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The purpose of this essay was to study how surroundings form young peoples 
gender and where gender patterns are maintained. This was done by interviewing 
12 students from two advanced classes at a comprehensive school in a small town 
in the southern parts of Sweden. The students where divided into four groups. 
Two groups with three boys in each, and two groups with three girls in each. We 
used R.W. Connells gender theory to analyse our material. The essay was based 
on the idea that gender is constructed and maintained within different systems in 
society. The main systems are school, family and after school activities. It showed 
that young people aren’t passive receivers in their gender formation, but take an 
active part in both giving and receiving gender. They also challenge gender 
patterns by breaking the standards of society. It also showed that girls and boys 
have different views on gender and what it is.  
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Förord 
 

Vi är två socionomstuderande som har skrivit en C-uppsats om tonåringars 

upplevelse av genusinlärning och var de anser att genusmönster upprätthålls. Vi 

har genomfört våra intervjuer på en högstadieskola i en stad i Skåne. Vi vill tacka 

eleverna som ställt upp som intervjupersoner. Vi vill också tacka lärarna på skolan 

som har varit mycket tillmötesgående och hjälpt oss för att få tag på 

intervjupersoner. Till sist vill vi också tacka vår handledare, Tina Matsson, som 

har ställt upp och gett oss nya infallsvinklar och idéer. 

 

Nicklas Askman 

Nina Brobeck 
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1. Inledning 
 

1.1. Problemformulering 

 

Historiskt sett så har samhällets, eller mäns, syn på kvinnan generellt varit 

nedvärderande. Men hur har det yttrat sig i skolans värld? Skolans historiska roll 

har varit att uppfostra pojkar till män och flickor till mödrar. Pojkarna skulle, både 

genom tillrättavisning och aga, formas till ansvarstagande starka män. Då flera 

statliga utredningar visade att den fysiska konditionen hos eleverna på läroverken 

var dålig, bestämdes det att pojkarna regelbundet skulle gymnastisera och även 

öva militär exercis. De fick marschera i takt fram och tillbaka på skolgården. 

Detta då man ville skapa ett starkt och tåligt släkte, till nytta för fosterlandet. 

(Stahlman, 1998) 

 

Flickor däremot hade som främsta uppgift att vara makor och mödrar, vilket 

avspeglades i deras undervisning. Till exempel läste flickor kemi för 

vardagsbehov, nyttig klädsömnad och litterär bildning, ämnen som ansågs nyttiga 

för att kunna fostra framtida söner till män. Det intressanta är att slöjd, som idag 

för många är ett relativt populärt ämne, inte fanns på pojkarnas schema. Däremot 

skulle man läsa avancerad matematik, något som i sin tur flickorna inte fick läsa. 

De fick istället läsa något som kallades vardagens matematik. (Stahlman, 1998) 

 

Idag lever vi i ett samhälle som av vissa beskrivs som jämställt, men är det 

verkligen det? Forskning visar att tjejer och killar blir behandlade annorlunda 

redan som små. Det har visat sig att mammor är mer lyhörda och har större 

tålamod med bebisar av manligt kön. Pojkar verkar även uppfostras att vara 

högljudda och våldsamma, något som inte premieras hos flickor. Mot detta står de 

som anser att de skillnader som finns mellan könen är biologiska. Att män är 

aktiva och kvinnor passiva, att män är aggressiva och kvinnor förförande. De 

anser att våra beteende är ett resultat av gener och hormoner, inte socialt arv. 

(Arrhenius, 1999) 
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Med detta som bakgrund vill vi undersöka hur ungdomar uppfattar sig själva och 

genus i relation till tre olika system som de befinner sig i; skola, fritid samt hem 

och familj. Dessa områden har vi valt då vi anser att ungdomarna befinner sig där 

en stor del av sin tid. Vi vill även undersöka hur genus konstrueras och 

upprätthålls. 

 

Vi är medvetna om att mycket av genusinlärningen sker på ett tidigt stadium i 

livet. Vi tycker dock att högstadieperioden är ett intressant skede i ungdomarnas 

liv. Vår förförståelse är att det är en intensiv period i en ungdoms liv, med mycket 

förändringar, och däribland sociala förändringar. Det är en tid då de ska hitta sig 

själva i ett samhälle med normer och värderingar om hur man ska vara. Puberteten 

inträffar och många ungdomar känner ett behov av att frigöra sig från sina 

föräldrar och samhällets krav. Vi har också uppfattningen om att det inte finns så 

mycket forskning som baseras på ungdomar i denna ålder. Forskning verkar oftast 

inrikta sig på mindre barn eller vuxna. Vi tror att högstadieelever har mycket att 

tillföra genusforskning då det händer mycket i deras liv.  

 

1.2. Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ungdomar påverkas av sin omgivning i sin 

genusinlärning och var genusmönster upprätthålls. Detta i relation till de olika 

system ungdomarna befinner sig i, såsom skola, fritid samt hem och familj. 

 

1.3. Frågeställningar 

 

• Vem påverkar ungdomarna i deras genusinlärning? 

• Hur uppfattar ungdomarna olika genusmönster i samhället?  

• Hur ser de på maskulinitet och femininitet? 

• Var upprätthålls stereotyper av genus? 
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1.4. Metod 

 

1.4.1. Metodval 

 
Vårt empiriska material har insamlats genom gruppintervjuer och enkäter. Vi har 

genomfört fyra gruppintervjuer med tre deltagare vid varje tillfälle. Med vårt syfte 

som bakgrund har vi valt att göra intervjuer med uppdelningen flickor för sig och 

pojkar för sig. Detta för att vår förförståelse är att flickor tar mindre plats om 

killar är med vid intervjutillfället. Fördelningen har varit lika mellan könen, sex 

flickor och sex pojkar. Intervjuguiden berörde fyra olika områden; skola, fritid, 

hem och framtid (se bilaga 1).   

 

Vi valde att intervjua högstadieelever i åttonde klass. Vi ville ha intervjudeltagare 

från två olika klasser, då vi trodde att svaren skulle bli annorlunda. Detta då vi 

förmodade att eleverna kunde bli påverkade av sina klasskompisars tidigare 

medverkan. Vi önskade att intervjupersonerna själva skulle ha ett intresse av att 

bli intervjuade så en av oss besökte, med lärares tillstånd, två klasser i en 

högstadieskola i en liten stad i Skåne. Eleverna fick information om projektet och 

därefter fick de som var intresserade anmäla sitt intresse. I en av klasserna var fler 

än sex elever intresserade varpå lottning avgjorde urvalet. I den andra klassen var 

först sex intresserade. Då vissa av dem av olika anledningar inte kunde delta, blev 

urvalet beroende av lärarens engagemang. Detta då hon letade upp ersättare för 

bortfallet.  

 

I början av intervjun fick deltagarna fylla i en enkät (se bilaga 3). I enkäten ville 

vi bland annat ha reda på om de hade månadspeng eller veckopeng och hur 

mycket de hade. Det visade sig dock att flera intervjupersoner inte hade 

månadspeng eller veckopeng varpå vi i all hast fick lägga till detta alternativ. 

Anledningen till enkäterna var att vi ville göra en jämförelse mellan killar och 

tjejers månadspeng. Detta för att se om det fanns någon skillnad och om man 

kunde följa denna skillnad upp i vuxenlivet.  
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1.4.2. Genomförande 

 

Intervjuerna tog plats i ett avskilt rum på den skola eleverna går på. Intervjuerna 

bandades med bandspelare samt inspelningsbar mp3 spelare. Detta för att vi skulle 

kunna höra alla intervjupersoner tydligt. En av intervjuerna genomfördes så sent 

på eftermiddagen att skoldagen tog slut och elever från omkringliggande klassrum 

strömmade ut i korridoren. För att våra intervjupersoner skulle kunna hämta sina 

tillhörigheter i klassrummet, pausade vi intervjun och fortsatte när det hade lugnat 

ner sig i korridoren.  

 

För att intervjuerna skulle ge oss ett så stort material som möjligt deltog vi båda, 

en av oss som aktiv intervjuare medan den andra antecknade, observerade och 

ställde följdfrågor efter varje område. Enligt Jan Trost (2005) kan det finnas en 

risk med att vara mer än en intervjuare, då intervjupersonen kan känna sig i 

underläge. Då vi hade grupper om tre intervjupersoner ansåg vi att detta aldrig var 

aktuellt att ta upp till diskussion. Vi tycker att denna metod har passat oss mycket 

bra då den observerande har kunnat ställa följdfrågor och få en annan infallsvinkel 

än intervjupersonen. Den observerande har också haft större möjlighet att 

upptäcka om någon information har missats. 

 

Vi har under hela arbetets gång suttit tillsammans med empiri, analys och 

diskussion. Detta för att kunna diskutera det insamlade materialet, funderingar och 

formuleringar. Vi har även skrivit större delen av C-uppsatsen tillsammans. Först 

vi slutredigering delade vi upp arbetet för att kunna arbeta smidigare med olika 

delar av uppsatsen. 

 

1.4.3. Bearbetning av data 

 

Vi transkriberade bandinspelningarna ord för ord, för att inte tolka materialet. Vi 

delade upp klasserna, klass 8x och klass 8y. Detta har vi gjort då eleverna i de två 

klasserna har svarat på olika sätt och det har varit lättare att jämföra killar och 

tjejers svar inom klassen. Vi har också använt klassindelningen då vi inte fått 

några skiftningar inom klassen men kan jämföra det med den andra klassen. Vi 
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använde oss av fingerade namn för att intervjupersonerna ska vara anonyma. Vi 

anser att materialet blir lättare att följa då man använder namn på 

intervjupersonerna. Ungdomarna från 8x är Erik, Daniel, Patrick, Karin, Anna och 

Lisa. Ungdomarna från 8y är Björn, Martin, Hampus, Emelie, Camilla och 

Louise.  

 

Vi gick igenom vårt transkriberade material för att hitta likheter och skillnader i 

svaren. Vi fann vissa teman i svaren. Dessa teman använde vi när vi delade upp 

den information vi fått. När vi arbetat ett tag med dessa teman insåg vi att de inte 

var optimala och vi bytte till de teman som arbetet idag är uppbyggt kring. Dessa 

teman är skola, fritid, hem och familj samt kvinnligt och manligt. Utifrån våra 

teman försökte vi finna svar som kunde visa ungdomarnas syn på genus. Denna 

information analyserade vi sedan med hjälp av tidigare forskning samt genusteori 

utifrån R.W Connells Om genus (2003).  

 

 

1.4.4. Resultatens tillförlitlighet 

 
Vi funderade över elevernas engagemang och deras avsikter med att vara med i 

intervjun. Vi såg en risk med vårt sätt att göra urvalet då elever som vill missa 

lektioner går med på att intervjuas. Detta skulle kunna leda till att vi skulle få en 

viss typ av elever i intervjuerna. Dock uppfattar vi att så inte blev fallet då 

eleverna hade olika avsikter med att delta. Trost (2005) menar att det finns en risk 

med gruppintervjuer då de tystlåtna kanske inte kommer till tals och de 

”pratglada” lätt tar över. Detta har vi försökt motverka genom att låta varje 

intervjuperson svara på var fråga och därefter lämnat plats för diskussion. Vi såg 

ändå att vissa intervjupersoner tog mer plats och svarade mer utförligt på frågorna 

och detta ser vi också i analysen. 

 
Vi anser att vår intervjuguide fungerade. Dock kan man alltid i efterhand ändra 

frågorna. Vi märkte, under vårt arbete med materialet, att vi inte hade någon 

användning av vissa svar. 
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Vi har inte haft någon användning av den information enkäterna gav oss, då vi 

ansåg att svaren inte blev tillförlitliga. För att kunna använda informationen skulle 

vi behövt lämna ut enkäter till fler elever så vi hade haft ett större material att 

jämföra.  

 
1.4.5. Etiska överväganden 

 
Trost (2005) menar att det kan vara en etisk fråga då intervjupersoner vid 

gruppintervjuer inte har tystnadsplikt och att det som sägs i gruppen kan användas 

mot individen. Detta har vi försökt undvika genom att i början av intervjun ge 

deltagarna möjligheten att inte svara på frågor de anser vara känsliga samt att när 

som helst kunna avsluta intervjun. Dock anser vi inte att våra frågor har kunnat 

uppfattas som känsliga. 

