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Abstract 
Författare: Heléna Andersson och Gabriella Prokec. 

Titel: Jämställdhetsarbetet på gymnasieskolan Spyken – en studie av elevernas 

jämställdhetsförankring i skolan, hemmet och på fritiden. 

Uppsats: FRI 302, 41-60 p. 

Handledare: Marianne Liedholm. 

Sociologiska Institutionen 2004-03-04 

 

Problem och bakgrund: 

Spyken gymnasieskola i Lund har sedan 1998 en jämställdhetsplan. På uppdrag av 

Utbildningsnämnden i Lund genomfördes denna studie för att analysera implementeringen av 

Spykens jämställdhetsplan. Då författarna läser på programmet för Fritidsarbete och 

fritidskultur har man även analyserat hur elevernas förankring av skolans jämställdhetsarbete 

påverkat dem på sin fria tid.   

 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur jämställdhetsarbetet på 

Spyken implementeras och om detta påverkar elevernas socialisationsprocess i hemmet, på 

fritiden och i skolan. Ambitionerna har varit att se på sambanden mellan elevernas förhållande 

utanför skolan och deras inställning till skolans värderingar och normer. Kvantitativa och 

kvalitativa metoder har använts för att få en övergripande helhet av elevernas attityder kring 

jämställdhet..    

 
Slutsats/resultat: 

Studien visar att många av eleverna på Spyken uppmärksammar jämställdhetsproblematiken 

då de i olika sammanhang i skolan och på fritiden diskuterar ämnet. Attityderna till 

jämställdhet skiljer sig åt beroende på vilket program eleverna går på och vilket kön de tillhör. 

Om det är skolan intentioner att påverka eleverna att tänka i nya banor, vad det gäller 

jämställdhet, måste man lägga större vikt vid att framför allt påverka killarna.  

 

Nyckelord: 

Jämställdhet, socialisationsprocess, interaktionism, Lpf 94, genus,  
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1. Inledning 
Vi som skriver denna uppsats läser sociologi inom programmet Fritidsarbete och fritidskultur. 

Då vi tidigare skrivit uppsats och gjort studier tillsammans har ett gemensamt intresse för 

jämställdhet vuxit fram. Styrkan i vårt samarbete ligger i att vi kompletterar varandra och att 

vi genom kunskap och erfarenhet utvecklat en samförståelse när det gäller vikten av att ta oss 

an uppgifter med samma intresse och engagemang. Vid val av uppsatsämne fastnade vi för en 

förfrågan från Utbildningsnämnden i Lund, vilken bestod i att utifrån jämställdhetsplanen på 

gymnasieskolan Spyken i Lund studera och analysera vilket genomslag den fått i praktiken. 

Vi fann denna uppgift intressant och möjlig att koppla till ungdomarnas socialisationsprocess 

i hemmet, på skolan och på deras fria tid. Vår ambition har varit att studera vilka effekterna är 

av jämställdhetsarbetet i skolans regi, hur eleverna anser att detta arbete implementeras och 

genomförs på skolan. Samtidigt har vi också analyserat hur väl jämställdhetsarbetet förankras 

i ungdomarnas interaktion i skolan och på fritiden. Skolan, som är en viktig del i elevernas 

socialisationsprocess, blir tillsammans med hemmet en grund för hur ungdomarnas attityder 

och värderingar formas. Skolan får en allt viktigare roll då den ska bidra med värderingar som 

påverkar eleverna på olika sätt. Enligt läroplanen Lpf 94 ”har skolan en viktig uppgift när det 

gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på”.1 

Ett grundläggande demokratiskt problem, både på strukturell och på individuell nivå, är 

ojämlika maktförhållanden mellan könen. Det viktigaste syftet med jämställdhetsarbete är att 

förändra denna obalans. Det finns idag få formella hinder för att jämställdhet ska kunna 

förverkligas, ändå visar det sig vara svårt att omsätta jämställdhetsarbetet i verkligheten.2  

 

I vår undersökning blir det därför intressant att studera hur Spykens gymnasieskola har 

lyckats omsätta jämställdhetsarbetet i verkligheten. Vår förförståelse är att eleverna i sitt 

identitetsarbete under gymnasietiden nått en viss mognad och att eleverna, när gymnasietiden 

är slut, står inför flera val. Därför menar vi att det är viktigt att eleverna vid denna tidpunkt 

inte bara tagit del av en jämställdhetsprocess, utan att den faktiskt internaliserats i deras 

verklighet och vardagstänkande. Eftersom individer i sig är styrda av traditionstänkande och i 

vissa fall omedvetet, traditionellt handlande, är det av stor vikt att bl. a gymnasieskolan försett 

eleverna med kunskaper om fria könsroller och olika valmöjligheter när det gäller 

jämställdhetsproblematiken.  

                                                 
1 Läroplanen för de frivilliga skolorna 94, sid. 5 
2 http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1218.pdf  
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2. Syfte/frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur jämställdhetsarbetet 

på Spyken implementeras och om detta påverkar eleverna i hemmet, på fritiden och i skolan. 

Våra ambitioner är att se på sambanden mellan elevernas förhållande till jämställdhet utanför 

skolan och deras inställning till skolans värderingar och normer. Utgångspunkter för vår 

uppsats är i första hand Lpf 94 och Spykens jämställdhetsplan. Utifrån denna grund 

undersöker vi hur jämställdhetsperspektivet är förankrat hos eleverna.   

Frågeställningar vi utgår ifrån är:  

– Hur upplever eleverna att Spykens jämställdhetsplan implementeras?  

– Har eleverna blivit påverkade av Spykens jämställdhetsplan i sin 

socialisationsprocess? 

– Skiljer sig attityderna åt hos eleverna, beroende på vilket program de läser respektive 

om man är kille eller tjej? 

– Vilka attityder finns det hos eleverna angående jämställdhet i hemmet och på sin fria 

tid?  

 
3. Disposition 
Vår studie är disponerad på följande sätt: I bakgrund och redovisning av kunskapsläget 

beskriver vi Spykens gymnasieskola och dess jämställdhetsplan. Här tar vi även upp kort om 

jämställdhet i teori och i praktik. I metoddelen motiverar vi och förklarar de val av metoder vi 

använt oss av. De teorier vi valt att analysera vårt resultat med och den tidigare forskning vi 

anser vara relevant, presenteras i avsnittet teori och tidigare forskning. Tillsammans med 

teorin analyserar vi empirin under rubriken resultatredovisning och analys. Därefter följer en 

sammanfattning där vi kort sammanfattar de resultat vi kommit fram till utifrån 

enkätundersökningen. Studien avslutas med en slutdiskussion, där vi resonerar kring studiens 

resultat, samt ger förslag på åtgärder i jämställdhetsarbetet på Spyken.  

 
4. Bakgrund och redovisning av kunskapsläget 
4.1 Spyken och jämställdhetsplanen 

Spyken är en gymnasieskola i Lund med strax över 1000 elever läsåret 2003. Skolan har fem 

program: Byggprogrammet, Estetprogrammet, Samhällsprogrammet, Naturvetenskapliga 

programmet och Företagsprogrammet och det är drygt 90 lärare som undervisar på Spyken. 

Spyken har sedan 1998 en jämställdhetsplan med mål att förverkliga demokratiska 

värderingar. Spykens jämställdhetsplan vill lyfta fram kunskap om jämlikhet mellan flickor 
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och pojkar i skolan genom att bl. a ta upp köns och maktmönster, samt könstillhörighetens 

betydelse för lärande. Det är skolledningens ansvar att eleven i mötet med personal får 

förebilder som bryter mot traditionella könsroller. Planen lyfter även fram att all personal och 

alla elever skall ha likvärdiga villkor och samma rättigheter och skyldigheter när det gäller 

inflytande och kunskapsutveckling. Planen betonar att: 

 
”Alla lärare och all övrig personal skall få kunskap om vad jämställdhet innebär på skolans område”.3  
 
 
Detta skall ske inom ramen för kompetensutvecklingsdagarna. Det är viktigt att arbetet inom 

skolan och själva skolans organisation motverkar de mönster för dominans och underordning 

som präglar samhället i övrigt. Det är lärarnas ansvar att de förmågor flickor och pojkar redan 

har ska kompletteras i skolan, genom att t ex flickor övar ledarskap och pojkar övar ansvar. 

Det är också viktigt att undervisningen om jämställdhet får relevans både för livet i skolan och 

efter skolans slut. 4  Då Spykens jämställdhetsplan reviderades 2000/2001 delades planen ut 

och lades i samtliga lärares fack, och två elever ur jämställdhetsgruppen fick i uppgift att dela 

ut planen till samtliga elever i årskurs 1.  

 

Spyken har sedan 1996 en jämställdhetsgrupp med en jämställdhetsansvarig, som även arbetar 

som lärare. Hennes uppgift som jämställdhetsansvarig är bl. a att anordna möten med 

jämställdhetsgruppen och olika aktiviteter som rör jämställdhet. År 2003 består gruppen av 25 

medlemmar, varav ett tiotal av medlemmarna är aktiva. Bland de aktiva är fem lärare, tre 

kvinnor och två män, resten är kvinnliga elever. Gruppen anordnar bl. a program för 

internationella kvinnodagen, men har även andra aktiviteter som självförsvarsgrupper för 

tjejer, filmvisning samt föreläsningar.5  Ett annat led i jämställdhetsarbetet är det 

jämställdhetsbibliotek, som är placerat på ett mindre ämneslärarrum. Detta har eleverna 

endast tillgång till genom någon av lärarna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.spyken.lund.se/Arbetsgrupper/jamstalldhet/Jamstalldhet.htm 
4 Ibid. 
5 Ibid.  
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4.2 Jämställdhet i teori och praktik 

Enligt Lpf 94 ska skolorna och lärarna följa vissa kriterier för en demokratisk skola. Nedan 

följer några kriterier som vi anser är relevanta för vår studie.  
 

• ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla…”6 

• ”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola 

skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, 

utvärdera sina resultat och pröva nya metoder…”7 

• ”… Läraren skall klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna 

diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet, öppet redovisa och 

tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar 

samt konsekvenserna av dessa.” 8 
 

Jämställdhet är det svenska ordet för jämlikhet mellan könen. Jämställdhet är ett bekvämt ord 

som fått ett stort genomslag, men innebörden av begreppet är varken entydigt eller statiskt. 

Verkligheten förändras, teoribildning utvecklas och politiska tolkningar skiftar över tid och 

rum.9  Jämställdhet är en del av skolans värdegrund som ska genomsyra all verksamhet i 

skolan. Att arbeta för jämställdhet i skolan kan bl. a vara att motverka traditionella 

könsmönster och ge elever likvärdig möjlighet att utvecklas oberoende av kön. För att kunna 

göra detta krävs kunskap om genus, att man som lärare är medveten om sitt eget beteende och 

agerar med gott föredöme, samt att man anpassar pedagogik och innehåll i undervisningen för 

att uppnå jämställdhetsmålen.10  

 

5. Metod  
Vi började vårt uppsatsarbete med att ta kontakt med vår ”gatekeeper”, den person på 

Utbildningsnämnden i Lund som gav förslag på uppdrag åt oss och initierade kontakten med 

studierektorn på Spyken. I samtal med vår ”gatekeeper” kom vi fram till att 

jämställdhetsarbetet på gymnasieskolan Spyken skulle bli vårt undersökningsobjekt. Bakom 

beslutet låg dels det faktum att jämställdhetsproblematiken är en aktuell fråga, dels vår 

                                                 
6 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-2s.pdf, sid 1. 
7 Ibid. sid 3. 
8 Ibid. sid 6.  
9 http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolabarn/pdf/Vardegrundsbok.pdf    
10 Ibid.     
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bedömning att gymnasieeleverna, speciellt de i sista årskursen, genom sin position ”på väg ut 

i vuxenlivet” är en intressant målgrupp. Slutligen ansåg vi att Spykens jämställdhetsplan var 

en bra plattform för oss att analysera jämställdhetsarbetet ifrån.    

