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Oproblematiska problem? Gymnasieelevers uppfattningar om och upplevelser av jämställdhet 
 
Unproblematic problems? Senior high school students understandings and experiences of gender 
equality 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
The aim of this master thesis is to examine high school students’ understandings and experiences of 
gender equality and to critically study the formulations and the basis of the project from Save the 
Children Sweden which are the basis for this master thesis. By using critical discourse analysis and 
gender theories the formulations and basis of the project and the interviews has been analyzed. The 
analysis of the project showed neglect for intersectional perspectives and taken for granted hidden 
opinions about masculinities and femininities. The interviews have been conducted with four high 
school students, and the students felt that they attend schools which are equal between genders. The 
analysis of the interviews gave another picture which showed that there are a number of factors that 
indicate that their schools aren’t equal between genders. The analysis deal with discourses as equality 
between gender and the lack of equality between gender, individuality, responsibility, resistance to 
change and will to change.             
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Förord 
När jag började spåna på idéer och uppslag till uppsatsen var det enda jag visste att jag 

ville att det skulle handla om ungdomar och deras vardag. Detta engagemang fanns 

sedan tidigare då jag har varit samtalsledare för tjejgrupper inom Rädda Barnens 

projekt Ellen. Tjejernas berättelser om sin vardag i skolan, om sina lärare och 

kompisar, om stämningen i skolan och i klassrummen gjorde mig mycket intresserad. 

De framhöll att killar och tjejer behandlades olika av lärare och övrig personal, de 

menade att det var mer okej för en kille, eller grupp av killar att ta plats och höras än 

vad det var för en tjej eller en grupp tjejer. Deras berättelser och deras funderingar 

kring om det var likadant när jag gick på högstadiet fick mig att börja fundera på hur 

det egentligen står till med jämställdheten i skolan, ur elevernas perspektiv. Inför 

arbetet med magisteruppsatsen tog jag kontakt med Rädda Barnen med en förfrågan 

om det fanns någon möjlighet att skriva en magisteruppsats i samarbete med dem. Jag 

fick positiv respons och blev hänvisad till en medarbetare som initierade mig till ett 

projekt som handlar om ungdomars åsikter om jämställdhet i skolan som under 

2005/2006 genomförs på ett antal skolor. 

 

Jag vill först och främst tacka Alva, Andreas, Hanna och Michael för att de delade med 

sig av sina upplevelser av och uppfattningar om jämställdhet. Det hade inte blivit 

någon uppsats utan ert engagemang. Ett speciellt tack vill jag rikta till min handledare 

Eva som med sina goda råd har varit till ovärderlig hjälp i denna uppsatsprocess. Jag 

vill även tacka mina vänner och min familj som alltid finns där med uppmuntring och 

stöd närhelst jag behöver det. Slutligen – Sara, tack för alla våra diskussioner! Vad 

skulle det ha blivit utan dem? 

 

Denna uppsats tillägnar jag min Petter.  
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1. Inledning 
”Vi lever i ett av världens mest jämställda länder.”. Detta påstående har nog de allra 

flesta någon gång hört, följt av förklaringar till varför Sverige är så jämställt i jämförelse 

med andra länder. Men räcker det verkligen att vara jämställd i jämförelse med andra? 

Och om vi inte jämför utan ser närmare på hur arbetsmarknaden, lönesättningar, 

fritidsaktiviteter, skolan, sjukvården med mera med mera ser ut, kan Sverige sägas vara 

så jämställt då? Situationen i skolan, som kommer behandlas i den här uppsatsen, är 

något som vi snart sagt varje dag hör talas om på nyheterna eller läser om i 

dagstidningar, förefaller vara hård och tuff. Vi blir varse att elever blir så svårt 

mobbade i skolan att de väljer att ta livet av sig, andra vågar inte gå till skolan 

överhuvudtaget av rädsla för andra elever. Vi hör om lärare som går in i väggen och 

menar att deras arbetssituation med alltför stora klasser och alltför lite resurser är 

ohållbar. Studie efter studie visar att skolan inte är jämställd och att tjejerna är de som 

får minst tid av lärare, att det är tjejerna som syns och hörs minst i klassrummet och att 

det är tjejerna som tvingas att stå ut med att kallas för hora och slampa i 

skolkorridorerna.1 Denna information kommer samtidigt som rapporter visar att killar 

generellt har sämre betyg än tjejer i alla ämnen utom idrott. Ungdomarna som är i 

fokus i reportagen i media och i studier och avhandlingar hörs sällan i den offentliga 

mediala debatten om skolan. Deras röst saknas alltför ofta och detta vill aktörer som 

bland andra Rädda Barnen ändra på.  

       Den här uppsatsen bygger på ett projekt initierat av Rädda Barnen som 

undersöker ungdomars uppfattningar och upplevelser av jämställdhet i deras skolmiljö. 

Undersökningen är genomförd i en stad som här kommer att kallas för Luddelunda, 

som är en typisk mellanstor svensk stad där eleverna Alva, Andreas, Hanna och 

Michael har delat med sig av hur de i sin vardag i skolan upplever och uppfattar 

jämställdhet. 

 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är tudelat. Den första delen av syftet är att undersöka gymnasielevers 

uppfattningar om hur läroplanens och skollagens skrivningar om jämställdhet följs på 

deras skola, samt hur de vill att jämställdhetsarbetet ska se ut. Den andra delen av 

syftet är att kritiskt granska projektets utformning och utgångspunkter med avseende 

på hur föreställningar om kön presenteras. De två syftena med frågeställningar 

kommer att behandlas under två olika delar av analysen. De frågeställningar som jag 

ämnar besvara är: 

                                       
1 Se bland annat; Lundgren 2000, Öhrn 2004, Jakobsson 2000, Ambjörnsson 2003 

I Ambjörnssons studie framgår det att ordet hora både är ett kränkande uttryck och ett uttryck som tjejer 

kallar varandra utan att det är en kränkning. 
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Undersökningen 

a. Hur jämställd uppfattar gymnasieeleverna att deras skola är? 

b. Hur vill gymnasieeleverna att jämställdhetsarbetet skall se ut och genomföras? 

Granskning av projektet 

a. Hur ser projektets utformning och utgångspunkter ut med avseende på hur 

föreställningar om kön presenteras. 

 

Uppsatsens disposition 
I uppsatsens första kapitel finns en till ämnet introducerande inledning som följs av 

syfte och frågeställningar. Därefter presenteras empirin samt de avgränsningar som är 

gjorda. Kapitel två behandlar bakgrund. Här presenteras tidigare forskning och det 

projekt som ligger till grund för uppsatsen. Det finns även en begreppsdiskussion 

kring begreppet jämställdhet och en genomgång av skolans jämställdhetsuppdrag och 

värdegrund. Kapitel tre behandlar metod och teori och inleds med det metodologiska 

perspektivet med intervjuer och diskursanalys. Efter det metodologiska perspektivet 

kommer det teoretiska perspektivet som behandlar föreställningar om maskuliniteter 

och femininiteter. Därpå följer det fjärde kapitlet där analysen presenteras. Först 

presenteras analysen av projektets upplägg och utgångspunkter. Sen kommer analysen 

av intervjuerna vilken är indelad i fem delar. Den första behandlar jämställdhet i skolan 

och fokuserar dels på att informanterna anser skolan vara jämställd, dels på vad de 

inte anser är jämställt i skolan. Del två handlar om individen i skolan och behandlar 

informanternas syn på individualitet. Del tre behandlar frågan om vem som ansvarar 

för en jämställd skola. Del fyra undersöker det motstånd mot förändring som finns i 

det empiriska materialet. Del fem handlar om den vilja till förändring som 

informanterna talar om. Uppsatsen femte och sista kapitel är ägnat åt den avslutande 

diskussionen. 

 

2. Bakgrund 
Under 2003 och 2004 genomförde forskaren Hans Lindberg vid Centrum för Barn och 

Ungdomskulturforskning vid Växjö Universitet en studie på uppdrag av Rädda 

Barnens Ungdomsförbund. Studiens syfte var att ”belysa konkreta aspekter av 

gymnasieungdomars upplevelser med avseende på jämställdhet i förhållande till kön 

och sexualitet.”2 Studien initierades efter att Rädda Barnens Ungdomsförbund började 

fundera på om Sverige verkligen är så jämställt som det ofta framställs. De frågade sig 

om det är fallet att jämställdheten kommer automatiskt för yngre generationer eller om 
                                       
2 Hans Lindberg, Ung Jämställdhet – Gymnasielever om kön, genus och sexualitet, Rädda Barnens 

Ungdomsförbund (Norrköping, 2005), s. 4 
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vi måste fortsätta att arbeta med jämställdhetsfrågor.3 Den rapport som studien 

utmynnade i heter Oj då. Unga om jämställdhet på gymnasiet och den visade att 

jämställdhetsarbete i skolan bör utgå från ungdomarnas egna engagemang och 

önskemål. Rädda Barnens Ungdomsförbund hoppas att rapporten ska fungera som 

inspiration och vägledning för kommuner som ännu inte aktivt arbetar för jämställdhet 

i skolan.4 

 

Tidigare forskning 
Forskningen om barn, ungdomar och kön i skolan är ett mycket omfattande fält med 

många aktörer. Då fältet är så pass omfattande har jag valt att avgränsa genom att 

endast ta upp nyare undersökningar som behandlar hur ungdomar formar sig själva 

inom skolan och formas av skolan. Sammantaget så fokuserar de studier jag har valt att 

ta upp olika aspekter av femininiteter och maskuliniteter i skolan vilket är av relevans 

för min studie.  

       Det finns en rad undersökningar som fokuserar på ungdomar i skolan. De flesta 

undersökningar har undersökt skillnader mellan hur tjejer och killar presterar i skolan, 

skillnader på hur de blir bemötta och så vidare. Elisabet Öhrn har i Könsmönster i 

förändring gjort en sammanställning av aktuell forskning om könsmönster i skolan. 

Utgångspunkten är främst svensk forskning men även nordisk och internationell 

forskning har tagits upp. Den forskning som Öhrn har tagit upp visar på att de 

traditionella könsmönstren där flickor som grupp ofta har beskrivits som underordnad 

killarna som har beskrivits som den grupp som har tagit mest plats, som har fått mest 

av lärarnas tid och så vidare5 håller på att luckras upp och förändras. Det finns inte ett 

bestämt sätt på vilket flickor är och det finns heller inte ett bestämt sätt på vilket pojkar 

är. Ett flertal femininiteter och maskuliniteter konstrueras inom skolan.6  

       Karin Kjellberg har i Genusmaskineriet undersökt tänkande kring femininiteter 

och maskuliniteter hos pedagoger i skolan. Undersökningen visar på att det hos många 

av dem som arbetar inom skolan finns uppfattningar om att män och kvinnor är olika 

och att de det därför finns ett manligt och ett kvinnligt språk.7  

       Det vanligaste perspektivet bland de studier som jag tar upp är det som fokuserar 

eleverna själva. I avhandlingen Motivation och inlärning ur genusperspektiv har Ann-

Katrin Jakobsson undersökt killars och tjejers olika prestationer i skolan. Hon har med 

hjälp av genusteorier försökt förstå skillnaderna mellan tjejers och killars olika 

prestationer i skolan. Likt tidigare studier visar hennes resultat att tjejer har högre betyg 

och är mer studiemotiverade än killar, samt att tjejer är tystare och inte får sina behov 
                                       
3 Ola Florin, Oj då. Unga om jämställdhet på gymnasiet, (Norrköping, 2005), s. 7  
4 Florin (2005), s. 7 
5 Elisabet Öhrn, Könsmönster i förändring, Skolverket (2004), s. 10 
6 Ibid, s. 37 
7 Karin Kjellberg, Genusmaskineriet, Sveriges Utbildningsradio AB (2004), s. 11-37 
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tillgodosedda i samma utsträckning som killar. Killarna å sin sida är mer högljudda och 

syns mer. Undervisningen och läromedlen är i sin utformning ofta anpassade för dem, 

men ändå har killar lägre betyg än tjejer.8 Jakobsson menar att detta kan bero på 

genuskodningen av ämnen och arbetssätt vilket innebär att vissa ämnen anses vara 

kvinnliga och vissa ämnen manliga och killar och tjejer förväntas prestera olika inom 

dessa ämnen. Jakobsson drar slutsatsen att: 

 

Paradoxalt nog skulle vi kunna säga att det är just på grund av sin relativa 
underordning, som flickorna får högre betyg i skolan. Man kan uttrycka det som att 
flickor kompenserar en ”brist” som de i realiteten inte alltid har (föreställningen om 
att de inte är logiska och smarta) och därför blir duktigare genom att anstränga sig 
mer. Pojkar klarar sig inte lika bra för att de litar till en förmåga (föreställningen om 
att de är logiska och smarta) de inte alltid har. Då tar man det mer lättsamt och 
presterar följaktligen sämre.9 

 

Frågan om genuskodade ämnen tas även upp i Kön och kunskap av Gaby Weiner och 

Britt-Marie Berge där könsperspektiv i undervisningen i Sverige och England står i 

fokus. Författarna menar i likhet med Jakobsson och Kjellberg att undervisningen i 

skolan är en stor del av hur femininiteter och maskuliniteter konstrueras. Weiner och 

Berge framhåller att det finns ett förhållande mellan genus, läroplan, pedagogik och 

praktik som måste ifrågasättas och omarbetas.10 Författarna framhåller att 

genusrelationer är diskursivt skapade och att relationer mellan killar och tjejer är 

präglade av hegemoni, makt, dominans, underkastelse, motstånd och maktlöshet och 

att kvinnlighet och manlighet är socialt konstruerade.11 I en genomgång av begreppet 

jämställdhet och dess användning i läroplaner konstaterar Berge att i implementerandet 

av jämställdhet i skolan så framhölls som viktigt att tjejer uppmuntrades att intressera 

sig för tekniska ämnen och områden ansedda som typiskt manliga, medan 

motsvarande uppmuntran till killar inte uttrycktes. Killar uppmuntrades alltså inte att ta 

större del i hemarbete och andra områden ansedda som typiskt kvinnliga.12  

       Två studier som fokuserar hur ungdomar gör kön är Tre år i G av Anna Sofia 

Lundgren och I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson. Lundgren har i Tre år i G följt 

klassen G under deras tre år på högstadiet. Hon har genom observationer och 

intervjuer studerat och analyserat hur dessa högstadieelever gör kön och menar att kön 

är en ständigt närvarande kategori som oftast ses som självklar samtidigt som den är 

svår att förklara. I konstruktionerna av femininiteter och maskuliniteter i skolan finns 

det beteenden som var ”rätt” och andra som var ”fel” vilket gjorde eleverna osäkra på 

                                       
8 Ann-Katrin Jakobsson, Motivation och inlärning ur genusperspektiv (Göteborg, 2000), s. 13-17 
9 Jakobsson (2000), s. 207-208 
10 Gaby Weiner & Britt-Marie Berge, Kön och kunskap (Lund, 2005), s. 9 
11 Ibid. s. 10 
12 Ibid. s. 43 
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sin förståelse av kön och skapade ett behov av bekräftelse från omgivningen.13 

Samtidigt som det var viktigt att inte sticka ut från gruppen på ”fel” sätt var eleverna 

mycket måna om sin individualitet som inte ansågs påverkas av yttre faktorer.14  

       Även för gymnasietjejerna i Ambjörnssons studie En klass för sig är frågan om 

individualitet och individens möjlighet att göra fria val central och ytterst viktig för 

tjejerna hon har intervjuat. Deras föreställning om individualitet manifesterades ofta i 

normaliserande processer, som att ha en pojkvän, vilket medförde en uppfattning om 

tjejen med pojkvän som en normal fritt väljande och handlande självständig individ.15 

Ambjörnsson har i sin studie följt tjejer från två gymnasieprogram; Barn- och 

Fritidsprogrammet (BF) och Samhällsvetenskapsprogrammet (S) och hon menar att de 

inbördes relationerna mellan klasserna bygger på fördomar och föreställningar om 

klass och status där BF har en lägre status än S vilket speglar av sig på 

föreställningarna om dem som läser respektive program.16 

       De studier som jag har tagit upp här visar på samma gång en mångfacetterad och 

en ensidig bild av skolan. Ensidig eftersom studie efter studie visar att tjejer som grupp 

är underordnade killar som grupp och eleverna bemöts olika beroende på om de är 

tjejer eller killar. Mångfacetterad därför att studier visar att det inom gruppen tjejer och 

inom gruppen killar finns flera olika sätt att agera och göra kön.  

 

Rädda Barnens projekt � �Ungas åsikter om jämställdhet� 
Det projekt som Rädda Barnen genomför i en rad skolor beskrivs i bilaga 1 där hela 

projektet presenteras. Här kommer jag kort att beskriva den del av projektet som ligger 

till grund för uppsatsen. Utformningen och utgångspunkterna med avseende på kön 

kommer jag att kritiskt granska och analysera i första delen av analyskapitlet. 