För att intervjun skulle gå etiskt riktigt till fick eleverna information med sig hem, 

som föräldrarna skriftligt fick godkänna (se bilaga 2). Detta då vi anser att det är 

etiskt fel att intervjua barn utan föräldrars godkännande. Lärarna på 

högstadieskolan uppmanade oss också att få godkännande från föräldrarna, då 

detta tillvägagångssätt skulle vara det mest etiskt riktiga. 

 

Vi använde enkäter för att viss information vi ville ha reda på kanske kunde vara 

känslig att ta upp i gruppen. Sådan information kunde vara exempelvis 

månadspeng och föräldrars yrke. Det visade sig att dessa frågor inte var så 

känsliga som vi från början trott. Dock ser vi positivt på det faktum att vi använde 

enkäter för dessa frågor då vi ansåg att det var det mest etiskt riktiga. 

 

1.4.6. Källkritik 

 

Vi har kommit i kontakt med mycket litteratur kring ämnet genus. Dock har vi fått 

sovra bland denna litteratur, då vi ansåg att den inte var tillförlitlig. Vi är 

medvetna om att den litteratur vi har använt oss av är riktad mot ett visst område. 

Författarna har redan en uppfattning inom området och vill med sin forskning och 

litteratur vidareutveckla denna uppfattning. Vidare anser vi att böcker som Om 

Genus av R.W. Connell (2003) visar på den problematik som finns inom 

forskningsområdet. 
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1.5. Tidigare forskning 

 

Det finns mycket forskning när det gäller hur barn fostras till pojkar och flickor. 

Däremot finns det inte så mycket när det gäller ungdomars situation i hemmet och 

på fritiden. Därför anser vi att det är intressant att just undersöka ungdomars 

uppfattning av genus inom dessa områden. Det finns dock en hel del forskning 

som tar upp hur killar och tjejer behandlas i skolan. Vi kommer att presentera en 

del här. 

 

I sin artikel ”Men killarna är så sura på oss…’ Om ett lärorikt försök med 

varannan-fråge-metoden.” skriver Gunilla Molloy (1987) om sitt experiment med 

att ge killar och tjejer lika mycket plats i klassrummet. Det visade sig nämligen 

när hon förde statistik över vem hon gav ordet till att det överhängande var 

killarna som fick komma till tals. Hon började dela ut ordet jämlikt vilket ledde 

till osäkerhet i klassen. När resten av klassen anpassat sig, var det fortfarande en 

grupp som reagerade starkt. Det var de tjejer som var bäst i klassen. Enligt Molloy 

verkade det som om tjejerna var rädda för att få för mycket uppmärksamhet. 

Molloy ställde sig då frågan vilket som var viktigast, att bli bekräftad för sitt 

intellekt eller för sitt kön?  

 

Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson (2003) skriver i sin bok Att göra kön 

hur vi idag har ett jämställdhetsideal som säger att kön inte får spela någon roll. 

Kvinnor och män kan formellt sätt göra samma saker. Det finns inga hinder för en 

kvinna som vill bli astronaut eller en man som vill bli sjuksköterska. Men 

författarna pekar på att det fortfarande finns ett över- och underordningssystem 

när det gäller könsbekräftelse. För att bli bekräftad som tjej eller kvinna måste du 

vara relativt underordnad pojkarna. För att vara ”rätt”, ska du göra det som killar 

gör och kunna det som killar kan, men inte riktigt lika bra. Författarna beskriver i 

boken olika situationer i livet och i samhället då kön spelar roll.  

 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) pekar också på forskning som visar att både 

killar och tjejer anser att tjejerna är i majoritet om de tar mer än 40 procent av 

platsen eller tiden i klassrummet. De tar upp ett exempel med 
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matematikstuderande där det fanns fler manliga än kvinnliga studerande. 

Studenterna delades därför upp så att det blev en grupp med 50 procent kvinnor 

och 50 procent män och en grupp med bara män. De kvinnliga studenterna 

klagade över att de var i majoritet i gruppen. På frågan om hur stor andel 

kvinnorna ansåg sig utgöra blev svaret att de var minst 80 procent. Detta trots att 

det var en jämn fördelning av kvinnor och män. 

 

Barrie Thorne (1993) beskriver i sin bok Gender play om de fältstudier hon 

utförde på två nordamerikanska primärskolor. Hon var med överallt och kunde på 

så vis iaktta barnens samspel med varandra och med lärarna. När hon påbörjade 

sin studie var den allmänna uppfattningen att det fanns två könsroller, en manlig 

och en kvinnlig. Utifrån dessa socialiserades pojkar och flickor in i den rätta 

rollens normer och förväntningar. Thorne tittade på hur de yngre barnen snappade 

upp genusbeteende från de äldre barnen. Men hon såg att det inte enbart fanns 

genusskillnader. Ibland hände det att barnen inledde aktiviteter där skillnaderna 

inte spelade någon roll. Pojkar och flickor var inte permanent separerade i olika 

världar, och de spelade inte bestående motsatta roller. Hon såg att genusskillnader 

var situationella då de uppstod i vissa situationer och åsidosattes i andra. Hon såg 

även att barn inte enbart var passiva mottagare av genussocialisering. De 

påverkade varandra och vuxna.  

 

Barnombudsmannens (2001) rapport Båda är bäst typ belyser skillnader mellan 

killar och tjejer genom en undersökning de låtit utföra. Undersökningen handlar 

om killar och tjejers roller och villkor i skolan. Den visar bland annat på att tjejer 

anser att de har fördelar som tjejer i skolan samt att både killar och tjejer anser att 

killar har större frihet på fritiden. 

 

Barnombudsmannens (2003) rapport Vem bryr sig? vill beskriva ett brett 

perspektiv på barn och ungas synpunkter inom olika områden. Bland annat tar 

rapporten upp ungas idrottsengagemang. Ungefär 60 procent av de tillfrågade 

ungdomarna i rapporten var med i någon idrottsförening. Av dem var en något 

större andel pojkar. 
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1.6. Genusteoretiska utgångspunkter 

 

1.6.1. Genus 

 
Genus härstammar från latinet och betyder bland annat härkomst, stam, kön och 

slag. (Nationalencyklopedin, 2007) Genus handlar inte om att se skillnader utan 

istället sätta fokus på relationer. Genus är en konstruktion och handlar främst om 

de sociala relationer där individer och grupper agerar. (Connell, 2003) 

 

1.6.2. Genuskonstruktion 

 

Vi kommer att använda oss av Robert W Connells (2003) genusteori från hans 

bok Om Genus. Vi har valt denna teori då den beskriver hur den största delen av 

genusprocessen sker när vi är barn och unga, men att den fortsätter genom hela 

livet. Connell menar att människan varken föds till man eller kvinna. Han menar 

att man lär sig och utvecklar femininet samt maskulinitet. Han anser att det är 

viktigt att inte fastna i de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män, det 

viktiga är istället att sätta fokus på relationerna.  

 

Connell menar att en förklaring till hur vi tillskriver oss genus måste innehålla 

både motsättningarna i ungdomars utveckling och det faktum att den lärande inte 

är passiv, utan aktiv i sin genusprocess. En individ som är uppväxt i ett 

genuspräglat samhälle deltar hela tiden aktivt i de genusrelationer hon stöter på. 

Connell anser att bland annat familj och skola har stor betydelse i ungas liv, men 

att det finns motstridigheter inom dessa institutioner. Olika lärare representerar 

femininitet och maskulinitet på olika sätt utifrån sin egen bakgrund och sina egna 

värderingar. Även inom familjen finns motsättningar då föräldrar kan vara oense 

om hur flickor och pojkar ska uppfostras. Dessa institutioner fastställer inte 

nödvändigtvis vad de unga lär sig, men de skapar konsekvenserna av vad de unga 

gör. Exempel på konsekvenser är vilka risker de unga tar, vilka erkännanden de 

får och vilka nätverk de får tillgång till. (Connell, 2003) 
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Enligt Connell så skapas genus aktivt i mötet mellan människor då man kopierar, 

skapar och improviserar fram strategier för att hantera de situationer där 

genusrelationer är närvarande. Om dessa strategier är framgångsrika, så fortsätter 

man utveckla dem för att till slut utkristallisera dem till specifika mönster för 

femininitet och maskulinitet. Med detta menar Connell att man skapar olika 

genusmönster för olika situationer som man hamnar i. Han menar att man inte 

enbart skapar ett mönster, utan att man kan skapa flera, kanske motstridiga, 

mönster samtidigt. Vidare tror inte Connell att det finns fasta stadier för en 

individs genusutveckling. Det finns inga fasta regler för hur man tillägnar sig 

genus utan det påverkas av den kultur, klass och tid som individen lever i. Inget 

liv är förutbestämt. (Connell, 2003) 

 

Även om vi är aktiva deltagare i genusinlärningen, så lär vi oss vilka de rådande 

genusmönstren i samhället är. Vi kan välja att inte delta i dessa mönster, men vi 

kommer inte heller glömma bort dem. Connell anser att det är svårt att bryta de 

mönster man vuxit upp med. Samtidigt förändras de över tid då vi gör aktiva val 

bort från de rådande genusmönstren. (Connell, 2003) 

 

1.6.3. Connells kritik mot socialisationsteorin 

 

Connells resonemang kan tyckas ligga nära socialisationsteorin som ofta används 

för att beskriva hur genus skapas. Dock riktar Connell stark kritik mot 

socialisationsteorin då han anser att den inte räcker till för att förklara 

genusordningen i samhället. Socialisationsteorin menar att olika 

socialisationsagenter, så som skola, familj och vänner, överför de sociala normer 

eller förväntningar som gäller för den unga flickan eller pojken. När man följer 

normerna så leder det till positiva sanktioner från omgivningen, så som 

uppmuntran från föräldrar och kamrater, bra betyg i skolan eller ett bra jobb. Om 

man däremot bryter mot normerna, utsätts man för negativa sanktioner. Dessa 

sanktioner kan bestå av allt från rynkade pannor till misshandel på skolgården. 

Genom de positiva respektive negativa sanktionerna lär sig barnet vad samhället 

förväntar sig av det och över tiden kommer, enligt socialisationsteorin, denna 

inlärning att resultera i ett automatiskt beteende. Normerna blir därmed 



 14 

internaliserade av barnet, som senare kommer att föra dessa normer vidare genom 

att påföra positiva och negativa sanktioner på sin omgivning. Connell anser att 

vissa delar av socialisationsteorin på ett korrekt sätt beskriver hur man tar till sig 

genus. Dock har teorin brister och Connell anser att dessa brister är så allvarliga 

att teorin bör avskaffas. (Connell, 2003) 

 

Enligt socialisationsteorin finns det en könsroll för pojkar och en för flickor. 

Connell anser att det är felaktigt. Enligt honom finns det flera olika mönster för 

maskulinitet och femininitet som delvis påverkas av klasskillnader och den 

etniska mångfalden. Som exempel menar han att det är stor skillnad mellan en 

företagsledares och en renhållningsarbetares femininitet. (ibid.) 

 

Den allmänna uppfattningen om genus rör sig kring tanken om skillnader och 

motsatser mellan kvinnor och män. Dessa skillnader kan till exempel vara att 

kvinnor är mer känslosamma och att män är mer aggressiva. Socialisationsteorin 

är i grunden en variation av denna genusmodell som bygger på olikheter. Enligt 

Connell är skillnaden mellan könen en myt. Detta grundar han på forskning som 

visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors och 

pojkars och flickors egenskaper. Vid de tillfällen då forskning visar att det finns 

skillnader mellan könen, så är de små jämfört med de skillnader som finns inom 

könen. (ibid.) 