 

I vårt arbete med att undersöka hur jämställdheten är förankrad hos eleverna på Spyken har vi 

använt oss av både kvantitativ och kvalitativ metod. Vår studie avser att kartlägga 

implementeringen av Spykens jämställdhetsplan och om denna påverkar elevernas 

socialisationsprocess. Då vi på föreliggande metodkurs valde att genomföra kursen i 

sociologisk orsaksanalys, fick vi insyn i den kvantitativa metodens fördelar och de områden 

den lämpar sig bäst för. Metodens starka sidor är att den har hög reliabilitet och kan ge olika 

sambandsförklaringar.  

 

Göran Djurfeldt m.fl.11 hävdar att metodpluralism, d v s att kombinera både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, borde vara självklart för samhällsvetare eftersom man bör känna till och 

behärska en rad olika metoder. Metodpluralism har vi sett som en förutsättning och möjlighet 

för oss att få klargörande svar på de frågor vi ställt oss. Detta operationaliseras genom 

tematiserade intervjuer och en enkätundersökning. För att närma oss en del av våra 

respondenters inre tankar och åsikter har vi genom intervjuerna tagit nytta av den kvalitativa 

metodens fördelar, nämligen att komma närmare och djupare in på respondenternas 

värderingar och åsikter, samt att närma sig det unika och avvikande. Metoden ger även hög 

validitet.  

 

Den kvantitativa metoden, i form av enkätundersökning, ger oss en övergripande bild av 

elevernas kunskaper och intresse för jämställdhet, både på fritiden och i skolan. Enkäten 

innefattar 32 frågor som delats upp i olika tema som rör elevernas bakgrund, fritidsaktiviteter 

och skola. Vi använder oss av varierande frågor, påståenden och en öppen fråga i slutet som 

rör Spykens jämställdhetsarbete. Enligt Holme & Solvang12 är all vetenskap normativ. Som 

samhällsforskare är det omöjligt att utestänga sina mänskliga sidor då man analyserar sitt 

material och fungerar som samhällsvetare. Detta är aspekter man som forskare måste vara 

medveten om och ha ett klart distanserat och entydigt förhållande till.  

 

 

                                                 
11 Djurfeldt m.fl., 2003.  
12 Holme & Solvang, 1997. 
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5.1 Urval 

Vi har i undersökningen gjort en tematiserad djupintervju med den jämställdhetsansvarige på 

Spyken, en enkätundersökning i fyra klasser och avslutningsvis en tematiserad gruppintervju 

med elever från jämställdhetsgruppen. Beslutet att intervjua den jämställdhetsansvarige på 

Spyken, grundar sig på att den jämställdhetsansvarige kunde tillföra viktig information om 

jämställdhetsarbetet på Spyken. Vår urvalsprocess i enkätundersökningen gick ut på att vi, i 

stället för att göra en totalundersökning, begränsade oss till att välja ut fyra klasser från 

årskurs tre. Dessa klasser är hämtade ur;  

 

Naturvetenskapliga programmet  

Estetiska programmet  

Byggprogrammet  

Samhällsvetenskapliga programmet.  

 

Anledningen till att vi valde elever från årskurs tre, var att dessa är de som längst varit 

berörda av jämställdhetsplanen, samt att de enligt vår bedömning, nått en viss mognad i sin 

socialisationsprocess och är på väg ut i vuxenlivet. Slutligen genomförde vi en tematiserad 

gruppintervju med elever ur jämställdhetsgruppen då vi fann dessa intressanta eftersom de 

aktivt deltar i jämställdhetsarbetet på Spyken. Men tanke på tidsbegränsningen för vår studie 

valde vi bort möjligheterna att intervjua lärare på Spyken och de elever som inte är 

engagerade i Spykens jämställdhetsarbete, även om detta hade medverkat till större insyn i 

jämställdhetsarbetet. 

 

5.2 Genomförande och metoddiskussion  

Vi började vår studie med att formulera en intervjuguide inför intervjun med den 

jämställdhetsansvarige på Spyken. Intervjun genomfördes under en timmes tid, på ett av 

skolans ämneslärarum, och spelades in med hjälp av bandspelare för att underlätta 

konversationen. Intervjusituationen kan beskrivas som positiv och stämningen var avspänd. 

En del av det som framkom i intervjun vägledde oss sedan vid utformningen av de enkäter 

som delades ut till eleverna. Vi valde exempelvis bort frågor om etnisk bakgrund, då det 

under intervjun framkom att det till största delen var elever med svensk bakgrund på Spyken. 

Bortfallet i enkätundersökningen var 15 %, d v s av de 100 elever som var inskrivna på de 

aktuella programmen, var det 85 elever som medverkade i vår undersökning. Totalt 15 elever 

var inte närvarande i de olika klasserna vid undersökningstillfället. Då vi inte numrerat 
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enkäterna eller utgått från klasslistor blev det svårt att söka upp de elever som inte var i skolan 

vid undersökningstillfället. Under genomförandet av enkätundersökningen uppstod det mindre 

komplikationer. Den dag vi skulle utföra undersökningen i NV klassen var läraren sjuk och 

lektionen inställd. Vi fick kontakt med en annan av NV klassens lärare och bad honom att 

dela ut enkäten till eleverna. Detta var inte en helt bra lösning, eftersom det dröjde närmare en 

vecka, innan vi fick tillbaka enkäterna. Med facit i hand insåg vi att det hade varit bättre för 

oss att återkomma en annan dag för att själva närvara och samla in enkäterna. 

 

Vid genomförandet av enkätundersökningen var vi närvarande i tre klasser, för att kunna 

besvara eventuella frågor. Vi tror även att vår närvaro bidrog till att ett visst allvar från 

elevernas sida förstärktes. Under tiden som vi var i klassrummen fick vi på elevernas begäran 

förtydliga några av frågorna. En del elever visste inte vilken utbildning deras föräldrar har och 

detta komplicerade våra tolkningar av fråga fyra i enkäten (se bilaga 3). En del elever skrev 

föräldrarnas yrke, istället för utbildning. Vår lösning på detta problem var att utifrån det yrke 

eleven uppgett klassificera föräldrarna i olika utbildningsklasser; grundskola, gymnasium och 

högskola. Detta kommer eventuellt att påverka vårt resultat, men vi är medvetna om detta och 

det rör sig endast om ett fåtal elever. Eftersom det i två klasser var en skev fördelning mellan 

könen, i Byggprogramklassen var alla elever killar och det fanns endast två killar i 

Estetprogramklassen, så blev frågan om läraren ger både killar och tjejer lika stort utrymme i 

undervisningen svår att svara på för dessa elever (se bilaga 3, fråga 20). Efter insamlandet av 

våra enkäter började vi vår inmatning av data med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Utifrån 

detta kunde vi sedan konstruera olika tabeller och diagram som på ett tydligt sätt åskådliggör 

de fakta vi avser presentera.  

 

Vid vår gruppintervju med elever ur jämställdhetsgruppen, medverkade vi först som passiva 

deltagare vid deras jämställdhetsmöte. När mötet avslutats stannade fyra av eleverna kvar och 

vi gjorde en intervju med dem, som spelades in på band. Vår intervjuguide, som var vårt 

underlag, baserades bl.a. på de resultat vi fått efter sammanställningen av våra enkäter. 

Anledningen till gruppintervjun var att vi ville komplettera vår studie med några djupgående 

frågor som rör de aktiva i jämställdhetsgruppen. Vi upplevde under vår intervju att tjejerna 

var tillmötesgående och positiva till våra frågor och till intervjun som helhet. Intervjun 

fortlöpte under en dryg timme, och då mer som en diskussion där tjejerna öppet och 

obehindrat talade om sina erfarenheter av jämställdhetsproblematiken. Vi diskuterade bl. a. 
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hur tjejerna upplevde jämställdhet i hemmet och på fritiden och hur deras intresse för 

jämställdhet började.  

 

Då det är relevant och nödvändigt för vår studie att presentera våra resultat genom tabeller, 

diagram och citat har detta medfört att det rekommenderade sidantalet för uppsatsen 

överskridits. Vi ska nu gå över till att presentera de teorier vi valt att använda oss av i vår 

studie. 

 

6. Teori 
6.1 Interaktionism 

Grundtesen i den interaktionistiska teorin är att medvetandet inte kan ses som en egenskap 

som är färdig och inbyggd i människans ras, det är istället ett resultat av att individen 

interagerar med andra individer.13 Interaktionismens samhällssyn är att individer är varelser 

med förmåga att definiera den situation de möter och handla utifrån sin situationsdefinition. 

Ofta är denna situation stereotyp och likartad för stora grupper av människor. Enligt Berg 

m.fl.14 kommer de gemensamma tolkningarna eller situationsdefinitionerna att utgöra en 

”social verklighet” som folk rättar sig efter och erkänner i allmänhet. Interaktion är ett 

samspel, en kommunikation människor emellan.  

 

6.1.1 Sammansmältningen mellan ”I” och ”Me” i sociala handlingar 

Mead skiljer på begreppen ”I” och ”Me”. Det är ”Me” som iakttas av andra och mig själv, och 

”I” som är den som iakttar och handlar. Mead menar att det inte är förrän vi lär oss skilja 

”Me” från ”I” som vi har ett jagmedvetande. Detta jagmedvetande är ett sätt att se oss själva, 

att betrakta oss, på samma sätt som andra personer uppfattar oss. När ”I” och ”Me” smälter 

samman uppstår en specifik känsla av upprymdhet. Mead beskriver det som att:  

” Det är där ”I” och ”Me” i någon mening kan smälta samman som det uppstår den specifika känsla av 

upprymdhet som hör till de religiösa och patriotiska attityder, i vilka den reaktion som man framkallar 

hos andra är den respons som man själv ger” 15                           

 

Mead menar att dessa attityder även kan framkallas i arbetslag. I föreställningen om universell 

kärlek till sin nästa, ligger det en viss grupp av attityder av vänlighet och hjälpsamhet. Här 

                                                 
13 Berg m.fl., 1977. 
14 Ibid. 
15 Mead, 1995, sid. 194. 
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menar Mead att den respons en individ framkallar hos sig själv, framkallas även hos den 

andra individen, vilket resulterar i samma attityd för individerna. Utifrån detta kommer det 

samgående mellan ”I” och ”Me” som leder till starka emotionella upplevelser. Ju mer 

omfattande den sociala processen är, desto större entusiasm och emotionell respons kommer 

därur. Vi kommer in i en attityd där vi alla är ett med varandra, där alla känner att de tillhör 

samma gemenskap. I samspel mellan individer skapas en gemensam innebörd av gester eller 

beteenden. Ingen annan mening än vad de som är inblandade lägger i det, deras reaktioner, 

kan tillskrivas det som pågår i ett samspel. Medvetandet om det egna jaget, precis som 

medvetandet om andra objekt, uppstår i den sociala interaktionen.16 Meads resonemang är 

väsentligt för vår studie då vi kan använda oss av det när vi analyserar elevernas interaktion 

med varandra och lärarna.  

