har till uppgift att genomföra ett sådant arbete som ska leda till att stimulera 

andra pedagoger, initiera jämställdhetsarbete i skolans alla nivåer, föreläsa för andra 

pedagoger, ge lästips, undersöka kompetensbehovet, hålla sig uppdaterade på 

genusforskningen ”samt leda utvecklingen mot medvetenhet om könsbundna normer och 

attityder och om hur skolan påverkar eleverna.” (Wahlgren 2009 s. 125) Genuspedagogerna 

nämner bland annat att det är viktigt att ha ett genusperspektiv på sitt arbete, att kunna 

problematisera sin vardag och att se varför könen påverkas på olika sätt. De hävdar att det 

finns fler individuella avvikelser än vad det finns kön och dessa måste få utrymme. Det 

vanligaste sättet att nå ut till sina kollegor är genom föreläsning men många uppger att de 

skulle önska att de fick handleda ett arbetslag och genom observation och filmning av 

sektioner tillsammans i arbetslaget diskutera och reflektera över handlingar. Alla intervjuade 

genuspedagoger i studien har en önskan om att se rättvisa i samhället och att människor inte 

ska begränsas av sin bakgrund och sin härkomst eller av sitt kön. De är också överens om att 

det är nödvändigt för pedagoger att vara genusmedvetna för att de ska kunna genomföra det 

som finns beskrivet i styrdokumenten om jämställdhet mellan könen. (a.a.)  

 

Vad genuspedagogik egentligen är har de svårare att förklara. De menar att pedagoger i 

allmänhet saknar det fackmannamässiga språket och det är svårt att påvisa om det är en 

pedagogik eller en didaktik. Anledningen kan vara att genuspedagogik fortfarande är en ny 
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pedagogik och att det inte finns mycket vetenskapligt skrivet om den. Genuspedagogerna 

beskriver att pedagogikens syfte är att skapa jämlikhet och jämställdhet mellan individer och 

grupper, personal och elever, oavsett kön, social bakgrund, etnisk härkomst eller sexuell 

läggning. Inom genuspedagogiken finns en strävan att komma ifrån tankarna att egenskaper 

och uppgifter skulle vara givna av naturen, de vill också få sina kollegor att undvika att stoppa 

in eleverna i olika kategorier och istället bemöta eleverna individuellt. På detta sätt ökar 

elevens möjlighet till lärande. Om könen kan bemötas på ett professionellt sätt kan detta 

hjälpa till i situationen som rör pojkarnas låga skolintresse och därmed lägre betyg.(a.a.) Det 

är kunskap om hur könsmönster återspeglas i samhället och hur normer reflekteras i 

förhållanden mellan män och kvinnor som det genuspedagogiska arbetet bygger på uppger 

genuspedagogerna. Som genuspedagog behövs det kunskap om hur uppdraget om 

jämställdhet mellan könen ser ut i skolans styrdokument. Jämställdhet handlar främst om en 

kunskapsfråga och inte en attitydfråga. 

 

Svårigheter som genuspedagogerna upplevt är att på grund av tidsbristen då för få timmar är 

utsatta i tjänsten åt det genuspedagogiska arbetet, att endast punktinsatser blir gjorda i det 

egna klassrummet. De har också upplevt ett ointresse från både skolledning och kollegor. En 

pedagog som inte är genusmedveten får enligt genuspedagogerna svårigheter att se eleverna 

som individer och inte som en klunga. (Wahlgren 2009) Att arbeta med genuspedagogik är att 

konfrontera den normativa skolan. Genuspedagogerna upplever både passivt och aktivt 

motstånd från kollegor och upplever att det finns en prestige i att inte vilja lära sig av en 

kollega. Det passiva motståndet kommer ifrån pedagoger som påstår att det för tillfället har 

för mycket att göra och menar att de därför inte har tid till något genuspedagogiskt arbete. Det 

aktiva motståndet kommer ifrån dem som ifrågasätter arbetssättet. Genuspedagogerna 

hänvisar i dessa fall till styrdokumenten. Framför allt upplever de att det inte får stöd från 

kommunen eller skolledningar i sitt arbete. (a.a.) 