 

En annan brist med socialisationsteorin, enligt Connell, är att den vill visa på att 

aktiva agenter överför normer till passiva mottagare, vars enda uppgift är att 

internalisera de värderingar som tilldelas dem. Connell anser att verkligheten inte 

ser ut så. Han menar istället att individen alltid är aktiv i genusprocessen. Här 

pekar han på en undersökning gjord av Barrie Thornes som visar att barnen på 

skolgården tar upp de värderingar och normer som de får från omgivningen, men 

att de inte passivt accepterar dem. Undersökningen visar att de går över 

genusgränserna och provar sig fram i sin genusinlärning. Socialisationsteorin 

bortser, enligt Connell, också från det motstånd som många ungdomar gör mot 

den normala definitionen av genus. Som exempel nämns pojkar som inte är 

intresserade av idrott och tjejer som vill bli astronauter. (ibid.) 
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Connell tar också upp att socialisationsteorin enbart är inriktad mot 

könsrollsnormerna. Den räknar inte med de olika val som ungdomar kan göra, 

ofta utan någon påverkan utifrån. Connell visar på olika konflikter och 

motsättningar som sker i ungdomens liv, som att ta avstånd från endera föräldern 

för att ty sig till den andre. Det är inte så att den unge misslyckas med att 

internalisera föräldrarnas genusmönster, det är istället så att den unge kan förkasta 

dem och kritisera föräldrarnas ideologier. De söker efter något föräldrarna inte 

står för. Connell har här hämtat inspiration från Freuds psykoanalys som säger att 

människor ofta utvecklas åt flera håll samtidigt. Han menar att denna teori 

beskriver motsättning och konflikt på ett bättre sätt än socialisationsteorin. (ibid.) 

 

1.7. Disposition   

 

Vi har nu redovisat syfte, problemformulering och metod. Vi har också beskrivit 

tidigare forskning. Därefter har vi gått igenom R.W Connells teori om hur genus 

konstrueras, som vi använder oss av i avsnitt två, ungdomars vardag, som är vårt 

empiri och analysavsnitt. Detta kapitel kommer efter denna disposition och är 

uppdelat i fyra stycken, skapade utifrån våra frågeställningar och vår 

intervjuguide. Det första stycket är skola och avhandlar hur ungdomar upplever 

genus inom skolans värld. I stycke två, som handlar om fritid, redogör vi för hur 

ungdomarnas fritid är konstruerad utifrån genus och hur de själva ser på den tid 

och det engagemang de lägger ner. I stycke tre tar vi upp hem och familj och hur 

ungdomars genus påverkas av föräldrars uppdelning av sysslor. Det fjärde stycket 

handlar om kvinnligt och manligt. Detta avsnitt behandlar ungdomarnas syn på 

könsattribut och hur de vill att genusmönster ska se ut. Härefter kommer den 

avslutande delen där vi sammanfattar och diskuterar vår analys och våra resultat. 
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2. Ungdomars vardag 
 

Vi kommer i det här stycket att integrera vår empiri med analys. Kapitlet 

innehåller fyra övergripande avsnitt med blandad empiri och analys. De fyra 

övergripande kapitlen är: skola, fritid, hem och familj samt kvinnligt och manligt.   

 

2.1. Skola 

 
Utifrån området skola frågade vi ungdomarna hur de uppfattar sin situation med 

utgångspunkt från sitt kön. Vi valde detta område då ungdomar tillbringar en stor 

del av sin tid här. Skolan tror vi en är viktig mötesplats och på så vis påverkar den 

ungdomarnas genusinlärning genom deras interaktioner. Inom skolan kommer 

ungdomarna i kontakt med många människor och relationer skapas, relationer där 

genus blir synligt.  

 

2.1.1. Utrymme 

 

Killarna i klass 8x anser att de tar lika mycket plats som tjejerna. Killarna nämner 

aldrig under intervjutillfället att de är dubbelt så många killar än tjejer i klassen. 

De verkar inte reflektera över skillnaden i antal. Daniel säger: 

 

”Ibland tar ju tjejerna rätt mycket plats och så ibland 

tar killarna rätt så mycket plats. Ibland, oftast är det 

jämnt.”  

 

Dock ser tjejerna i samma klass skillnader både i antal och hur mycket plats man 

som kille och tjej tar i klassrummet. Anna beskriver det på följande sätt: 

 

”Det är många killar i klassrummet. Vi är 17 killar och 

9 tjejer, så att killarna syns och hörs men där finns ju 

även tjejer som låter rätt mycket och vill synas också. 

Det är väl mest killarna som dominerar, tror jag” 
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Killarna är i majoritet i klassen. Trots detta kan de inte se skillnader i vem som tar 

utrymme. När tjejerna ibland utmanar de rådande genusmönster, som säger att 

tjejer ska vara passiva, så blir skillnaden ännu mer otydlig. Tjejerna berättar i 

intervjun att de inte tar mer plats än killarna i klassrummet och på så vis anser 

varken killar eller tjejer att tjejerna tar mest plats. 

 

I den andra klassen, 8y, är både tjejer och killar överens om att det är killarna som 

tar mest plats i klassrummet. Emellertid utrycker tjejerna att det finns en tjej som 

syns och hörs i klassrummet. Emelie beskriver hennes sätt att ta plats så här: 

 

”Hon har rätt… hon argumenterar mot lärarna så har 

hon alltid rätt. Hon har någonting och… liksom, en 

anledning och det har inte killarna.”  

 

Tjejen som tar plats gör detta, enligt tjejerna, på ett annat sätt än killarna. Hon 

utmanar rådande genusmönster och lärare. Hon säger emot lärare och tar på så vis 

plats i klassrummet. Killarna nämner inte tjejen när vi pratar om vem som får 

mest utrymme i klassrummet. Hon tar tillsammans med de andra tjejerna i klassen 

inte mer plats och tid än killarna och på så vis märker de inte hennes försök att 

påverka genusmönstret, hon blir inget hot. 

 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) pekar på forskning som visar att både killar 

och tjejer anser att tjejerna är i majoritet om de tar mer än 40 procent av platsen 

eller tiden i klassrummet. De tar upp ett exempel med matematikstuderande där 

studenterna delades upp så att det blev en grupp med 50 procent kvinnor och 50 

procent män. Kvinnorna ansåg sig utgöra minst 80 procent, detta trots att det var 

en jämn fördelning av kvinnor och män. 

 

Tjejerna i 8x berättar att både killar och tjejer är stimmiga i början av lektionerna 

och de är alla tuffa mot varandra. Tjejerna berättar att de provar att vara som 

killarna, de låter och vill ha uppmärksamhet på samma villkor som killarna. 

Utifrån våra intervjuer har vi insett att tjejerna, i samspel med killarna, går in i en 

annan roll där de är mer som killarna, tuffa och stimmiga. De utmanar normer för 

att få del av den plats som killarna har. Tjejerna kopierar till viss del killarnas 
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beteende och blir därigenom lite mer stimmiga och stökiga än vad som förväntas 

av dem. Connell (2003) beskriver ungdomar som aktiva deltagare i sin 

genusprocess. De tar in värderingar och normer från sin omgivning, men 

accepterar inte alltid dessa utan provar andra vägar i sin genusinlärning, precis 

som tjejerna i 8x gör. Thornes (1993) studie visar att killar och tjejer hela tiden rör 

sig över genusgränser. Thorne anser att genusskillnader är situationella, eftersom 

de skapas i vissa situationer och åsidosätts i andra. Vi anser att genusordningen 

aldrig åsidosätts av killarna. Det är tjejerna i den här åldern som får anpassa sig 

för att passa in i killarnas situation. De blir mer maskulina för att göra anspråk på 

den plats som killarna har. Tjejernas beteende påverkar killarna som då har 

svårare att se att det är de som är i majoritet och har mest plats och tid i 

klassrummet.   

 

2.1.2. Komplex maskulinitet 

 

Tjejerna i 8y uttrycker att det är de ”coola” killarna som hörs och syns mest. Det 

är de killar som har dåliga betyg, sitter och skriker i klassrummet och slåss i 

korridoren. Killarna betecknas med utmärkande maskulina egenskaper. Här får 

killarnas maskulinitet konsekvenser. Connell (2003) menar att omgivningen inte 

avgör vad ungdomar lär sig, men att den däremot skapar konsekvenser av 

ungdomarnas handlingar. Konsekvenserna för de ”coola” killarna blir dåliga betyg 

då de inte sköter skolarbetet. Samtidigt blir de ”coola” i kamraternas ögon då 

dåliga betyg och stökighet premieras som maskulina drag, enligt våra 

intervjupersoner. När tjejerna ska beskriva killarna mer ingående anser de att 

deras beteende inte är ”coolt”, tvärtom anser de att killarna beter sig väldigt 

omoget. Utifrån tjejernas uttalande anser vi att tjejerna här aktivt går emot den 

genusordning som säger att killar ska vara aggressiva och ta mycket plats för att 

vara maskulina.  

 

De ”coola” killarna ställs mot de elever som kallas ”nördar”. Definitionen av en 

nörd är enligt tjejerna en som gör sina läxor. Dessa ”nördar” ingår inte i den 

genusordning som tjejerna fått inlärt. De är skötsamma och lugna, något som 

annars är kvinnliga attribut. Detta påverkar hur omgivningen ser dessa killar. 
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Under intervjun benämner aldrig tjejerna dessa elever utifrån kön, något som för 

övrigt i intervjun verkar viktigt. De ”coola” killarna och de ”coola” tjejerna 

benämns med kön medan ”nördarna” varken är killar eller tjejer. ”Nördarnas” 

egenskaper gör det svårt för tjejerna att applicera kön på dem. Enligt Elvin-

Nowak och Thomsson (2003) är det svårt att bemöta personer som inte direkt 

visar vilket kön hon eller han tillhör genom utseende eller egenskaper. 

 

I klass 8x definierar tjejerna också elever som ”coola” och ”nördiga”, dock med 

andra ord. Här är det intresset för sport som räknas. Karin beskriver olika grupper 

i klassen: 

 

”Vi har de som inte är så sportintresserade, de där mer, 

vad kan man kalla det… Men de går för sig själva. Sen 

så är det de som man kallar de populära killarna, de 

som är sportintresserade då som håller samman, så de 

är lite mer busigare.” 

 

Karin har svårt att benämna de killar som inte är sportintresserade då sport är 

väldigt viktigt för både killar och tjejer som vi har intervjuat i klass 8x. Tjejerna 

berättar att de sportintresserade killarna är de som är populära. De är busiga och 

de hörs och syns mest. Med utgångspunkt i rådande genusmönster, menar vi att 

tjejerna definierar killarnas maskulinitet utifrån idrottsintresse.  

 

 

 

2.1.3. Att bli sedd och uppmärksammad 

 

I intervjuerna med ungdomarna fick vi ta del av hur lärarna behandlar 

ungdomarna utifrån kön, person och vilken av skolklasserna de tillhör. När det 

gäller lärares uppmärksamhet kan vi se en skillnad både när det gäller tid i 

klassrummet och bestraffning av felaktigt beteende. Killarna i klass 8y säger att 

de ofta får tillsägelse eller blir ignorerade om de inte räcker upp handen innan de 

svarar. Vi förstår, utifrån svaren från tjejerna i samma klass, att lärarna inte är 
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konsekventa i deras bemötande av ungdomarna. Detta grundar vi på att tjejerna 

säger att de aldrig upplevt att de blivit tillsagda eller ignorerade då de svarat utan 

att räcka upp handen.  

 

I klass 8x är skillnaden mindre. Där svarar både killar och tjejer att de blir 

tillsagda och att frågan går vidare när de inte räcker upp handen. Däremot berättar 

killarna i 8x att det finns en skillnad i behandlingen av killar och tjejer när det 

gäller försenad ankomst. De uttrycker att de kvinnliga lärarna är mer stränga mot 

killarna än de är mot tjejerna. Om en kille kommer för sent så kan han bli 

bestraffad med avstängning från fritidsgården, en regel som ska gälla alla. Dock 

har ingen tjej, enligt killarna, blivit avstängd. Erik beskriver det så här: 

 

”När killar kommer för sent och det är en kvinnlig 

lärare eller så, så blir de jätte sträng. Och sen om en 

tjej i vår klass kommer för sent så är, gör det inte så 

mycket. Så har vi då att om man kommer för sent så 

kanske man blir avstängd från [fritidsgården] och sånt 

och vi är de ända som blivit det, tjejerna har aldrig 

blivit det.” 