  

6.2 Bourdieu 

Bourdieu17 menar i sitt avhistorieringsarbete att det är uppenbart att man med "det eviga i 

historien" verkligen menar något som skall vara för evigt, till vilket exempelvis synen på det 

patriarkala samhället hör. Med avhistorieringsarbetet menar Bourdieu att man skall 

rekonstruera den manliga dominansen som reproduceras från en tidsålder till en annan. De 

objektiva och subjektiva strukturer som tidigare ansågs skulle vara för evigt, är på väg att 

luckras upp. Man kan således, enligt Bourdieu, inte bara konstatera att kvinnor i viss mån 

utestängs från vissa yrken, utbildningar och ämnen. Man måste även ta fasta på och förklara 

reproduktionen, både av hierarkierna och de hierarkiska dispositioner de gynnar, som får 

kvinnor att bidra till att stänga ute sig själva. Bourdieu menar om vi ska få en kvinnohistoria 

som är lika stark som mannens måste kvinnor konsekvent bereda utrymme, framför allt inom 

familj, stat och skola  

 

Först när man konstaterar de strukturella mekanismerna, som säkerställer reproduktionen av 

den manliga dominansen, kan man lösgöra den manliga dominansens relationer ur historien. 

För att kunna förändra historien måste man lägga vikt vid att beskriva och analysera den 

ständigt pånyttfödda sociala rekonstruktionen av seendet och de indelningsprinciper som 

alstrar ”genus”. Man har tidigare ansett att olika institutioner, som t.ex. kyrka och skola, haft 

det huvudsakliga ansvaret för reproduktionen. Bourdieu betonar att familjen säkert har den 

viktigaste rollen för reproduktionen av den manliga dominansen, eftersom det är där man först 

                                                 
16 Mead, 1995.  
17 Bourdieu, 1999. 
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erfar den könsliga arbetsfördelningen. Skolan i sin tur har ända tills nyligen fortsatt att 

överföra den patriarkala föreställningen om synen på förhållandet man/kvinna, men även 

olika sätt att vara och att se sig själv på. Bourdieu hävdar att skolan kommer bli den 

institution som har ett avgörande för förändringar i förhållandena mellan könen.18  

 

6.2.1 Förändringsfaktorer 
Enligt Bourdieu bör förändringen av ojämställdheten först och främst ta sin början i männens 

herradöme, som inte ska vara en ren självklarhet. Han gav de feministiska rörelserna en eloge 

för deras kritiska arbete som resulterat i att vissa områden av det sociala rummet har brutit 

den cirkel som den generella ojämställda ordningen innebär. Att på detta vis ifrågasätta det 

självklara, menar Bourdieu, kommer att resultera i flera förändringar som t.ex. inom familjen 

där man ifrågasätter fördelningen av hushållsarbetet. Flickors ökade tillträde till högre 

utbildningar, är enligt Bourdieu, den viktigaste förändringsfaktor som medfört en 

modifikation av kvinnors ställning i arbetsdelningen.19  

Berg m.fl.20  skriver att Bourdieu förlägger hoppet till de unga, arga ungdomarna som agerar 

öppet med social protest mot de intellektuellas ointresse för samhällets sociala villkor. Detta 

är intressant för det pekar på hur samhällets struktur är uppbyggd och vilka faktorer som 

skapar villkoren för dess fortlevnad och dess successiva förändring. Bourdieus resonemang 

visar tydligt på de traditionella strukturer som jämställdhetsarbetet vill bryta upp och blir 

därför intressant för vår undersökning.  

 

6.3 Allmänt om Socialisationsteori 

Med socialisation associerar man ord som uppfostran och uppväxtvillkor till barnets väg in i 

vuxenvärlden. Skolan och familjen är de viktigaste institutionerna för socialisation. Där 

grundläggs bl. a språk, självuppfattning, könsroller och människans moralföreställningar. 

Socialisationen ses som en livslång process där överföringar av bl. a attityder, beteenden och 

kunskaper sker individer emellan och i grupper i samhället. 21 

 

Man skiljer vanligen mellan primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen är 

den process som syftar till att tillgodose barnets, men även den vuxnas utveckling. Detta sker 

framför allt genom familjen. Den sekundära socialisationen innebära att individen övar in och 
                                                 
18 Bourdieu, 1999 
19 Ibid. 
20 Berg m.fl.1977 
21 Angelöw m.fl., 1990. 
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lär sig speciella färdigheter som ska leda till att man kan fungera väl och enligt samhällets 

normer och mål. Denna socialisation är framför allt knuten till utbildningssystemet, d v s 

skolor av olika slag. Individer är inte passiva i socialisationen, utan är aktiva och spelar en 

viktig roll.22 Genom socialisationen överförs även attityder och värderingar, som varierar 

beroende på vilket kön vi tillhör. Kvinnor och mäns olika beteende har uppkommit genom ett 

komplicerat samspel mellan individen och omgivningen. Vi får tidigt olika rollförväntningar 

beroende på om man är pojke eller flicka. Angelöw m.fl. tar upp olika undersökningar som 

visar på att barn från tidig ålder upplever olika förväntningar på önskvärt beteende beroende 

på vilket kön de tillhör. Pojkar uppmuntras till självständighet, medan flickor uppmuntras till 

passivitet och stillhet. Redan från spädbarnsålder utvecklar flickor och pojkar olika 

föreställningar om sina möjligheter att påverka andra och olika händelser.23   

 

6.3.1 Internalisering och externalisering  

Enligt Berger & Luckmann24 är individen predisponerad för att bli medlem av samhället. Den 

sociala dialektiken som detta innebär försiggår av en tidssekvens, i vilken individen utvecklas 

till deltagande. Inledningsskedet på denna process är internaliseringen. Internalisering i 

allmän bemärkelse innebär dels förståelse av medmänniskorna, dels upplevelse av världen 

som social och meningsfull. Individen tar på så sätt över den värld i vilken andra redan lever. 

Detta övertagande är i viss bemärkelse en ny och originell process och när detta väl är gjort 

kan individen modifiera den på ett kreativt sätt eller till och med omskapa den. Viktigast i 

hela processen är att internaliseringen nu skapar en fortlöpande ömsesidig identifikation 

mellan individerna. De lever inte bara i samma värld, utan tar del av varandras tillvaro.    

 

Kan man kritisera eller avvisa nya identiteter kan man så småningom även ställa sig tvivlande 

inför roller och normer. Att vara medveten innebär bl. a. att man kan ta andras attityder och 

perspektiv. Enligt Berg m.fl.25 är inte externalisering något som suddar ut socialisationen, 

utan något som kan ses som att en person lär sig något nytt om ett motiv, en attityd eller norm. 

Att externalisera ett motiv, en attityd innebär att kunskapen om den finns kvar, men att 

samtidigt inse att dess legitimitet eller bindande kraft enbart är villkorlig. Det finns alltså fler 

möjligheter att se på en norm eller att ha en attityd. Genom en insikt och självgranskning av 

t.ex. sina normer kan individer se sina motiv uppifrån, vilket leder till att man distanserar sig 
                                                 
22 Angelöw m.fl., 1990 
23 Ibid.  
24 Berger & Luckmann, 1979 
25 Berg m.fl., 1977 
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från dem. Har man väl externaliserat en viss norm betyder det att man kan välja att handla på 

grund av den eller att man kan välja att inte handla enligt den, eller till och med emot den. 

Normen har inte längre ett bindande motiv. Att nå insikt om normers och rollers relativitet är 

en process över tid. Externaliseringen har sina stadier och individer kan i ett mellanskede visa 

upp ett överdrivet och känslomässigt beteende. Att med eftertryck negera en norm kan ha en 

inspirerande effekt hos andra aktörer i samspelet och därmed kan externaliseringsprocessen 

även börja hos dem. Externaliseringsprocesser försiggår inte alltid så snabbt och en process av 

ifrågasättande kan stå stilla långa perioder, särskilt i början då få personer har externaliserat. 

Författarna menar att man då kan tala om enbart kännedom om alternativet som en möjlighet 

för de flestas del. Även tillfällig tillbakagång i processen kan förekomma, men detta kan ses 

som ett övergångsstadium.26  

 

6.4 Tidigare forskning och studier 

Könssegregerade mönster kvarstår trots intensiva debatter och förändringar på många 

områden. Skolverkets undersökningar visar att dessa förändringar inte fått något större 

genomslag i skolans verksamhet, trots att jämställdhet fått större plats i läroplanen och 

skollagen. Ur en skrift som myndigheten för skolutvecklingen27 publicerat, hänvisar man till 

rapporten Skolan och värdegrunden, där det konstateras att lärare arbetar aktivt med 

demokrati, medan jämställdhet verkar ha kommit i skymundan. Enligt rapporten saknade 

lärarna metoder för hur man skulle kunna arbeta. 

 

I Elisabet Öhrns28 kunskapsöversikt sammanfattas nyare studier av könsmönster och dessa 

resultat jämförs med tidigare undersökningar. Hon tar bl. a upp Bjerrum Nielsen & Rudberg 

som 1991 genomförde observationer i fem gymnasieklasser på två skolor i Oslo. Skolorna 

som socialt har skilda upptagningsområden uppvisade olika typer av könsmönster. I 

förortskolan, där barnen kommer från arbetarklass och lägre mellanskikt, var flickorna enligt 

studien tysta och vännineorienterade, medan pojkarna fyllde klassrummet med sina rörelser 

och röster. I den andra skolan där barnen kom från ett intellektuellt mellanskikt, var mönstren 

delvis annorlunda. Här framträdde flickorna i högre grad i klassrumsoffentligheten, många 

flickor var aktiva, självhävdande och skämtade offentligt. Även här fanns det dock också en 

del tysta flickor - både de utåtriktade och de mera tystlåtna flickorna passade dock fortfarande 

                                                 
26 Berg m.fl., 1977 
27 http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1218.pdf  
28 http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/919.pdf 
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in i det ”traditionella könsmönstret” genom sin orientering mot personliga relationer och 

känslomässig närhet till vännerna. I förändringen av könsdiskursen framträdde flickorna som 

de aktiva. Pojkarnas förändring utmärktes av att deras fokusering på styrka/prestation i högre 

grad kombinerats med ett intresse för omsorg.29 

 

Stig Elofssons30 studie av ungdomars föreningstillhörighet har vi också funnit relevant för vår 

undersökning. Studien visar frekvensen för barn och ungdomar från mellanstadiet till 

gymnasiet i Helsingborg som är med i förening. Ett av Elofssons resultat visar ett starkt 

samband mellan gymnasieelever från familjer med högre utbildning och föreningsdeltagande. 

Elofsson poängterar att kommunens satsningar på föreningslivet i stor utsträckning bygger på 

den accepterade föreställningen att föreningslivet fostrar ungdomarna till goda, demokratiska 

medborgare.  