3.7 "Hålla ordning, men inte överordning" (2008) – Maria Wester 

Syfte: 

Studiens fokus är på kön och makt och beskriver och analyserar uppförandenormer i retorik 

och praktik i svenska klassrumskulturer. Den övergripande problemställningen är vilka 

uppförandenormer som råder i grundskolans senare år samt vad som sker när olika 

tillämpningar av perspektiv på uppförandenormer bryts mot varandra.  

 

Metod: 

I denna studie använder sig Wester (2008) av intervjuer och observationer i grundskolans 

senare del. Observation och senare fördjupande intervjuer för att öka förståelsen i det man ser. 

Wester (a.a.) observerar bland annat lektioners start och slut, språkbruk, våld, be om hjälp, att 

ta eller få ordet, lek, tillrättavisningar och beröm med flera. 

 

Resultat: 

I skolan dominerar den maskulinitet som placerar en pojke som är duktig i skolan lågt i 

pojkhierarkin och en pojke som synbarligen struntar i skolarbett högt (Wester 2008). Den 

sociala kontakten med andra får större fokus för pojkarna än att prestera bra i skolan. Att 

använda svordomar kan ses som tämligen neutralt för eleverna att använda som 

förstärkningsord när de yttrar sig. Det är främst pojkar som använder sig av könsord i de 

undersökta skolorna, och det är också pojkarna har större acceptans för svordomar än 

flickorna när det kommer till att kalla varandra olika saker. Däremot ska man inte ta 

förhållandet mellan könstillhörighet och språkbruk som helt entydig. Det finns exempel på där 
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flickorna använder sig av samma språk som pojkarna i undersökningen. Skillnaden mellan 

pojkarnas och flickornas språkbruk har sannolikt inverkan på bemötandet mellan kön. Genom 

skillnader i språkbruket hos pojkar och flickor karaktäriseras vad som är typiskt för respektive 

kön. De som inte följer normen ses som avvikande. Det är troligt att svordomar och könsord 

används så mycket att det har blivit en vardag för eleven och att de inte själv uppfattar i vilken 

omfattning som de faktiskt använder språket emellan varandra. När det kommer till hur 

pedagogen agerar vid olika svordomar så är det varierat och påverkas mycket av pedagogens 

egna tankar och värderingar. Det finns flera skolor som använder sig av trivselregler och 

nolltolerans, men bland en del av eleverna är detta mest bara fina ord där skolan tar upp 

kränkande behandlingar med flera saker. ”Pedagoger kan använda argument som relaterar till 

skolans undervisningsuppdrag när de fostrar och/eller disciplinerar eleverna” (Wester 2008 s. 

84). 

 

I grundskolorna som förekommer i denna undersökning finns det nästan på samtliga av dessa 

skolor ett sorl under lektioner, en ljudnivå där eleverna pratar med varandra under lektionen. 

Beroende på aktiviteten under lektionen så är det olika högt, exempelvis på provtillfälle kan 

det nästan helt tyst och på ett annat tillfälle exempelvis när alla flickorna hade syslöjd kan det 

vara mer dialog mellan eleverna och alltså en högre ljudvolym. Både pojkar och flickor pratar 

under lektionstiden, men det som skiljer dem åt är att pojkarna pratar oftast högre än vad 

flickorna gör, som exempelvis pratar två och två tätt tillsammans. Pojkar pratar oftast med en 

högre samtalsvolym och vänder sig till fler personer medan flickorna pratar med lägre 

samtalsvolym och till färre. Könstillhörighet har ingen direkt påverkan på vilka det är som 

pratar, utan det påverkar mer samtalsvolymen, antal samtalspartners och omfattningen av 

pratandet i klassrummet. Det är oftast flickorna som säger till pojkarna att vara tysta under 

eget arbete, vilket kan tyda på att flickorna kontrollerar normer vad gäller när och hur man får 

prata. Detta kan ses som exempel på hur ansvarstagande för gruppen har socialiserats och 

fortfarande socialiseras in i femininitet i högre grad än in i maskulinitet.  