 

Utifrån vad killarna berättar får de uppmärksamhet då de kommer för sent till 

lektion. De blir utpekade av läraren och blir bestraffade och på så vis blir 

uppmärksamheten negativ. Trots detta är det ändå killarna som får 

uppmärksamheten och får plats, plats som tjejerna inte får då de är försenade.  

 

Tjejerna i klass 8x berättar inte om avstängning från fritidsgården. Däremot säger 

de att lärarna oftast riktar sin uppmärksamhet mot stökiga killar och att de elever, 

killar och tjejer, som sitter tyst och väntar på sin tur, får vänta länge. Anledningen 

till att lärarna går till de stökiga eleverna är enligt Karin för att killarna inte ska 

”gnälla”. Detta håller Lisa och Anna med om. Lisa beskriver det så här: 

 

”Så ibland är det så att de som egentligen är tysta och 

väntar på hjälpen får inte den utan det är de som stör 
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och är i vägen för andra som får hjälpen, bara för att 

läraren ska få de att bli tysta.” 

 

Eftersom det är killarna som tar mest plats och är mest högljudda i klassrummet så 

går de före i kön. Detta med förväntningar från lärare att det ska bli lugnare i 

klassrummet, enligt tjejerna.  

 

Alla intervjupersoner berättar att de någon gång har blivit tillrättavisade. De flesta 

för att de har pratat så högt att de stört undervisningen. Det finns dock skillnader 

mellan killar och tjejer. Under intervjuerna framkommer det att killarna oftare går 

runt i klassrummet och stör, medan tjejerna oftare sitter ner på sina platser och 

pratar eller skriver lappar. Vad vi inte får ut av materialet är hur ofta killar 

respektive tjejer blir tillrättavisade. Men som vi tidigare visat är det killarna som 

tar mest plats i klassrummet och får stor del av uppmärksamheten, både positiv 

och negativ. 

 

2.1.4. Förtur som tjej 

 

Samtidigt som tjejerna ser att killarna får mer tid i klassrummet så upplever de att 

de får privilegium i andra situationer i skolan. Emelie påpekar att man faktiskt kan 

få lite förtur som tjej, då läraren förväntar sig att man som tjej är duktig och att 

man är någon som läraren kan lita på. Lisa känner att lärarna oftast är på deras 

sida eftersom de är tjejer och att lärarna säger till killarna när de retas med 

tjejerna.  Barnombudsmannen har kommit fram till samma resultat i sin årsrapport 

till regeringen 2001 Båda är bäst, typ. I denna rapport redovisas att tjejer tycker 

att det är en fördel att vara tjej då man kan charma till sig fördelar hos till exempel 

lärare.  

 

Killarna uppmärksammar också att tjejerna blir behandlade annorlunda och får 

privilegium, då främst av kvinnliga lärare. Detta beskriver de i samband med 

försening och avstängning till fritidsgården. Daniel säger: 
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”Det händer ofta att de kommer från [fritidsgården] till 

exempel kanske tio minuter sent till lektion med ett 

paket nudlar och sånt. Men de blir ändå inte 

avstängda”.  

 

Det är lärarna som till stor del skapar och upprätthåller genusordningen i 

klassrummet, då det är tillåtet för killarna att ta plats. Lärarna försvarar också 

tjejerna som om de skulle vara mindre och svagare. Lärarnas bemötande av 

eleverna, tror vi, speglas utifrån deras egna värderingar och deras egen 

förförståelse. Connell (2003) anser att skolans komplexitet har stor betydelse i 

barn och ungdomars genusinlärning. Han menar att lärarna representerar olika 

mönster av maskulinitet och femininitet inför eleverna och dessa mönster är ett 

resultat av mångfalden i lärarnas egna liv.     

 

2.1.5. Elevernas uppfattning av lärare 

 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att ungdomarna anser att skillnaderna mellan 

manliga och kvinnliga lärare är diffus. En del elever säger att det finns skillnader 

mellan manliga och kvinnliga lärare medan andra säger att det inte finns några. 

Björn anser att de kvinnliga lärarna i större utsträckning ger tjejer fördelar och att 

de manliga lärarna i större utsträckning ger killar fördelar. Detta händer kanske 

inte alltid, säger han, men han kan se att det finns en skillnad.  

 

Lisa och Karin uttrycker att skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärare är att 

de kvinnliga väntar på svaret och försöker hjälpa dem att svara, medan de manliga 

försöker stressa fram ett svar. Lisa tycker att de manliga lärarna har mindre 

tålamod med tjejerna. Karin säger: 

 

”Våra manliga i alla fall är… Tycker jag så mycket 

mer surare mot en. När man frågar så tittar de på en 

som jag är jättedum i huvudet.”  
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Däremot anser Anna att det inte finns några skillnader mellan könen. Hon tror att 

det är personligheter i sig som skiljer lärarna åt, inte att de är kvinnor eller män.  

 

Emelie i klass 8y säger först att hon inte kan se några skillnader som har med kön 

att göra, men när hon har tänkt efter en stund så säger hon: 

 

”De äldre kvinnliga har ju mer så… tolerans mot 

killarna, antar jag, för de förväntar sig det, de har 

liksom det i sin hjärna redan att ’ja, men killarna 

brukar ju vara lite så korkade’. De säger det också ’ja, 

men killarna är ju värst’ och sånt. Men det är inte det 

egentligen nu för tiden.” 

 

Ungdomarna uppfattar lärarna på olika sätt, förmodligen utifrån sina egna 

värderingar och erfarenheter. Detta visar också att det inte är så lätt att placera in 

kvinnor och män i olika fack då könsolikheten inte är en självklarhet. Det är svårt 

att se skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare då de representerar olika 

mönster av maskulinitet och femininitet. Enligt Connell (2003) finns det inte 

några könsskillnader. Han menar att skillnaderna är större inom könet än vad de är 

mellan könen.  

 

2.1.6. Föräldrarnas engagemang i skolan 

 

Vi har valt att fråga vem av föräldrarna som går på föräldramöte och 

utvecklingssamtal för att få en bild av föräldrarnas engagemang i skolan. Vi valde 

denna fråga då vi har uppfattningen av att dessa möten och samtal finns på alla 

skolor. Hälften av ungdomarna berättar att det är mamma som följer med på dessa 

möten i skolan. Resterande berättar att båda föräldrarna går eller att det är den 

förälder som hinner. Daniel berättar att det är mamma som går på 

utvecklingssamtal då hans pappa har jobb i en annan stad och har på så vis svårare 

att gå ifrån arbetet. Något vi tycker är intressant är att det oftare är båda 

föräldrarna som engagerar sig i killarnas skolgång. Det är också vanligare att det 

bara är mamma som engagerar sig i tjejernas skolgång. Pappan har i de flesta fall 
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arbete långt från hemmet och det är han som står för det sociala livet i form av 

idrottsaktiviteter. Detta tror vi påverkar vem av föräldrarna som går på 

utvecklingssamtal och föräldramöte. Det kan tänkas att det är mamma som har tid 

eftersom hon oftare sköter de dagliga sysslorna i hemmet.  

 

2.1.7. Upprätthållande av genusstereotyper 

 

En fråga vi ställde oss när vi påbörjade vårt arbete, var om skolan upprätthåller 

genusordningar på något sätt genom att dela in killar och tjejer i olika aktiviteter. 

Det visade sig, utifrån ungdomarnas svar, att den enda gång de är könsuppdelade, 

är under sportaktiviteter.  

 

Intervjupersonerna från 8x berättade att idrottsrådet beslutat att den årliga 

volleybollsturneringen ska vara indelad i tjej- och killag, en aktivitet som tidigare 

varit gemensam. Detta reagerade både killar och tjejer i klass 8x på. Killarna 

ansåg att det var fel, då det inte längre var lika kul att spela. Tjejerna ansåg att det 

var orättvist då de inte längre trodde sig kunna vinna trots att de skulle spela mot 

andra tjejer. Tjejerna tror sig behöva killar i laget för att ha en chans till seger. Vi 

anser att tjejerna upprätthåller genusordningen då de tror att de inte kan vinna utan 

killar i laget. De anser att de tjejer som inte är sportintresserade inte tillför något 

till laget då de oftast inte är aktiva i idrottssammanhang. De upprätthåller också 

stereotyper genom att säga att tjejerna är dåliga på sport och att alla ”andra” tjejer 

är rädda för bollen. Killarna som inte är sportintresserade och de tjejer som är det 

nämns inte i sammanhanget. Samtidigt tycker killarna att ”det är roligare när det 

är blandat” och vill gärna ha blandade lag.  

 

I klass 8y nämns inte volleybollsturneringen. Vi tror inte att dessa två 

intervjugrupper har reflekterat över frågan i samma utsträckning då de antagligen 

anser att det är ett bra beslut. Detta grundar vi på killarnas svar på frågan om 

uppdelning i skolan. De berättar att de ibland på idrotten är uppdelade killar och 

tjejer. Det blir ”lite mer jämnt och lite mer spel och så… för båda” säger Hampus 

och ser denna uppdelning som positiv för båda parter. Tjejerna nämner inte denna 
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uppdelning. Detta kan bero på att tjejerna i klass 8y inte är lika sportintresserade 

som killarna. 

 

Vi anser att könsuppdelningarna förstärker genusstereotyper då denna uppdelning 

i skolan enbart finns inom idrottssammanhang. Det visar att killar kan och är 

duktiga på sport medan tjejer är sämre. Då de är blandade får tjejer spela på 

samma villkor som killar och detta kan då utmana rådande genusmönster. Men det 

är en komplex fråga, för samtidigt anser tjejerna i 8x att de andra tjejerna blir 

passiva och inte vill ta bollen. Könsblandning kan bidra till att tjejerna själva 

förstärker stereotypen att tjejer inte kan. Om man då delar upp tjejer och killar så 

ger man tjejerna en chans till att utvecklas och bli bättre inom idrott eller i alla fall 

våga visa att de också kan. 

 

2.1.8. Genus i skolan  

 

På vår fråga om hur de tycker att det är att vara kille respektive tjej i skolan 

svarade killarna att det var bra. De trodde inte att det fanns någon direkt skillnad 

mellan att vara kille eller tjej. Den skillnad de kunde peka på var att de som killar 

är lite bättre på idrott och att fler killar än tjejer är intresserade av idrott. Detta 

leder till att de också kan umgås och hitta på aktiviteter tillsammans på rasterna.  

 

Tjejerna tror inte att det är lättare att vara tjej än att vara kille i skolan. Tjejerna i 

klass 8x uttrycker att de är mer utsatta medan tjejerna i klass 8y uttrycker att de 

inte är det. De är istället utsatta på ett annat sätt än killarna. De beskriver 

ryktesspridning och glåpord, både från killar och från tjejer, men också sexuella 

trakasserier. ”En förra veckan knäppte upp hennes bh så att hela skiten trilla av” 

berättar Emelie och hänvisar till Camilla i intervjugruppen.  

 

Tjejerna i klass 8x beskriver hur de utsätts för trakasserier, både fysiska och 

psykiska. Tjejerna tror att killarna medvetet går över gränsen för att visa att de är 

starkare. Lisa beskriver denna kraftmätning på detta sätt:  
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”Det är grupptryck mellan killar att ’terra’ varandra 

och sen ’terra’ oss. Liksom skryta mellan varandra att 

man liksom sagt nått eller gjort nått och det här 

dissandet och sånt som man ska skämta om. Så ibland 

går det för långt.”  

 

Karin beskriver trakasserierna så här: 

 

”Killarna är väldigt mycket på en, alltså… Det är 

väldigt mycket… de försöker ofta psyka en… det är 

väldigt mycket… säga grejor som… snack… massa 

sånt som de egentligen inte menar. Men det blir ändå 

så. De vill inte visa att de inte menar det så.” 

 

Tjejerna tror inte att killarna förstår när de går över gränserna, när deras skämt blir 

för grova. Det är tjejerna som får ta ansvar för killarna då det ligger hos dem att 

visa när killarna går över gränsen. Det krävs, enligt tjejerna, att de blir riktigt arga 

för att killarna ska förstå och be om ursäkt. Tjejerna känner att ursäkterna inte 

alltid är uppriktiga och Lisa beskriver killarna ”som små barn som försöker skoja 

bort förlåtet”. 