  

De ovan nämnda undersökningarna har varit viktiga utgångspunkter och referensobjekt i vår 

studie. Vi har också jämfört våra resultat med Sara Allenmarks31 C-uppsats i sociologi, i 

vilken hon analyserar jämställdhet på Polhemsskolan i Lund.  

 

Vi har även deltagit i en jämställdhetskonferens i Helsingborg där bl. a jämställdhetsexperten 

Ingemar Gens höll en intressant föreläsning om jämställdhetsproblematiken. Detta ledde till 

att vi fördjupade oss i hans bok ”Från vagga till identitet”32  som tar upp olika könsroller och 

förväntningar individer har på varandra. Han tar även upp vikten av att introducera nya 

företeelser som hittills varit traditionellt könsbundna. Delar av hans resonemang har vi funnit 

relevanta för vår studie. Gens är socialantropolog och arbetar idag på frilansbasis, 

huvudsakligen som föreläsare.   

 

Vi har av den jämställdhetsansvarige på Spyken blivit rekommenderad litteratur som kan 

användas för att belysa jämställdhetsproblematiken. En av de rekommenderade böckerna är 

Moa Elf Karlén och Johanna Palmströms bok33, som kan klassificeras som en feministisk 

överlevnadsguide. Författarna ger i boken dels förslag på hur tjejer ska bemästra det som 

begränsar dem i skolan och på arbetsmarknaden, dels hur man mera generellt kan arbeta för 

                                                 
29 http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/919.pdf 
30 Elofsson, 2000. 
31 Allenmark, 2000.  
32 Gens, 2002. 
33 Karlén & Palmström, 2003. 
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att åstadkomma en förändring i samhället. Vi kommer i uppsatsen att anknyta till några 

uttalanden i boken som belyser jämställdhetsproblematiken. Efter denna teoretiska 

genomgång går vi över till att presentera vårt empiriska material, samt analys av detta med 

hjälp av tidigare nämnda teorier. 

  

7. Resultatredovisning och analys  
Vi presenterar resultatredovisningen i fyra teman som grundar sig på enkätens olika tema. 

Dessa är: 

• Bakgrund 

• Spykens jämställdhetsplan 

• Fritid 

• Framtid och attityder 

 

7.1 Tema; Bakgrund   
Vi ska i detta tema ta upp den undersökta gruppens bakgrund, så att läsaren får en helhetsbild 

av respondenterna. Vi ser att könsfördelningen i undersökningen är relativt jämn, se diagram 

1 nedan. 

 

Diagram 1 
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Könsfördelningen i klasserna skiljer sig dock åt mellan de teoretiska programmen (det 

Naturvetenskapliga och det Samhällsvetenskapliga programmet) och de praktiska 

programmen (Estetprogrammet och Byggprogrammet). På det Naturvetenskapliga 

programmet är könsfördelningen helt jämn, se diagram 2 nästa sida. 
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Diagram 2 

                        Vilket program går du på? 
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När vi såg på föräldrarnas utbildning visade det sig att 66 % av papporna och 68 % av 

mammorna har akademisk examen (se bilaga 1, tabell 1 och 2). Man kan konstatera att detta 

är en relativt hög nivå på utbildning hos föräldrarna, om vi jämför med Allenmarks studie34 på 

Polhemsskolan i Lund, där endast 49,5 % av papporna och 56,9 % av mammorna har 

universitetsexamen. Vi kan i detta sammanhang erinra oss Bjerrum Nielsen och Rudbergs 

jämförande studie av två gymnasieskolor i Oslo, vars olika könsmönster bl. a. hänfördes till 

föräldrarnas olika utbildningsgrad.35 Utifrån Bjerrum Nielsen och Rudbergs studie borde 

eleverna på Spyken vara aktiva vad gäller jämställdhetsarbetet. 

 

7.2 Tema; Spykens jämställdhetsplan 
På frågan om eleverna känner till att Spyken har en jämställdhetsplan svarade närmare 65 % 

ja, och drygt 35 % nej, se tabell 1 nästa sida. Med tanke på att eleverna gått på Spyken i tre år 

kan man ifrågasätta varför 35 % av eleverna inte känner till att det finns en jämställdhetsplan. 

En av förklaringarna kan vara frånvaron av den person som tar ansvar för att informationen 

skall nå fram till eleverna.  
 

”Vissa känner till jämställdhetsplanen, andra vet inte ens om den. Eftersom jag varit sjuk 

har informationen nu blivit liggandes och det är ju också typiskt att det måste vara någon 

som tar tag i det.”(Intervju med jämställdhetsansvarig) 
 

 

                                                 
34 Allenmark, 2000. 
35 http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/919.pdf 
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Tabell 1 

Känner du till att Spyken har en jämställdhetsplan? * Kön Crosstabulation

15 40 55
40,5% 83,3% 64,7%

22 8 30
59,5% 16,7% 35,3%

37 48 85
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön

Ja

Nej

Känner du till att
Spyken har en
jämställdhetsplan?

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 

Skiljer sig kännedomen om jämställdhetsplanen åt beroende på om man är kille eller tjej?  

Vi ser, ovan i tabell 1, att av tjejerna är det ca 83 % som svarat att de känner till Spykens 

jämställdhetsplan, medan av killarna är det bara ca 40 % som känner till den. När vi här kan 

konstatera att det är dubbelt så många tjejer än killar som känner till att det finns en 

jämställdhetsplan, ställer vi oss frågande till varför det skiljer sig så mycket mellan könen. En 

möjlig förklaring är att flickor och pojkar redan från födseln har olika förväntningar på sig. 

Gens36 menar att förväntningarna på flickor är lyhördhet och på pojkar är det makt och 

kontroll. Detta skulle då eventuellt kunna vara en förklaring till varför tjejer lagt 

informationen på minnet i högre utsträckning, än killarna. 

 

På nästa sida jämför vi nu vilka av eleverna som känner till jämställdhetsplanen respektive 

vilket program de går på, för att på så sätt se om det kan finnas anledning till att utöka 

informationen om jämställdhetsplanen på ett eller flera program, se diagram 3 nästa sida. 

Enligt diagrammet framgår det att Samhällsprogrammet ligger klart högre när det gäller att 

känna till jämställdhetsplanen, än vad de andra gör. Byggprogrammet är det program som har 

minst kännedom om jämställdhetsplanen, endast 21, 4 % (3 av 14 elever, alla killar) känner 

till planen, (se bilaga 1, tabell 3). Det kan tänkas att resultatet beror på att de som valt 

Byggprogrammet, som är mer praktiskt inriktat, inte lägger lika stor vikt vid det teoretiska i 

skolan. Enligt en informell intervju med en av Byggprogrammets lärare, så menar han att 

eleverna värderar praktiken betydligt högre än de teoretiska ämnena. Eftersom eleverna till 

stor del är ute på praktik, kan även det vara en orsak till att de inte känner till 

jämställdhetsplanen lika väl som de elever som alltid är i skolan.   

 

 

                                                 
36 Gens, 2002 
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Diagram 3 
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Vi gör nu vidare en korrelation mellan dem som uppger att de känner till jämställdhetsplanen 

och dem som vet vad den innebär. Av de närmare 65 % som säger sig känna till att det finns 

en jämställdhetsplan är det ca 51 % (28 elever), som helt eller delvis vet vad den innebär, se 

tabell 2 nedan. Nästan hälften av de 65 % som känner till jämställdhetsplanen, vet alltså inte 

vad den innebär.37 Här ställer vi oss frågande till hur fruktbart det är att känna till att det finns 

en jämställdhetsplan, utan att veta vad den innebär. Endast 8,2 % (7 elever) av det totala 

antalet undersökta elever både känner till jämställdhetsplanen och vet vad den innebär.  

 

Tabell 2 

 

Känner du till att Spyken har en jämställdhetsplan? * Vet du vad Spykens jämställdhetsplan innebär?
Crosstabulation

7 27 21 55

12,7% 49,1% 38,2% 100,0%

0 27 3 30

,0% 90,0% 10,0% 100,0%

7 54 24 85

8,2% 63,5% 28,2% 100,0%

Count
% within Känner du
till att Spyken har en
jämställdhetsplan?
Count
% within Känner du
till att Spyken har en
jämställdhetsplan?
Count
% within Känner du
till att Spyken har en
jämställdhetsplan?

Ja

Nej

Känner du till att
Spyken har en
jämställdhetsplan?

Total

Ja Nej Delvis

Vet du vad Spykens
jämställdhetsplan innebär?

Total
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37 Här har vi slagit ihop grupperna som svarat ja och delvis på frågan om de vet vad Spykens jämställdhetsplan 
innebär. 



7.2.1 Jämställdhetsfrågor hemma 

När vi analyserar vidare försöker vi se om ”våra” elever diskuterar jämställdhetsfrågor 

hemma. Detta är intressant för att se vad det egentligen är som påverkar eleverna att diskutera 

eller inte diskutera jämställdhetsfrågor hemma. Anledningen till att vi tar upp elevernas 

hemsituation här, och inte under temat fritid, är att vi korrelerar denna fråga med frågan om 

eleverna vet vad jämställdhetsplanen innebär. I tabell 3 nedan, ser vi att det totalt är 53 av 85 

elever som diskuterar jämställdhetsfrågor i hemmet och i den gruppen är det 33 elever av dem 

som inte vet vad Spykens jämställdhetsplan innebär.  

 

Här verkar det som om den primära socialisationsfaktorn är den som påverkat de 33 eleverna 

att diskutera jämställdhetsfrågor, och inte den sekundära socialisationsfaktorn, i det här fallet 

Spyken, eftersom dessa inte känner till vad Spykens jämställdhetsplan innebär. Det är 20 

elever som på något sätt vet vad planen innebär och som diskuterar jämställdhetsfrågor 

hemma. Här vet vi inte vilken den största påverkande faktorn är till att det förekommer 

diskussioner om jämställdhet hemma.  

 

Tabell 3 

 

Diskuterar du jämställdhetsfrågor hemma? * Vet du vad Spykens jämställdhetsplan innebär?

4 21 7 32

12,5% 65,6% 21,9% 100,0%

3 33 17 53

5,7% 62,3% 32,1% 100,0%

7 54 24 85

8,2% 63,5% 28,2% 100,0%

Count
% within diskuterar
du j-frågor hemma?
Count
% within diskuterar
du j-frågor hemma?
Count
% within diskuterar
du j-frågor hemma?

nej 

ja 

diskuterar du j-frågor
hemma?

Total

Ja Nej Delvis 

Vet du vad Spykens 
Jämställdhetsplan innebär? 

Total

 

I gruppen som inte diskuterar jämställdhetsfrågor hemma, 32 elever, är det endast 11 elever 

som på något sätt känner till vad jämställdhetsplanen innebär. Dessa 11 elever är dock inte 

ointressanta ur ett jämställdhetsperspektiv, då de i skolan får en chans att konfronteras med 

och debattera de jämställdhetsfrågor man inte samtalar om hemma. Att 32 elever av 85 anger 

att de överhuvudtaget inte diskuterar jämställdhet hemma ger skolan en betydelsefull roll i det 

jämställdhetsarbete som syftar till att bryta den manliga dominansen.  
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Att så många som 37,8 % (20 elever) av eleverna uppger att de diskuterar jämställdhetsfrågor 

hemma är positivt och får oss att ifrågasätta Bourdieus syn på familjen som den viktigaste 

institutionen för reproduktionen av den manliga dominansen. Å andra sidan har vår 

undersökning skett i en skola där huvudparten av föräldrarna är högutbildade. Utbildning har, 

både enligt Bjerrum & Nielsens studie och Bourdieu, betydelse för utvecklingen. Viktigt är att 

skolan inte överför den patriarkala föreställningen, utan arbetar för att bryta den. 