 

Pedagogen brukar oftast styra tillsägningen under lektionen och när det kommer till att fördela 

ordet i klassen. I Westers (2008) observationer förekommer det mer tillsägelser mot pojkar, ca 

tio gånger fler än vad flickorna får. Bland de tillsägelser som flickor får är det fyra gånger 

vanligare att få dem när det är en pojke involverad än när det bara är flickor. När det kommer 

till att berömma eleven bukar det oftast att vara när eller efter jobbet med sina studier. Det kan 

ske till både enskild individ och elevgrupper, och det ord som vanligast används är bra eller 

att man lägger till ett ord före eller efter bra som exempelvis jättebra. Genom att använda sig 

av beröm betonar pedagogen värdet av arbetsamhet, flit och prestation. Pedagogen kan också 

motivera olika aspekter för att vägleda eleverna när det exempelvis kommer till 

moralutveckling. Huvudparten av eleverna ger uttryck åt att det är positivt att få beröm. 

Beröm sägs stärka självförtroende, kanske leda till eller indikera högre betyg och göra att det 

känns som man orkar mer. Beröm kan dock också uppfattas som en press. När det kommer till 

att eleverna ska berömma varandra så händer det oftast när eleven kritisera sig själv och 

kompisen går in och ger beröm för att stödja eller att ge sin syn på saken. Något som är 

ovanligt i skolan är att elever berömmer pedagogen utan att det är mer vanligt att man ger en 

tillsägelse som att pedagogen skymmer tavlan exempelvis. När det kommer till att få hjälp av 

pedagogen beskriver en pojke att pedagogen prioriterar flickorna först och att det är efter dem 

som pojkarna får hjälp. Detta skapar en hopplöshet bland det maskulina som söker hjälp med 

sitt beteende i klassrummet. 
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Pojkar och flickor leker på olika sätt är eleverna eniga om, pojkar har ett mer våldsamt sätt 

där man gärna jobbar med hela kroppen i lekarna. Flickor är mer lugna där det kan handla mer 

om att prata, fnissa och hålla på beskriver en flicka. Flickorna ser mer pojkarna som omogna 

när de springer runt, det finns alltså olika normer för könstillhörigheten här. Det är accepterat 

för pojkar att vara mer våldsamma i sina lekar än flickor och att pojkarna får fler tillsägelser 

från pedagogen när de leker än flickorna.  Det som kan vara svårt anser lärarna är att avgöra 

när leken har blivit för våldsam. En mycket viktig egenskap för lärarna att ha anser eleverna 

är att de måste vara rättvisa och behandla alla på lika villkor. När det kommer till tillsägelse 

mellan könen så är det mycket vanligare för pojkar på grund av att det pratar mer och högre, 

men att det är en större tolerans för pojkarnas än gentemot flickorna. Däremot finns exempel 

på där pedagogen låter flickorna prata underlektionen för att det inte låter lika mycket och att 

det inte har lika stor inverkan på deras studier som det har hos pojkarna.  Det är av stor 

betydelse att eleverna förstår varför de har fått en tillsägelse annars är risken att det bara 

struntar i det. En pedagog i Westers (2008) intervju talar om att hans taktik är att ge pojkarna i 

klassen tillsägelser, exempelvis när de spelar sexistisk musik. Detta gör han för att stötta 

flickorna, som han beskriver som fullständigt underkuvade och han menar att han ser att 

flickorna uppskattar detta. En annan pedagog beskriver att han är självmedveten om att han 

hanterar flickor och pojkar på olika sätt, exempelvis när något av könen passerar gränsen för 

sitt uppförande, reagerar han kraftigare på pojkarna än gentemot flickorna. Enbart kvinnliga 

pedagoger i Westers (a.a.) studie yttrar rädslan för att som en pedagog som favoriserar vissa 

elever. 
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4. Diskussion och analys 

Med den litteraturen vi har studerat och gjort ett urval med vetenskaplighet som kriterium har 

vi kunnat identifiera ett antal rubriker som förekommer i en eller flera studier. Dessa rubriker 

är relevanta för vår frågställning och klargör för läsaren studiernas ställningstagande och 

resultat och senare i kapitlet vårat eget. 