 

Utifrån Connell (2003) anser vi att eleverna skapar maskulinitet och femininitet 

genom relationerna i korridorerna. Tjejerna ses som objekt och killarna visar sin 

styrka, sin maskulinitet, genom att trycka ner tjejerna. Detta kan vara ett uttryck 

för att tjejerna inte ska få för sig att ta för mycket plats, de ska veta att killarna är 

starkare. Detta visar sig sen i klassrummet, som tjejerna beskrivit, där det är 

killarna som hörs och syns mest, tjejerna får bara vänta på sin tur. 

 

Tjejerna uttrycker samtidigt att de inte har samma tryck på sig från kompisar att 

vara tuffa, vågliga och modiga som killarna har. De menar därför att det på ett sätt 

kan vara enklare att vara tjej. Trots att killarna kan vara jobbiga så säger tjejerna 

att det skulle bli tråkigt om alla elever skulle vara lika ”döda”.  
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När vi frågar tjejerna i klass 8y om de sexuella trakasserierna och om de sagt till 

lärare så får vi svaret att det inte är lönt. ”De bryr sig inte precis” säger Louise. 

Emelie tror att även om lärarna hade brytt sig så hade det inte varit mycket de 

kunde göra åt det. Hon säger att:  

 

”Det är lite skit samma för det är ju människorna som 

är dumma i huvudet.”  

 

Tjejerna i klass 8x säger tvärtom att lärarna ofta är på deras sida och säger till om 

de ser något. Trots att de som tjejer är utsatta ser de även fördelar med att vara 

tjej. De uttrycker att de är mognare än killarna och de vet var gränserna går. Karin 

säger också att killarna inte har ”det stoppet” som tjejerna anser sig ha.  

 

2.2. Fritid 

 

Inom fritid ville vi få en inblick i hur mycket tid ungdomar spenderar på 

aktiviteter utanför hemmet, hur engagerade föräldrarna är och hur aktiviteterna 

påverkar ungdomarnas genusprocess och självbild. Vi ville se om det är någon 

skillnad mellan killar och tjejer när det gäller tiden de lägger ner på aktiviteter och 

om deras val av aktivitet påverkar deras bild av dem själva. 

 

2.2.1. Aktiviteter 

 

Det är intressant att jämföra tjejers och killars syn på sin fritid och hur mycket tid 

deras olika aktiviteter tar. Många tjejer visar tydligt att de tycker att deras 

aktiviteter tar för lång tid, medan killarna anser att de har tid med både aktiviteter, 

läxor och kompisar. Detta trots att deras aktiviteter i allmänhet tar lika lång tid 

som tjejernas. Karin som idrottar tror inte att hon kommer att fortsätta med sin 

träning nästa läsår. 

 

”Jag tror inte att jag fortsätter ända till nian för att man 

vill ju ha fritid. Man vill ju njuta av sitt ungdomsliv… 

man hinner inte med det liksom.” 
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Hon säger att hon redan skulle ha slutat, men blev övertalad att fortsätta. Hon 

säger också att det är roligt så länge serien är igång. Killarna tycker det är roligt 

att träna medan tjejerna uttrycker att träningen är jobbig. Tjejerna uttrycker också 

att deras fritidsaktiviteter gör att de missar sitt liv. Tjejerna likställer ofta 

fritidsaktiviteter med skola och läxor medan killarna ser aktiviteter som just fritid, 

något som är roligt. Tjejerna uttrycker att de vill ha mer roligt på sin fritid. Med 

detta menar de att de vill ha mer tid med kompisar och mer tid vid datorn. 

Killarna uttrycker däremot att de har tid med kompisar innan de går på sina 

aktiviteter, men detta är om de inte har läxor.  

 

Det finns tjejer i intervjugrupperna som inte har någon fritidsaktivitet, men som 

uttrycker att de gärna vill prova på olika sporter. Anledningen till att de inte gjort 

det är många. I vissa fall får de inte för föräldrarna och i andra fall är det 

ekonomin som stoppar. Vidare tror de inte att de kommer att få delta i en viss 

sport, även om de går dit. Detta beror på att det enbart finns ett killag inom den 

sporten på orten. De har visserligen inte provat och Emelie säger: ”Det hade väl 

gjort skillnad om man hade gått dit.” De tjejer som har fritidsaktiviteter har också 

provat på andra aktiviteter, men har varit tvungna att sluta på grund av att de 

ansåg att de inte hann med allt.  

 

I barnombudsmannens (2003) rapport Vem bryr sig redovisas att ungefär 60 

procent av de tillfrågade ungdomarna var med i någon idrottsförening. Av dem 

var en något större andel pojkar. I vårt material utövar majoritet av eleverna idrott, 

och alla idrottsutövare utövar någon form av bollsport. Däremot är andelen 

mycket större bland killarna än bland tjejerna. Det är endast 3 av tjejerna som 

utövar någon idrott medan alla killar har någon aktivitet. 5 av dem utövar någon 

idrottsaktivitet. Killarna deltar också i högre utsträckning i mer än en 

fritidsaktivitet. Av tjejerna är det endast en som har mer än en fritidsaktivitet.  
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2.2.2. Uppmärksamhet och elitsatsning 

 

Tjejerna och killarna i våra intervjugrupper får olika mycket uppmärksamhet av 

föräldrarna när det gäller deras fritidsaktiviteter. De flesta killar blir körda av 

föräldrarna medan många av tjejerna själva får ta sig till träningen, antingen med 

cykel eller med tåg. Vi vet också att två av killarna har föräldrar som tränar dem i 

lagen. Anna har också en förälder som är tränare inom samma idrott, dock inte i 

samma förening. Hon åker istället till en annan förening och tränar, något som 

enligt henne tar hela eftermiddagen. Det är också oftare papporna som är aktiva 

inom idrotten, medan mammorna står bredvid.  

 

Flera av killarna vill elitsatsa och vill bli professionella inom den idrott de utövar. 

Tvärtemot detta så klagar de tjejer, som utövar eller har utövat samma idrott, på 

att deras tränare är för hård. Karin säger följande om sin tränare: 

 

”Ja, väldigt tävlingsinriktad… väldigt mycket för… det 

är väl mer så att det känns som om vi elitsatsar, alltså 

han är väldigt mycket alltså sträng… och väldigt 

mycket, man känner väldigt mycket press på sig själv 

att man måste prestera väldigt bra… Man får helst inte 

vara sjuk. Man får helst inte vara skadad. Man ska inte 

vara en svagis.” 

 

De känner också att de inte får den träning som egentligen passar dem, då de anser 

att den är för hård. De känner väldigt höga förväntningar på sig från tränarens sida 

då han vill att de ska lägga ner extra tid på träningen hemma. Han förväntar sig att 

de ska ta tid av fritiden för att bli bättre inom sporten. Karin säger att ledaren 

anser att de inte behöver göra läxor för de kan gifta sig rikt och att de bör lägga tid 

på egenträning istället för att sitta vid datorn. Vi anser att ledaren i det här läget 

ser tjejerna som objekt och inte som tjejer. Connell (2003) menar att mäns makt i 

ett heterosexuellt patriarkaliskt samhälle gör det möjligt för dem att se kvinnor 

som objekt och inte som människor. 
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Vi får information om att tränaren, som är man, håller en hög nivå på träningen 

och tjejerna upplever att han har höga förväntningar på deras prestation inom 

idrotten. Han vill att de tuffaste tjejerna stannar i laget, de som vill satsa på 

idrotten. Tränaren vill att tjejerna ska träna hårt då han anser att de från början inte 

är lika duktiga som killarna. De blir inte bekräftade utifrån deras kön då tjejerna 

ifrågasätter hans träningsmetoder utifrån deras styrka och uthållighet. Av våra 

intervjupersoner får vi bilden av en tränare som vill att tjejerna ska träna som 

killar och också prestera utifrån denna norm. Här gäller det att tjejerna blir lika 

duktiga eller bättre än killarna. Två av tjejerna har slutat utöva denna idrott på 

grund av att de ansåg att träningen var för hård och tog för mycket tid. Detta visar 

hur komplext ungdomars genus är. Tränaren antyder till tjejerna att de är objekt 

samtidigt som han tydligt visar att de är subjekt som ska prestera utifrån en manlig 

norm.   

 

I Att göra kön skriver Elvin-Nowak och Thomsson (2003) att tonåren är den tid då 

det är viktigast för oss människor att bli bekräftade utifrån vårt kön. De menar att 

tjejer som utövar en historiskt sett manlig sport, har svårare att bli bekräftade som 

tjejer. De blir istället bekräftade utifrån den idrott de utövar. I motsats till detta är 

killar den idrott de utövar och blir genom den bekräftade som just killar.  

 

Samtidigt finns det tränare inom tjejlag som inte sätter lika stor press på tjejerna 

som ledaren ovan. Anna utövar en annan sport där ledarna satsar på att laget ska 

ha roligt och att de ska ha bra sammanhållning. Hon berättar att det är två ledare, 

en kvinnlig och en manlig, men att det oftast är den manliga ledaren som håller i 

träningen. Anna beskriver att tränaren vill att de ska veta att det är allvar när de är 

ute på planen, och de ska göra det de ska annars kan de lika gärna gå därifrån. 

Hon säger om honom: ”Så han är hård, men ändå på ett bra sätt”  

 

Även här är det den manliga ledaren som håller i sporten. Det kan vara så att 

mannen bekräftar tjejerna utifrån idrotten, medan den kvinnliga ledaren bekräftar 

tjejerna utifrån deras kön. 
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2.2.3. Att vara tjej eller kille 

 

Vi ville gärna veta genom intervjuerna hur de olika grupperna hade reagerat om 

någon av det andra könet hade velat spela med deras lag. Tjejerna var överens om 

att de skulle bli utseendefixerade och att de skulle fnittra mycket. Istället för att 

koncentrera sig på träningen skulle de koncentrera sig på sitt utseende och 

beteende. Karin säger: 

 

”Nog väldigt många som varit fnittriga och ändrat på 

sig själv och ja så sett så professionellt som möjligt 

och så vackra och kvinnliga.”  

 

Anna berättar att hon ser skillnader på sina lagkamrater då killaget tränar efter 

tjejerna. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) säger att det är viktigt för ungdomar 

i tonåren att bli bekräftade utifrån sitt kön. Tjejerna vill hellre visa sin feminina 

sida inför killarna, än att visa att de är duktiga idrottsutövare. I motsats till detta 

har vi killarna som svarar att de inte hade reagerat nämnvärt på en tjej i laget. 

Eftersom det finns ett tjejlag i den sport som de utövar, så tror de att alla hade 

reagerat över om en tjej hade velat spela med dem. Men om tjejlaget inte funnits 

så hade det inte varit några problem. Erik säger: 

 

”Då tror jag inte att jag hade brytt mig så hemskt 

mycket. Klart att hon får spela om hon vill.” 

 

Hampus berättar också om en tjej som spelat i hans fotbollslag. 

 

”Alltså innan… vi hade en tjej som slutade för nån 

månads sen… hon gick till ett annat... till ett annat 

lag… ett tjejlag då… men eftersom hon var så bra så 

var det ingen som märkte det… [att hon spelade 

tillsammans med killarna] hon spelade liksom i nästan 

landslaget.” 
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Vi tolkar detta som att tjejer är välkomna att spela i samma lag som killar, så 

länge de är lika bra eller bättre än killarna. Det är intressant att se att han jämför 

lagets nivå med någon som, enligt honom, hade platsat i det kvinnliga landslaget.  

 

2.2.4. Sport är maskulint 

 

Det är få kvinnliga tränare inom de idrotter som intervjupersonerna utövar. Vi vet 

inte om detta är allmänt inom alla sporter eller enbart inom ”manliga idrotter” 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Den enda av sju intervjupersoner som har en 

kvinnlig tränare är Hampus och det visar sig att det är hans mamma som är tränare 

till laget. Anna hade också en kvinnlig ledare, men tillsamman med en manlig. I 

detta fall var det den manliga ledaren som höll i träningen på plan. Alla 

idrottsutövande killar håller på med samma sport som någon av deras föräldrar 

tidigare har utövat. Det verkar vara pappans idrott som har påverkat killarnas val, 

medan tjejerna aldrig uttrycker att de har blivit påverkade av föräldrarna.  