 

7.2.2 Spykens jämställdhetsgrupp 

Under vår intervju med den jämställdhetsansvarige får vi en antydan om att något håller på att 

förändras i unga individers attityder till jämställdhet. 
 

”Det är fler elever som kommer och som är mer medvetna än tidigare.” (Intervju med 
jämställdhetsansvarig) 
 

I likhet med Bourdieus38 förhoppningar till att det är de unga som genom ett öppet agerande 

kommer att förändra samhällets värderingar, ser vi en likhet med samtida ungdomars intresse 

för jämställdhetsproblematiken. De agerar öppet med bl. a. sociala protester mot samhällets 

nuvarande sociala villkor och vi vill i viss mån likna detta med det engagemang som pågår 

bland eleverna i jämställdhetsgruppen på Spyken. Den allmänna debatten som tagit fart de 

senaste åren angående jämställdhet har lett till att kommunerna satsar på att skolorna ska föra 

debatten i klassrummen genom lärarna och läromedlen. Hur påverkar detta då eleverna?  

 

Utifrån Meads interaktionistiska perspektiv kan vi anta att eleverna i jämställdhetsgruppen får 

en gemensam referensram, en ömsesidig relation och självrespekt genom den interaktion som 

sker i gruppen. När vi närvarade på mötet som jämställdhetsgruppen höll, diskuterades 

reklamaffischer som var av kvinnoförnedrande karaktär. Eleverna var rörande överens om 

ämnet som var aktuellt för dagen. Enligt vår tolkning, verkade det som om den respons som 

framkallades hos var och en av eleverna, var gemensam för dem alla, vilket resulterade i 

samma attityd. Eleverna menade att om de befunnit sig i ett annat sammanhang hade de 

behövt förklara vad de menade med sin kritik av bilderna, nu fanns det en grundförståelse om 

vad det hela handlade om. 

                                                 
38 Berg mfl. 1977. 
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”Jag får bra självförtroende av att sitta och diskutera. Jag får en känsla som är - Ahh… det är 
fler som tycker som jag, vi är många, vi kan göra någonting…”(Gruppintervju).  
 
” Det finns folk som inte är medvetna om att vissa saker inte är bra. Det är inte självklart för 
alla, alla är inte lika medvetna.” (Gruppintervju). 
 
Vi kan nu se likheter och få en djupare förståelse för Meads39 resonemang om 

sammansmältningen mellan ”I” och ”Me” i sociala handlingar. Den respons som individerna 

ger varandra resulterar i samma attityd för dem. Utifrån detta kommer det samgående mellan 

”I” och ”Me” som leder till starka emotionella upplevelser. En liknande specifik känsla menar 

vi infann sig då vi närvarade på jämställdhetsmötet. Vi vill inte likna det vid ett religiöst möte, 

snarare som det arbetslag som Mead också nämner i detta sammanhang. Det verkar enligt vår 

analys vara något utöver en vanlig överrensstämmande attityd. Detta för att innebörden av den 

kommunikation som pågick är delvis begränsad till denna specifika grupp, eftersom inte alla 

elever är lika engagerade i detta ämne, inte heller lika insatta i problematiken. Problematiken 

som utgör essensen i gruppens engagemang har något av en förtryckande karaktär och detta 

gör att känslan i gruppen blir en styrka, utöver en vanlig samstämmighet.  

 

Enligt Mead40 kan man ställa sig tvivlande inför roller och normer och kritisera eller avvisa 

nya identiteter så småningom. Detta är i likhet med det som Berg m.fl.41 kallar för 

externalisering. Genom vår intervju med eleverna ur jämställdhetsgruppen tolkar vi deras 

attityd och inställning till sitt arbete i gruppen, som att de är på god väg att externalisera 

gamla normer till nya, mer jämställda förhållningssätt. Eleverna inser samtidigt att den 

legitimitet elevernas attityd har i jämställdhetsgruppen är villkorlig. När de befinner sig i 

andra sammanhang  t.ex. i  klassrummet eller "ute i samhället" är det annorlunda. Alla har inte 

samma värderingar och normer angående jämställdhet.  
 

”Det går inte fort, det gör det inte. Det kommer att ta lång tid, det gör det med alla sådana här 
saker. Men vi kan ju inte sluta prata om det förrän det skett en förändring. Det är ju hos dem 
som förändringen ska ske.”(Gruppintervju) 
 
Berg m.fl.42 hävdar att när man väl har externaliserat en viss norm betyder det att man 

kan välja att handla på grund av den eller att man kan välja att inte handla enligt den, 

eller till och med emot den. Detta exemplifieras när eleverna i jämställdhetsgruppen 

                                                 
39 Mead, 1995. 
40 Ibid. 
41 Berg mfl. 1977. 
42 Ibid. 
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säger att de inte alltid orkar ta de diskussioner eller konfrontationer som rör deras nya 

normer och attityd.  

”Jag varken orkar eller har tid att förklara för de i min klass vad jämställdhet egentligen innebär.” 
(Gruppintervju) 
 
Det kan tänkas att eleverna i jämställdhetsgruppen även handlar i motstridighet mot 

sina nya externaliserade normer, på grund av ett yttre tryck. Värnlund i Berg m.fl.43 

poängterar att det är en process över tid att nå insikt om normers och rollers relativitet. 

Att på detta vis ifrågasätta det självklara menar Bourdieu44 kommer att resultera i flera 

förändringar. Förändringen i ojämställdheten bör ta sin början i männens herradöme. 

Detta belyser även eleverna i jämställdhetsgruppen. I vår gruppintervju svarade en av 

eleverna på vår fråga om jämställdhetsgruppen fungerade att: 
 

”Jag skulle vilja säga att den inte gör det på grund av att inga killar är med i den. Det gör den 
ofullständig. Killar tror att jämställdhet är en kvinnofråga.”(Gruppintervju) 
 

Spykens jämställdhetsgrupp är en viktig faktor som bl. a hjälper till att föra ut 

jämställdhetsplanens budskap, men den är som eleven som citerats ovan säger, inte tillräcklig. 

Den når i första hand flickor och slår inte direkt ner i ”den manliga dominansens herradöme” 

– så sker inte så länge killar ” tror att jämställdhet är en kvinnofråga”.  
 

”Det finns väldigt stora förhoppningar knutna till vad en jämställdhetsplan kan åstadkomma 
och var skolan antar att den kan slå igenom, t.ex. på utbildningar. Vi finns på monitorerna och 
är med på foto i skolkatalogen. Vi är också med på den internationella kvinnodagen den 8 mars 
med arrangemang”(Intervju med jämställdhetsansvarige) 

 

Trots jämställdhetsgruppens olika aktiviteter är det ca 72 % (se bilaga 1, tabell 4) av eleverna 

som uppgett att de inte deltagit i någon aktivitet som rör jämställdhet. I denna grupp skiljer 

det sig inte nämnvärt åt, vad det gäller könsfördelningen (se bilaga 1, tabell 5). En tolkning 

kring elevernas uppfattning om att de inte deltagit i några aktiviteter, skulle kunna vara att 

eleverna, i själva aktiviteten, inte upplever jämställdhetsperspektivet i den. Detta är heller inte 

alltid syftet med jämställdhetsaktiviteter, enligt den jämställdhetsansvarige, då hon helst ser 

att jämställdheten ska vara så pass integrerad i undervisningen och övriga aktiviteter att man 

som elev inte känner att ”nu gör jag en jämställdhetsaktivitet”.  

 

                                                 
43 Berg mfl. 1977 
44 Bourdieu, 1999.  
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Om vi jämför med Allenmarks studie45 ser man att det endast är 1,4 % av eleverna på det 

samhällsvetenskapliga programmet på Polhemsskolan, som anser sig ha deltagit i något 

jämställdhetsprojekt. De av Spykens elever som ingår i vår studie som svarat att de deltagit i 

någon jämställdhetsaktivitet uppgår till 27,1 % (se bilaga 1, tabell 4). Det framgår inte i 

Allenmarks studie om det vid undersökningstillfället fanns en särskild jämställdhetsansvarig 

och jämställdhetsgrupp på skolan, där både elever och lärare ingår. Om det är så att det inte 

finns, kan detta vara det som gör att siffrorna skiljer sig markant åt mellan Spyken och 

Polhemsskolan, vad det gäller deltagande i jämställdhetsprojekt. Detta är intressant, anser vi, 

eftersom vi då ser ett behov av en jämställdhetsgrupp på många skolor.  

 

7.2.3  Eleverna, lärarna och undervisningen 

I detta avsnitt berör vi frågor som rör eleverna och deras kontakt med, och attityd till, lärarna 

och undervisningen. Eftersom grundtesen i den interaktionistiska teorin är att medvetandet 

inte kan ses som en egenskap som är färdig och inbyggd i människans ras, utan istället ett 

resultat av att individen interagerar med andra individer, så anser vi att lärarnas agerande både 

implicit och explicit, är av stor vikt för elevernas externalisering. Detta försökte vi ta reda på 

genom att fråga om eleverna anser att lärarna i allmänhet är ett gott föredöme vad det gäller 

jämställdhet. Det visade sig att eleverna över lag anser att de flesta lärarna är goda föredömen 

och eleverna svarade också att de anser att de flesta lärare ger både killar och tjejer lika sort 

utrymme i undervisningen (se bilaga 1, diagram 1 och 2).  Enligt läroplanen ska lärarna; ”…se 

till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.” 46   

I vår intervju med den jämställdhetsansvarige påpekar hon att:  
 

”Jag tror att jämställdhetsplanen bara påverkar undervisningen om eleverna har läst de här 
punkterna i planen och vågar kräva av sina lärare att de ska ha med ett jämställdhetsperspektiv.” 
(Intervju med jämställdhetsansvarig) 
 

När vi under gruppintervjun frågade vad eleverna tyckte om lärarnas metoder att ta in 

jämställdhetsproblematiken i undervisningen fick vi kommentarer om hur eleverna upplever 

detta.  

”Jag har tre lärare som tar in det här med jämställdhet på ett bra sätt i undervisningen, men 
det är tre lärare av ca nio stycken.”(Gruppintervju) 
 

                                                 
45 Allenmark, 2000.  
46 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-2s.pdf, sid. 16  
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”Det finns samhällslärare som aldrig tar upp jämställdhet. Det blir en fruktansvärd skillnad på 
de elever som får kunskap om jämställdhet och de som inte har en lärare som tar upp 
jämställdhet.” (Gruppintervju) 
 

Enligt Lpf 9447 måste skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. 

Skolan måste kontinuerligt ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer. Man ska som 

lärare vara medveten om sitt eget beteende och agera med gott föredöme, samt anpassa 

pedagogik och innehåll i undervisningen för att uppnå jämställdhetsmålen. På vår fråga om 

eleverna anser att lärarna behandlar och uppmärksammar alla elever, oavsett kön, likadant ser 

vi fortfarande jämfört med föregående fråga, att större delen av eleverna instämmer på något 

vis, se diagram 4 nedan. 