4.1 Vilket bemötande ger personal i skolverksamheten elever beroende på 

vilket kön individen har? 

Pedagogen behandlar eleverna olika i skolan idag, exempelvis skriver Holm (2008) i sin 

avhandling att flickor ofta brukar ses som mer mogna i skolan än vad pojkarna gör, vilket gör 

att de får ta ett större ansvarstagande än vad pojkarna får. Det gör att pojkarna blir mer 

bortglömda när det kommer till att få ta ansvar, vilket kan betyda att ett sätt att motivera 

pojkarna försvinner. Genom att pedagogen fråntar pojkarna chansen att ta ansvar mer får de 

en ursäkt till att agera själva med större frihet än vad flickorna får, vilket kan leda till att det 

går i en ond cirkel när pojkarna jagar uppmärksamheten av pedagogen, medan pedagogen mer 

ignorerar pojkarna och ser dem som omogna. Detta påverka de sociokulturella faktorerna 

genom att pedagoger behandlar eleverna olika beroende på sitt kön. 

 

Det brukar oftast förknippas med att det är roligare att ha en pedagog i samma kön som eleven 

själv, detta kan bero på att eleven känner en tillhörighet genom att de kan ha liknade intressen 

och kan bilda ett mer socialt band till pedagogen. Detta beskriver också det sociokulturella 

beteendet att man har visa förväntningar inom könet på pedagogen. Holm (2008) skriver 

också att det huvudsakligen handlar om intressen än om kön så ifall en pedagog från det andra 

könet har liknade intressen som eleven brukar eleven tycka det är roligare att arbeta med den. 

Detta överstämmer med vad annan forskning visar, att könet på pedagogen inte har någon 

särskild betydelse för hur eleverna blir bemötta eller hur de lyckas i skolan utan att det 

handlar om pedagogens bemötande av eleven socialt. 

 

På grund av att pojkarna ses som mer stökiga på lektionen får de med det också mer 

tillsägelser under lektionen, det är upp till tio gånger vanligare för en pojke att få en tillsägelse 

av pedagogen än vad flickor får skriver Wester (2008). Staberg (1992) skriver likvärdigt som 

Wester att pojkar får mycket uppmärksamhet av pedagogen för sitt stökiga beteende. 

Samtidigt beskriver Staberg att det finns en variation inom könsgrupperna exempelvis finns 

det både starka och svaga individer inom könsgruppen. Staberg (a.a.) beskriver också att i en 

annan grupp i samma kontext kan flickorna vara mer dominanta än pojkarna.  

 

Hedlin (2009) beskriver i sitt resultat hur pedagogens förväntningar om hur flickor skall vara 

har ändrats genom tid. Bilden av en flicka i skolan har förändrats från att 1948 beskrivas som 

lätt överansträngda, oförmåga att lära sig annat än ytligt och har en låg ambitionsnivå, till att 

1968 beskrivas inneha en talängslan, stress, depression men goda betyg och högt 

ansvarstagande över skoluppgifter och slutligen 1992 beskrivas som passiva, manipulativa 

och fogliga har den. Staberg (1992) hävdar också en förväntning på att flickor ska intressera 

sig för medmänniskan, relationer och vård av levande varelser. Genom förväntningarna 

anpassar pedagogens sociokulturella perspektiv på eleverna hur den ska anpassa sin 

undervisning efter. 