 

Utformning och utgångspunkter 
Ungdomarna som ingår i projektet ska vara 24 stycken där 12 stycken kommer från 

skolan och 12 stycken från idrotten. Inom grupperna ska könsfördelningen vara jämn, 

det ska alltså vara 6 killar från idrotten och 6 killar från skolan, 6 tjejer från idrotten 

och 6 tjejer från skolan. Fördelningen av ungdomar från skolan och idrotten är tänkt 

att se ut på följande vis: 

• Två tjejer och två killar från ett killdominerat program såsom IT 

• Två tjejer och två killar från ett tjejdominerat program såsom Barn och Fritid 

                                       
13 Anna Sofia Lundgren, Tre år i G (Stockholm/Stehag, 2000), s. 169-170 
14 Ibid. s. 173 
15 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004), s. 301-304 
16 Ibid. s. 295-299 
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• Två tjejer och två killar från ett program där könsfördelningen är jämn såsom 

musikestet 

• Två tjejer och två killar från en killdominerad idrott såsom hockey 

• Två tjejer och två killar från en tjejdominerad idrott såsom ridning 

• Två tjejer och två killar från en idrott där könsfördelningen är jämn såsom 

slalom 

 

Tanken är att de 24 ungdomarna ska diskutera jämställdhet tillsammans med en 

kompis av samma kön från samma rekryteringsområde för att sedan intervjuas i 

grupper där killarna intervjuas för sig och tjejerna för sig och slutligen en gruppintervju 

där samtliga medverkar. Diskussionernas utgångspunkt är för ungdomarna från skolan 

läroplanen och skollagens olika skrivningar om jämställdhet, och för ungdomarna från 

idrotten är utgångspunkten Idrotten vill, i vilken verksamhetsidé och riktlinjer för 

idrottsrörelsen i 2000-talet presenteras, samt jämställdhetsplanen. Diskussionerna kring 

detta ska styras av endast två frågor: 

• Hur följs detta där du finns? 

• Vad skulle krävas/behövas för att detta skulle följas? 

 

Projektet som grund för uppsatsen 
Projektets syfte är att få ta del av ungdomars uppfattningar om hur man arbetar med 

jämställdhet inom idrotten och i skolan, samt hur ungdomarna vill/önskar att 

jämställdhetsarbetet ska se ut. Detta projekt ligger till grund för uppsatsen. Jag har 

utfört projektet Ungas åsikter om jämställdhet i betydligt mindre skala dels därför att 

jag arbetat själv, dels därför att den tid som jag har haft till mitt förfogande har varit 

begränsad då undersökningen presenteras i denna uppsats. Antalet deltagande 

ungdomar har i den undersökning som utgör uppsatsens empiri endast varit fyra 

stycken och det är endast ungdomar från skolan som har deltagit. Till denna uppsats 

har jag genomfört intervjuer med fyra ungdomar, två tjejer och två killar, från 

studieförberedande program med estetisk inriktning. Diskussionerna kring jämställdhet 

har utgått från skollagens och läroplanens skrivningar om jämställdhet som beskrivs 

nedan. Diskussionerna har styrts av de två frågor som presenteras i 

projektbeskrivningen ovan.  

 

Jämställdhet � en begreppsdiskussion 
Statistiska Centralbyrån har i sin skrift På tal om kvinnor och män gjort en 

begreppsdefinition av jämställdhet som lyder: 
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Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och 
män, att t.ex. ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn 
och att delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.17 

 

Nationalencyklopedin har följande definition: 

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn 
fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, 
lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till 
utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och 
barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld.18 

 

Inom dessa två definitioner av jämställdhet ryms två aspekter av ett jämställt samhälle. 

Dels den kvantitativa jämställdheten, dels den kvalitativa jämställdheten vilka har två 

olika innebörder.  

       Den kvantitativa jämställdheten innebär att kvinnor och män finns i lika stort antal 

på alla områden i samhället. Målet är 50 % kvinnor och 50 % män inom skolan, yrken, 

maktpositioner och fritidsaktiviteter, men i verkligheten har jämn könsfördelning länge 

representerats av proportionerna 40/60 vilket innebär att om antingen kvinnor eller 

män representeras av mer än 60 % så är gruppen kvinno- eller mansdominerad.19  

       Den kvalitativa jämställdheten är svårare att rent statistiskt mäta, men den innebär 

att kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar värderas lika och i lika 

hög grad tas tillvara inom samhällets alla sfärer.20  

       Dessa definitioner av jämställdhet är inte självklara för alla och de är heller inte 

helt oproblematiska. Den kvantitativa aspekten av jämställdhet där ett likt antal kvinnor 

och män på till exempel arbetsplatser eftersträvas är i sig inte en garanti för att det inte 

finns några ojämställda strukturer på arbetsplatsen. Det innebär endast att det är just 

fördelningen mellan kvinnor och män som är lika. Den kvalitativa aspekten av 

jämställdhet som är svårare att mäta är inte heller en garanti för jämställda förhållanden 

på en arbetsplats eller i en organisation. Den reser frågan om vem det är som avgör att 

kvalitativ jämställdhet råder och vem det är som värderar kunskaper och erfarenheter 

lika. För att kvalitativ jämställdhet ska råda så krävs det att alla som arbetar på en 

arbetsplats eller som verkar inom en organisation eller institution jobbar för 

jämställdhet, vilket är något som är extremt svårt att uppnå och framförallt att 

kontrollera. 

                                       
17 SCB, På tal om kvinnor och män 2004, s. 1 
18 Jämställdhet, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430&i_word=j%e4mst%e4lldhet, 

www.ne.se, hämtad 2006-04-04, senast uppdaterad, ej angivet. 
19 SCB, På tal om kvinnor och män 2004, s.1   
20 Ibid. 
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Skolans jämställdhetsuppdrag 
I skollagen och i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94) finns skolans värdegrund och dess jämställdhetsuppdrag 

definierat. I paragraf 2, kapitel 1 i skollagen finns skolans allmänna föreskrifter att läsa: 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 
den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 
rasistiska beteenden. Lag (1999:886).21 

 

I Lpo94 kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag finns skolans värdegrund och 

jämställdhetsuppdrag definierad: 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 
fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö 
(1 kap. 2 §). […] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. […]22 

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.23 

 

I kapitel 2 Mål och värden finns lärarnas jämställdhetsuppdrag definierat på följande 

vis: 

 

Läraren skall: 

                                       
21 Skollagen (1985:1100) Kapitel 1, Paragraf 2 
22 Lpo94, Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag, ”Grundläggande värden” 
23 Lpo94, Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag, ”En likvärdig utbildning” 
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• se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll 
samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme 
i undervisningen,24 

 

I Lpf94 är samma värdegrund som i Lpo94 angiven och jämställdhetsuppdraget 

formuleras som följer: 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt.25 

 

Ovan finns definierat vad skolans värdegrund och jämställdhetsuppdrag är. I skollagen 

definieras skolans övergripande mål och i läroplanerna definieras skolans värdegrund 

och mål.  Styrdokumenten och värdegrunden ska i tanken användas som 

utgångspunkter i undervisningen på samma sätt oavsett vilken lärare det är som är 

uttolkare av dokumenten. Detta innebär att de fungerar som en styrande tanke, 

meningen är att skolan ska fungera på så sätt och alla som verkar inom skolan ska 

sträva efter att detta efterlevs och uppnås. Dock står inte någonstans att läsa att det 

skulle vara ett krav att skolan ska fungera exakt efter dessa dokument utan de har en 

mer styrande funktion. 

                                       
24 Lpo94, Kapitel 2, Mål och riktlinjer, 2.3 ”Elevernas ansvar och inflytande” Riktlinjer 
25 Lpf94, Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppgifter, ”En likvärdig utbildning” 
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3. Metod och teori 
Det empiriska materialet som ligger till grund för uppsatsen kommer att analyseras 

med hjälp av kritisk diskursanalys och i analysen kommer genusteorier att användas. 

Både diskursanalys och genusteorier har en socialkonstruktionistisk förståelse av hur 

världen är uppbyggd. Detta innebär att aldrig ta något för givet, då det som anses vara 

sant lika gärna skulle kunna vara på något annat vis. En socialkonstruktionistisk 

förståelse av världen innebär också ett kritiskt förhållningssätt till vad som kallas för 

objektiv kunskap då socialkonstruktionismen menar att kunskap alltid är beroende av 

och skapad i sin sociala och kulturella kontext med hjälp av språk i interaktion mellan 

människor. Det innebär en förståelse av att saker och ting inte alltid är som de 

förefaller vara och en vilja att demaskera detta och visa på ojämlika maktförhållanden i 

samhället.26 Dessa principer återfinns i den kritiska diskursanalysen såväl som i 

genusteorier och queerteorier som används i denna uppsats vilket gör att de är ett 

utmärkt komplement till varandra. 

 

Metodologiskt perspektiv 

Intervjuer 
De intervjuer som har utförts har formen av vad Steinar Kvale kallar för 

halvstrukturerad livsvärldsintervju27 vilket innebär att fokus i intervjuerna har varit 

informanternas berättelser om jämställdhet i skolan, fokuseringen låg på deras 

livsvärld. För att få tillgång till informanternas egna berättelser om deras livsvärld har 

studien endast haft de två intervjufrågor som beskrivs i projektplanen ovan som 

utgångspunkt. Dessa har informanterna fritt har fått tala kring, det har varit så kallade 

explorativa28 intervjuer där jag som intervjuare följer upp informanternas berättelser 

med relevanta frågor. Varje informant har deltagit i tre intervjuer där den första 

intervjun var vad jag kallar för kompisintervju där informanten själv pratade med en 

kompis om hur de upplever jämställdheten i skolan utan att jag som intervjuare var 

närvarande. Samtalen spelades dock in och jag transkriberade dem och tog med mig 

en rad övergripande frågeställningar som hade väckts från deras intervjuer till 

nästföljande intervjutillfällen. De följande intervjuerna var alla i form av gruppintervjuer 

då jag först träffade de två tjejerna för en intervju och sedan de två killarna för en 

intervju och samtalade om vad som hade framkommit i deras kompisintervjuer. Vid det 

sista intervjutillfället träffade jag alla fyra informanter och fortsatte samtalet om hur de 

                                       
26 Vivien Burr, Social constructionism (London, 2004), s. 2-5 
27 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2002), s. 13 
28 Ibid, s. 94 
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upplever jämställdheten i skolan. Genom att arbeta med så kallade fokusgrupper29 och 

öppna frågeställningar blev samspelet mellan mig och informanterna öppet och 

intervjuerna karaktäriserades av ett samtalsklimat istället för ett fråga och svar klimat 

vilket jag anser gynnade undersökningen eftersom det blev ett samtal mellan alla 

inblandade parter där informanterna var de som var absolut mest aktiva och gärna 

diskuterade med varandra.  

 

Fältkontakter och informanter 
För att finna informanter vände jag mig till en av gymnasieskolorna i Luddelunda och 

frågade dess rektor om det var okej att jag intervjuade elever till min uppsats. För att 

komma i kontakt med elever tog jag först kontakt med lärare och frågade om det var 

okej att jag kom till en lektion och informerade om min studie och två av fyra 

tillfrågade lärare gav mig tillåtelse att komma till en av deras lektioner. Efter de 

tillfällena fick jag, efter ytterligare kontakt med lärarna för berörda klasser och lite 

påtryckningar från dem, namn på fyra intresserade elever som jag kontaktade och 

bestämde möte med för närmare information av studien. Eleverna som har deltagit i 

studien valdes ut utifrån deras eget intresse att deltaga i studien, det har alltså inte 

funnits några ”krav” på eleverna som har deltagit förutom att det skulle vara två killar 

och två tjejer. Jag fann det relativt svårt att få tag på informanter, det föreföll mig som 

att projektets tidskrävande upplägg avskräckte en hel del. Jag valde att redan vid första 

kontakterna med de potentiella informanterna berätta om projektets upplägg och att 

de skulle behöva vara relativt aktiva och det kan ha varit en anledning till att det gick 

trögt att fånga eleverna intresse. Jag valde dock att göra på det sättet för att från början 

få informanter som var intresserade trots att det skulle krävas en del av dem, för inte 

råka ut för att behöva göra om hela rekryteringsprocessen igen om informanterna hade 

valt att backa ur efter att det fick veta projektets upplägg. Tyvärr skedde detta ändå, då 

de två första killarna som hade anmält sitt intresse backade ur, men det löste sig 

relativt snabbt med andra informanter, och arbetet med intervjuerna kunde komma 

igång efter jul. 

       De informanter som har deltagit i studien går på två olika skolor i staden där de 

läser första och andra året på studieförberedande program med estetisk inriktning. Jag 

har valt att ge mina informanter påhittade namn istället för att använda till exempel X 

eller Y som beteckningar. Detta för att jag anser att det ger en större känsla för 

informanterna och de blir mer mänskliga än om de betecknades med bara en bokstav. 

Hanna och Alva går i samma klass i en kommunal gymnasieskola. På samma skola går 

även Andreas. Michael går på en mindre friskola. Hanna, Alva och Andreas går alla i 

klasser som till antal domineras av tjejer medan Michael går i en klass där antalet tjejer 

och killar är i princip lika.  

                                       
29 Ibid, s. 97 
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       I analysen kommer även citat från ungdomarna som var med vid 

kompisintervjuerna att presenteras, men de ungdomarnas roll i studien stannade vid 

dessa intervjuer och de presenteras därför inte närmare med skola och program, dock 

har de också fått påhittade namn.  

 

Empiri och avgränsningar 
Den empiri som uppsatsens första del bygger på är projektbeskrivningen som finns 

utförligt beskriven i Bilaga 1. Den huvudsakliga empirin är de sju intervjuer som är 

utförda av och tillsammans med Alva, Andreas, Hanna och Michael. Fyra intervjuer är 

så kallade kompisintervjuer utförda av informanterna tillsammans med en kompis. De 

andra tre intervjuerna är gruppintervjuer, en intervju med bara Alva och Hanna och en 

intervju med bara Andreas och Michael och en sista intervju där alla fyra medverkade. 

       Det empiriska materialet till uppsatsens första del är avgränsat i så mån att 

analysen endast behandlar projektets upplägg och utgångspunkter med avseende på 

skolan. Detta med anledning av att projektet är utfört i begränsad del där själva 

undersökningen med skolungdomar står i fokus. Det empiriska materialet till 

uppsatsens huvuddel är avgränsat till att endast handla om de mest framträdande i 

informanternas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet i skolan. 

 

Forskningsetiska överväganden 
De elever som har deltagit i studien har alla blivit informerade om att deras deltagande 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta en intervju eller välja att inte svara på 

någon fråga. De har även blivit informerade om att de kommer att vara anonyma i 

uppsatsen, även om full anonymitet inte går att utlova. Detta har dock inte varit några 

problem för någon av dem då de alla har sagt sig kunna ställa upp med sitt riktiga 

namn, sin klass och sin skola, men jag har trots detta valt att anonymisera dem, deras 

klass samt skolor med anledning av att jag anser det vara mest etiskt korrekt. Jag har 

även informerat om att de intervjuer som genomförts och utskrifterna av desamma 

endast kommer att vara tillgängliga för mig och i viss mån min handledare. De 

informanter som är under 18 har även fått ett brev av mig att lämna till målsman för 

underskrift där jag presenterar mig och kort förklarar studiens syfte.30 

 

                                       
30 För utförligare beskrivning av de forskningsetiska principerna se Vetenskapsrådet, www.vr.se, 
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12   
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Diskursanalys 
Diskursanalysen är en metod som har sin utgångspunkt i uppfattningen om att ”våra 

sätt att tala inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer 

utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.”31  

       Diskurser kan sägas vara ett bestämt sätt att se på och tala om världen och 

diskursanalys är ett utmärkt redskap för att analysera maktförhållanden i samhället32 

vilket lämpar sig för min studie där skolan och frågan huruvida skolan uppfattas av 

eleverna som jämställd står i fokus. Det finns ofta en hierarkisk ordning mellan elever 

och utbildningsprogram i skolan vilket ger vissa grupper eller personer makt över 

andra grupper eller personer. Inom diskursanalysen analyseras texter, men det innebär 

inte att text är lika med till exempel en artikel eller liknande, utan inom 

diskursanalysen kan allt läsas som text, det går att läsa film eller arkitektur eller 

utskrifter av intervjuer som text. Det har riktats kritik mot diskursanalysen för 

svårigheten med att forskaren ska förhålla sig till sanningar som han eller hon själv 

producerar. Detta gör att forskaren måste arbeta på att ställa sig främmande inför det 

material han eller hon ska analysera och vara medveten om sin roll i förhållande till de 

diskurser som undersöks. Det krävs även av forskaren en medvetenhet om att den 

undersökning som han eller hon genomför skulle kunna se annorlunda ut och ha ett 

annat fokus och visa på ett annat resultat om någon annan genomförde den.33 Detta är 

en av socialkonstruktionismen principer som menar att det inte finns en enda sanning, 

och diskursanalysens mål är heller inte att finna den enda sanningen utan att 

demaskera ojämlika maktförhållanden för att verka för förändring.34        

       Jag kommer i analysen av det empiriska materialet att utgå från ett 

diskursanalytiskt tankesätt vilket innebär att jag inte slaviskt kommer att följa den 

kritiska diskursanalysens riktlinjer eller att i texten använda de diskursanalytiska 

termerna för de begrepp jag använder. Jag kommer istället att betrakta dessa som 

hjälpmedel för hur det empiriska materialet analyseras och presenteras i analysen. 