 

Diagram 4 
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Våra lärare behandlar och uppmärksammar
alla elever, oavsett kön, likadant

”Det finns ett antal minuter under en lektion och idag uppskattas det att killar tar 70 % av den 

talartiden. De minuter som finns måste delas och killarna kommer att ”förlora” tid till tjejerna.”48 
 

Här kan man konstatera att resultatet från diagram 4 motsäger citatet ovan. Kan man anta att 

elevernas referenser angående klassrumssituationen är omedvetet könsrelaterade eller är detta 

ett resultat av jämställdhetsarbetet på Spyken? Enligt interaktionismen är kommunikation en 

förutsättning för utvecklingen av en människas jag. Trost & Levin49 menar att lärare och 

elever måste empatisera med varandra för att social interaktion ska förekomma. Detta, menar 

de, ställer stora krav på lärarna att inte bara lära ut, utan att hjälpa eleverna att lära in.  
 

                                                 
47 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-2s.pdf 
48 Karlén och Palmström, 2003, sid. 14 

49 Trost & Levin, 1999. 
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”Lärarna är jätteviktiga. De ledsagar oss i det mesta. De spelar en jättestor roll, deras åsikter 
och sätt att ta tag i saker betyder jättemycket.”(Gruppintervju) 
 
Intresse för jämställdhetsfrågorna finns, enligt enkäten, hos många av eleverna. Som framgår 

av diagram 5 nedan, menade en stor del av eleverna att jämställdhetsfrågorna borde tas upp 

mer. De som varken instämmer eller tar avstånd tolkar vi som att de anser att det är tillräckligt 

med inslag av jämställdhetsfrågor i undervisningen. Vi ser även att killarna är i majoritet 

bland dem som tar avstånd från påståendet. 
 
Diagram 5. 
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Jämställdhetsfrågor borde tas upp mer i undervisningen. 

Killarnas ointresse bör bearbetas samtidigt som flickornas intresse bör stöttas om en verklig 

förändring ska ske. Bourdieus teori om att förändringen måste börja i männens herradöme 

sätts här i fokus. Enligt jämställdhetsplanen framgår det att ”Aktivt stöd skall ges till den som 

bryter könsrollsmönster, både lärare och elever.”50 När vi frågade den jämställdhetsansvarige om 

hon tyckte man skulle ta upp jämställdhetsfrågor mer i undervisningen svarade hon:  
  

”Ja, det tycker jag såklart. Och då tycker jag det ska tas upp som mänskliga rättigheter. Man 
ska alltså inte ta upp det som attityder och roller, utan som en fråga som handlar om 
makt.”(Intervju med jämställdhetsansvarig) 
 

Eleverna i jämställdhetsgruppen var av ungefär samma åsikt.   
 

”Jag tror inte det hjälper med några jämställdhetsdagar, utan jämställdhet måste genomsyra 
undervisningen dagligen.” (Gruppintervju) 
 

När det gäller huruvida eleverna anser att undervisningsmaterialet tar upp frågor om 

jämställdhet, ser vi att 61 % av eleverna anser att det endast är ett fåtal böcker som tar upp 

jämställdhetsfrågor, (se bilaga 1, tabell 6). Nästan 19 % anser att de flesta skolböckerna tar 
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upp dessa frågor. Vi ställde samma fråga till den jämställdhetsansvarige under vår intervju 

och nedan citerar vi en del av hennes svar. 
 

”…Det förekommer ju kvinnor i historieböckerna, men inte alls mycket. De kvinnliga 
författarna ses över axeln. Lärarna är traditionsstyrda och läromedelsstyrda, Man har 
begränsad tid och om du ska ha ett könsperspektiv i t.ex. historieundervisning så innebär ju det 
att du måste läsa in dig på nya avhandlingar, intressanta debattböcker.” (Intervju med 
jämställdhetsansvarig) 

 

Som grund kan material från skollagen, läroplanen och den lokala jämställdhetsplanen 

fungera, men som komplement kan man ta in skönlitteratur och aktuellt mediamaterial. Enligt 

Spykens jämställdhetsplan bör allsidighet och könsperspektiv prägla valet av material.51  

Några svar på den öppna frågan ”På vilket sätt skulle du vilja att kunskapen om jämställdhet 

kunde göras tydligare här på Spyken?” i enkäten är: 

- Jämställdhetsgruppen på skolan borde vara mer synlig och det borde gå ut mer 

information om vad den gör. 

- Mer information om jämställdhet och att det görs seriöst och inte som ett påhopp på 

män. 

- Fler föreläsningar och temadagar. 

- Ämnet skulle kunna ingå i samhälle A. 

- Lärarnas attityd och inställning måste förändras. 

 

Övriga svar på den öppna frågan redovisar vi senare i arbetet under rubriken sammanfattning 

av enkäten. Det var dock inte alla elever som hade några åsikter i denna fråga.  

 

När det gäller tillgången och utnyttjandet av Spykens jämställdhetsbibliotek verkar det inte ha 

berört så många elever, då endast 8 % av de tillfrågade eleverna säger sig ha lånat böcker 

därifrån, (se bilaga 1, tabell 8). En av anledningarna till resultatet kan vara brister i 

kommunikationen från lärare till elever, om att detta är tillgängligt, eftersom det inte är 

placerat tillsammans med de andra böckerna i det ordinarie biblioteket, utan återfinns på en av 

skolans ämneslärarrum.  
 

”Jag har gått här i tre år, jag har varit på jämställdhetsbiblioteket en gång. Jag hade glömt 
bort att det fanns.”(Gruppintervju). 
 

                                                 
51 http://www.spyken.lund.se/Arbetsgrupper/jamstalldhet/Jamstalldhet.htm 
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Ett av målen i Spykens jämställdhetsplan är att eleverna ska ha kunskaper om kvinnors och 

mäns olika villkor i samhället. Ca 73 % upplever att de fått kunskap på Spyken om olika 

villkor för män och kvinnor i samhället. Av de ca 25 % som anser att de inte fått denna 

kunskap, är det mer än dubbelt så många killar som tjejer (se bilaga 1 tabell 7). Nedan i 

diagram 6 ser vi att alla elever på Estetprogrammet fått kunskaper, däremot är det väldigt låg 

frekvens av de elever på Byggprogrammet som anser sig ha fått kunskaper. 

  

Diagram 6 
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7.3 Tema; Fritid 
I detta tema tar vi upp och analyserar elevernas fritidsförhållande och hur samspelet med 

skola, familj och omgivning ser ut. Vi vill bl.a. se om elevernas intryck från skolvärlden 

påverkar dem på deras fria tid och vice versa. Den kunskap om jämställdhet som skolan vill 

förmedla är tänkt att inte bara bli en kunskap om ett ämne, utan är tänkt att påverka elevernas 

förhållningssätt till sig själva och andra i sin omgivning. Då många av elevernas föräldrar i 

vår studie har en relativt hög utbildningsnivå kan man tänka sig att detta medfört att eleverna, 

till stor del, har internaliserat demokratiska attityder angående jämställdhet.  

Meads tanke är att det finns ett grundläggande behov av att relatera sig till andra människor. 

Åsikter och information förmedlas genom interaktion, men den fyller även andra syften, så 

som att sociala relationer etableras. Social interaktion ger aktörerna möjlighet till att 
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synliggöra och etablera karaktärsegenskaper, identiteter.52 Enligt Angelöw m.fl.53 framhålls 

familjen, men även skolan som viktiga institutioner för socialisation. Där grundläggs bl. a 

språk, självuppfattning, könsroller och människans moralföreställningar. Därför är det 

intressant för undersökningen att se på vilka eleverna umgås med och vilka fritidsaktiviteter 

de har. 

 
7.3.1 Elevernas umgänge och fritidsaktivitet 

Vi ser nedan i tabell 4, att det är få killar som uppger att de umgås mest med tjejer, 2,7 % (1 

kille), medan tjejer uppger, i 10,4 % (5 tjejer) av fallen, att de mest umgås med killar på sin 

fritid. Nästan en fjärdedel av eleverna umgås enbart med kompisar av samma kön. Vanligast 

är det att man mest umgås i blandade könsgrupper. Angelöw54 menar att genom 

socialisationen överförs attityder och värderingar, beroende på vilket kön vi tillhör. Kvinnor 

och mäns olika beteende har uppkommit genom ett komplicerat samspel mellan individen och 

omgivningen. Vad innebär det för tjejer och killar att umgås i blandade grupper?  

 

De normer och attityder som präglar interaktionen, kan bereda väg för en förståelse för det 

motsatta könets villkor och värderingar, som eventuellt inte funnits innan. Den könsbundna 

socialisationen som de båda könen internaliserat kan öppnas upp och möjligheter till 

förändring kan ske, på ett annat sätt än om man enbart umgås i grupper av det egna könet. 

 

Tabell 4 

Vilka umgås du mest med på din fritid? * Kön Crosstabulation

1 12 13
2,7% 25,0% 15,3%

25 31 56
67,6% 64,6% 65,9%

11 5 16
29,7% 10,4% 18,8%

37 48 85
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön

Tjejer

Både tjejer och killlar

Killar

Vilka umgås du
mest med på
din fritid?

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 

Vår nästa fråga som vi analyserar är om eleverna deltar i någon organiserad fritidsaktivitet. 

Nästan 59 % av de tillfrågade eleverna uppger att de är med i någon organiserad 

fritidsaktivitet. Det är fler tjejer som är med i någon organiserad fritidsaktivitet. 64.6 % av de 

                                                 
52 Mead, 1995. 
53 Angelöw mfl. 1990.  
54 Ibid. 
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tillfrågade tjejerna och 51.4 % av de tillfrågade killarna uppger att de är med i någon 

förening/fritidsaktivitet, (se bilaga 1, tabell 9). Elofssons 55 undersökning visade att på 

gymnasienivå var 46 % av tjejerna och 54 % av killarna i hela undersökningen, med i någon 

förening.  

 

Ett av resultaten i Elofssons studie visar att det bland gymnasieelever finns ett tydligt 

samband mellan familjens utbildningsnivå och föreningstillhörighet. De elever som kommer 

från familjer med hög utbildningsnivå, är i högre utsträckning med i någon förening. 

Elevernas sociala bakgrund på Spyken överensstämmer, vad det gäller föreningstillhörighet, 

med det resultat Elofsson presenterar angående medlemskap i förening och social bakgrund, 

se diagram 7 och 8 nedan. 

 

Diagram 7                  Diagram 8 
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Hur ser då könsfördelningen ut på elevernas fritidsaktiviteter? Diagram 9 på nästa sida visar 

att frekvensen i gruppen med blandat tjejer och killar är störst. Dock finns det mindre grupper 

som enbart består av killar eller tjejer på vissa fritidsaktiviteter.  

 

 

 

 

 

                                                 
55 Elofsson, 2000. 
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Diagram 9 
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Hur ser könsfördelningen ut på din fritidsaktivitet?