 

Föreställningen på pojkar har också förändrats över tiden. Hedlin (2009) skriver att 1948 
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beskrevs pojkarna i skolan som om de innehar begåvning och intelligens och förmågan att 

kunna tillgodogöra sig kunskap på djupet, 1968 beskrevs de med disciplinsvårigheter, 

skoltrötthet och i de äldre åldrarna alkoholism, denna beskrivning upprepas i dokumenten från 

1976. 1992 beskrevs pojkarna som oansvariga, hänsynslösa och aggressiva. Staberg (1992) 

har även här presenterat de förväntade intressena av regler, motorer och kontroll över livlösa 

ting. Även för pojkarna har pedagogerna blivit tvungen att anpassa sin undervisning så det ska 

mer passa det sociokulturella perspektivet. 

 

Genom att se hur föreställningarna förändrats över tid så kan vi se att fördomarna om en 

stereotyp flicka respektive pojke har förändrats hos pedagogerna. Pojkarna som i de tidigare 

dokumenten beskrevs som duktiga och framåt i skolan, har en stark förändring i de senare 

dokumenten där de beskrivs som oansvariga, disciplinsvårigheter och aggressiva (Hedlin 

2009). Redelius (2009) förklarar detta med att idealet om hur en pojke skall vara i skolan har 

förändrats. Det är inte längre ett mål att prestera för att få ett bra betyg utan det är viktigare att 

knyta stora sociala nätverk i skolan. Pedagogernas förväntningar på flickorna har istället gått 

åt den positiva riktningen. Det framstår i de tidiga dokumenten av Hedlin (a.a.) som svaga och 

lågpresterande men får senare förväntningen av att vara mogna, ansvarstagande och får höga 

betyg som Holm (2008) beskriver det i sin avhandling. Wester (2008) håller med Holm (a.a.) 

om hur pojkar respektive flickor ses av pedagogen, men nämner också att svordomar och 

könsord är mycket vanligare hos pojkar än hos flickor vilket medför kategorisering av vad 

som är typisk för könen. De som inte håller sig till normen ses som avvikande från 

könstillhörigheten. 

  

Att undvika att kategorisera är en strävan inom genuspedagogiken. Genuspedagogen har som 

del i sitt uppdrag att få sina kollegor ifrån tankarna att egenskaper är givna av naturen och att 

undvika kategorisering och istället bemöta eleverna individuellt (Wahlberg 2009). Anpassa 

undervisningen för att lättare gynna olika individer i ett mer sociokulturellt perspektiv, arbeta 

för en likabehandling oavsett förutsättningar och värderingar (Skolverket 2009). 

 

I flera av de studierna har det stått att flickor är mer studiemotiverade, duktiga och 

arbetsamma i skolan och Redelius (2009) skriver att detta har yttrat sig med att flickorna har 

ett högre betyg i samtliga ämne skriver Redelius (2009). Det ända ämnen som pojkarna 

fortfarande har bättre betyg i än flickorna är i Idrott och hälsa. Varför flickor inte har lika högt 

betyg som pojkar i Idrott och hälsa är för att relationen mellan flickor och idrott inte är 

densamme som för pojkar och idrott och anledningen till det tillskrivs flickorna själva hävdar 

Svender (2009). Inom Idrott och hälsa är det inte bara de teoretiska delarna som pedagogen 

ska ta hänsyn till utan det är de fysiska aspekterna som hamnar i fokus. Redelius (2009) 

skriver att en viss anpassning av verksamheten förekommer för att underlätta för de skilda 

förutsättningarna mellan pojkar och flickor vilket gör att man mer ser pojkar respektive 

flickor som homogena grupper och att man inte möter varje individ på sin egen nivå. 

Exempelvis sätts olika nivåer för pojkar och flickor utan att ta hänsyn till de starkare 

respektive svagare eleverna inom könet. Svender (a.a.) ser dock risken med homogena 

grupper då betydelsen av sociala identiteter såsom etnicitet, sexualitet, fysiska förutsättningar 

och klass som intrigerar med könstillhörigheter. Varför det är så att pojkarna har hamnat efter 

flickorna när det kommer till betyget i många ämnen beror på enligt Redelius (a.a.) och 

Wester (2008) att det är lägre status att vara en duktig och arbetsam pojke än att vara en pojke 

som struntar och jobbar med sitt sociala nätverk istället. Pojknormen som har att göra med 

tävling, konkurrens och sport är stark och förmedlas via exempelvis massmedia. Om könen 

kan mötas på ett mer yrkesmässigt sätt kan detta bistå situationen som rör det låga 
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skolintresset hos pojkarna och därmed hjälpa pojkar med lägre betyg skriver Wahlberg 

(2009). 