 
Kritisk diskursanalys  
Den kritiska diskursanalysen undersöker förekomsterna av och möjligheterna till 

förändring av företeelser i samhället och syftar till en bättre förståelse av de praktiker 

som producerar och produceras i samhället för att kunna få till stånd förändring.35 

Norman Fairclough definierar en diskurs på följande vis: ”som ett sätt att tala som ger 

betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”.36 Den kritiska diskursanalysen 

lämpar sig väl för den typ av studie som jag genomför med intervjuer som främsta 

empirikälla eftersom den kritiska diskursanalysen fokuserar på växelverkan mellan 

                                       
31 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2004), s. 7 
32 Iver B. Neumann, Mening Materialitet Makt (Lund, 2003), s. 57 
33 Winther Jørgensen & Phillips (2004), s. 28-30 
34 Ibid. s. 70 
35 Norman Fairclough, Analysing discourse (London, 2005), s. 202-203 
36 Winther Jørgensen & Phillips (2004), s. 72 
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språk och praktik och menar att språket är ett verktyg som bidrar till att bibehålla och 

förändra maktrelationer.37 Fairclough menar att kritisk diskursanalys är ett verktyg som 

hjälper till att demaskera hegemoniska diskursordningar som bygger vidare på 

varandra och hur de diskurserna är formade av sociala praktiker som till exempel 

politik.38 Det är relevant för denna studie att undersöka hur dominerande diskurser i 

skolan är påverkade och formade av rådande politiska förhållanden. Jag kommer i 

analysen att använda mig av Faircloughs tredimensionella modell tillsammans med ett 

par begrepp från diskursteorin, då Fairclough själv menar att den kritiska 

diskursanalysen är en metod som lämpar sig väl för användandet av begrepp från till 

exempel lingvistiken.39 

       Enligt Faircloughs modell för kritisk diskursanalys så bör forskaren fokusera på 

den kommunikativa händelsen och diskursordningen när man analyserar diskurser.40 I 

den här studien representeras den kommunikativa händelsen av intervjuerna med 

informanterna, och diskursordningen representeras av summan av de diskurstyper som 

existerar och brukas inom samma område, i detta fall skolan. Den kommunikativa 

händelsen, i detta fall intervjuerna, har tre dimensioner som ska analyseras var för sig. 

De tre dimensionerna är; text, diskursiv praktik och social praktik.41 I analysen är det 

första steget att analysera den diskursiva praktiken och undersöka förekomsten av 

intertextualitet – om texten bygger på andra texter, och interdiskursivitet – vilka 

diskurser som den analyserade texten bygger på, det vill säga om en text reproduceras 

om och om igen. Forskaren undersöker om texten bygger vidare på samma diskurser 

som tidigare eller om den tar in andra diskurser och nya synpunkter och därmed 

bidrar till social förändring.42 I denna undersökning behandlas intervjumaterialet som 

en textmassa och analysen fokuserar på vilka diskurser som informanternas utsagor 

bygger. I nästa steg i analysen är själva texten fokus för granskning. Här kommer 

analysen att fokusera på det rent språkliga, som till exempel ordval. Här lånar jag även 

in begreppen ekvivalenskedjor43 och flytande signifikanter44 från Laclau & Mouffes 

diskursteori45, som den beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips, för att få mer bredd 

och fler analytiska verktyg i min analys. Ekvivalenskedjor är det verktyg i vilket 

identiteter knyts ihop med särskilda tecken och ges betydelser, i denna studie är det 

bland annat aktuellt att söka efter ekvivalenskedjor som ger killar och tjejer identiteter 

och betydelser och visar hur man är och inte är som kille och tjej. Flytande 

signifikanter är tecken som ges olika innebörd beroende på vem som talar om tecknet, 

det är tecken som inte hör hemma i någon särskild diskurs utan används av olika 

                                       
37 Fairclough (2005), s. 202-204 
38 Norman Fairclough, Critical discourse analysis (London, 1995), s. 130-133 
39 Fairclough (2005), s. 210 
40 Winther Jørgensen & Phillips (2004), s. 73 
41 Fairclough (1995), s. 133 
42 Ibid, s. 134 
43 Winther Jørgensen & Phillips, s. 50-51 
44 Ibid. s. 35 
45 Ibid. s. 31-65 
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diskurser som kämpar om att ge tecknet dess ”rätta” betydelse. Det tredje steget i 

analysen är att analysera den sociala praktiken och här kommer andra perspektiv och 

teorier in som hjälp för att kartlägga vilka sociala och kulturella relationer som verkar 

inom och utom den diskursiva praktiken. Här fokuseras det dels på relationerna 

mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning den ingår i, dels på vilka 

”icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och strukturer som skapar ramen för 

den diskursiva praktiken”46.  

       Den kritiska diskursanalysen har kritiserats för att det kan vara svårt att veta var 

gränsen mellan de diskursiva och de icke-diskursiva praktikerna går och för att det kan 

vara svårt att avgöra var en diskurs slutar och en annan börjar.47 Det förstnämnda kan 

erbjuda ett problem då allt kan anses vara diskurs, men jag har tolkat det som att det 

handlar om diskurser som inte har någon direkt inverkan på den rådande 

diskursordningen och därför i det fallet ses som icke-diskursiva. Den andra kritiken är 

relevant, men jag ser diskurser som interagerande och beroende av varandra inom en 

diskursordning och därför inte som slutna enheter som tydligt går att separera från 

varandra. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Idéer om konstruktioner av femininiteter och maskuliniteter 
Jag kommer i den här uppsatsen att använda teorier om konstruktioner av kön för att 

undersöka hur tjejerna och killarna i min studie skapas och skapar sig själva och 

förhåller sig till talet om jämställdhet. 

       Yvonne Hirdman använder begreppet genus för att ”belysa kvinnors 

underordning och förstå mäns och kvinnors delaktighet i den.”48 En översättning av 

ordet genus lyder socialt konstruerat kön vilket betyder att manlighet och kvinnlighet 

inte är något som finns naturligt hos människan, utan det är resultat av samhällets syn 

på vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Hirdman menar även att inte bara 

kroppar kan få genus, utan manligt och kvinnligt kan appliceras på företeelser, ting, tal 

och så vidare vilket innebär att vi lever i en värld som till stor del konstrueras i 

termerna manligt och kvinnligt. I samhället råder idag en genusordning som innebär 

att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Det är en förståelse av detta 

som genusvetenskapen strävar efter, eftersom det inte går att arbeta för förändring utan 

en förståelse av varför förhållandena mellan män och kvinnor i samhället ser ut som 

de gör idag.49 Hirdman är den som i Sverige myntat begreppet genuskontrakt vilket 

                                       
46 Ibid. s. 90 
47 Ibid. s. 93  
48 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Stockholm, 2004), s. 12 
49 Ibid, s. 11-16 
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fungerar som verktyg för att demaskera att det i samhället finns två principer som är 

rådande, isärhållandet av könen och mannen som norm.50 Den första är isärhållningen 

av könen vilken handlar om att manligt och kvinnligt inte (får) blandas. Detta tar sig 

uttryck i könssegregerade arbetsplatser, i det offentliga rummet, i sysslor och 

egenskaper med mera. Isärhållandet av könen syns också i talet om att män och 

kvinnor är olika och menade för olika saker. Den andra principen är mannen som 

norm innebär att det manliga värderas högre än det kvinnliga. Detta syns bland annat 

på arbetsmarknaden där män generellt har högre löner än kvinnor inom samma yrke 

och där mansdominerade branscher har högre genomsnittslöner än kvinnodominerade 

branscher. Det speglas också i att när män söker sig till kvinnodominerade yrken så 

höjs statusen på dessa yrken medan det omvända ofta sker när kvinnor söker sig till 

mansdominerade yrken. Hirdman menar att män som ger sig in i kvinnodominerade 

yrken och områden för med sig en förändring av yrkena eller områden för att de bättre 

ska passa männen, medan kvinnor som gör det motsatta, ger sig in i mansdominerade 

yrken och områden måste förändra sig själva för att passa in.51  

       Enligt Hirdman finns det tre varianter av femininiteter som dominerar 

föreställningar om kvinnor och hon beskriver dem med hjälp av bokstavsformler som 

beskriver förhållanden mellan män och kvinnor där männen representeras av A. Den 

första är A – icke a där kvinnor inte har något värde i jämförelse med män. Den andra 

formeln är A – a vilket innebär att kvinnor inte kommer upp på männens nivå, oavsett 

vad det gäller. Den tredje formeln är A – B vilket syftar till tanken om män och kvinnor 

som varandras motsatser.  

       Detta att mannen är norm innebär också att även männen jämförs med mannen, 

det finns en slags urtyp av mannen som verkar normaliserande för alla män, och om 

en man skulle befinna sig utanför ramarna för denna norm är han inte en riktig man. 

Det är inte helt accepterat för en kille eller man att helt enkelt vara för mycket som en 

kvinna. Under senare år har det utförts mer och mer forskning med fokus på män och 

maskuliniteter som undersöker hur även män skapas i samhället. R.W. Connell anser 

att det är viktigt att även fokusera på hur maskuliniteter skapas och menar att ”I 

politiska diskussioner är ››genus›› ofta en omskrivning för ››kvinnor››. […] Men det är 

nödvändigt att uttryckligen dra in män och maskulinitet i analysen av staten eller 

någon annan organisation.”.52 Connell har, likt Hirdman gjort med sina 

bokstavsformler, definierat det västerländska samhällets dominerande typer av 

maskuliniteter och relationerna dem emellan. Jag kommer här att ta upp de tre som är 

relevanta för denna studie. Den första är hegemoni som Connell definierar på 

följande vis ”Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av 

                                       
50 Yvonne Hirdman, Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning 

Maktutredningen 23 (Uppsala, 1988), s. 7 
51 Hirdman (2004), s. 67 
52 R.W. Connell, Om genus (Göteborg, 2003), s. 139 
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genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet.”.53 Detta innebär alltså att den maskulinitet som för tillfället är 

”den rätta” inte nödvändigtvis behöver vara den mest representerade, utan det är ett 

ideal som råder. Den andra är den underordnade maskuliniteten. Den underordnade 

maskuliniteten representeras främst av homosexuella män och de praktiker som 

underordnar dem, bland annat heterosexualitet som norm, politisk och kulturell 

uteslutning, smutskastning och våld. Även män som inte är homosexuella kan vara 

underordnade om de inte lever upp till normen och uppfattas som inte tillräckligt 

manliga. Den tredje typen är delaktighet vilket innebär att trots att det är få män som 

lever upp till normen så kan majoriteten ändå följa med vågen och få de fördelar som 

ett patriarkatiskt samhälle ger män.54  

       Det går idag inte att tala om en hegemonisk femininitet eftersom det skulle 

innebära att vi lever i ett matriarkat där kvinnor sätter normen. Det finns dock inom 

den stora gruppen kvinnor inneslutande och uteslutande praktiker som sätter normen 

för hur kvinnor ”ska” vara. Detta kan med andra ord kallas för normativ femininitet. 

Jag kommer att använda begreppet normativ femininitet i den anda som Ambjörnsson 

gör där hon i sin undersökning av gymnasietjejer talar om en normativ femininitet som 

en rad egenskaper som i allmänhet ses som åtråvärda för en tjej.55 

       Risken med att som Hirdman och Connell så tydligt urskilja män och kvinnor och 

stereotypisera manligt och kvinnligt är att ytterligare cementera särskiljningen, även då 

avsikten är att ifrågasätta och väcka debatt.56 Detta är anledningen till att jag 

tillsammans med Hirdmans genusteorier och Connells maskulinitetsteorier kommer att 

använda queerteorier om hur kön görs utvecklade av Judith Butler. De teorierna anser 

jag fungerar som ett komplement till genusteorierna då de har en ännu större 

fokusering på konstruktionerna av kön som sker varje dag och dess effekter. 

       Butler ifrågasätter genusteorins sätt att urskilja män och kvinnor som kön till vilka 

uppfattningar om femininiteter och maskuliniteter knyts. Hon menar att de genus som 

knyts till kroppen hänger samman med det heteronormativa västerländska samhället 

och dess ideal.57 Enligt Butler så görs kön genom performativa akter, vilket innebär att 

vissa akter, ord, gester med mera som upprepande gånger utförs58 har effekten att de 

bildar det manliga eller kvinnliga som de uttrycker.59 

 

I själva verket är det så att ett sammanhängande genus, som uppnåtts genom tydliga 
upprepningar, som sin effekt framkallar illusionen om ett redan existerande subjekt 

                                       
53 R.W. Connell, Maskuliniteter (Göteborg, 2003), s. 101 
54 Ibid. s. 100-104 
55 Ambjörnsson (2003), s. 37 & 57 
56 Maud Eduards, Förbjuden handling (Malmö, 2002), s. 22 ff. 
57 Judith Butler, Gender Trouble (London, 1999), s. 172-173 
58 Judith Butler, Bodies that matter (London, 1993), s. 12 
59 Judith Butler, Könet brinner! – texter i urval av Tiina Rosenberg (Stockholm, 2005), s. 77 
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med full valfrihet. Genus är således inte en performance som ett redan existerande 
subjekt bestämmer sig för att göra. Tvärtom är genus performativt i den meningen 
att dess effekter konstituerar subjektet som det förefaller uttrycka.60 

 

Butler ställer sig alltså emot den allmängiltiga uppfattningen om att könet existerar 

oberoende av genuset. Hon menar att de performativa akterna även skapar könet som 

det iscensätter vilket leder till att världens befolkning delas upp i kvinnor och män. Jag 

kommer att använda performativitetsbegreppet för att lyfta fram de akter som placerar 

informanterna i olika grupper och som gör att de definieras som till exempel killar 

eller tjejer. Butler har även utvecklat begreppet den heterosexuella matrisen vilket 

syftar till heterosexualitetens dominerande ställning i västvärlden. Butler menar att 

heterosexualiteten är obligatorisk för ett socialt accepterande och blir därmed inte ett 

fritt val för individen som därmed betraktas ur ett heteronormativt perspektiv. De som 

ändå väljer att gå utanför den socialt accepterade normen riskerar att sanktioneras i 

bland annat ord och handlingar.61 Den heterosexuella matrisen och heteronormativitet 

kommer i min analys att användas för att studera de praktiker som utesluter och 

innesluter individer och grupper i ”heterosexualitetens namn”. 

 

                                       
60 Ibid. s. 77 
61 Butler (2005), s. 10-11 
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4. Analys 
Analysen är uppdelad i två delar där uppsatsens tudelade syfte och frågeställningarna 

till vardera delen ämnas besvaras. Analysens första del kommer att behandla projektets 

utformning och dess utgångspunkter med avseende på föreställningar om kön. Del ett 

är strukturerad i två kapitel där det första behandlar utformningen av projektet och det 

andra behandlar projektets utgångspunkter. 

       Analysens andra del kommer att behandla själva undersökningen och ämnar 

svara på frågorna om hur gymnasieungdomarna i studien upplever och uppfattar 

jämställdhet i skolan samt hur de vill att arbetet för en jämställd skola ska se ut. Del två 

är strukturerad i kapitel efter de dominerande diskurser som återfinns i intervjuerna. 

Det första kapitlet behandlar Jämställdhetsdiskursen där två uppfattningarna att skolan 

är jämställd och uppfattningen att skolan inte är jämställd står mot varandra. Därefter 

följer Individualitetsdiskursen som följs av Ansvarsdiskursen. De två sista kapitlen 

behandlar förändring ur två olika perspektiv. Först kommer Motstånd till förändring 

som följs av Hur uppnås jämställdhet? Dessa diskurser anser jag väl speglar de 

diskursiva praktiker som finns i diskursordningen i skolans värld. 

        

 

Del 1 � Projektets utformning och utgångspunkter  

Utformning 
Den tänkta fördelning av ungdomarna62 som ska delta i projektet anser jag är en svag 

punkt i projektplanen. Anledningen till att jag anser det är för att det endast finns ett 

könsperspektiv i fördelningen och jag saknar ett intersektionellt perspektiv där andra 

faktorer förutom kön ges hänsyn.63 Jag ser två faktorer till att fördelningen av 

ungdomar är en svag punkt. 

       Den första faktorn är att den inte finns något socioekonomiskt perspektiv i valet 

av utbildningar och idrotter. De tre utbildningar som är föreslagna är IT, Barn och 

Fritid samt Musikestet. IT och Musikestet är program där medelklassungdomar till 

största delen är representerade medan Barn och Fritid till största delen består av 

arbetarklassungdomar.64 Barn och Fritid är också ett program dit många söker sig som 

en sista utväg då deras betyg inte räcker till för någon annan mer attraktiv utbildning.65 

                                       
62 Se Bilaga 1 för utförlig beskrivning av den tänkta fördelningen 
63 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet (Malmö, 2005), s. 7-12 
64 Se Ambjörnsson (2003) för en liknande diskussion om klass där hon identifierar Barn och Fritid som 

en utbildning där många av eleverna karaktäriserades som arbetarklass medan eleverna som gick på 

Samhällsvetenskapliga programmet som lägre respektive högre medelklass. 
65 Ambjörnsson (2003), s. 31-34 
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Idrotterna som är föreslagna är hockey, ridning och slalom. Det här är alla idrotter som 

kräver en hel del av föräldrarnas ekonomi vilket betyder att det främst är ungdomar 

från medelklassfamiljer som har möjlighet att utöva dessa idrotter. Detta leder till att 

fördelningen av ungdomar från idrotten blir snedfördelad i så motto att den inte kan 

sägas spegla alla ungdomar i samhället. Här kommer det endast att finnas röster från 

de med en god ekonomisk situation representerade. 