 

2.2.5. Förväntningar 

 

När det gäller förväntningar från föräldrarna så är det inga tjejer som säger att de 

har några förväntningar från föräldrar på idrottsprestationer. Killarna uttrycker att 

de håller på med idrotten för att det är roligt, inte för att föräldrarna har några 

förväntningar på dem. Däremot så kan Erik och Hampus känna att föräldrarna 

förväntar sig något av deras idrottssatsningar. De har båda två föräldrar som är 

tränare inom idrotten. Erik säger att ”de kanske vill att man ska bli något i 

[idrotten] eller något sånt”.  

 

Hampus kan också tycka att det ibland är jobbigt då båda föräldrarna vill att han 

ska prestera bra inom en av de två idrotter han utövar. Detta tror han beror på att 

båda föräldrarna har varit duktiga spelare just inom denna sport.  
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2.3. Hem och familj 

 

Vi valde hem och familj som ett område då vi vet att föräldrarna har en viktig 

funktion i barn och ungas liv. Föräldrarna påverkar barnen tidigt i livet och lägger 

grunden för deras genusmönster. En fråga vi ställde oss var hur mycket 

föräldrarna och familjens struktur påverkar ungdomarnas egen konstruktion av 

genus?    

 

2.3.1. Mamma städar, pappa fixar huset 

 
Våra intervjuer visar att det faktiskt finns en uppdelning i hemmet mellan 

ungdomarnas föräldrar. Med detta menas att pappa oftare tvättar bilen, gräver i 

trädgården, arbetar med huset och sköter det tekniska, medan mamma oftare 

tvättar, städar och lagar mat. Martin säger: ”… mamma håller lite på med 

matlagning… och pappa ja reste[n]… grävning och sånt”. Killarna säger att det är 

pappa som gör det grova arbetet, något de ser som positivt. Daniel säger: ”Pappa 

gör mer det grova, han byggde vårt hus.” 

 

Trots detta är det en ganska jämn uppdelning av de uppgifter som ungdomarna får 

göra hemma. Det verkar inte spela någon större roll om man är kille eller tjej när 

det gäller att plocka undan disk, städa sitt rum eller gå ut med soporna.  

 

I Att göra kön beskrivs hur mammas arbete, som till exempel undanplockning inte 

märks, medan pappas arbete oftast innebär någon form av förändring i hemmet. 

När pappa gör något av de typiskt kvinnliga sysslorna i hemmet, så upplevs det av 

många att det är något han ger mamman, då hon får tid över till annat. När pappor 

gör, det mammor brukar göra, syns det mer. Denna skillnad ser barn och 

ungdomar, vilket är en del i den process som gör dem till pojkar och flickor. 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003)   

 
På ungdomarnas svar om vem som gör vad hemma verkar det som om de anser att 

hushållsarbetet i hemmet är jämnt fördelat. Med jämt fördelat menar de att även 

om mamma och pappa inte gör samma saker så gör de lika mycket. Däremot finns 

det en skillnad i hur killar och tjejer uppfattar sin insats i hemmet. Killarna anser 
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att det är en belöning att få hjälpa pappa med att till exempel klippa gräset och 

tvätta bilen, medan ingen av tjejerna nämner att de hjälper till med dessa 

uppgifter. Om man skulle gå utifrån detta så skulle det betyda att killarna hjälper 

till mer i hemmet än tjejerna. Men killarna säger oftare att de inte vill hjälpa 

mamma med de sysslor hon har, då dessa är tråkiga, medan tjejerna uttrycker att 

de kan hjälpa till lite extra inom detta område.  

 

2.3.2. Man gör det man är bra på 

 
Killarna tycker att de i högre grad än deras systrar klarar av att hjälpa pappa med 

det grova arbetet i hemmet. Två av killarna uttrycker att mammas arbete är 

annorlunda. Erik säger: 

 

”Ja, alltså, det kanske mer, jag kan ju hjälpa till med 

pappa när han gör det liksom det grova jobbet eller 

så... kanske bygga ihop något eller så, kan jag hjälpa 

till. Mer alltså, det blir lite lättare för han. Sen då 

syrran hjälper mamma så blir det lite lättare för hon. 

Kanske då… typ killarna gör det grova och tjejerna det 

andra.” 

 

Killarna uttrycker också att man gör det man är bra på och att det är därför pappa 

gör det ”grova” och mamma gör det ”andra”. Tjejerna påpekar inte skillnaderna 

lika ofta som killarna gör. Detta kan bero på att de uppfattar situationen på ett 

annat sätt. Det är inte en belöning för dem att hjälpa pappa, då hans uppgifter, 

enligt gällande genusnormer, inte är något som tjejer ska göra (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Inte heller är det en belöning för tjejerna att hjälpa mamma, 

tvärtom finns det de tjejer i intervjun som säger att de måste göra lite extra för att 

inte få negativ respons.  
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2.3.3. Kön spelar roll 

 

Vi ville veta hur killar och tjejer ser på sin roll utifrån ett genusperspektiv. Vi 

frågade därför om de trodde att det spelade någon roll att de var kille respektive 

tjej i hemmet. Här ser vi hur den tidigare uppdelningen av föräldrars 

arbetsuppgifter kan spela in på deras svar. Hälften av killarna svarade att det inte 

spelade någon roll, möjligtvis skulle de inte syssla med samma idrott och inte vara 

lika aktiva inom idrotten om de varit tjejer. Den andra hälften svarade att eftersom 

de är killar kan de hjälpa pappa med det grova arbetet medan systern kan hjälpa 

mamma med att sy och laga mat. Erik:  

 

”Man orkar inte städa och laga mat. Jag vill hellre göra 

nåt sånt… liksom grovt nåt så, det tycker jag är 

roligare.”  

 

Bland tjejerna var svaren mer lika. De flesta tjejer trodde inte att det skulle vara 

någon direkt skillnad, förutom att de som tjejer inte får vara ute lika länge. 

 

2.3.4. Mamma bara tjatar 

 

Det är till största delen mammorna som uppmanar ungdomarna att hjälpa till 

hemma. Erik säger att det är mamma som uppmanar och om det inte hjälper, så 

ber hon pappa säga till. Björn hjälper till utan uppmaningar från föräldrarna då det 

för honom är en naturlig del av vardagen att hjälpa sina föräldrar. Louise berättar 

att det inte är föräldrarna som uppmanar henne att hjälpa till då hennes systrar tar 

på sig denna roll. Endast Hampus säger att det bara är pappa som ber honom att 

hjälpa till. Han har tidigare i intervjun berättat att han hjälper till med att klippa 

gräset och tvätta bilen. På så vis blir det naturligt att det är pappan som får be 

honom, då Hampus hjälper till med det ”grova”.  

 

Vi blev nyfikna på hur det kommer sig att det är mamma som måste be 

ungdomarna att hjälpa till med de vardagliga sysslorna. Enligt våra 

intervjupersoner är det för att många pappor har arbete utanför hemorten och på så 
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vis har mindre tid hemma. De lägger också mer tid utanför hemmet på till 

exempel ungdomarnas fritidsintressen. 

 

Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) utför kvinnor idag en stor del av det 

arbete som männen tidigare stod för. Detta har varit en nödvändig del i kvinnornas 

kamp för jämlikhet. Men detta intåg på arbetsmarknaden har inte lett till att 

männen tagit motsvarande del av det hushållsarbete kvinnorna stod för. Detta 

leder till att kvinnor får arbeta mer än männen då de både förvärvsarbetar och 

sköter de grundläggande hushållssysslorna. De visar också att dagens kvinnor är 

mer stressade på grund av dessa faktorer. Detta tror vi kan vara en anledning till 

att mammorna i högre utsträckning än papporna tjatar på sina barn, då de anser att 

de behöver denna hjälp i hemmet.       

 

Tjejerna är mer angelägna om att få lov att ta eget ansvar i hemmet. Flera tjejer 

uttrycker att de tycker att mamma är tjatig och de skulle gärna vilja att hon inte 

tjatade hela tiden. De skulle ha hjälpt till mycket mer hemma om föräldrarna hade 

bett snällt om hjälp istället för att kräva detta. Karin blir sur då föräldrarna begär 

att hon ska plocka i diskmaskinen. Hon säger: 

 

 ”Det är stor skillnad om de hade frågat ’kan du plocka 

i diskmaskinen’ för då känns det som om man gör det 

av egen vilja”  

 

Lisa beskriver skillnader mellan föräldrarna. Enligt henne blir mamma ”jätte sur” 

om hon inte hjälper till direkt medan: ”Pappa är mer sån, ’kan du göra det, gör det 

när du har tid’, då får man tid helt plötsligt.” 

 

Killarna visar inte på samma sätt att de vill ta samma sorts ansvar som tjejerna. 

Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) uppfostras flickor från barnsben att 

vara de som tar ansvar, medan pojkar uppfostras att lyda order. 

 

 



 37 

2.3.5. Oro och bekräftelse 

 

Tjejerna i 8x beskriver en oro för att vara ute på kvällarna. De säger att de inte vet 

om det verkligen är farligt eller om det är föräldrarna som skrämmer dem. De 

anser också att det finns en skillnad mellan tjejer och killar. Skillnaden består i att 

killar får vara ute längre på kvällarna. Föräldrarna är oroliga för sina döttrar och 

enligt tjejerna får de inte gå ensamma på kvällar och nätter om de inte åtföljs av 

killar. Det kan vara samma killar som trakasserar dem i skolan, som de sen har 

följe med på kvällen. Tjejerna berättar att föräldrarna frågar vem de ska vara med 

och att de intresserar sig för tjejernas umgängeskrets. Karin säger:  

 

”… föräldrarna vill ha koll på var man är och vad man 

gör och vem man är med.”  

 

Lisa berättar att hennes bror fick vara ute längre när han bodde hemma än vad hon 

får. Föräldrarna intresserar sig i större utsträckning för tjejernas sociala liv och är 

mer oroliga för att tjejerna ska råka illa ut. Vi anser att tjejerna tycker att detta är 

ett problem då de tar upp och diskuterar det två gånger under intervjutillfället. 

Under intervjun reflekterar inte killarna över liknande problem.  

 

I rapporten Båda är bäst, typ av Barnombudsmannen (2001) ser vi att både tjejer 

och killar uppfattar att killar har större frihet och aktivitet på fritiden. De får vara 

ute längre på kvällarna och de deltar i fler aktiviteter än tjejer. 

 

2.4. Kvinnlig och manligt 

 

I våra intervjuer ställde vi frågorna ”Vad är typiskt manligt/kvinnligt?” och ”Hur 

ska en kvinna/man vara?”. Dessa frågor ställde vi för att vi ville se om det fanns 

en skillnad i hur ungdomarna uppfattar vad som är manligt och kvinnligt samt om 

vi kunde märka en skillnad i vad de förväntar sig av varandra.  
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2.4.1. Typiskt kvinnligt och manligt 

 

Tjejerna anser att det är typiskt kvinnligt att vara hjälpsam i hushållet. Det är hon 

som håller koll på familjen och tar hand om barnen. Anna beskriver typiskt 

kvinnligt så här: 

 

”Typ vara lite hemmafru… ta hand om barnen… stå 

för känslorna i familjen… att man ska ha lättare för att 

visa känslor… lättare att förstå andras känslor.”  

 

Tjejerna uppfattar det också som typiskt manligt att vara hård och bestämd. De 

anser också att det är typiskt manligt att vara borta längre på grund av jobbet. 

Detta beror på att det är männen som har de ”stora” jobben. Detta uttrycker också 

Daniel då han säger: 

 

”Alltså man tänker som man ser på film, mannen sitter 

som chef och kvinnan som sekreterare.” 

 

Han jämför sin egen bild av typiskt manligt med filmens framställning av typiskt 

manligt. Tjejerna anser däremot att en man borde vara hjälpsam i hushållet, något 

som, enligt tjejerna, inte är typiskt manligt.  

 

Killarna anser att det är typiskt manligt att inte hjälpa till lika mycket i hushållet. 