 

Under lektionens gång beskriver Staberg (1992) att frågorna från pedagogen inte fördelas 

jämt mellan könen utan att i allmänt får flickorna mindre antal frågor än vad pojkarna får. 

Däremot ställer flickorna en del frågor till pedagogen, oftast angående kunskap eller 

förståelse. En pojke i Westers (2008) studie förklarar att när det kommer till att få hjälp på 

lektionerna är det flickor som får första prioritet och pojkarna får vänta till efter pedagogen är 

klar hos flickorna. Här kan man se ett mönster att tiden tas upp olika beroende på kön och 

aktivitet, det kan ju också vara så att grupperna skiljer så pass mycket åt att det handlar mer 

om normen för den platsen de har gjort sin studie på. Wester (a.a.) fortsätter med att beskriva 

att en pedagog självmedvetet behandlar pojkar och flickor på olika sätt, exempelvis när någon 

från respektive kön passerar gränsen för sitt uppförande reagerar pedagogen hårdare på 

pojkarna än gentemot flickorna. Det är endast de kvinnliga lärarna som yttrar rädslan för att 

som pedagog favorisera någon av sina elever enligt Wester (a.a.). Wahlgren (2009) skriver att 

pedagogernas mål är att skapa jämlikhet och jämställdhet mellan individer och grupper, 

personal och elever, oberoende av kön, social bakgrund, etnisk härkomst eller sexuell 

läggning. 

4.2 Hur framställer eleven sitt eget ställningstagande i frågan om kön? 

Med uttrycket sociala förutsättningar menar vi de yttre och inre faktorer som finns runt en 

individ som skapar en uppfattning om dess könsidentitet. 

 

I sin avhandling tar Staberg (1992) upp att elevens familjeförhållanden är till stor vikt för 

vilka förutsättningar som finns till inlärning för den specifika eleven. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv så talade detta tydligt om hur en elev påverkas av vilken inställning de övriga 

familjemedlemmarna har och hur elevens övriga sociala omgivning ser ut. Den sociala 

omgivningen består av det sociala umgänget, den sociala situationen och personen egna 

förutsättningar. 

 

Genom våra studier av litteraturen har vi funnit ett antal gemensamma resultat. Holm (2008) 

visar i sina studier att eleverna påverkas av sina könsroller, men att flera av eleverna inte vill 

uttrycka att det är själva könsmönstret som gör att de behandlas olika utan att det förhåller sig 

till individen. Även om elever säger att de ser till varje individ istället för att tänka på 

könsmönster och genus har de olika förväntningar på varandra som är baserade på 

könsmönster. Pojkar och flickors beteende i klassrummet är olika, normen är för pojkar att 

vara lite mer stökiga, ta upp plats, medan flickorna ska vara mer tysta, lyssna på pedagogen 

och allmänt vara duktigare än killarna i de flesta ämnen. Staberg (1992) och Wester (2008) 

skriver att flickorna ofta ser pojkarna som mer stökiga i klassrummet och de är i behov av 

tillsägning av pedagogen eller av flickorna. Hur flickorna reagerar på pojkarnas beteende är 

dock olika inom sociala gruppen. En grupp flickor ignorerar pojkarna, en annan irriterar sig 

på dem och en tredje grupp accepterar och underkastar sig pojkarnas dominans i klassrummet. 

Dessa flickor hamnar i en undanskymd plats i klassrummet och riskerar att inte få den 

stimulans de behöver för lärandet (Staberg a.a.). 