       Den andra faktorn är att fördelningen av tjejer och killar i utbildningarna och 

idrotterna förutsätter att graden av jämställdhet är beroende av könsfördelningen. Jag 

ser ett dolt antagande om att tjejdominerade utbildningar och idrotter är mer jämställda 

än killdominerade och därmed en förväntan att resultaten ska skilja sig beroende på 

hur könsfördelningen ser ut. Det ger signalerna om att den kvantitativa jämställdheten 

med lika fördelning av tjejer och killar är en förutsättning för en kvalitativ jämställdhet 

vilket naturligtvis inte alls måste vara fallet.  

       Dessa iakttagelser behöver inte spela in i vad informanterna på de olika 

programmen och idrotterna har för upplevelser av jämställdhet. Men det finns en stor 

poäng i att ta hänsyn även till socioekonomiska faktorer då vissa saker kan ha mer 

med den klassmässiga bakgrunden och umgänget att göra än könstillhörigheten, 

samtidigt som man är lyhörd för att fördelningen av tjejer och killar inte behöver vara 

orsak till olika upplevelser av jämställdhet.  

       Tanken om lika antal tjejer och killar är förståelig och motiverad eftersom den 

mesta forskning har visat att killar som grupp ofta har fördelar i skolan, men det hade 

kunnat vara en idé att endast fokusera på att ett likt antal tjejer och killar, oavsett 

program eller idrott, skulle deltaga i studien. Jag anser att studien skulle vinna på detta 

istället för att definiera vilka typer av program och idrotter de ska gå eftersom det då 

kommer in andra faktorer förutom kön som bör tas hänsyn till.  

        

Utgångspunkter 
Utgångspunkterna för samtalen om jämställdhet är dels vad som står i skollagen samt 

läroplanerna om jämställdhet, dels vad som står om jämställdhet i Idrotten vill. Då jag 

har genomfört min studie i skolan så kommer jag här att endast analysera skolans 

utgångspunkter. 

       Att utgå från vad skollagen och läroplanerna säger om jämställdhet i en sådan här 

studie är det mest logiska upplägget eftersom det där i lag regleras vad skolans 

jämställdhetsuppdrag är. Eftersom det i skollagen uttryckligen står att alla som verkar 

inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen så är det mycket intressant att få 

ungdomars uppfattning om det fungerar så i skolan. Själva utgångspunkterna är dock i 

sig själva något problematiska. Samtidigt som de anger att det är personen och inte 

könet som ska vara i centrum och att de som verkar i skolan motverka traditionella 

könsmönster så erkänns och definieras ständigt flickor och pojkar som två separata 

grupper. I Lpf94 står det att läsa att ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors 
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och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”66 Fokus ligger på två 

grupper, kvinnor och män, vilket är, för att tala med Butler, en binär uppdelning som 

stöder ett osagt antagande om heterosexualitet.67 Genom att definiera kvinnor och män 

istället för att använda orden personer eller individer så finner jag det outtalat att det 

finns en uppfattning om att det finns feminina och maskulina särdrag, och denna 

outtalade uppfattning är vad lärarna har att förhålla sig till vilket kan riskera att de 

väljer att se eleverna som två kön med olika egenskaper av naturen. 

 

Del 2 � Undersökningen 
Inom skolan finns det en rad diskurser som finns representerade i tidigare forskning 

inom ämnet och som även har kommit upp i intervjuerna till denna uppsats. Skolans 

diskursordning består av en rad diskurser som ofta går hand i hand, men som även är 

varandras motsatser. Att det inom skolans diskursordning existerar en 

jämställdhetsdiskurs är givet då det i läroplaner tydligt står utskrivet att skolan skall 

arbeta för jämställdhet mellan killar och tjejer. Men inom jämställdhetsdiskurser finns 

det fler aspekter än så. Informanterna anser både att skolan är, och inte är jämställd, 

beroende på vad de talar om. Det finns även en tydlig individualitetsdiskurs inom 

skolan som syftar till att varje individ ska få sina behov tillgodosedda, den handlar 

också om att alla har samma möjligheter. Inom skolan är frågan om ansvar central och 

ansvarsdiskursen handlar om vem som bär ansvaret för att skolan ska vara jämställd. 

Den sista diskursen inom skolan som jag har definierat är förändringsdiskursen som, 

liksom jämställdhetsdiskursen, är tudelad. Förändringsdiskursen visar på både 

motstånd till förändring och vilja till förändring. 

       Jag vill här understryka att detta inte ska ses som representativt för 

gymnasieskolor i stort, eller ens för de skolor som informanterna går på. Det går heller 

inte att ses som en jämförelse mellan kommunala gymnasieskolor och friskolor då det 

för det första bara är två skolor representerade i studien och för det andra så är antalet 

informanter för litet för att sådana slutsatser ska kunna dras. Detta är informanternas 

upplevelser och uppfattningar av jämställdhet och de har enbart talat för sig själva och 

satt ord på sina egna upplevelser och vad de ser runtomkring sig. Jag vill också 

poängtera att det som framkommer i analysen är mina egna tolkningar av vad 

informanterna har berättat. Det är några av många möjliga tolkningar som hade 

kunnats göra av detta material. Jag anser dock att det informanterna har talat om och 

min analys kan ge en indikation till hur det ser ut på gymnasieskolor idag. 

 

                                       
66 Lpf94 
67 Butler (2005), s. 13 
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Jämställt? Å ena sidan ja, å andra sidan nej. 
Det finns en tydlig ambivalens i informanternas berättelser om hur de upplever och 

uppfattar jämställdhet, å ena sidan anser de att skolan är jämställd, men å andra sidan 

så finns det en hel del som de inte anser är jämställt. Trots att de alla inledningsvis 

uttryckte att skolan var jämställd så har jag i min analys funnit flera indikatorer på att 

skolan inte är jämställd. Detta är mycket intressant och tankeväckande och jag kommer 

här att visa dels vad mina informanter anser är, och inte är jämställt i skolan, dels att 

ställa de två perspektiven mot varandra och problematisera att de anser skolan vara 

både jämställd och inte jämställd på samma gång. Jämställdhet är en flytande 

signifikant som definieras olika beroende på vem som talar om begreppet och vilken 

innebörd den personen eller institutionen ger det. I den första delen av 

jämställdhetsdiskursen talar informanterna om jämställdhet som något ständigt 

närvarande, som något självklart som innefattar alla aktörer inom skolan. I den andra 

delen av jämställdhetsdiskursen blir det tydligt att jämställdhet inte är en självklarhet 

för alla, likabehandling och allas lika värde är inte tillgängligt för alla.  

 

Skolan är jämställd 
Att skolan är jämställd är en av de tydligaste diskurserna i materialet, det var tydligt att 

informanterna ansåg detta. Inledningsvis i kompisintervjuerna var det något som alla 

informanter uttryckte i varierande ordalag.  

       Michael och Thomas inledde med att prata om lärarkåren och att de ansåg den 

vara jämställd: 

 

Michael: För skolan funkar skitbra, alla lärare är väldigt jämställda och sådär. Vi har 
ju utländska, vi har, vi hade homosexuella och både kvinnor och män i en massa 
olika. 

 

Här förknippar Michael jämställdhet med en mångfacetterad lärarkår och tar även in 

andra aspekter än kön i sin definition av jämställdhet. Uppfattningen om att skolan är 

jämställd utgår från att olika typer av människor finns och verkar inom skolan. Den 

kvantitativa jämställdheten är en aspekt av jämställdhet och sett ur den synvinkeln så 

går Michael på en jämställd skola. I de andra intervjuerna uttrycktes det att skolan var 

jämställd, eftersom de själva inte upplevde att de eller andra blev diskriminerade eller 

mobbade eller att det helt enkelt inte märktes 

 

Hanna: Nej jag känner inte heller nåt, speciellt, speciell diskriminering mot mig som 
person eller mot kvinnor eller mot män heller för den delen. 
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Här är Hannas val av ordet speciellt intressant. Det indikerar att det finns 

diskriminering, men att den inte tar sig uttryck i något Hanna personligen känner av 

eller som hon kan uppfatta drabbar kvinnor eller män som grupp heller. När Alva och 

Caroline inleder sin kompisintervju med att svara på frågan om hur de styrdokument 

som finns angående jämställdhet följs i deras skola så uttrycker de: 

 

Caroline: Ja jag vet inte, det är väl, jag tycker, jag tycker faktiskt att det funkar 
ganska bra, alltså själva elever mot elever… har jag faktiskt inte hört nånting om, nåt 
sånt här stort, att det är någon som mobbas och… 

Alva: Nej… 

Caroline: Det har jag faktiskt inte. 

 

Alva och Caroline uttrycker att de anser att skolan är jämställd, men det förefaller som 

att det är med en viss tvekan. Caroline använder ordet faktiskt när hon säger att det 

funkar bra och säger att hon inte har hört talas om något stort som skulle kunna 

definieras som ojämställdhet. Alva svarar med ett nej utan eftertryck och Caroline 

avslutar med att återigen säga att hon faktiskt inte har upplevt någonting, som för att 

övertyga sig själv om att så är fallet. Denna ordväxling gav mig inte känslan av att de 

verkligen ansåg att skolan är jämställd, utan snarare att de inte hade tänkt i de banorna 

tidigare. 

       Då det finns så pass många rapporter och studier vars undersökningar visar att 

skolan inte kan sägas vara jämställd så var det med en lätt känsla av misstro som jag 

konstaterade att alla informanter uttryckte motsatsen. Samtidigt gav det en känsla av 

förhoppning om att det de flesta undersökningar visar på är på väg att förändras. De 

menar att lärarna behandlar alla lika och inte gör någon skillnad på personer med kön 

som orsak. Klassen är en källa till trygghet och gemenskap, Hanna och Alva uttryckte 

att de känner en trygghet i klassen eftersom alla respekterar varandra, och de är alla 

där tack vare sitt estetiska intresse som förenar dem. De menar även att de grupper 

som har bildats i deras klasser utgår från intresse och inte kön, så att alla är frivilligt 

del av den grupp de känner sig tillhöra. De ansåg alla att jämställdhet var en 

självklarhet i skolan och att skollagen följs automatiskt på gymnasiet och att man 

därför inte funderar kring, och bryr sig om, ojämställdhet i samma grad som i 

grundskolan där det enligt informanterna var mer påtagligt ojämställt. 

       I den kompisintervju som genomfördes av Andreas och Johan diskuterade de om 

det kunde vara så att de inte uppfattade skolan som ojämställd eftersom de är killar.  

 

Johan: Jämställdhet i skolan tror jag inte spelar så jättestor roll eller? Är det för att 
jag är kille och säger det? 

Andreas: Ja 
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Utan att de kanske är fullt medvetna om att killar i många fall är överordnade tjejer så 

sätter de ändå ord på det som är genussystemets båda principer. Det går att tolka 

deras uttalande som att isärhållningen av könen gör att killarna inte kan sätta sig in i 

situationerna som tjejerna befinner sig i eftersom dessa situationer inte är rådande för 

killarna. Det går också att se att de inte anser skolan vara ojämställd därför att skolan 

är uppbyggd för killar som grupp och fungerar bäst för killar, den manliga normen. 

       Inför den sista intervjun där alla fyra informanter medverkade hade jag många 

funderingar kring att informanterna anser skolan vara jämställd och jag ville veta mer 

exakt vad det är som gör skolan jämställd. 

 

Lisa: Vad tycker ni att det är som gör att skolan är jämställd? 

Alva: Vad är det som inte gör att den är det liksom?... 

 

Ja vad är det i informanternas berättelser om skolan som tyder på att det inte är 

jämställt? Hur kommer det sig att jag, trots deras betygelser om motsatsen, tycker mig 

ser fler indikationer på att skolan är ojämställd än tvärtom? Kan det ligga någonting i 

att jämställdhetsbegreppet generellt är betraktat som någonting positivt som man utan 

större reflektion sluter sig till, därför att det är lättare än att hävda att något inte är 

jämställt och sedan behöva stå till svars för detta?  Det finns flera svar på dessa frågor 

och jag skall försöka besvara dem i följande del av jämställdhetsdiskursen som heter 

Skolan är inte jämställd. 

        

Skolan är inte jämställd 
Trots att informanterna alla anser att de går på jämställda skolor verkar inte fallet vara 

så om man skrapar lite på ytan och ifrågasätter deras upplevelser av jämställdhet. 

       När informanterna talade i termer av ojämställdhet så var det främst lärares 

attityder mot eleverna som kom på tal och det var främst idrottslärarnas attityder till 

eleverna som informanterna talade om. För trots att Hanna och Alva menade att de nu 

i gymnasiet får göra allt som står i läroplanen på idrotten och att det inte bara är 

fotboll som gäller så uppfattade jag att det ändå finns tendenser till ojämställda 

förhållanden. Andreas och Johan menade att idrottslärarna systematiskt behandlar tjejer 

och killar olika och ger dem olika uppgifter utifrån deras kön. Det förefaller på 

informanterna som att det är en gängse uppfattning bland idrottslärarna att killar är 

starkare och mer intresserade av idrott än tjejerna, som generellt uppfattas som svagare 

och mindre intresserade av idrott. 

 

Johan: Och ehh, för dom verkar ta för givet att alla killar ska vara duktiga på sport, 
och att de ska vara starka och så 
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Andreas: Att tjejerna ska vara svagare […] 

Andreas: Men att då, tjejerna, ibland när man ska bära undan nån jävla bänk eller 
nåt så, får ju inte de göra det heller... 

Johan: Ja just det.. […] 

Johan: Ja för om vi ska göra kanske, ställa upp en hinderbana, så får tjejerna göra 
de mest, minst fysiska krävande aktiviteterna, till exempel bära ut mattorna eller nåt 
och lägga på golvet, medan vi får lyfta bänkar och hissa ner du vet bommar och så 
och ta ner den här stora madrassen.. 

Andreas: mm 

Johan: Som en tjej skulle klara av lika bra som vi. 

 

Killarna känner själva att de blir behandlade annorlunda än tjejerna och de uttrycker 

att de tycker att det är konstigt eftersom tjejerna skulle klara av de uppgifter de får lika 

bra som de. Detta citat visar att det hos dom, det vill säga idrottslärarna, finns en 

förhärskande föreställning om att alla killar är starka. Det finns en norm för killar som 

duktig, stark och snabb som alla killar måste leva upp till, det finns en A som alla killar 

förväntas leva upp till. Tjejerna blir här a som inte kommer upp på killarnas nivå vad 

det gäller styrka. Här finns det också för tjejerna en B att leva upp till. Denna B är 

tjejen som är så som idrottslärarna förväntar sig. Det är tjejen som inte orkar lyfta tunga 

saker själv utan överlåter det åt killarna. Det är tjejen som inte visar ett särskilt stort 

intresse för idrott. Genomgående när informanterna talar om sina idrottslärare så 

förefaller det som att idrottslärarna är väldigt inne i ett tänkande som säger att killar 

och tjejer är olika, de tänker i banor av A – B och håller de skillnader i fysik som kan 

finnas mellan killar och tjejer som gällande för alla.  

 

Hanna: Jag tror problemet är att man vill så gärna klumpa ihop könen, att alla killar, 
alltså det är nå såna här stereotyp killar, att ja men alla killar klarar av att hoppa 
1.50. även fast, jag menar…  

 

Det som Hanna, Andreas och Johan talar om uppfattar jag som något som alla 

informanter har lagt märke till. Att det särskilt på idrotten görs skillnad mellan tjejer 

och killar. För att tala med Connell så finns det en hegemonisk maskulinitet som råder, 

och det finns även en, med Ambjörnssons ord, normativ femininitet som tillsammans 

styr synen på hur killar och tjejer förväntas vara på idrottslektionerna. Den 

hegemoniska maskuliniteten skapas i förhållande till andra maskuliniteter som inte 

lyckas uppfylla normen, samt i relation till tjejer som alltid kommer till korta i 

förhållande till killar. Om det omvända skulle råda, att en kille kommer till korta 

jämfört med en tjej så är det inte till vare sig tjejens eller killens fördel då tjejen inte blir 

sedd som duktig utan fokus istället hamnar på hur dåligt killen presterar. 
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Hanna: Vår gympalärare har sagt flera gånger ”Nu killar får ni springa fortare, för 
tjejerna är mycket bättre än vad ni är!” liksom, som om dom måste vara bättre än 
vissa… 

Alva: Ja dom sätter ju könen emot varandra lite så, det gör dom ju. Istället för att 
säga ”Men kolla nu grabbar, tjejerna springer här, det är jättebra!” eller vad som helst 
så istället för att hela tiden motsätta könen att liksom du ska prestera bättre än en 
tjej. 

 

Här ges fler exempel på de förväntningar som finns på killar på idrottslektionerna som 

säger att det värsta en kille kan vara är att vara sämre än en tjej.  Det speglar en syn på 

hur killar och tjejer förväntas göra sina kön. För att tala med Butler så görs en kille 

genom att springa snabbt, och framförallt genom att springa snabbare än tjejerna. 

Michael beskriver hur eleverna på hans skola har idrott killar och tjejer för sig, något 

som han alltid har trott berodde på lokalernas utformning. Vid den sista intervjun 

berättade han att han nyligen hade fått reda på att så inte alls var fallet, utan att det 

handlade om hans idrottslärares uppfattning om att det är bättre att ha idrott killar för 

sig och tjejer för sig. Anledningen till detta är, enligt Michael, att idrottsläraren anser att 

killarna tar för mycket plats och att tjejerna inte är tillräckligt aktiva i en könsblandad 

grupp och att detta skulle kunna motverkas genom att ha idrott i könssegregerade 

grupper. 