Martin tycker också att det är typiskt manligt att vara egoistisk. Intressant är att 

tjejerna reflekterar över att det redan är kvinnorna som utför hushållsarbetet, 

medan killarna inte nämner detta som kvinnligt. Dock nämner de typisk manlighet 

utifrån att de inte utför hushållsarbete. Däremot anser killarna att män borde vara 

hjälpsamma och osjälviska. 

 

2.4.2. Att vara typiskt annorlunda 

 

Typiskt kvinnligt är enligt killarna bland annat att vara osjälvisk, lugn och tyst. 

Eriks beskrivning av typiskt kvinnligt är: 
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”Det är väl att… att de kanske mer lite… alltså lugna 

och så tysta först i början innan man lärt känna dem. 

Sen så är de liksom hur schysta som helst.”  

 

Hampus ger en lite annorlunda beskrivning: 

 

”Inte titta på fotboll… ja oftast nått TV-program, nån 

serie […] De brukar vara oftast rätt snälla… de brukar 

vara… de brukar inte tänka på sig själv.”   

 

Typiskt manligt, enligt killarna, är att vara aktiv och att inte kunna sitta still, samt 

vara sportintresserad, något som enligt killarna, är typiskt okvinnligt.  

 

Ungdomarna påverkas av de normer som vi även kan skönja i samhället.  Enligt 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) är normen att kvinnor ska vara tysta och 

känslosamma samt stå för hushållet medan männen ska vara aktiva, hårda och ha 

högre positioner i arbetslivet. 

 

Tjejerna anser att en kvinna ska vara annorlunda än den typiska kvinnobilden de 

ger. En typisk kvinna är enligt tjejerna någon som sköter hushållet, barnen och 

familjens känsloliv. Hon är även ytlig och utseendefixerad. Detta skiljer sig från 

hur de tycker att en kvinna ska vara. Bland annat ska hon vara glad, självständig 

och social. Samtidigt ska hon försöka undvika bråk, inte klaga och acceptera att 

hon kan ha fel. Vissa utav de attribut tjejerna anser att en kvinna borde ha bryter 

det rådande genusmönster som finns. Denna skillnad kan grunda sig i hur tjejerna 

ser andra kvinnor agera och att de utifrån denna grund själva vill vara annorlunda. 

Bland annat har vi beskrivit hur ungdomarna tycker att mamma alltid tjatar, och 

detta tycker tjejerna att en kvinna borde undvika.  

 

Killarna i sin tur anser att det är typiskt manligt att inte vara hjälpsam i hushållet 

och att de är mer egoistiska än kvinnor. De tycker dock att en man borde vara 

annorlunda än den bild de själva ger. En man bör vara hjälpsam i hemmet, 

osjälvisk och omtänksam. 
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Det verkar finnas en tendens hos både tjejerna och killarna i intervjun att vilja 

ändra på de bilder av typiskt manligt och kvinnligt som de återger. Enligt Connell 

(2003) gör ungdomar olika försök för att bryta de genusmönster som påverkar 

dem dagligen. Han menar att detta kan bli svårt då ungdomarna aldrig kan 

glömma bort de mönster de växt upp med. 

 

2.4.3. Partner eller inte 

 

Vi upptäcker också att tjejerna i 8x tror att man som kvinna måste ändra sitt 

beteende utifrån om man har en partner eller inte. Detta är något som tjejerna i 8y 

inte nämner. Vi anser dock att dessa reflektioner är intressanta och relevanta i 

arbetet. Därför tycker vi att man inte kan bortse från deras reflektioner. 

 

Om man har en partner måste man vara ärlig och omtänksam samt att man måste 

ta hänsyn till den andre. Om man inte har en partner så är man fri, kan göra som 

man själv vill utan att någon ifrågasätter ens beteende. Karin beskriver hur hon 

tror skillnaden är om man är singel: 

 

”… är man kanske lite mer så att man går sin egen 

väg… och kanske bestämma vad man vill göra på en 

lördagskväll… har man man eller pojkvän så kanske 

man har något bestämt gemensamt… man kan inte 

boka in precis hur som helst… för då är det liksom 

ingen idé att ha ett förhållande… om man bara ska leva 

i sin egen värld ändå… så att man måste dela med sig 

lite mer av sig själv till andra.”  

 

Tjejerna reflekterar över hur man ska vara med och utan partner och är väldigt 

medvetna om skillnaderna. Lisa tror att man är mer slarvig om man är singel och 

Karin håller med om detta och hon tror att det beror på att man bara har sig själv 

att tänka på då. Anna tror att man inte behöver bry sig så mycket om hur man är 

när man är singel. Intressant är att tjejerna anser att de behöver ändra på sig, från 
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slarvig till skötsam när man skaffar en partner. De tror att man måste ge mer av 

sig själva.  

 

Killarna däremot nämner aldrig att det skulle finnas en skillnad om man hade en 

partner eller inte. I Att Göra Kön visar författarna att tjejer konstant behöver jobba 

för att bli bekräftade som tjej (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Vi tolkar 

tjejernas funderingar som en reaktion på att de hela tiden behöver jobba för att bli 

bekräftade. Detta är något killarna inte behöver fundera över, då de hela tiden blir 

bekräftade utifrån sig själva (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

 

3. Avslutning 
 

3.1. Sammanfattning 

 

Här gör vi en sammanfattning av de fyra stora avsnitt som vår analys består av. I 

denna sammanfattning kommer vi att besvara våra frågeställningar i löptexten. 

 

Vi har i avsnittet skola visat att tjejer i högre utsträckning än killar ser genus och 

könsskillnader. Detta uppmärksammar de, både elever emellan och mellan lärare 

och elever. Ungdomarna påverkas i sin genusinlärning både av lärare och av 

varandra. Vi har också visat på att killar tar mer plats, både i klassrummet och i 

korridoren. De visar sin styrka genom att slåss och genom att trakassera varandra 

och tjejerna. Dock finns en komplexitet då tjejerna anser att dessa killar är töntiga, 

de vet inte var gränserna går och de är omogna. Ändå benämns de som ”coola”. 

Tjejerna beskriver sig själva som mogna, att de vet var gränsen går. I avsnittet ser 

vi de normer som vi tror är allmänna för samhället. Tjejer ska vara lugna och 

mogna, medan killar ska vara busiga och omogna. Trots detta utmanar 

ungdomarna genusmönster genom att till exempel försöka ta plats i klassrummet 

fast man har ”fel” kön. Vi ser också att killar allmänt har en mer positiv syn på sin 

könssituation. Killarna tycker det är bra att vara kille och ser inte att det skulle 

vara någon skillnad om de varit tjejer. Tjejerna anser däremot att det emellanåt 
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kan vara jobbigt, då killarna retas med dem på ett sätt som de tycker går över 

gränsen. 

 

I avsnittet om ungdomarnas fritid har vi visat att killarna utövar idrott i större 

utsträckning än tjejerna. Killarna anser också att de presterar bättre inom idrott 

samt att tjejer inte är lika duktiga som killar i idrottssammanhang. Tjejerna 

upprätthåller också denna genusordning då de förväntar sig att killarna inte vill 

träna tillsammans med tjejer. De förväntar sig att de inte blir insläppta i laget 

eftersom de är tjejer och på så vis sämre. Killar ser idrott som en kul 

fritidsaktivitet, medan de tjejer som idrottar anser att det är jobbigt och 

tidskrävande. Tjejerna beskrev en manlig ledare som behandlar dem både som 

objekt och subjekt. Han förespråkar maskulina attribut, såsom styrka och tuffhet 

samtidigt som han anser att tjejerna inte behöver prestera inom andra områden, då 

de som tjejer kan gifta sig rikt. Vi har också visat att det är få kvinnliga ledare 

inom de fritisaktiviteter som intervjupersonerna deltar i. Ledarna påverkar på så 

vis ungdomarna i deras genusinlärning. De flesta idrottsutövarna i vår 

undersökning ser inte att de har några förväntningar på sig från sina föräldrar. 

Endast de två killar som har föräldrar som är ledare i laget säger sig känna av en 

viss förväntning. 

 

I avsnittet hem och familj har vi visat att det finns en skillnad i föräldrarnas 

uppgifter i hemmet samt att de påverkar ungdomarna i deras genusinlärning. Det 

är mamma som i större utsträckning sköter hushållssysslorna, medan pappa sköter 

om huset och bilen. Ungdomarna ser detta som jämställt, då alla gör lika mycket, 

bara olika saker. Det finns inte någon större skillnad i vad eller hur mycket 

intervjupersonerna får göra när det gäller hushållet, vilket innebär arbete inom 

husets fyra väggar. Däremot finns det en tendens till att killarna hjälper till mer 

med utomhusarbete, såsom trädgården och bilen. Killarna anser att de kan hjälpa 

till med det grova jobbet i hemmet, som till exempel att bygga saker och att gräva, 

något de anser att deras systrar inte är lika duktiga på. De ser det som en belöning 

att få hjälpa pappa med detta arbete. Tjejerna vill ta mer ansvar i hemmet då de 

hellre vill bli tillfrågade än tillsagda att göra hushållssysslor. De vill visa att de 

kan göra dessa sysslor utan att föräldrarna måste säga till dem att göra det. Vårt 
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arbete visar också att det i högre grad är mammorna som är de som ber 

ungdomarna att hjälpa till. Detta tror vi beror på att det är hon som arbetar mest i 

hushållet och därför vill ha hjälp med det. 

 

Avsnittet om kvinnligt och manligt handlar om hur tjejerna och killarna uppfattar 

de rådande genusmönstren utifrån kvinnligt och manligt. Kvinnor är de som tar 

hand om familjen, är lugna och tysta samt osjälviska. I motsats till detta är män 

egoistiska, aktiva, borta mycket på grund av arbetet och hjälper inte till lika 

mycket i hushållet. Samtidigt visar vi att både tjejerna och killarna vill att kvinnor 

och män ska avvika från den typiska bild de återger. Tjejerna visar också på en 

medvetenhet om vad som förväntas av dem i parförhållanden. De tycker att man 

som tjej måste anpassa sig efter sin partner. Som tjej blir man mindre självständig 

då man inte kan göra vad man vill i ett parförhållande, samt att man måste ta 

hänsyn till den andra partens intressen och behov. 

 

3.2. Slutdiskussion 

 

Genus är ett ämne som diskuteras i samhället och det finns olika förhållningssätt 

och många olika tankar kring hur genus skapas. Connell (2003) menar att genus är 

en konstruktion som påverkas av bland annat det samhälle man lever i och den 

kultur man har. Enligt Connell finns det flera maskuliniteter och femininiteter och 

alla människor har både maskulina och feminina drag. Ungdomarna vi har 

intervjuat lever i ett samhälle med många stereotyper om hur tjejer och killar ska 

vara. Normer och värderingar visar tydligt vad som förväntas av det kön man är 

tilldelat och anpassar man inte sig till detta innebär det konsekvenser. 

Ungdomarna påverkas av varandra och av de vuxna som finns inom de 

institutioner som vi undersökt. Både skola, fritid och familj är med i processen för 

att skapa och upprätthålla de genusmönster som ungdomarna tar till sig. Det är 

inte heller helt klart att de olika institutionerna med dess medlemmar har samma 

syn på genus och vilka mönster ungdomarna bör ta till sig. Detta kan göra det 

svårt för ungdomarna då deras mönster kan uppskattas av vissa men kritiseras av 

andra. Ungdomarna försöker bryta mönster och på så vis påverkar de sin 
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omgivning i olika hög grad. De går aktivt emot mönster, som till exempel tjejerna 

som försöker ta plats i klassrummet trots att killarna är i majoritet, killarna som är 

”nördar” och inte kan könsbenämnas och tjejerna som är sportintresserade.  