 

Många av studierna tar upp att både pojkarna och flickorna är väldigt medvetna om att de är 

olika och att de har olika förväntningar på sig, från skolan, klasskamraterna och samhället. 

Staberg (1992) hävdar att de ser sig olika beroende på vilket kön de har. Holm (2008) har i sin 

studie resultat som visar att pojkar och flickor skiljer på varandra inte efter könet utan efter 
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egenskaper och beteende. Pojkar karaktäriseras som bråkiga och barnsliga och flickor som 

tysta, mogna och välanpassade (Holm a.a.). Flickorna ser ofta sig själva som observatörer och 

mogna i jämförelse med killarna (Staberg a.a.). De ser också sig själva olika beroende på vad 

de värderar som viktigt där pojkarna värderar olika ting högt och flickor värderar relationer 

och levande varelser högt (Staberg a.a.). Eleverna hävdar också att även samtalsmässigt söker 

de sig till någon av samma kön på grund av den språkliga skillnaden och hur man uttrycker 

sig. Även val av samtalsämne får båda könen att vända sig till sina jämlikar (Holm a.a.) 

Staberg (a.a.) lägger fram att det finns en ovilja från både flickor och pojkar att förändra sina 

sociokulturella beteendemönster. 

 

Pojkar och flickor värderar popularitet lika, oavsett om det är en pojke eller flicka som 

innehar egenskaperna. De egenskaperna som en populär person har är ett gynnsamt utseende, 

att vara utåtriktad och social, heterosexuell, framgångsrik i relationer och prestationer. 

Personen skall dessutom inneha egenskaper som i andra fall karaktäriseras som manligt 

respektive kvinnligt nämligen framåtanda och sportslighet och utseende och mognad (Holm 

2008).   

4.3 Pedagogiska implikationer  

De direkta implikationerna som studierna redovisar anser vi vara att det finns mycket att 

uppmärksamma och arbeta med för att få en mer jämlik skola för de olika könen. Bland annat 

är uppdelningen av pedagogens uppmärksamhet i klassrummet ofördelaktig för flickor i de 

flesta fallen (Staberg 1992, Wester 2008, Holm 2008). För att komma till bukt med problemet 

krävs det observationer av sitt eget handlande som pedagogerna skall kunna anpassa 

lektionerna ut ett sociokulturellt perspektiv och ett kritiskt tänkande av sin egen undervisning. 

Detta kan med fördel genomföras med fördel hjälp av en genuspedagog (Wahlgren 2009). En 

annan fara med en färdig föreställning om hur respektive kön skall förhålla sig till olika saker 

är att motivationen att bryta det förutsedda könsmönstret minskar för båda könen. Risken att 

en negativ inställning till skolan och dess verksamhet skapas. Det kan också innebära att 

eleven som individ blir hämmad i sitt lärande och sin personliga utveckling. Elever i studierna 

hävdar dessutom att i vissa fall har deras kön haft påverkan i betygsbedömningen åt både det 

positiva hållet och det negativa (Holm 2008).  

4.4 Sammanfattning 

Genom studier av de fem avhandlingar och två artiklar vi ansåg vara relevanta för vår 

frågeställning: Vilket bemötande ger personal i skolverksamheten elever beroende på vilket 

kön individen har? Hur framställer eleven sitt eget ställningstagande i frågan om kön? Har vi 

sett tendenser till att det finns en förutfattad könsordning som har ändrats och utvecklats 

genom tid. Där flickor från början framställdes som en svag och ickekompetent grupp att 

hantera i skolverksamheten. Framställdes pojkarna under samma period som starka, 

dominerande, begåvade och studiemotiverade. Dock så har den bilden förändrats till att 

flickan nu framstår som flitig, duktig, engagerad och starkare i skolan i alla ämnen utom idrott 

och hälsa. De förutfattade meningarna om pojkarna har i sin tur tagit en annan vändning och 

fått en negativ bild med beskrivningar om att vara hänsynslösa, ha disciplinsvårigheter, agera 

oansvarigt, vara högljuda och aggressiva. 