       När informanterna talade om ojämställda förhållanden i skolan var det alltså 

främst lärarna och deras attityder till eleverna som diskuterades. Förutom 

idrottslärarnas inställningar till killar och tjejer så ansåg tjejerna att lärarna ofta 

missbrukar den makt de har över eleverna. Alvas och Carolines diskussion sätter ord 

på det jag fick intrycket av att tjejerna mer eller mindre kände. 

 

Caroline: […] Men ehh, ja, om jag skulle dra upp att lärarna inte behandlar eleverna 
så här (Alva: Ja gör det) ja jag tycker faktiskt att det stämmer att dom, ibland kan de 
liksom kränka ner på en fast de inte liksom säger orden, fast… ja det går inte att 
förklara, fast de inte säger (Alva: För att de är så överlägsna) De säger ju inget dumt 
så, men dom får en att framstå som en idiot… 

Alva: Mmm aaa, det reagerade jag på första skoldagen så sa de ju så här ”nu när ni 
börjar på gymnasiet så har ni valt det och det är helt frivilligt, det är frivilligt att gå 
hit, och lika med det så är ni, ska vi ta er som vuxna människor, som vuxna 
individer och bemöta er som vi bemöter alla” och det kan man ju märka att de inte 
gör. För att jag tycket att det känns som ibland, att om man säger något som är fel, 
eller inte svarar rätt svar, så kan det kännas som att man nästan är dum i huvet… 

Caroline: Ja de tittar ner på en… 

 

Caroline och Alva upplever att det finns tillfällen då lärare med sitt agerande får 

eleverna att känna sig ointelligenta när de ställer ”fel” frågor. De fick budskapet om de 

nu på gymnasiet skulle bli betraktade och bemötta som vuxna, men det är inte något 

de märker av, de blir behandlade som mindre vetande av någon som de uppfattar som 

överlägsen dem. Tjejerna förefaller vara överens om att skolan inte hjälper eleverna att 
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utvecklas till vuxna, utan att det mer handlar om att svara rätt på frågor och leva upp 

till normen av mönsterleven. Hanna beskriver nedan hur hon uppfattar att de vuxna i 

skolan bemöter eleverna.  

 

Hanna: Jag tycker inte att skolan alls främjar en elevs psyke, utan allting handlar 
bara om betygen. Alla annat skiter dom i, dom skiter i om en person mår dåligt och 
därför inte klarar av betygen. Dom skiter i om en lärare ser till att en elev mår dåligt, 
bara han, bara han får några personer godkända ungefär… 

 

Alva, Caroline och Hanna uttrycker, med olika ord, ungefär samma sak. Lärarna ser 

inte eleverna och de är inte intresserade av att sätta sig in i hur eleverna mår. Det 

synes bara vara betygen som räknas i lärarnas värld. Detta var något som skiljde sig 

mellan tjejerna och killarna. Andreas och Michael uttryckte inte att de hade känt av att 

lärarna har den attityden. Andreas, som går på samma skola som Hanna och Alva, 

menade att han och de andra killarna i klassen var väldigt uppskattade av lärarna. 

Michael, som går på en mindre friskola, menar att han och hans klasskamrater har en 

väldigt bra och nära kontakt och kommunikation med sina lärare eftersom de är färre 

elever än vad det vanligtvis går på kommunala skolor.  

       Det som tjejerna beskriver kan inte sägas ligga i linje med skolans 

jämställdhetsuppdrag där det är fastslaget att alla elever ska ha inflytande över 

undervisningens innehåll, arbetsformer och arbetssätt. Detta innebär att ett öppet och 

tillåtande klimat, där alla känner att de kan fråga om det de inte förstår, ska råda i 

skolan. Att alla elever ska få ha inflytande över undervisningens innehåll tycks inte 

heller vara en verklighet för informanterna. Jag har vid varje intervju ställt frågan om 

de pratar om jämställdhet i skolan och har varje gång fått ett nja till svar. De menar alla 

att de pratar om jämställdhet, men att det mer handlar om ett arbetsliv än deras 

nuvarande situation. Lärarna verkar enligt informanterna vara ovilliga att ta 

diskussioner om jämställdhet på lektionerna om det inte, så att säga ingår i ämnet. 

 

Michael: Alltså det är någonting som jag har stört mig på väldigt länge att man tar 
upp få moraliska aspekter inom många ämnen. Men till exempel perfekt, vi hade 
historia idag och vi snackade medeltiden och då skulle kvinnan stå i köket, och hon 
skulle stå där, annars fick hon stryk, för det fick mannen ge henne. Och det är ju ett 
perfekt tillfälle att diskutera, att diskutera just en sån sak, men vi diskuterade liksom, 
”så här var det, så här är det, så här var det så här kommer det att bli” så det var 
ingen diskussion kring det. 

 

Här ger Michael ett tydligt exempel på en situation där en diskussion om jämställdhet 

skulle ha kunnat föras, men att det föll platt för att läraren inte var villig att diskutera 

utanför ämnet. Här hade det varit ett utmärkt tillfälle för läraren att tillsammans med 

eleverna diskutera hur kvinnosynen har förändrats sedan medeltiden och varför. Men 

det förefaller som att läraren i det här fallet var alltför styrd av en kursplan och vad 
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eleverna ”ska” lära sig inom det ämnet för att sätta medeltidens kvinnosyn i relation till 

dagens kvinnosyn. 

       När det talas om jämställdhet i skolan är det ofta fokus på hur lärarna bemöter 

tjejer och killar och om det finns några skillnader i bemötandet. Det här var något som 

mina informanter tog upp i sina intervjuer. Hanna och Alva menade att killarna i deras 

klass ofta är de som får mest uppmärksamhet och hjälp av lärarna och de menar att 

det är lägre förväntningar på killarna i samtliga ämnen utom idrott. De menar att 

lärarna förutsätter att tjejer ska prestera bättre i teoretiska ämnen. Michael å sin sida 

menade att det på hans skola finns lärare som alltid lyfter fram tjejerna mer än killarna 

samtidigt som det är lägre förväntningar på tjejerna. Lärarna tror inte att tjejerna är lika 

kunniga inom vissa praktiska ämnen som killarna och har därför lägre förväntningar 

och krav på tjejerna. Trots att det vid en första anblick förefaller skilja sig i synen på 

tjejer och killar på de olika skolorna utefter vad Michael, Hanna och Alva berättar så är 

det egentligen samma tänkande ur olika synvinklar. Killarna anses vara bättre på 

praktiska ämnen, oavsett om det gäller idrott eller estetiska ämnen, medan de 

förväntas vara sämre på teoretiska ämnen. Tjejerna förväntas inte vara lika kunniga 

som killarna i de praktiska ämnena medan förväntningarna på dem inom de teoretiska 

ämnena är högre.  

       En annan aspekt av ojämställda förhållanden visade sig finnas mellan klasser. 

Programmen med estetisk inriktning har låg status på den kommunala gymnasieskolan 

och de av mina informanter som går där har stött på fördomar både från andra elever, 

från kompisar och från lärare, samtidigt som de själva också har fördomar mot Natur- 

och Samhällsvetare. Från andra elevers håll finns det fördomar om att esteter luktar illa, 

har konstiga kläder och är annorlunda i största allmänhet. Från vänner har flera av 

dem fått höra att de inte ska bli ”en sån där jävla estet”68 som har konstiga kläder och 

luktar illa. Från lärare har de mötts av suckar över att de har fått en estetklass i sitt 

ämne. De har mötts av föreställningar om att de, för att de har valt estetisk inriktning, 

är mindre smarta och studiemotiverade än Natur- och Samhällsvetare. 

 

Caroline: Det var flera lärare som sa ”ja vi fick såna som er” att de tycker ju att bara 
för man går estet så behöver man ju inte vara liksom så här lat och okoncentrerad 
och skita i allting 

Alva: För det vet jag våran svensklärare sa att ”ja nu har jag fått såna där som ni, och 
jag har erfarenhet av att vi kommer få gå igenom lite extra grammatik” liksom hur 
vet hon att vi inte är värsta kanonklassen i grammatik? 

 

Alva och Caroline ger i citatet ovan ett exempel på hur de som esteter har blivit 

bemötta av lärare. De blir kategoriserade som ”såna där” som anses vara mindre smarta 

än andra, underförstått Samhälls- och Naturelever, och läraren bygger vidare på de 

                                       
68 Gruppintervju 3, Hanna, Alva, Michael och Andreas 
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föreställningarna och planterar dem hos eleverna genom att hänvisa till sin erfarenhet. 

Det verkar även vara en föreställning om att Samhälls- och Naturelever faktiskt anser 

att esteter är annorlunda och konstiga. I följande citat pratar jag och Andreas om 

fördomar mot esteter som fanns även i grundskolan och som har följt med upp till 

gymnasiet.   

 

Lisa: Har du märkt nåt sånt nu när du har kommit till gymnasiet? 

Andreas: Ja alltså de säger ju ingenting men, ja de tänker.. 

Lisa: Vilka tänker? 

Andreas: Alltså de som är vanliga 

Lisa: De som går natur och sam? 

Andreas: Estet, om man är estet så har man såhär jättelusiga kläder och sånt, alltså 
bara för att man är estet 

Lisa: Så att det finns som fördomar mot estetklasser? 

Andreas: Ja absolut tycker jag 

 

Det är intressant hur Andreas själv positionerar sig som ovanlig genom att identifiera 

de som tänker fördomsfullt om esteter som vanliga. Det tyder på att talet om esteter 

som flummiga och konstiga har funnits länge och fortsätter att reproduceras i skolan 

utan att bjudas särskilt mycket motstånd. 

       Esteter anses alltså, av andra elever, vänner och lärare, vara konstiga och udda 

och inte särskilt studiemotiverade, medan Natur- och Samhällsvetare anses vara 

plugghästar som inte har något liv utanför skolan. Den hierarkiska ordningen visade 

sig också finnas inom de olika estetiska utbildningarna där de som ”ser vanligast ut” 

har högre status bland andra utbildningar, medan statusen sjunker ju mer utmärkande 

eleverna på utbildningen är.  

       Att vissa klasser och utbildningar har högre status än andra är något som är 

verklighet på fler skolor och i fler städer än de som berörs i den här uppsatsen. Det 

finns en rangordning där Barn och Fritid placerar sig bland programmen längst ner 

medan program som Naturvetenskapliga- och Samhällsvetenskapliga programmet 

placerar sig bland program i toppen69. Det kan sättas i relation till hur det ser ut i 

samhället i stort, vilka yrken som har hög status och vilka som har låg status och om 

de är kvinno- eller mansdominerade. Det är de mansdominerade yrkena som ofta 

kräver en lång utbildning som har högst status, medan kvinnodominerade yrken som 

kräver kort eller ingen utbildning har lägst status. Barn- och Fritid är ett tjejdominerat 

                                       
69 Ambjörnsson, (2003), s. 31-36 
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program med låg status medan Naturvetenskapliga programmet oftast är killdominerat 

och har hög status vilket verkar följa med ut i ett yrkesliv.  

       Det verkar på mina informanter som att ojämställda förhållanden oftare drabbar 

grupper som utmärker sig än vad det systematiskt drabbar tjejer eller killar som grupp. 

Ett tydligt och obehagligt exempel på detta är att några homosexuella ungdomar på en 

av skolorna blir utsatta för glåpord och trakasserier av en grupp andra elever. Endast 

på grund av avsky för homosexuella blir de som har gått ut med sin homosexualitet, 

dagligen utsatta för verbal mobbning, utan att lärare och övrig personal reagerar ens 

hälften så kraftigt som vore önskvärt. De ungdomar som blir utsatta för trakasserierna 

känner inte att det är någon idé att polisanmäla då de menar att det förmodligen bara 

kommer att bli värre och att de menar att det ändå är normalt att bli illa behandlad på 

grund av sin sexuella läggning. De misstänker dessutom att de personer som utsätter 

dem för trakasserier inte kommer att bli tvingade att byta skola, och då känner de att 

de finns stor risk att trakasserierna eskalerar om de anmäler. Detta tänkande är 

synonymt med det tänkande som våldsutsatta kvinnor ofta visar i den så kallade 

normaliseringsprocessen. De vill inte anmäla för då riskerar det att bli värre och de 

anser så småningom att det de tvingas utstå är normalt70. Att det finns vissa elever som 

blir utsatta för detta tyder på att de elever som utsätter de andra för denna behandling 

är väldigt starkt påverkade av de hegemoniska maskuliniteter och normerande 

femininiteter som förespråkar heterosexualitet som är rådande i skolan och i vårt 

samhälle i stort. För att tala med Butler så är den heterosexuella matrisen med sitt 

antagande om heterosexualitet verksam här. De som faller utanför heterosexualitetens 

ramar stämplas som avvikande och de människorna riskerar också att, som i detta fall, 

bli utsatta för psykiska och fysiska sanktioner.71 Det går även att använda Butlers 

begrepp performativitet i en analys av detta. Resonemanget visar då att de som har 

kommit ut som homosexuella inte gör kön på rätt sätt i de andras ögon. Deras sätt att 

göra kön genom att inte inrätta sig i den förväntade heterosexualiteten gör dem 

annorlunda och avvikande vilket förefaller göra dem till ett hot i deras belackares 

ögon. 

       Med utgångspunkt i skolans jämställdhetsuppdrag där det tydligt står att 

jämställdhet mellan könen ska främjas, att mobbning och alla former av kränkande 

behandling ska motverkas, att alla elever ska ha möjligheten att påverka 

undervisningen, så anser jag inte att skolan kan sägas vara jämställd. Det är därför 

intressant hur mina informanter uttalar sig och säger att de anser att skolan är 

jämställd, samtidigt som de ger exempel på så uppenbart ojämställda förhållanden som 

tas upp ovan. Att lärarkåren, som på Michaels skola, är jämställd ur en kvantitativ 

aspekt kan knappast ses som någon garanti för att de människorna själva agerar och 

tänker jämställt vilket borde vara den viktigaste måttstocken. Fördelningen mellan 

                                       
70 Carin Holmberg och Viveka Enander, Varför går hon? (Ystad, 2005), s. 17 
71 Butler, (2005), s. 11 
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killar och tjejer i klasserna verkar inte heller ha någon inverkan på hur jämställt 

informanterna anser det vara i skolan. Oavsett om de går i en klass där fördelningen 

mellan killar och tjejer är jämn eller om de går i en klass som är tjejdominerad så 

menar de alla att skolan är jämställd. Min tolkning av dessa motstridiga uppgifter är att 

de anser skolan vara jämställd eftersom de själva inte känner sig utsatta och de 

ojämställda förhållanden som de ändå ser karaktäriseras inte som ojämställda för de är 

inte, i deras ögon, tillräckligt allvarliga. Det kan också vara så att de inte ser de 

strukturer som finns där tjejer och killar inte är jämställda, och därför anser att det 

handlar mer om individer och grupper än om killar och tjejer som grupper. Denna 

reflektion kring individen leder in på nästa omfattande diskurs som behandlar just 

synen på individen. 

 

Individen i skolan 
Efter jämställdhetsdiskursen är individualitetsdiskursen den mest omfattande i 

materialet. Inom den här diskursen återfinns informanternas syn på individen i skolan, 

om individens möjligheter och ansvar.  

       Den absoluta majoriteten av den forskning som har bedrivits med fokus på kön 

och jämställdhet i skolan visar på att tjejer generellt sett hörs och syns mindre i skolan. 

Forskningen visar på att killarna generellt sett är de som tar ordet och får 

uppmärksamhet av lärare. Detta var dock inte något som mina informanter tyckte sig 

känna igen eller ha upplevt. Andreas och Johan tog i sin kompisintervju upp 

föreställningen att killar är mer högljudda än tjejer och menade att lärarna fortfarande 

ofta tror att det är så, men att det i själva verket handlar om ifall personen ifråga väljer 

att vara högljudd. Informanterna menar att de personer som vill höras och synas väljer 

att göra det, oavsett om den personen är en kille eller en tjej.  

 

Hanna: När de pratar om vem som pratar mest i klassen och vem som får ordet 
mest, om det är en kille eller en tjej. Hos oss är det mer att den som tar ordet, eller 
den som är framåt får ordet, och det är ingen könsgrej utan det handlar bara om 
personen. I vår klass råkar det vara två tjejer som pratar mest på alla lektioner. Men 
det är inte för att just vi är tjejer, för då skulle alla i vår klass prata, eller de flesta i 
alla fall, eftersom vi är färre killar än tjejer. Utan det är för att vi tycker om att prata 
och vi har mycket att säga hela tiden. 

 

Hanna uttrycker att det inte har någon betydelse vilket kön en person är för att ha 

makten att tala i klassrummet, och Michael menar samma sak. 

 

Michael: I vår klass vet jag inte riktigt, det är nog både tjejer och killar, för att 
många har väldigt starka och egna personligheter och åsikter, så alla vill göra sitt 
eget hört. Jag antar att jag är rätt duktig på att göra mig hörd, men det finns liksom 
likvärdiga av båda könen när det kommer till det så… Det är ingen som har mer 
makt än någon annan, förutom dom som väljer att sitta och vara tystare, och det är 
helt individuellt, det spelar ingen roll vilket kön det är. 
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I Michaels klass har det inte heller någon betydelse vilket kön en person är, utan där 

förefaller många av eleverna vara måna om att göra sin röst hörd. Det är intressant att 

samtidigt som Hanna och Michael menar att det är upp till var och en att ta ordet och 

att alla har lika stor möjlighet till det, så uttrycker Hanna och Alva att det är mer eller 

mindre nödvändigt att skrika för att höras och få uppmärksamhet. 