Ett steg i utvecklingen mot jämställdhet vore att man även diskuterade jämställdhetsfrågor på 

de olika fritidsaktiviteterna. På frågan om man tar upp eller behandlar jämställdhetsfrågor på 

elevernas fritidsaktiviteter, ser vi en antydan till att denna fråga uppmärksammas på några få 

aktiviteter, se diagram 10 nedan.  – Intressant nog är det fler killar som svarat positivt på 

denna fråga. De olika fritidsaktiviteterna där man tog upp jämställdhetsfrågor var bl. a. 

Kyrkans unga, Svenska kyrkan, skateboard, fotboll, rugby, styrketräning, musikförening och 

ett politiskt ungdomsförbund.  

Diagram 10 
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Tar man upp eller behandlar 
jämställdhetsfrågor på din aktivitet? 

 

Vi gick vidare och ville se i vilka könsgrupper man svarat positivt till frågan om 

jämställdhetsdiskussioner. Tjejer som är aktiva med enbart andra tjejer uppger i 25 % (3 av 

12) av fallen att jämställdhetsfrågor tas upp, medan i den gruppen det är blandat killar och 

tjejer, uppger endast 11 % (2 av 18) av tjejerna detsamma. Av killarna som är med i någon 

fritidsaktivitet där det enbart är killar, är det 20 % (1 av 5) som upplever att man tar upp 
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frågor om jämställdhet. I gruppen där det är blandat killar och tjejer anger 35,7 % (5 av 13) av 

killarna att jämställdhetsfrågor tas upp(se bilaga 1, tabell 10).  

 

Det är vidare intressant i vår undersökning, att se om eleverna diskuterar jämställdhetsfrågor i 

umgänget på sin fria tid och med vem de väljer att göra det med. Diskuterar tjejer med tjejer 

och killar med killar? I diagram 11, nedan, har vi korrelerat variabeln kön med frågan om vem 

eleverna diskuterar jämställdhetsfrågor med på sin fritid. Här kan vi se att ingen av killarna 

diskuterar jämställdhet enbart med sina killkompisar, däremot är det vanligare att tjejer pratar 

med sina tjejkompisar om detta. Vanligast är det, för både killar och tjejer, att de talar om 

jämställdhet i blandade grupper. Som vi kunde se i tabell 4 (sid. 29) uppger majoriteten av 

eleverna att de umgås med både killar och tjejer och detta kan vara orsaken till att så många 

också diskuterar jämställdhet i kompiskretsar där man umgås med både killar och tjejer. 

 

”Jag umgicks uteslutande med en killkompis, i ettan och tvåan. Vi kunde prata om jämställdhet. Det 
hade han alltid gjort med sina föräldrar.” (Tjej från gruppintervjun) 
 
”Killkompisen” i citatet ovan har via sin primärsocialisation, ett naturligt förhållande till att 

diskutera jämställdhetsfrågor. 

 

Diagram 11 
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Nedan tittar vi på hur fördelningen mellan svaren på frågan om de märker att det inte alltid är 

jämställt på fritiden, se diagram 12 nedan.56 Det är dubbelt så många tjejer som killar som 

instämmer i påståendet att det inte alltid är jämställt på fritiden. Det är intressant att killar 

uppgett att de anser att det är många fritidssituationer som upplevs som ojämställda. Är detta 

ett resultat av att man umgås i blandade grupper och att kunskapen om de olika villkoren för 

tjejer och killar håller på att förändras och få en större betydelse, även för killar? Som 

diagrammet visar är det i betydligt högre grad fler tjejer som svarat att de instämmer på något 

vis till att de upplever ojämställdhet än killar. Detta skulle kunna förklaras genom att det 

främst är tjejer som utsätts för ojämställda situationer.   

 

Diagram 12 
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Vi går vidare och ser på hur eleverna ställer sig till dessa ojämställda situationer och om de 

faktiskt försöker påverkar situationen i positiv mening. Tillsammans utgör den grupp som 

svarat att de på något sätt försöker påverka en ojämställd situation 62,4 %, se tabell 5 nästa 

sida. Här ser vi av att ca 73 % av alla tjejerna försöker påverka ojämställda situationer och ca 

49 % av alla killarna gör detsamma. Drygt 30 % av de tillfrågade eleverna varken instämmer 

                                                 
56 Vi har på denna fråga gjort en omkodning av svarsalternativen där vi har samlat de som instämmer starkt och 
instämmer delvis, till en grupp. Gruppen som tar starkt avstånd och delvis avstånd från påståendet har blivit en 
grupp.  
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eller tar avstånd i påståendet. Anmärkningsvärt är att det inte är några tjejer som tar avstånd 

till detta påstående. Däremot är det drygt 10 % av killarna som inte agerar om en sådan 

situation uppstår.  

 

Tabell 5 

Om jag ser en situation, som ur jämställdhetsperspektiv inte är rättvis, försöker jag påverka denna. * Kön
Crosstabulation

18 35 53
48,6% 72,9% 62,4%

15 13 28

40,5% 27,1% 32,9%

4 0 4
10,8% ,0% 4,7%

37 48 85
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön

Count
% within Kön
Count
% within Kön

instämmer på något vis

Varken instämmer eller
tar avstånd

Tar avstånd på något vis

Om jag ser en situation,
som ur
jämställdhetsperspektiv
inte är rättvis, försöker jag
påverka denna.

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 

Om vi anknyter till Mead, som menar att om vi ser på handlingens mål, snarare än impulsen 

att handla, finner vi att de mål som är goda leder till ett förverkligande av ”I”, som en social 

varelse. Med goda mål avser vi här jämställdhetens fullbordan. För Mead är moraliska 

förändringar sådana som äger rum genom handlingar av individen och detta vill vi likna vid 

elevernas agerande. Man skulle kunna tolka resultaten ur Meads synsätt som att eleverna som 

agerar i situationerna styrs av ”I”. Enligt Mead kretsar vår moral kring vårt sociala beteende.         

De elever som agerar i dessa situationer kan man ur Meads synsätt tillskriva ett starkt 

internaliserat ”I”, eftersom de är starka nog att bjuda motstånd mot de gamla 

jämställdhetsnormerna, som ännu finns kvar i vårt samhälle. Mead menar att ”I” och ”Me” 

svarar mot varandra i det moraliska beteendet. Det kan vara så att de som inte agerar har ett 

starkare internaliserat ”Me”, eftersom de inte bryter mot de gamla normerna. Dessutom utgår 

Mead ifrån att vi i samhället antar vissa bestämda attityder som innebär relationer till 

varandra. När relationer angående könsroller ska förändras, d v s den intention som Spykens 

jämställdhetsplan vilar på, förändras också samhället och vi som individer rekonstrueras 

ständigt. Gruppen går framåt från gamla normer mot nya och det som Mead anser vara viktigt 

är att denna förändring äger rum inom individen.57  

 

 

 

                                                 
57 Mead, 1995.  
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7.3.2 Fritid hemma 

Vi har i detta tema lagt in frågor som rör elevernas hemsituation när det gäller jämställdhet.  

Hemmet är elevernas primära socialisationskälla och Angelöw m.fl.58 menar att individerna i 

socialisationsprocessen, är aktiva och spelar en viktig roll. De införlivar samhällets normer 

och värderingar genom socialisationen och internaliseringsprocessen. De flesta eleverna anser 

att det är jämställt hemma, men om vi tittar på hur eleverna svarat beroende på kön, så är det 

betydligt fler tjejer än killar som anser att det inte är jämställt hemma. En mindre grupp tjejer 

och killar anser att det delvis är jämställt i hemmet, diagram 13 nedan.  

 

Diagram 13 
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Anser du att det är jämställt hemma ?

 

Vi vill nu se vem eleverna diskuterar jämställdhetsfrågor med i hemmet, se diagram 14 nästa 

sida. Vi ser att det är en stor grupp killar som inte diskuterar jämställdhetsfrågor alls hemma 

och av de killar som diskuterar detta i hemmet, så talar de mest med mamma och pappa 

tillsammans. En mindre grupp killar talar enbart med mamma eller syskon. Ingen i 

undersökningen har uppgett att de bara talar med pappan om jämställdhet.59 Vi kan hittills 

konstatera att det finns en grupp killar som varken diskuterar jämställdhet hemma eller på 

fritiden. Det kan vara så att det är samma killar som varken diskuterar hemma eller med sina 

kompisar, men det kan också röra sig om skilda grupper av killar. 

 

 

 
                                                 
58 Angelöw m.fl. 1990. 
59 Eftersom ingen angett att de bara talar med pappan har vi ingen stapel med i diagrammet som representerar enbart pappan, 
även om det svarsalternativet fanns med i enkäten. 
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Diagram 14 
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Vem diskuterar du jämställdhetsfrågor med
hemma? 

När det gäller tjejerna ser man att de flesta talar med hela familjen och att endast en liten del 

inte talar med någon i hemmet om jämställdhet. Överlag kan vi säga att tjejerna har en 

jämnare fördelning när det gäller vilka i familjen man pratar jämställdhetsfrågor med, än vad 

killarna har.  

 

7.4 Tema; Framtid och attityder 
I detta tema tar vi upp elevernas attityder till jämställdhet, samt hur de ser på sin framtid 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi börjar med att redovisa hur eleverna svarat på frågan 

om jämställdhet är viktigt för dem (se bilaga 1, tabell 11). Det framgår att det är flest tjejer 

som anser att jämställdhet är viktigt för dem, dock anser de flesta av killarna att jämställdhet 

också är viktigt för dem. Ingen av tjejerna har tagit avstånd på något vis i denna fråga och i 

gruppen som varken instämmer eller tar avstånd är killarna mer än dubbelt så många som 

tjejerna.  

 

Vidare ville vi se om det skiljde sig i svaren på frågan om jämställdhet är viktig för eleverna, 

beroende på vilket program man går (se bilaga 1, diagram 3). Det visade sig att: 

• på Estet programmet instämmer alla på något vis att jämställdhet är viktigt för dem,  

• i Naturklassen instämmer de flesta och några varken instämmer eller tar avstånd, 

• i Bygg- och Samhällsklassen finns det mindre grupper som tar avstånd på något vis 

från påståendet. 
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7.4.1 Undervisningens påverkan på eleverna 

Frågan om eleverna har blivit påverkade att tänka i nya banor pga. undervisningen eller 

grupparbete som rör jämställdhet, finner vi intressant. Drygt hälften av eleverna svarade att de 

varken instämmer eller tar avstånd. Vi ser att 32.1 %, (se bilaga 1, tabell 12), av eleverna i 

undersökningen instämmer till att de blivit påverkade. Av dem som tar avstånd på något vis är 

det nästan dubbelt så många killar som tjejer. Ur detta kan vi dra slutsatsen att om det är 

skolans intentioner att påverka eleverna att tänka i nya banor när det gäller jämställdhet, så 

måste de lägga större vikt vid att påverka killarna. Eftersom eleverna inte tar avstånd helt 

emot påståendet, kan man tänka sig att det finns en grogrund till tankar om normer och 

attityder angående jämställdhet, men eftersom att de inte heller instämmer så är kanske 

tankarna inte är så starka att eleverna upplever att de blivit påverkade.  