 

Pedagoger idag bemöter elever olika med en förväntning att flickor skall vara mer 

ansvarstagande och pojkar mer stökiga. På grund av liknande fördomar kan pojkarnas 

möjlighet att ta ansvar begränsas av pedagogen och detta ger pojkarna en större acceptans för 
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ett i vanliga fall inte acceptabelt beteende. Det finns också ett scenario att pojkar får högre 

betyg i ämnet idrott och hälsa medan flickorna ses som de högpresterande i de andra ämnena.   

 

En föreställning inom ämnena idrott och hälsa och naturvetenskap är att det finns en manlig 

norm i utövandet och att verksamheten måste sociokulturell specialanpassas för att passa 

flickorna.  

 

Det sociokulturella perspektivet blir bekräftat eftersom det påvisas att det spelar stor roll 

vilken social identitet eleven har för att utveckla en motivation till att lära sig. Har flickan till 

exempel en högutbildad far inom matematik eller naturvetenskap är det större chans att 

flickan intresserar sig för naturvetenskap eller teknik än om man jämför med en flicka med 

ensamstående mor utan något tekniskt intresse.  

 

Eleverna är noga med att påpeka att deras förhållningssätt inte beror på personens kön utan på 

individen själv. Dock följer de könshierarkin även om de inte vill uttrycka att de gör det. Det 

finns klara föreställningar om hur en flicka respektive pojke skall uppföra sig och äga för 

egenskaper. Dessa föreställningar är det de själva, skolan och samhället som skapat och 

eleverna är väl medvetna om det.  

 

Även om en tidsbrist råder och ett ointresse skymtar så är det pedagogernas mål att skapa 

jämlikhet och jämställdhet mellan individer och grupper, personal och elever, oberoende av 

kön, social bakgrund, etnisk härkomst eller sexuell läggning i skolan. 

4.5 Förslag på framtida forskning 

Det är klart efter denna litteraturstudie att det är skillnad mellan könen oavsett om man ser till 

hur eleverna behandlar varandra eller hur pedagogen förhåller sig till eleverna. Många 

pedagoger och elever hävdar dock att det handlar mycket om olika individer mer än att det 

skulle vara kön, men då kan man däremot se hur vi uppfostrar våra barn, hur vi sätter våra 

normer för de kommande generationerna. Om vi ser till exempel i skolans värld där flickorna 

statistiskt sett har bättre betyg än killar och att samhället fortsätter med att man ska höja 

flickorna ännu mer i det ända ämnet som killarna är bättre på än flickor nämligen idrott och 

hälsa. Det intressanta som vi ser i detta och som man skulle kunna studera vidare skulle vara 

att se hur man jobbar med att höja pojkarnas prestation så de i andra ämnen skulle kunna 

uppnå lika bra resultat som flickorna. Hur man jobbar med motivationskällor som gynnar 

båda könen att prestera på ett sådant vis att det blir jämlikt och rättvist. Man skulle också 

kunna bygga på denna uppsats med att istället för att göra en litteraturstudie göra sin egen 

undersökning hur olika skolor jobbar för att nå målet med jämlikhet i skolan och hur det 

förhåller sig till den nya läroplanen. Man skulle också kunna jobba med om det skiljer sig i 

resultat mellan olika typer av skolor när det kommer till resultat och könsmönster, med olika 

typer menar vi exempelvis Waldorf, friskolor, Montessori och klassisk kommunal skola. Det 

man ser när man söker litteratur inom ämnet att det är främst kvinnor som är författare till 

artiklarna och avhandlingarna. Om man kollar exempelvis i vår litteraturstudie är alla sju 

vetenskapliga källorna tagna från kvinnliga författare. Detta skulle kunna medföra att man får 

en större inblick bland det kvinnliga könet än hos det manliga för att författarna kan ha bättre 

förståelse för hur det är att vara flicka i skolan. En vidare forskning från ett mer manligt 

perspektiv skulle kanske kunna få en djupare förståelse för det manliga könet i skolan. 
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