 

Hanna: det värsta är att det är lätt att det blir så i såna situationer att inte läraren och 
eleverna känner varandra då är det mest den som skriker mest i klassrummet får 
mest uppmärksamhet, och det är den som kommer bli sedd som en individ, kanske 
inte på ett positivt sätt, men ändå som att den faktiskt är människa och inte bara en 
del av den stora massan 

Alva: ja man måste ju sticka ut, så är det ju med allting, du måste ju sticka ut för att 
synas och få uppmärksamhet på nåt sätt 

 

I det första citatet menar Hanna att det är helt upp till var och en om man väljer att 

höras i klassen, man tar ordet om man vill ha det, och just i hennes klass är det två 

tjejer som är de som hörs mest. Men det som är mest intressant med det hon säger här 

är det som följer efter påståendet om att den som tar ordet är den som pratar mest. 

”eller den som är framåt får ordet”. Att få någonting innebär att det finns någon som 

ger någonting och i det här fallet i klassrummet torde det vara läraren som ger ordet. 

Den som får ordet borde, med citat nummer två i åtanke, vara den som skriker mest i 

klassrummet och på så sätt fångar lärarens uppmärksamhet. Det är även den eller de 

personerna som blir sedda som individer. Det är alltså viktigt att bli sedd som en 

individ, men samtidigt vill ingen vara den personen som inte tillhör någon grupp. 

Ingen vill vara den personen som är utanför och inte passar in i gemenskapen. 

       I citat nummer två tar Hanna och Alva också upp hur relationen till lärare kan se 

ut. De känner att de på gymnasiet inte alls har samma kontakt med och relation till 

lärare som de hade i grundskolan vilket enligt dem är både positivt och negativt. Å ena 

sidan menar de att det kan vara positivt med mindre personlig kontakt för då finns det 

inga större problem som kräver att lärare och elever lär känna varandra på ett mer 

personligt plan. Alva menar att det ofta är ur problem som relationer mellan elever och 

lärare uppstår. Hon drar en parallell mellan avsaknad av bråk, en problemfri skola och 

mindre personlig kontakt med lärarna. Å andra sidan anser de att det är negativt då det 

är mindre personligt mellan elever och lärare än i grundskolan. De känner inte att det 

finns någon att vända sig till för att prata om något annat än skolan.  

  

Hanna: Jag tycker att det är mycket mindre intimt, alltså man har inte det här stödet 
från lärare eller mentor eller vem som helst, man pratar ju aldrig med dem [lärarna] 
på det sättet, på grundskolan var det mycket mindre också, då kände man igen alla 
ansikten åtminstone, det kändes väldigt tryggt för man visste hur allting fungerade. 
Nu känns det som om att det mer handlar om att dom ska lära oss och vi ska ta 
lärdom, få betyg och sen går vi ut från klassrummet. 
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Alva: Ja det känns som ”skriv din uppgift” sen är det överstökat lite… 

Hanna: Ja precis, det är liksom ingen, vad ska man säga, kuratorstöd, nej men alltså 
man har… Om man skulle vilja ha någonting annat att prata om då kan man inte 
göra det. 

 

Det som beskrivs i citatet kopplar jag till Zygmunt Baumans beskrivning av vad han 

kallar för det primära lärandet. Alltså kunskaper som kan kontrolleras genom prov och 

utformas av läraren.72 Hanna och Alva beskriver sin kontakt med lärarna som att den 

uteslutande handlar om att lärarna lär ut och eleverna tar in, det anser inte att de får 

tillgång till någon relation med läraren utanför klassrummet. Deras beskrivning ger 

intrycket av att det som kallas för ”deuterolärande”73 vilket innebär att eleverna lär sig 

att se sammanhang och att deras lärande kopplas till olika sociala kontexter, inte är det 

primära i deras undervisning. Detta trots att det i skollagen och läroplaner står att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina egna intressen samt ha möjlighet att 

påverka undervisningen. Jag anser dock inte att det ska dras för stora växlar över detta 

uttalande då jag, med min egen erfarenhet av gymnasiet, minns att det ofta kändes 

som att det bara handlade om att skriva proven och få ett bra betyg. Jag är däremot av 

åsikten att det är en mycket intressant iakttagelse Hanna och Alva har gjort och deras 

känsla av att det bara handlar om betygen är nog så tankeväckande. Hanna menar att 

detta är något som har gjort klassen mer sammansvetsad eftersom de inte har det 

stödet från lärarna, så eleverna söker sig till varandra för stöd istället. Den sociala 

interaktionen med andra elever och lärare beskriver Michael och Thomas som den 

största och viktigaste delen i skolan.  

 

Michael: […] för att skolan handlar ju om så mycket mer än att bara komma dit och 
lära sig ett ämne. 

Thomas: Alltså det är ju typ, det kommer nästan för mig i tredje hand där, för det är 
ju typ… Först tycker jag att det handlar om hur stämningen är, sen hur lärarna är, 
sen kommer det – själva utbildningen alltså. 

Michael: Alltså jag går till skolan, visst mitt mål är att bli utbildad, att kunna 
fortsätta. Men om inte jag skulle få träffa folk, om jag skulle utbilda mig via dator 
och såna saker då skulle jag inte fixa det. Det finns inte en chans för skolan är som 
sagt så mycket mer. 

Thomas: […] Om man är i klassen och kanske inte kan, men kompisen bredvid 
kan, och då frågar man den och då förklarar den, det är mycket bättre så 

Michael: Jo men då lär man sig och blir mer social och tar hjälp av andra, hjälpa 
andra och så vidare, man formas liksom som människa. 

  

                                       
72 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (Göteborg, 2002), s. 151-152 
73 Ibid. 
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I det här citatet framkommer det tydligt att det är interaktionerna med andra elever och 

med lärare som är det viktigaste i skolan, och det förefaller som att Michael och 

Thomas lärande präglas av det så kallade ”deuterolärandet” som verkar saknas i 

Hannas och Alvas beskrivning. Michael menar att man formas som människa av att 

hjälpa andra och ta hjälp av andra. Jag finner det mycket intressant att det som Michael 

säger här om att formas som en människa genom social interaktion och genom att 

hjälpa, och hjälpas av, andra, samt Hannas beskrivning av hur klassen får en helt 

annan sammanhållning därför att de inte känner stöd från lärare i den utsträckning de 

skulle önska, beskriver kollektivet som en viktig del, samtidigt som de framhåller den 

autonoma individen. Detta är ett exempel på en tydlig motsägelse i deras berättelser. 

       Att bli sedd som en autonom individ är något som för alla informanterna är 

viktigt, de vill inte vara en osynlig person i den grå massan. De sätter alla individen 

före kollektivet och menar som tidigare nämnt att det är upp till var och en att fritt 

välja hur man vill vara och agera och att var och en har ansvar för sig själv och sitt 

agerande. Detta anser jag är prov på hur informanterna är präglade av ett 

aktörsperspektiv med nyliberala förtecken istället för att tänka i ett strukturperspektiv. 

Det nyliberala tankesättet innebär bland annat en önskan om att staten inte ska vara 

alltför styrande samt att individen och inte kollektivet ska vara utgångspunkt i politik 

och filosofi, etcetera.74 Ett sådant perspektiv innebär en etik som säger ”att man är 

beredd att låta bli att söka hindra andra från att göra det man själv ser som moraliskt 

förkastligt, så länge man inte själv drabbas av deras beteende”75. Individen är 

okränkbar och får aldrig offras för kollektivet. Detta tycker jag mig kunna se exempel 

på i vad jag beskrev ovan där elever som trakasseras för sin sexualitet inte vågar göra 

en anmälan för de misstänker att eleverna som trakasserar, ändå inte kommer tvingas 

byta skola. Situationen som jag fick beskriven för mig påverkar alla elever på skolan 

och det är fler än de som blir utsatta för trakasserier som mår dåligt av det som sker. 

Misstanken att de som står för trakasserierna inte kommer att straffas genom att tvingas 

byta skola synes vara riktig. Dels går den i linje med det nyliberala tänkande där 

individer inte offras för kollektivet, dels har det under senare år framkommit flera fall 

av svår mobbning där den eller de som har blivit mobbade har fått byta skola och inte 

de som mobbar.  

       Särskilt tjejerna var väldigt måna om att inte bli indelade efter kön utan att bli 

sedda som individer, och de framhöll åtskilliga gånger individens fria val. Det tycktes 

mig som att den främsta anledningen till att de inte ville bli sedda som en del av en 

stor kvinnlig grupp är för att de anser att den gruppen ofta blir betraktade som 

viljelösa offer, vilket inte stämmer överens med deras självbild. Det ställer ett 

aktörsperspektiv mot ett strukturperspektiv och menar att individen är sin egen och 

handlar på sina egna villkor. Att det skulle finnas strukturer som styr förefaller vara 

                                       
74 Kristina Boréus, Högervåg (Stockholm, 1994), s.72 
75 Ibid. s. 82 
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dem främmande. För mig förefaller det tydligt att det finns strukturer som är styrande i 

klassrummen och i skolan i stort. I klassrummen är det vissa som pratar och andra 

inte, det verkar, att döma av informanternas berättelser, som att det är samma 

människor som pratar och samma människor som är tysta när det gäller det mesta. Det 

finns då anledning att misstänka att det inte bara handlar om individernas val, utan om 

att det har skapats ett mönster, en struktur som inte går att bryta utan att normen 

utmanas och makten i klassrummet ifrågasätts. I fallet med de elever som blir 

trakasserade på grund av sin sexualitet så tycker jag mig också se strukturer som 

verkar. Det finns en tydlig styrande heteronormativ struktur i vilken homosexualitet ses 

som avvikande vilket påverkar vardagen i skolan. 

       En av skolans uppgifter är att främja individens frihet, och detta tänkande speglar 

av sig i informanterna inställningar till att bli betraktade som en del av ett kollektiv. 

Hanna och Alva menar att många inte bryr sig om ifall skolan är jämställd eller inte, så 

länge de inte själva drabbas av ojämställda strukturer. 

 

Ansvar � ja, men vems är det? 
I den här diskursen behandlas frågan om vems ansvar det är att arbeta för en jämställd 

skola. Det känns självklart att alla som verkar i skolan ansvarar för detta, och det 

uttrycker alla mina informanter också. På frågan om vem som har ansvaret för att 

skolan ska vara jämställd och öppen för alla svarar Michael och Andreas på följande 

vis:  

 

Michael: Jag tycker att det är allas ansvar oavsett vad man än ser, om någon blir 
kränkt eller mobbad, alltså skadad på något annat sätt så tycker jag att det är allas 
rätt, eller allas ansvar att gripa in och ändra på det. Så jag tycker inte att det är mer 
elever eller mer lärare så, utan att det verkligen är allas ansvar 

Andreas: Ja det tycker jag också 

 

Hanna och Alva menar även de att ansvaret är allas: 

 

Lisa: Hur mycket tycker ni ligger på eleverna själva då? Att jobba för en jämställd 
skola? 

Alva: Det är väl hälften, hälften, man måste gå halva vägen var 

Hanna: Jag tycker att väldigt mycket ligger på eleverna också, men jag tror att det är 
svårare att gå från det hållet […] Det kanske är några enstaka som bryr sig och 
förstår hur viktigt det är, som verkligen vill. Men då är det så svårt eftersom dom är 
så få som verkligen försöker göra något åt det. Och det handlar ju om att komma ut 
på rätt sätt till eleverna också tror jag, för det har aldrig fungerat. 
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I dessa citat framkommer informanternas åsikter om ansvar, och det uttrycks att alla 

bär samma ansvar för att göra skolan till en bra plats för elever och lärare att verka i. 

Det förefaller som att det för dem är en självklarhet att alla ansvarar för en jämställd 

skola. Det har dock vid flera tillfällen, då talet om ansvar har kommit upp på ett mer 

indirekt sätt, framkommit relativt tydligt att informanterna ändå känner att det största 

ansvaret är lärarnas. Det visar sig i det Hanna säger ovan om att ”det måste komma ut 

till eleverna på rätt sätt”. Detta visar på ett slags frånsägande av ansvar, eftersom 

eleverna måste bli informerade av någon annan för att kunna ta sitt ansvar. Denna 

andra kan vara lärare eller engagerade elever, men det ligger på deras ansvar att 

informera resten av eleverna på skolan vilket hon menar aldrig har fungerat. Om inte 

de engagerade eleverna och lärarna tar sitt ansvar och informerar och ser till att nå ut 

med informationen till övriga elever så har de ingen möjlighet att ta något ansvar för 

jämställdhetsarbetet i skolan. Det visar sig även i citatet nedan där ansvaret läggs på 

lärarna och förskjuts från eleverna. 

 

Michael: Jo absolut. Och, men alltså då handlar det om att då måste lärarna försöka 
liksom se till så att man gör nånting, men om hon själv vill vara utanför, eller vara 
själv, då får hon ju jättegärna vara det. Då är det mer synd om de här som hamnar 
utanför som man försöker få in, men det inte går och det är ju då lärarna måste 
gripa in. […] Och då borde ju lärarna kolla om hon trivs och sådär. Om hon går i 
skolan, hon ska ju ändå gå där i minst ett och ett halvt år till, om inte hon trivs då, 
då blir det ju bara skit utav det. 

 

Det mest intressanta i detta citat är hur Michael talar om de elever som inte har en 

plats i gruppen som att de hamnar utanför. Valet av ordet frånskriver skuld och lägger 

ansvaret på den person som har hamnat utanför. Det indikerar att det inte finns några 

andra aktörer än den person som har hamnat utanför som är delaktiga i den 

processen. Det är intressant ur ett nyliberalt perspektiv där individen står i centrum 

som ansvarig för sina egna handlingar vilket pekar på att det är personens eget ”fel” att 

den hamnar utanför. Det är även intressant att lärarna förväntas gripa in och göra 

personen i fråga delaktig i en grupp av elever där de själva inte är delaktiga. Eller ens 

har möjlighet att bli delaktiga på samma villkor som eleverna själva. Detta skulle 

kunna hänga ihop med informanternas syn på lärarna som personer med makt. Det 

verkar som att Michael här menar att lärarna skulle ha makten att förändra en grupps 

sammansättning bara genom sin auktoritet som lärare. Här återfinns en tanke om 

skolan som fostrande institution där lärarna ska agera som föräldrar som griper in och 

ställer orättvisor tillrätta. 

       På lärarnas ansvar ligger även att göra lektionerna roliga och intressanta så att 

eleverna vill gå dit. De har även ett ansvar som dels går ut på att se varje elev som en 

individ och ta fram det bästa hos den individen, dels att vara pedagogisk i sitt sätt mot 

eleverna och framhålla deras bra och positiva sidor och inte fokusera på det motsatta. 
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Alva: Ja för respekt är ju inget man ger, respekt är ju något man måste få för att ge 
tillbaka. Och det är ju likadant, det är ju mycket härligare att höra på ett prov om 
någon säger så här ”ja du hade 8 rätt” än att säga så här ”ja du hade 3 fel” det är 
mycket lättare, om någon säger rätten så blir man ju gladare för det än att höra 
felen. Det är ju liksom, det är lättare att höra (mummel)… Lärare ska kämpa med att 
försöka få fram det positiva hos eleven, och inte klanka ner på det som är negativt 
för en elev som klankar den är ju inte nöjd med någonting, en elev som är nöjd den 
är ju, ja antingen engagerar den sig eller så är den tyst liksom, den försöker inte 
förstöra lektionen. 

Caroline: Ja precis. Så det borde vara lite mer peppning, så, tycker jag också. ”ja 
men du klarar det nästa gång” 

Alva: Försöka få lite ”ja men tänk på det här” eller vad som helst, försöka hjälpa 
mera. 

 

Här återfinns ett exempel på hur Caroline och Alva önskar att lärare skulle ta ansvar 

för att hjälpa och stötta eleverna, de vill bli sedda av lärarna som ska känna deras 

positiva och negativa sidor. De vill att lärarna ska se dem som individer och behandla 

dem alla lika vilket är definierat som lärarnas uppdrag i Lpo94 och Lpf94. Att de inte 

känner att de blir bemötta som individer och att lärarna inte kämpar för att få fram det 

positiva hos individen är ett tecken på att jämställdhetsuppdraget som är givet lärarna 

inte åtföljs. De känner sig inte sedda som individer och den känslan blir inte mindre av 

att lärarna alla gånger inte kan elevernas namn utan hänvisar till dem som ”du där i 

blont hår” eller liknande. 

       Ansvaret för en jämställd skola förefaller alltså, enligt informanterna, mest ligga på 

lärarna som i egenskap av auktoriteter har makten att initiera förändringar och 

engagera eleverna i dessa, deras ansvar är både konkret och förebyggande. Elevernas 

ansvar för jämställdhet i skolan verkar ligga på ett mer konkret plan där alla anser att 

det är allas ansvar att gripa in om de ser några uppenbart orättvisa förhållanden eller 

mobbning. 

 

Motstånd till förändring 
I den här första och mest utmärkande diskursen om förändring uttalar sig 

informanterna om jämställdhet som att det inte är något värt att sträva efter. Särskilt 

tjejerna har här uttryckt ett motstånd mot förändring. Det är i den här diskursen tydligt 

att framförallt tjejernas förståelse av jämställdhet skiljer sig vida från de definitioner av 

jämställdhet som presenteras under bakgrunden ovan.  