 

Det är intressant att sport så tydligt visar på de genusmönster som finns. Tjejer 

och killar kan utöva samma sport, men enligt våra intervjupersoner blir killar mer 

uppmärksammade och de förväntas prestera bra. Tjejerna tycker att 

idrottsaktiviteterna tar tid och att föräldrarna inte är engagerade, så frågan är vad 

som gör att de fortsätter? Kan det vara en förväntning om att tjejer är sämre inom 

idrotten som påverkar föräldrarnas engagemang? Om de hade varit killar, hade de 

blivit mer uppmärksammade? Samtidigt visar skolan att vi alla är jämlika när det 

gäller kunskapsinlärning, men när det kommer till fysisk aktivitet bör man delas 

upp utifrån kön istället för förmåga. Detta då det förväntas att killar är bättre och 

tjejer sämre inom idrott. Elevernas delas upp efter den norm som säger att killar är 

bättre än tjejer i idrott. De idrotter som till stor del spelas under skoltid är typiskt 

manliga idrotter så som fotboll, handboll och basketboll. Då skolidrotten baseras 

på de idrotter som främst utövas av killar på fritiden, skulle det påverka spelet om 

tjejer och killar utövar idrotten tillsammans. Tjejerna skulle få bekräftat att de inte 

kan och killarna hade fått visa att de är bäst. På så vis kan killarnas uttalande om 

att de är bättre än tjejerna bekräftas. Om skolidrotten varit jämlik hade man även 

gått och dansat och ridit, då dessa aktiviteter ses som typiskt kvinnliga. Detta 

skulle kunna bidra till att tjejer fått visa att de också kan. Samtidigt finns det en 

aspekt i det hela som ingen tar upp när vi diskuterar sport. Det finns de tjejer som 

är intresserade och duktiga inom manliga idrotter och som skulle kunna spela 

tillsammans med killarna. Det finns också killar som inte är intresserade eller 

duktiga inom dessa idrotter som skulle kunna spela med tjejer, om man nu ser 

tjejer som sämre än killar.  

 

Uppdelningen av vad killar och tjejer gör och kan göra påverkar deras syn på sitt 

eget kön. Killarna upplever det enbart positivt att vara kille, de kan göra det de 

vill och är intresserade av. Detta visar sig inom alla områden, skola, fritid samt 

hem och familj. Inom skolidrotten får de bättre spel då de inte behöver spela med 

tjejer, de kan hitta på aktiviteter med varandra då de flesta är intresserade av sport, 

de får utöva den idrott de gillar och de har fördelen att få hjälpa pappa hemma 
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med det ”grova” arbetet. Skulle de varit tjejer istället hade de inte varit 

intresserade av sport och de skulle ha fått hjälpa mamma istället då de som tjejer 

skulle klara det bättre. Tjejerna däremot upplever det både positivt och negativt att 

vara tjej. De upplever att man som tjej är mer utsatt i skolan eftersom killarna 

trakasserar dem, de har svårare att vinna volleybollsturneringen och de känner att 

det förväntas mer av dem hemma. Samtidigt är de som tjejer mer mogna och får 

fördelar i skolan. Vi ställer oss dock frågan om det är fördelar att det förväntas att 

man som tjej är duktig och blir uppbackad vid konflikter. Det ställs då högre krav 

på tjejer att, enligt normen, vara lugna och tysta och detta gör det lättare för 

killarna att ta för sig. Lärarna visar också att tjejerna inte kan ta hand om sig 

själva, då de måste gå in och stötta eftersom tjejerna är ”hjälplösa”. Så istället för 

att kalla det förtur eller privilegium skulle vi vilja påstå att detta är ett sätt att 

upprätthålla genusnormer. Vi ser också att detta kan vara negativt då tjejer kan 

utmana men ändå ses utifrån normen, eftersom det blir svårt att acceptera att tjejer 

inte beter sig som förväntat.     

 

En annan företeelse vi har reflekterat över är den medvetenhet tjejerna besitter. De 

för en diskussion kring anpassning till sin partner och att det är en viss skillnad till 

hur man kan vara som singel. De verkar redan vid fjorton års ålder ha reflekterat 

över detta i stor utsträckning. De har blivit anpassade efter den rådande 

genusordningen i samhället som säger att kvinnor ska anpassa sig efter mannens 

och familjens liv. Killarna i sin tur nämner aldrig att de på något vis skulle behöva 

anpassa sig efter någon annan. Vi tycker att de är skrämmande att denna tanke 

finns hos tjejer i denna ålder, innan de ens har en partner. De är så medvetna om 

hur kvinnor ska vara i ett parförhållande och att det är de som måste anpassa sig 

och uppoffra tid från annat för partnerns skull. Var har de lärt sig detta sätt att 

tänka och varför har inte killarna samma tankar? 

 

Hela vårt arbete präglas av en viss komplexitet. Ungdomarna har idag många 

normer att förhålla sig till. De förväntas följa de normer och förväntningar som 

finns, samtidigt som de utmanar rådande genusmönster. Killar förväntas vara 

högljudda och stökiga, samtidigt som tjejerna tycker att de är töntiga när de är det. 

Tjejer agerar mer maskulint för att få utrymme i klassrum och korridorer, 

samtidigt som de av killarna bekräftas som tjejer utifrån sin femininitet. Connell 
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(2003) visar också på denna komplexitet när han skriver att vi alla är både 

maskulina och feminina. Vi kan inte vara helt individuella då vi lever tillsammans 

med andra individer och påverkas av de relationer som existerar i samhället.  

 

Samtidigt som vi håller med Connell, om att genus är en konstruktion och vi alla 

har både maskulina och feminina drag, ifrågasätter vi just valet av att benämna 

femininitet och maskulinitet. Genom att göra det, visar man på att det finns 

skillnader, att de inte är detsamma. Varför inte bara inse att det handlar om 

egenskaper, varken maskulina eller feminina? Då vi skiljer på maskulinitet och 

femininitet så bekräftar vi att detta är skillnader, trots att vi alla har lite av allt. Vi 

tror att Connell menar att benämningarna lättare visar hur vi människor tilldelar 

oss genus. Människor har olika syn på vad som är manligt och kvinnligt och 

denna syn är beroende av den kontext vi lever i. Manlighet ses på olika sätt utifrån 

kultur och samhälle och det är dessa egenskaper som står för maskulinitet, trots att 

en kvinna kan besitta samma egenskaper.  

 

I efterhand tycker vi att det skulle ha varit intressant att göra en studie där man 

observerat eleverna och lärarna i sitt samspel både i klassrummet och i 

korridorerna. Detta skulle kunna bidra till ett större material där vi sedan skulle 

kunna jämföra ungdomarnas uppfattning med våra egna iakttagelser. Vi anser 

också att skolidrott kunde vara ett intressant område att forska vidare på då vi har 

förstått att den upprätthåller genusmönster på ett tydligt sätt. 

 
Under arbetets gång har vi diskuterat mycket kring manligt och kvinnligt. Hur har 

vi blivit de vi är och vad kan vi göra för att våra barn i viss mån inte ska påverkas 

av de genusmönster som råder i samhället? Vi har insett att detta kommer att bli 

svårt då hela samhället präglas av dessa normer och värderingar. Vill vi ens att de 

inte ska påverkas? Genusmönster finns inom alla områden i samhället. Trots att vi 

är medvetna om dessa mönster så påverkar andra institutioner våra barn. Vi anser 

att vi lever i jämställda förhållanden. Dock kan barnen påverkas av andra 

förhållanden i samhället, bland annat på dagis, i skolan, inom aktiviteter och av 

andra föräldrar. Genus präglar många delar i samhället och vi anser därför att det 

är viktigt att belysa detta. Genus är en process som påverkar oss alla, inte bara när 

vi är barn, utan under hela livet. 
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4. Bilagor 
 

4.1. Intervjuguide 

 

Skola 
 
Beskriv en dag i skolan. 
Berätta om er klass. 
 
Hur ser det ut i klassrummet? 
Sitter ni uppdelade? 
Vem tar mest plats? 
Vem är mest högljudd? 
 
Finns det grupperingar i klassen? 
Om så, vilken grupp tar upp mest tid/plats? 
 
Vilket ämne är roligast? 
 
Vilken lärare är er favorit? Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga 
lärare? Kan man se skillnader i hur de behandlar er? Utveckla! 
 
Vilken förälder går på utvecklingssamtal/föräldramöte? 
 
Vad betyder det att leva som kille/tjej i skolan? 
 

Fritid 
 
Berätta om din fritid. 
 
Vilka fritidsaktiviteter har du? 
Hur mycket tid tar de? 
Beskriv din ledare. 
Beskriv hur gruppen ser ut. (Uppdelad pojkar/flickor) 
Om delad, hur reagerar gruppen om en pojke/flicka skulle komma in. (hypotetiskt 
fall) 
 
Har föräldrar/släkt/vänner förväntningar på dig i och med fritidsaktiviteter? 
Vem lägger ner tid på din fritidsaktivitet? (Mamma, pappa, annan släkting) 
Beskriv. 
 
Finns det andra aktiviteter som du skulle vilja prova? 
Hur kommer det sig att du inte gjort det? 
 
Vad betyder det att leva som kille/tjej på fritiden? 
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Hem 
 
Berätta om din familj.  Syskon, sammansättning, skillnader mellan mamma 
och pappa.                                                   

Skillnader mellan dig och syskon. 
 
Vem gör vad hemma? 
Vad gör du? 
 
Diskutera månadspeng. Vad behöver man göra. Finns det skillnader mellan 

syskon? Mellan föräldrar? 
 
Har ni familjeaktiviteter?  
Äter ni tillsammans? 
 
Vad betyder det att leva som kille/tjej i hemmet? 
 

Framtid 
 
Hur tänker du dig din framtid? Utveckla utbildning, arbete, boende. 
 
Hur tänker du dig din drömkille/tjej? Utveckla mer än utseende. 
 
Hur ska en kvinna/man vara? 3 egenskaper 
 
Typiskt kvinnligt/manligt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

4.2. Brev till föräldrar 

Hej. 
 
Vi är två studenter från socialhögskolan i Lund. Våra namn är Nina Brobeck och 

Nicklas Askman. Vi är i slutet av vår utbildning och skriver ett större 

examensarbete vilket kommer att innehålla en undersökning. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur föräldrars, skolans och omgivningens 

förväntningar påverkar ungdomarnas bild av sig själv.  

 

För att kunna utföra undersökningen har vi tagit kontakt med Ekenässkolan och 

fått tillåtelse att utföra ett antal gruppintervjuer under skoltid. Dessa intervjuer 

kommer att ske i form av grupper med tre medverkande elever i varje. Grupperna 

kommer att vara könsuppdelade.  Konversationen kommer att spelas in, men inga 

namn kommer att sparas, för total anonymitet. Frågor som kan komma att ställas i 

intervjun handlar om vem i klassen som tar för sig, vem som blir mest tillsagd i 

klassen och hur ansvaret hemma är uppdelat. 

 

Ert barn har visat intresse av att delta i en sådan intervju och vi vill nu informera 

Er och få Er tillåtelse till Ert barns medverkan. Detta för att undersökningen ska 

vara etiskt korrekt och skydda Ert barns integritet.  

 

Vi vill ha in underskriften senast måndagen den 13/11. 

 

Vid frågor, kontakta Nina på 070-714 45 63 eller Nicklas på 070-319 85 20.  

Vår handledare på socialhögskolan heter Tina Mattsson och kan nås på 046-222 

12 93. 

 
Vänligen 
Nina Brobeck & Nicklas Askman 
 
 
Jag ger härmed tillåtelse att ___________________________ deltar i ovanstående 
intervju. 
 
Datum:  Namn: 
 
______________ ___________________________________ 



 51 

4.3. Enkät 

Enkät 
 
Förnamn: ________________________________ 
 
 
Vem bor du med? 
 
� Mamma och pappa � Mamma   � Pappa 
 � Annan 
 
Hemmaboende syskon?   Ja      � Nej     � 
 
 
Vad arbetar dina föräldrar med? 
 
Mamma ___________________________________ 
 
Pappa _____________________________________ 
 
 
Får du: 
Månadspeng   �  Veckopeng   � 
 
 
Hur mycket? ____________ 
 
 
Vad ska din månads-/veckopeng räcka till? 
______________________________________ 
 
__________________________________________________________________
_______ 
 
Brukar du hjälpa till med något för att få månads-/veckopeng och i så fall med 
vad?______________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________
_______ 
 
 
Får du ytterligare pengar bredvid månads-/veckopeng? Ja     �
 Nej     � 
 
Om ja, till vad? 
_____________________________________________________________ 
 
 