       I de gruppintervjuer som utfördes med killarna för sig och tjejerna för sig så 

ställde jag frågan vad jämställdhet betydde för dem och de svar jag fick var följande: 

 

Lisa: Okej, jag tänkte börja med att bara fråga vad jämställdhet betyder för er? 

Michael: Såhär rakt ut bara? 
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Lisa: Ja såhär rakt ut, vad tänker ni på? 

Michael: Ja jämställdhet, helt enkelt… 

Andreas: Jag tänker likadant, tjejer och killar att de har likadant, lika förutsättningar 
och sånt 

 

Det här citatet visar att Michael och Andreas ser jämställdhet som något självklart som 

de inte har problematiserat i någon större grad. Deras uppfattning av jämställdhet 

förefaller ligga i linje med hur jämställdhet definieras av nationalencyklopedin och 

SCB. När jag ställde samma fråga till tjejerna fick jag något mer utförliga svar där 

jämställdhet inte sågs som lika enkelt och självklart som i citatet ovan: 

 

Lisa: Vad betyder jämställdhet för er? 

Hanna: Alltså det jag känner… jag vet inte om man kan kalla det för jämställdhet, 
men i mitt idealsamhälle så ska alla få, alla individer, ska få vad de förtjänar själva, 
inte liksom sett utifrån vad deras föräldrar har lyckats med och sett utifrån vilket kön 
dom har eller vilket land dom kommer ifrån, utan just precis vad den personen har 
lyckats med eller kommit med. Det kanske inte fungerar i alla lägen, men jag tycker 
absolut inte att en man ska få mer betalt, eller att en kvinna ska få mer betalt än en 
man bara för att hon, även fast hon gör ett sämre jobb än vad mannen gör. (Alva: Ja 
man ska…) Så alltså, lika rättigheter, på det sättet att alla får vad de förtjänar även 
fast, det, det är jättesvårt att få någonting sånt att fungera, men det tycker jag känns 
rättvisast. 

 

Det är intressant hur Hanna sätter jämställdhet i samband med att individen måste 

förtjäna sina rättigheter, att individen måste ha lyckats med någonting eller ha kommit 

med någonting för att vara förtjänt av rättigheter. Tanken om att förtjäna sina 

rättigheter är starkt kopplade till den traditionella synen på arbetaren som genom att 

sälja sina tjänster får vad de förtjänar i gengäld.76 Individen måste, likt arbetaren, sälja 

sina tjänster och producera för att förtjäna att vara en del av ett jämställt samhälle och 

få åtnjuta de rättigheter som kommer med det samhället. Tanken om den autonoma 

individen är uppenbar i detta uttalande och här finns det en intressant koppling till vad 

Pierre Bourdieu menar är en av de nyliberala tankarna som bygger på en slags 

socialdarwinism där framgång kommer till dem som är ”de bästa och de mest 

intelligenta”77 när Hanna uttrycker en tanke om att det ska vara ”rätt man på rätt plats”. 

Här syns att det är ett aktörsperspektiv som Hanna åsyftar där hon inte ser att det finns 

strukturer som i många fall förhindrar att det blir ”rätt kvinna på rätt plats”. Hon ser 

alltså jämställdhet som något som ligger på en individnivå och inte på en gruppnivå 

där män och kvinnor är de två definierade grupperna. På samma fråga svara Alva på 

följande vis: 

 
                                       
76 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999), s. 13 
77 Pierre Bourdieu, Moteld (Eslöv, 2000), s. 60 
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Lisa: Vad betyder jämställdhet för er? 

Alva: Det betyder väldigt mycket, eller det är en svår fråga för det är ett så stort 
begrepp, men jämställdhet är väl mycket det här… Jämställdhet i mina ögon är, som 
jag har nämnt flera gånger, att jag tycker att man ska ha samma lön för samma 
utförda arbete. Men jämställdhet kan se, eller jag tycker inte att det ska finnas en 
jämställdhet ”såhär” för jag tycker liksom en jämställdhet ska vara väldigt uppluckrad 
på nåt sätt, bara för att vi är olika individer, vi är olika kön, och kommer alltid förbli 
det, och… jag vet inte 

Lisa: Hur menar du uppluckrad? 

Alva: Att liksom det måste finnas luft för var och en liksom, som kön, alltså det går 
inte att en tjej och en kille ska ha samma jämlikhet, för vi är ju inte lika så, så därför 
kan vi inte sträva efter att bli lika heller, tycker inte jag 

 

Det är uppenbart att Alva ser killar och tjejer som två väsensskilda kategorier som 

aldrig kommer att bli annat än just olika och det som jag finner mycket intressant i 

detta uttalande är att hon inte anser att tjejer och killar ska ha samma jämlikhet. Hon 

tycker inte att det ska finnas en jämställdhet ”såhär”, att det ska finnas luft för könen 

att ”vara som de är”. Alva visar här ett typiskt A – B tänkande där killar och tjejer är 

varandras motsatser. Det är intressant hur hon i samma mening identifierar alla som 

individer samtidigt som hon urskiljer killar och tjejer som två väsensskilda kön som är 

och förblir olika. Tanken om alla som individer innebär att det finns utrymme för allas 

olika personligheter vilket Alva tidigare har uttryckt som en faktor till att jämställdhet 

inte skulle vara möjligt.  

 

Alva: […] Och det är ju det, att olikheter kanske inte skapar en jämlikhet men man 
kommer ju aldrig få helt jämt i samhället, och jag tror det är bra att inte ha det helt 
jämt, för om vi skulle ha det helt jämt så skulle det inte finnas några, det skulle inte 
finnas någon variation, för då skulle ju allt byggas inom vissa ramar, och om vissa 
ramar har byggts upp så finns det ingen utveckling. För vi måste ju ha en ojämlikhet 
för att få en utveckling i samhället också. 

 

Alvas definition av jämställdhet sätter jämställdhet och jämlikhet i samband med likhet. 

Det är mycket intressant att hon har den uppfattningen då den definition av 

jämställdhet som ges av bland annat SCB inte handlar om att alla ska vara lika, som i 

att alla ska vara samma slags människa med samma ambitioner, möjligheter och mål i 

livet. Jämställdhet handlar snarare om att alla ska ha samma möjligheter att ha 

ambitioner och mål i livet utan att förhindras eller möjliggöras detta på grund av eller 

tack vare sitt kön. En relevant fråga som då reses är hur skolan implementerar sitt 

jämställdhetsuppdrag eftersom Alva är av den åsikten att jämställdhet skulle innebära 

likriktning och ett stängt handlingsutrymme. Är det den uppfattningen som skolan 

erbjuder när det kommer till jämställdhet? Ytterligare en intressant del i resonemanget 

ovan är talet om jämställdhet som en uppsättning ramar som hindrar människor från 

att utvecklas som individer. Här synes det som att Alva uppfattar att det i ett jämställt 
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samhälle skulle finnas ramar som förhindrar individens utveckling medan det i ett 

samhälle som inte präglas av jämställdhet finns alla möjligheter för individen att 

utvecklas. Det förefaller inte som att Alva är medveten om att det redan finns gott om 

ramar som begränsar individers handlingsutrymme. Om det samhälle vi lever i idag 

betraktas ur ett strukturperspektiv så är det tydligt att det existerar en rad praktiker 

som inte tillåter individer att utvecklas fritt och i vilka sammanhang som helst, sagt 

med Heléne Thomssons ord ”strukturerna verkar inte för jämställdhet, utan för en tyst 

över- och underordning.”78 Genussystemet verkar tvingande för både kvinnor och män 

då vi alla föds in i ett strukturellt system i vilket vi inte alltid har möjligheterna att göra 

fria val, utan vi kan endast välja mellan en rad olika alternativ som är möjliga för oss i 

den position vi befinner oss i.79 Detta innebär till exempel att män ofta inte fullt ut 

accepteras som dagispersonal på grund av pedofilimisstankar, att kvinnor inte ofta 

innehar de högsta chefspositionerna i företagsvärlden, att homosexuella blir utsatta för 

trakasserier och så vidare. 

       Tjejernas uppfattningar om jämställdhet skiljer sig alltså väldigt från hur 

jämställdhet officiellt definieras. De talar i och för sig i termer av allas lika värde och 

ansvar men samtidigt förefaller det som att den förhärskande uppfattningen om vad 

jämställdhet är handlar om likriktning. Detta var tydligt när vi i den sista intervjun 

pratade om hur en jämställd skola skulle kunna uppnås och en diskussion om 

huruvida en jämställd skola skulle innebära att alla tvingades ha slips på sig varje 

torsdag för att då skulle alla vara som killar, eller kjol varje tisdag för då skulle alla 

vara som tjejer uppkom. Det förefaller följaktligen som att de sätter jämställdhet i 

samband med något tvingande, något som skulle tvinga dem att vara annorlunda än 

vad de är idag, de skulle tvingas vara tjejer eller tvingas vara killar. De uttrycker ett 

motstånd mot att tvingas göra sin kön annorlunda. Här finns en koppling till 

performativitetsbegreppet och hur kön görs. Enligt Butler så är kön något som görs 

hela tiden vilket innebär att mina informanter hela tiden gör sina kön genom vissa 

performativa akter. Tjejerna protesterar mot att tvingas göra sina kön annorlunda men 

de uppfattar inte de sätt som de iscensätter kön på idag som inskränkande. Då det 

finns en styrande genusordning så ligger det nära till hands att misstänka att de alla 

iscensätter kön utifrån de förväntningar på tjejer och killar som finns idag, utan att de 

själva behöver vara medvetna om det. 

       Förutom informanternas uppfattningar om jämställdhet så innehåller den här 

diskursen uppfattningar om att jämställdhet inte är något viktigt från några av dem, det 

ses snarare som ett problem i en vuxenvärld. 

 

Johan: Jag tycker det här jämställdhet i skolan tycker inte jag spelar så stor roll, 
egentligen. Okej, det är ju bara det psykiska, det är ju bara ens känslor som såras, 

                                       
78 Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson, Att göra kön (Stockholm, 2004), s. 46 
79 Ibid. s. 34-42 
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det är ju inte ens ekonomi som såras som i det vuxna livet du vet, då får kvinnor 
mindre lön 

Andreas: Ja så ja, så jävla sjukt ju 

Johan: Men här är det ju inte lön 

Andreas: Nu får ju inte tjejer mindre studiebidrag.. 

 

Johan och Andreas uttrycker här att jämställdhet i skolan inte är särskilt viktigt då det 

inte är så att tjejer och killar har olika stora studiemedel och det är ju ”bara” en 

persons känslor som kan såras, inte personens ekonomi. Annat är det ute i arbetslivet 

där de är väl medvetna om att det finns orättvisor. Det är intressant hur de sätter 

pengar före psykiskt välmående och därmed gör pengar till den enskilt viktigaste 

faktorn i ett jämställt samhälle. 

       Ytterligare en annan aspekt av motståndet mot förändring är uppfattningen som 

citatet från Hanna nedan får ge uttryck för, som säger att det känns som att det idag 

strävas efter något som är omöjligt att uppnå genom att felaktigt definiera män och 

kvinnor som två grupper mellan vilka det ska råda jämställdhet.  

 

Hanna: Jag tror att det är problemet med jämställdheten överhuvudtaget, att man 
vill så gärna klumpa ihop och separera, att alla tjejer och alla killar, inte bara, inte 
bara hela gruppen alltså, inte bara människorna, och inte heller bara individerna. Så 
det är antingen det ena eller det andra. Det är så himla svartvitt och det funkar ju 
aldrig. Så länge vi håller på och separerar människor och ser dem som en stor 
klump med likadana människor så kommer vi aldrig bli av med diskrimineringen 
mot könen, och vi kommer aldrig få ett jämställt samhälle. 

 

Här återkommer tanken om den autonoma individen som inte definierar sig med 

någon grupp. Hanna uppfattar att det inom gruppen tjejer inte finns plats för många 

olika sätt att vara tjej på och detsamma inom gruppen killar. Den jämställdhetskamp 

som förs, vilken innebär att män och kvinnor definieras som olika grupper med olika 

förutsättningar med anledning av att sätta fingret på de olika förutsättningarna så att de 

ska kunna bli möjliga att bekämpa80, är det steg som Hanna ser som det största 

problemet. Det verkar som att det är själva den separationen som anses som 

problematisk vilket gör att de fall i skolan där den separationen inte sker anses vara 

jämställda, för där definieras inte tjejer och killar utan alla ses som människor. I de 

fallen anser Alva och Hanna inte att det finns några problem, och då är det dumt att 

skapa dem genom att börja separera tjejer och killar.  

 

Lisa: Innebär det att det är jämställt när man, säg att ni tycker att det funkar, att ni 
inte märker av någonting, tycker ni att det innebär, alltså att det är samma sak som 
att det är jämställt? 

                                       
80 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm, 2003), s. 185-188  
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Hanna: Alltså inte nödvändigtvis, men man tänker, det är inte så att jag tänker ”nej 
det är inte jämställt på min skola” om jag inte känner av det 

Alva: Man känner ju inte såhär ”oohh Hanna fick en större kaka än vad jag fick, nu 
ska jag nog gå och prata med…” det är inte, det är inte nåt som utmärker sig, det är 
inget man mår dålig över, därför finns det inget att ta upp, för när man är nöjd, 
varför gräva i nåt som inte finns, man behöver inte göra fjädrar till en höna, det 
liksom 

Hanna: Det känns dumt att försöka gräva efter såna problem man egentligen inte 
ens vill ha, när man känner att dom inte finns då är det dumt att locka fram dom 

 

I en vardag där Alva och Hanna själva inte känner sig drabbade av ojämställda 

förhållanden verkar det som att det är lätt att dra paralleller mellan jämställdhet och 

millimeterrättvisa även när det kommer till banala saker som kakor. De är nöjda med 

sin skola och reflekterar inte över att det kan finnas andra som drabbas av ojämställda 

strukturer som inte är nöjda med hur skolan arbetar med jämställdhetsfrågor. Detta 

avslutande citat sammanfattar väl hur talet om jämställdhet har sett ut i intervjuerna där 

det genomgående har funnits en uppfattning om att jämställdhet inte är viktigt så länge 

ingen uppenbart mår dåligt av hur det är i skolan.  

 

Vilja till förändring 
Den här delen av förändringsdiskursen står i ett motsatsförhållande till den första delen 

där motstånd till förändring var i fokus. Här är fokus det som informanterna talade om 

när frågan om vad de skulle vilja göra för att skolan ska vara mer jämställd. De 

uttryckte alla att närmare relationer till lärare är en förutsättning för jämställdhet. 

 

Alva: […] Det är viktigt det där med sammanhållning, och det tror jag att man ska 
jobba på, om man vill ha jämställdhet och vill ha att killar och tjejer ska kunna 
arbeta och inte tänka på att det är en kille och en tjej eller vad man ska säga, tänka 
bort könet. Så är det bra att göra många såna här övningar som vi fick göra, såna här 
lära-känna gruppövningar 

Caroline: Ja precis, i början av skolåret 

Alva: Så att man känner att man kommer ihop sig med alla så att man inte blir 
utstött, för om man blir utstött så tror jag att det är lätt att kaxa till sig och ja det går 
snett bara från början 

Caroline Ja precis, de tycker jag också är väldigt bra, för man kommer.. 

Alva: Det skulle vara skönt att ha en sån med lärarna också kanske för att lära 
känna lärarna, för pga. att man går i en sån stor skola så säger ju dom efter ett 
halvår ”ja vad var det du hette nu igen?” man har inte så nära kontakt med några 
lärare. Och då skulle det vara skönt att göra en samarbetsövning med lärare, elever, 
alla lärare, eller alla elever med läraren. 

Caroline Som så här att spela brännboll i början av året, att kanske lärarna är också 
ett lag 
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Alva och Caroline uttrycker här att det skulle vara till hjälp för en jämställd skola om 

de fick lära känna de andra som börjar i samma klass och lärarna utanför skolan. Det 

skulle skapa en sammanhållning som gör att alla respekteras och ses som unika 

individer och leda till en ömsesidig respekt. 

       Förutom aktiviteter tillsammans så menar informanterna att ett fortgående arbete 

med information, seminarier och aktiviteter för lärare är ett måste för att skolan ska 

vara jämställd. 

 

Hanna: Så jag har inget direkt jättekonkret förslag till hur man ska få det att funka, 
men jag tror att man måste få människor att förstå eller de vuxna inom skolväsendet 
att förstå hur viktigt det är att just de här bitarna, just jämställdhet i skolan 

Sadina: Jag tror att man måste, måste liksom ta upp det mera och mer ordentligt 
sådär, försöka engagera sig in i det… 

Hanna: Jag tror inte att det räcker med ett seminarium, under utbildningen till 
exempel eller, när man blir, när man blir introducerad till nya arbetsplatsen, jag tror 
det måste vara hela tiden, inte bara i början utan hela tiden som man arbetar, att om 
man kan ha någon dag en gång i månaden och utvärdera hur det har varit och kolla 
om det är, hur mycket de har upplevt själva. 

 

I detta citat är det återigen tydligt att det största ansvaret för arbetet med en jämställd 

skola ligger på lärarna. Det är deras jobb att inneha kunskaperna som de sedan lär ut 

till eleverna. Elevernas engagemang är svårare att väcka enligt Alva och Hanna, men 

det är ingen omöjlighet om bara rätt medel används. 

 

Lisa: Tror ni att det skulle vara nån idé att försöka dra igång nånting tillsammans 
med andra elever, liksom inte bara från eran klass utan, från skolan att dra igång 
nån form av jämställdhetsgrupp kanske, att ta upp såna här frågor 

Hanna: Alltså inte som i grupp likadant som nåt sorts festkommitté eller ett mindre 
elevråd eller trivselråd för det tycker jag aldrig har funkat för även fast det kanske 
har dykt upp en grupp så känner jag att jag har aldrig märkt nån speciell skillnad, 
förutom att på skolan hemsida så har det dykt upp en grupp på elevorganisationer 
ungefär. Men temadag, eller just mer information till allihopa på ett roligt sätt tror jag 
skulle ge mer 

Alva: Ja i såna fall flera, än såhär smågrupper, för att det kommer inte ut, det märker 
jag som är med i grupper att vi kommer inte ut med informationen riktigt, det är för 
dåliga förhållanden så, därför skulle det nog vara bra med en, en heldag kanske en 
jämställdhetsdag och prata om jämställdhet och kanske ta in flera klasser och kanske 
inte bara vara våran klass 

Hanna: Ja precis, och inte bara ha föreläsningar om det utan ha, egentligen mycket 
såna här grejer kan man trixa med hur mycket som helst och göra det till värsta 
roliga grejen, man kan ha nån såhär sketcher, frågesport och liksom såna grejer, och 
sen debatt. 
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De menar att det med rätt sätt att informera skulle gå att göra mycket och skapa 

diskussioner och debatt. Vikten av att diskutera är även Michael inne på. Han efterlyser 

möjligheter för elever att på lektionerna få ta ställning till olika moraliska frågor som 

kan handla om jämställdhet, homosexualitet, rasism etcetera och föra diskussioner 

kring detta. 

 

Michael: Verkligen gå ut och pränta in i varje elevs huvud att det är okej att yttra 
sina åsikter, ”varsågod, sitt och diskutera hur mycket ni vill men så fort du börjar 
kränka en annan person då gör du fel” och det tycker jag att man ska lära folk redan 
på dagis, man löser så mycket mer med ord än med nävar eller värre. 

 

Det sammantagna intrycket som informanternas förslag ger är att det finns en hel del 

att arbeta med på deras skolor, men att det är fullt möjligt om bara elever och lärare 

tillsammans engagerar sig. De efterlyser ett samarbete där allas åsikter tas på lika stort 

allvar och ett kollektivt arbete för jämställdhet som är fortgående. Här är talet om 

individen inte särskilt dominerande vilket är intressant då det ovan är väldigt starkt. 

Det förefaller som att individtänkandet endast sträcker sig till en viss gräns efter vilken 

man vill att det ska finnas ett kollektiv som står beredda att ta ansvar. 

 

5. Avslutande diskussion 
I informanternas berättelser om skolan framkommer det att genusordningen är rådande 

då killarna oftast är normen och tjejer och killar anses inte vara kunniga och duktiga 

inom samma områden och ämnen. Killarna är norm under lektionerna där det figurerar 

både genusordningar där tjejerna är underordnade killarna och genusordningar där 

killarna är underordnade den hegemoniska maskuliniteten samt genusordningar där 

tjejer underordnas tjejer i form av en normativ femininitet. Det råder även stark 

heteronormativitet inom skolans och i informanternas berättelser framkommer att 

homosexualitet av vissa elever anses vara avvikande och hotande. Detta tolkar jag som 

att de homosexuella eleverna inte anses göra sitt kön på rätt sätt, vilket innebär att rätt 

sätt är att vara heterosexuell. 

       Det projekt som ligger till grund för denna uppsats utgår från en fördelning av 

utbildningsprogram som är problematisk då hänsyn inte tas till de socioekonomiska 

faktorer som verkar tillsammans med kön. Det är endast könsaspekten som har givits 

utrymme och ingen hänsyn tas till att jämställdhet inte bara hänger samman med kön 

utan även med klass, etnicitet, sexualitet och ålder med mera. De styrdokument som 

projektet utgår ifrån, det vill säga skollagens och läroplanernas skrivningar om 

jämställdhet, föreföll inte vara särskilt väl förankrade hos mina informanter vilket kan 

tolkas som att jämställdhet inte är ett stort diskussionsämne i skolan idag. 

       Det mest framträdande i informanternas tal om jämställdhet i skolan är det 

motsägelsefulla i att de på samma gång anser skolan vara jämställd och inte jämställd. 
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Det förefaller som att denna dubbelhet bottnar i att de anser sig själva vara jämställda 

och inte utsatta för ojämställda strukturer medan de menar att det i skolan finns 

ojämställda förhållanden. De jämställda förhållandena visar sig i att de känner att de 

blir respekterade av sina klasskamrater, de har lärare som ser dem som individer och 

de känner sig trygga i sina respektive självvalda grupper. De ojämställda förhållandena 

visar sig främst i lärarnas attityder till eleverna som enligt mina informanter ofta var 

nedervärderande och byggd på förutfattade meningar om tjejer och killar. Det visade 

sig finnas en rad förväntningar på hur tjejer och killar ska göra kön för att vara just tjej 

eller kille. De visar sig även i tydliga hierarkier mellan olika utbildningsprogram där de 

som går ett program med estetisk inriktning är ansedda som konstiga och till utseendet 

annorlunda. Detta verkar bottna i en föreställning om att det på utbildningarna med 

estetisk inriktning finns många elever som utmärker sig genom bland annat sina 

kläder, till skillnad från hur det ser ut på Samhällsvetenskapliga och 

Naturvetenskapliga programmet där de flesta är klädda efter senaste mode och ser ut 

som en i mängden. Detta skapar en norm för hur man ska se ut och majoriteten som 

uppfyller normen anser sig därmed stå över de elever som utmärker sig genom att inte 

falla inom ramarna för normen.  

       På frågan om skolan är jämställd anser jag inte att det går att svara något annat än 

nej då det finns alltför mycket i mina informanters berättelser som visar på motsatsen. 

På frågan om mina informanter anser att skolan är jämställt svarar jag både ja och nej. 

Ja – skolan är jämställd för deras egen del. Nej – skolan är inte jämställd då de ser att 

det finns förhållanden som inte är jämställda Frågan är om informanterna ansluter sig 

till uppfattningen att skolan att jämställd för att det är något man ”ska” göra för att 

jämställdhet är förknippat med något positivt, eller om det kanske är för att de inte har 

definierat begreppet jämställdhet som de upplever skolan som jämställd. Det förra kan 

då tyda på att det är lättare att ansluta sig till ett ja eftersom ett nej kräver mer 

förklaring och att man är insatt i frågan än ett ja. Det är tydligt att uppfattningarna om 

vad jämställdhet skiljer sig åt mellan tjejerna och killarna. Killarna menar att 

jämställdhet innebär lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter mellan män och 

kvinnor och de reflekterar inte särskilt mycket mer över det. Tjejerna å sin sida anser 

också att jämställdhet handlar om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, men 

lägger även in en extra dimension i det som jag uppfattar som att de anser att 

jämställdhet handlar om att tvinga människor att bli exakta kopior av varandra samt att 

jämställdhet skulle innebära att samhällets och individens utveckling stannar upp. 

Detta finner jag skrämmande då det indikerar att skolan kapitalt har misslyckats med 

att förmedla budskapet om vad en jämställdskola innebär. Det blir i och med dessa 

skilda uppfattningar tydligt att jämställdhet inte är något som diskuteras i särskilt hög 

grad i skolan. Jag ser tjejernas föreställning om att jämställdhet är lika med likriktning 

som symptomatiskt för den bristande diskussionen om jämställdhet som borde vara 

ständigt pågående. Att Alva och Hanna känner att de i en jämställd skola skulle bli 
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tvingade att framställa sig själva annorlunda är förståeligt att de oroar sig för. De är 

rädda att de inte ska få agera som autonoma individer.  

       Talet om individen är mycket utmärkande i uppsatsen och informanterna anser 

att alla har ett fritt val och själva väljer hur de vill presentera sig själva i skolan, om 

man vill vara tyst, eller om man vill vara den som hörs och syns. Men samtidigt 

berättar de att man måste skrika för att göra sig hörd och få uppmärksamhet, och 

informanterna uttrycker att det finns de tysta elever som inte vågar yttra sig, vilket 

leder till funderingar om deras uppfattningar om att det är ett fritt val är felaktiga. De 

tysta eleverna kanske inte känner att de har möjlighet att välja att höras och synas för 

att de inte känner sig bekväma med att tvingas in i rollen som högljudd, vilket innebär 

att deras tystnad inte är ett fritt val. I deras tal om individen syns tydliga nyliberala 

influenser vilka innebär att individen står i centrum för tankar och idéer. Individen får 

aldrig offras för kollektivets väl. Detta synsätt verkar vara rådande i den skola där 

homosexuella ungdomar utsätts för trakasserier utan att några åtgärder tas. Även fast 

de elever som blir utsatta för trakasserierna inte vill anmäla mobbarna så har 

personalen på skolan anmälningsplikt. Men det förefaller som att, trots att det skulle bli 

en bättre skolmiljö för alla elever på skolan, så flyttas inte de elever som utsätter andra 

för trakasserier till en annan skola. De offras inte för kollektivets välmående. Det finns 

en stark heteronormativitet i skolan som är så pass dominerande att de elever som blir 

utsatta för trakasserier anser att det är något de gör bäst att vänja sig vid. 

       I det stora hela är det ingen av informanterna som vill definieras som del av ett 

kollektiv, som killar eller tjejer. Deras fokus är på individen och de förefaller inte se 

kön som någon avgörande faktor för hur de bemöter människor. De är naturligtvis 

präglade av sin samtid där kön är en av de mest dominerande sorteringskategorierna, 

men de sätter ändå individen främst och ser kön som något sekundärt. Så långt allt väl 

eftersom det är vad jämställdhetskampen har som mål. Dock kände jag att det i många 

fall blev väl individcentrerat och att de inte alls kunde se att det finns över- och 

underordnande strukturer som begränsar individens handlingsutrymme. De 

genusstrukturer som finns och som verkar begränsande för både tjejer och killar är 

ingenting som mina informanter är medvetna om. Detta skulle kunna hänga ihop med 

att killarna, som en del av genusordningen, är norm och därför inte drabbas lika hårt 

av sådana strukturer medan tjejerna starkt opponerade sig mot att bli betraktade som 

en del av ett kollektiv kvinnor som betraktas som hjälplösa offer, och därför inte vill se 

att det kan finnas strukturer som över- och underordnar, utan de lade istället ansvaret 

på individen. Hur man ser detta beror på om man betraktar det ur ett 

strukturperspektiv eller ett aktörsperspektiv. Om man betraktar dylika exempel, som 

de tysta eleverna, ur ett nyliberalt influerat aktörsperspektiv så är det naturligt att anse 

att det är individens handlingar oberoende av yttre inflytanden som är orsaken. Intar 

man ett strukturperspektiv i betraktandet så framstår det klart att över- och 

underordnande strukturer har stor inverkan på hur ordningen i skolan ser ut. 
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        Föreställningen om individen som ett fritt väljande subjekt är förhärskande. Den 

går hand i hand med den nyliberala ordningen som döljer och maskerar 

begränsningar, och gör att talet om jämställdhet tolkas just som ett intrång på denna 

frihet snarare än en möjlighet till mer frihet. I informanternas tal om jämställdhet 

definieras två grupper, män och kvinnor, som verkar uppfattas som styrande för hur 

man ska vara. Informanterna ser sig själva som först individ, sedan tjej eller kille. Det 

är intressant hur individen fritt väljer och hur individen får stå till svars för sina egna 

handlingar, samtidigt som det finns förväntningar på att ett kollektiv ska finnas där för 

att ta ansvaret för förändringar och orättvisor. 
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Sammanfattning 
Jag har genomfört en intervjustudie med fyra gymnasieungdomar i Luddelunda. 

Uppsatsen syfte är att undersöka gymnasielevers uppfattningar om hur läroplanens och 

skollagens skrivningar om jämställdhet följs på deras skola, samt hur de vill att 

jämställdhetsarbetet ska se ut. Den andra delen av syftet är att kritiskt granska 

projektets utformning och utgångspunkter med avseende på hur föreställningar om 

kön presenteras. Dessa två syften med frågeställningar kommer att behandlas under 

två delar av analysen. De frågeställningar som jag ämnar besvara är: 

 

Undersökningen 

c. Hur jämställd uppfattar gymnasieeleverna att deras skola är? 

d. Hur vill gymnasieeleverna att jämställdhetsarbetet skall se ut och genomföras? 

Granskning av projektet 

b. Hur ser projektets utformning och utgångspunkter ut med avseende på hur 

föreställningar om kön presenteras. 

 

Uppsatsens empiriska material består av projektbeskrivningen för Rädda Barnens 

projekt Ungas åsikter om jämställdhet samt de intervjuer som jag har gjort med Alva, 

Andreas, Hanna och Michael. Materialet har analyserats med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen och Norman Faircloughs tredimensionella modell. Den fokusering på 

maktrelationer som den kritiska diskursanalysen har lämpar sig väl för den studie jag 

har genomfört. I analysen har teorier om konstruktioner av femininiteter och 

maskuliniteter av Yvonne Hirdman, R.W. Connell och Judith Butler använts. Hirdman 

har i sina teorier renodlat olika typer av femininiteter för att visa på vilka stereotypa 

föreställningar det finns om kvinnor. Connell visar i sin teori hur maskuliniteter skapas 

och upprätthålls bland män och kvinnor. De begrepp av Butlers rika begreppsapparat 

som jag har använt är den heterosexuella matrisen och dess fokus på 

heteronormativitet samt performativitet och dess fokus på iscensättandet av kön. 

       Den första delen av analysen behandlar projektets utformning och 

utgångspunkter med avseende på hur föreställningar om kön presenteras. Projektets 

utformning med de tänkta utbildningarna saknar ett intersektionellt perspektiv där 

hänsyn tas till att jämställdhet är beroende av fler faktorer än bara kön. Projektets 

utgångspunkter, det vill säga skollagens och läroplanens skrivningar om jämställdhet 

definierar män och kvinnor vilket är en binär uppdelning som stöder ett osagt 

antagande om heterosexualitet. I skrivningarna definieras män och kvinnor istället för 

att använda orden personer eller individer vilket indikerar en dold uppfattning om att 

det finns maskulina och feminina särdrag. Då denna dolda uppfattning utgör lärarnas 

styrdokument finns en risk att de agerar därefter och ser killar och tjejer som 

väsensskiljda. 
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       Analysens andra del behandlar hur informanterna uppfattar och upplever 

jämställdhet i skolan. De anser alla att skolan är jämställd och de menar att själva har 

de inte upplevt några ojämställda förhållanden. Trots att de intygar att skolan är 

jämställd så fanns det fler tecken på motsatsen i intervjuerna. Ett tydligt exempel på 

ojämställda förhållanden är lärarnas makt över eleverna som gör att vissa av dem 

känner att lärarna ser ner på dem. Det förefaller också vara vanligt att särskilt 

idrottslärarna behandlar tjejer och killar olika och menar att killar är starkare och bättre 

på idrott än vad tjejerna är. Informanterna uttrycker också att det finns en hierarkisk 

ordning bland utbildningarna där deras estetiska inriktning rankas lägre än Samhälls- 

och naturvetenskapliga programmen. 

       Det finns bland informanterna en förhärskande syn på att individen är ett fritt 

väljande subjekt. Detta var bland annat tydligt då de ansåg att det handlar om att den 

som tar ordet är den som får utrymme att prata i klassen, och att detta endast hade att 

göra med personlighet att göra. Det finns tydliga nyliberala influenser i deras tal om 

individen i skolan. 

       I diskussionerna om vem som är ansvarig för att skolan ska vara jämställd 

menade de att det är allas ansvar, men det föreföll som att de ändå ansåg att lärarna 

bär det största ansvaret. Elevernas ansvar var att gripa in om de såg några uppenbara 

orättvisor eller mobbning, medan lärarnas ansvar var att starta ett förändringsarbete 

som eleverna sedan kunde delta i. 

       Det fanns hos tjejerna ett motstånd till förändring då de uppfattade jämställdhet 

som något tvingande som skulle innebära att alla skulle tvingas vara likadana och det 

skulle inte finnas något utrymme för individen. Killarna definierade jämställdhet som 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för män och kvinnor, vilket tjejerna också 

gjorde, men det fanns även föreställningen om jämställdhet som något tvingade hos 

dem. 

       Vidare fanns det även önskningar om förändringar hos dem alla samt förslag på 

hur detta förändringsarbete skulle kunna gå tillväga. Ingen av dem trodde att det skulle 

göra varken till eller från om rektorn stod och pratade inför skolan och kom med 

förmaningar och uppmaningar utan samtliga efterlyste ett samarbete mellan lärare och 

elever där diskussioner och debatter skulle föras fortlöpande under skoltiden. 

Relationerna mellan elever och lärare måste bli starkare för att skolan ska kunna bli 

jämställd. 

       Sammanfattningsvis så anser informanterna att deras vardag i skolan är jämställd 

och de märker inte några ojämställda strukturer. Skolan som institution anser jag dock 

inte kan anses vara jämställd då det finns så pass många indikatorer på motsatsen.  
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