 

Här vill vi ta upp resonemanget om hur den primära och den sekundära 

socialisationsprocessens påverkar elevernas attityder. Det kan vara så att eleverna inte 

uppfattar vad som gör mest intryck på dem, skolan eller hemmet, när det gäller att tänka i nya 

banor. Normer och värderingar som präglar eleverna och som ursprungligen kommer från den 

primära socialisationskällan (hemmet), kan ha en större betydelse än vad eleverna uppfattar. 

Likadant kan det vara med den sekundära socialisationskällan, i detta fall skolan. Det kan 

tänkas att eleverna befinner sig i en fas i sin socialisationsprocess då de har svårt att avgöra 

vad som har störst inverkan på deras attityder och värderingar. Som vi nämnde i inledningen 

har många elever i tredje årskursen på gymnasiet kommit en bit på väg i sin 

socialisationsprocess och det är kanske så att skolan inte har så stor betydelse för eleverna, när 

det gäller att bli påverkade att tänka i nya banor. Det kan också bero på att skolans 

ansträngningar och medel för att påverka eleverna, inte är tillräckligt kraftfulla.  

 

7.4.2 Jämställdhetsplanens påverkan på eleverna 

Med nästa fråga avsåg vi att se om skolans jämställdhetsplan har påverkat eleverna positivt i 

val som rör framtiden. Eftersom vi tidigare redovisat att 64.7% av eleverna känner till planen 

och att endast ca 13 % (se tabell 1 och 2, sid. 18 och 19) av dessa vet vad den innebär, så är 

det inte konstigt att det är en så stor grupp som varken instämmer eller tar avstånd, då det kan 

vara svårt för eleverna att uppleva att de blivit påverkade av en plan som de inte vet 

innebörden av.  
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Sammanlagt är det tio elever av 85 som anser sig blivit påverkade (se bilaga 1, tabell 13)60.  

Det kan inte uteslutas att fler faktiskt blivit påverkade eftersom det kan tänkas att det går upp 

för dem i ett senare skede.  

 

För att tydligare se vilka elever som svarat att de på något sätt instämmer eller tar avstånd till 

påståendet att de blivit positivt påverkade, gjorde vi en korstabell med de olika programmen 

och det nämnda påståendet (se bilaga 1, tabell 13). Vi ser att Estetklassen är den klass där flest 

anser sig ha blivit påverkade, d v s fem personer. I NV klassen är det ingen som anser sig ha 

blivit påverkad av jämställdhetsplanen. Här har vi också den största gruppen bland dem som 

varken instämmer eller tar avstånd i påståendet, hela 65 %.  

 

Slutligen frågade vi om eleverna såg några hinder pga. sitt kön i sitt framtida yrkesval. Här ser 

vi att de flesta av både killarna och tjejerna inte upplever några hinder i framtiden, pga. sitt 

kön, se diagram 15 nästa sida. Hur kan vi sätta detta i relation till de gamla normerna om 

könsroller i samhället och hur nya normer idag skapas i samhället?  Enligt Berg m.fl.61. 

kommer de gemensamma tolkningarna eller situationsdefinitionerna att utgöra en ”social 

verklighet” som folk rättar sig efter och erkänner i allmänhet. På detta sätt bidrar de till att 

förstärka situationen och tolkningen av den. Den ”sociala verkligheten” är likartad för stora 

grupper av människor.   

 

Utifrån både forskning och egna erfarenheter kan vi påstå att en del grupper i samhället sitter 

fast i gamla roller, vilket innebär att deras gemensamma tolkningar fördröjer den sociala 

verklighet som håller på att förändras. Vi avser här grupper av män i samhället som innehar 

en maktposition och som inte är villiga att släppa in kvinnor på sådana positioner. Detta bidrar 

till en reproduktion av manliga maktpositioner och att jämställdhetsarbetet fördröjs. Trots 

detta anser vi, i likhet med Bourdieu, att den manliga dominansen luckras upp eftersom bl. a 

skolan är en viktig del i förändringen.  

 

 

 

 
                                                 
60 Här har vi slagit ihop svarsalternativen i påståendet om att Spykens jämställdhetsplan har påverkat eleverna 
från instämmer delvis och instämmer starkt, till instämmer på något vis. Svarsalternativen tar delvis avstånd och 
tar starkt avstånd bildar gruppen tar avstånd på något sätt. 
61 Berg m.fl. 1977 
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Diagram 15 

 

 

Instämmer 
starkt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd

Tar delvis 
avstånd

Tar starkt 
avstånd

0

5

10

15

20

25

C
ou

nt

Kön
Kille
Tjej

 

När jag tänker mig min framtid, så ser jag inga
hinder i mitt yrkesval pga. mitt kön 

För att återgå till analysen av resultatet i vår undersökning, som visar att en majoritet av 

eleverna inte ser några hinder pga. av sitt kön i sin framtida yrkesval, kan elevernas attityder 

vara på väg att bli den ”nya sociala verkligheten”. Dessa attityder skulle innebära ett friare 

och mer demokratiskt förhållningssätt för eleverna och i deras tankegångar till framtida 

yrkesval och i framtiden generellt. Förutsättningen för att ungdomar ska få en förändrad 

attityd till könsroller är att samhället faktiskt öppnat upp genom olika åtgärder som t.ex. 

förändringen i läroplanen (som bl.a. innebär införandet av jämställdhetsplaner och 

jämställdhetsgrupper i skolorna). Vi erinrar oss här Bourdieus resonemang om 

avhistorieringsarbete62 som innebär att ifrågasätta och rekonstruera lagar, normer och villkor. 

Karlén och Palmström belyser också hur avhistorieringsarbetet kan se ut. 
 
”Genom att bryta isärhållandet av könen så att båda könen får reell tillgång till alla yrken, 
skulle skillnaden mellan män och kvinnor bli lite mindre. Därför är det viktigt med kvinnliga 
chefer, på samma sätt som det är viktigt med manliga dagisfröknar.” 63. 
 

Vi vill härleda detta till det som vi tidigare i vår uppsats dragit nytta av, nämligen Berg m.fl.64 

begrepp om externalisering. Vi tolkar ovanstående resultat i vår undersökning som en form av 

externalisering angående normer om könsbundna yrken, då vår förförståelse är att resultatet 

hade varit annorlunda om vi frågat elever för 30 år sedan.   
                                                 
62 Bourdieu, 1999 
63 Karlén & Palmström, 2003, sid. 69 
64 Berg m.fl., 1977 
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I vår undersökning är det trots allt en mindre grupp tjejer och killar som ser hinder i framtida 

yrkesval pga. sitt kön. Detta kan bero på att det fortfarande finns gamla normer kvar som 

olika individer känner sig styrda av. Vi kan t.ex. nämna könsfördelningen på 

Byggprogrammet som visar att det är uppenbart att det inte är många tjejer som söker sig till 

Byggprogrammet.   

 

Vi är nu färdiga med vår resultatredovisning samt analys och går därför över till en kort 

sammanfattning av enkäten.  
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8. Sammanfattning av enkäten 
De elever som deltagit i vår enkät uppgår till 85 personer. 

 

• 65 % av eleverna känner till att det finns en jämställdhetsplan på Spyken, av dessa 

är det dubbelt så många tjejer än killar. Av de 65% är det drygt hälften som på 

något sätt vad jämställdhetsplanen innebär. 

• 10 elever av 85 anser sig på ett positivt sätt ha blivit påverkade av Spykens 

jämställdhetsplan när det gäller framtida val i livet.  

• 61 % anser att det endast är ett fåtal av deras böcker som tar upp jämställdhet och 

önskemål finns om att jämställdhet tas upp mer i undervisningen  

• Ca 73 % av eleverna i undersökningen upplever att de fått kunskaper på Spyken 

om olika villkor för män och kvinnor i samhället. 

• Ca 72 % av eleverna har uppgett att de inte deltagit i någon aktivitet på Spyken 

som berör jämställdhet. 

• På Estetprogrammet instämmer alla på något vis att jämställdhet är viktigt för dem, 

i Naturklassen instämmer de flesta och i Bygg- och Samhällsklassen finns det 

mindre grupper som tar avstånd på något vis från påståendet 

• Det är totalt 53 elever som diskuterar jämställdhetsfrågor i hemmet  

• Ca 60 % av de tillfrågade eleverna uppger att de är med i någon organiserad 

fritidsaktivitet. 

• Ca 73 % av alla tjejer och 49 % av alla killar försöker påverka ojämställda 

situationer. 

• Vanligast bland eleverna är att man umgås i blandade könsgrupper.  

 

Nu följer elevernas svar på den öppna frågan i enkäten (se bilaga 3 fråga 32). De kursiverade 

svaren är de som nämnts flera gånger.  

- Jämställdhetsgruppen på skolan borde vara mer synlig och det borde gå ut mer information om vad 

den gör, - prata mer om jämställdhet, - mer information om jämställdhet och att det görs seriöst och 

inte som ett påhopp på män, - lärare borde prata mer om jämställdhetsfrågan, - lärarna bör få 

utbildning i jämställdhet, -  fler föreläsningar och temadagar, - har ingen aning om vad 

jämställdhetsgruppen tar upp, - ämnet skulle kunna ingå i samhälle A, - jämställdhetsgruppen 

kontinuerligt ger ut vad de gör, - diskussioner om konkreta situationer, - ta upp jämställdhetsfrågor i 

undervisningen så att ett intresse föds speciellt för killar, - lärarnas attityd och inställning måste 

förändras, - föreläsningar med kvinnor från mansdominerade yrken 
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9. Slutdiskussion 
Som ett led i jämställdhetsarbetet har Spyken sedan en tid tillbaka en jämställdhetsansvarig 

som har ett antal timmar till förfogande, för att föra jämställdhetsarbetet på skolan framåt.  

Studien visar att många av eleverna på Spyken uppmärksammar jämställdhetsproblematiken 

då de i olika sammanhang diskuterar ämnet och även agerar i ojämställda situationer.  

 

I studien framgår det att det Estetiska programmet har flest elever som anser sig blivit 

påverkade av Spykens jämställdhetsplan (5 av 20). Det är också flest av dessa elever som 

instämmer till att jämställdhet är viktigt för dem. Trots dessa attityder visade det sig att 40 % 

(8 av 20) av dessa elever inte kände till att Spyken har en jämställdhetsplan. Då det framgår 

av våra resultat att jämställdhetsplanen inte i större grad påverkat eleverna i sina attityder 

vänder vi oss för att se på andra faktorer som kan vara viktiga för elevernas attityder.   

 

När det gäller elevernas attityder till jämställdhet verkar det finnas olika förklaringar till hur 

dessa har förvärvats. Vi vill resonera kring olika perspektiv rörande de bakomliggande 

faktorerna. Ett perspektiv på detta kan vara hur lärarnas engagemang angående jämställdhet 

speglas i den dagliga kontakten med eleverna, vilket skulle leda till att eleverna 

uppmärksammar problematiken. Eftersom externaliseringsprocesser har olika faser kan ett 

andra perspektiv vara att kunskap om jämställdhet som förvärvats av eleverna, inte alltid är 

uppenbar utan visar sig i olika sammanhang i ett senare skede. Ett tredje perspektiv kan vara 

att då flertalet elever kommer från högutbildade hem och anser att hemmet i hög grad har 

jämställdhetsperspektiv, harmoniserar den primära och den sekundära socialisationsprocessen 

vad det gäller normer och värderingar om jämställdhet. Det skulle då betyda att inga större 

externaliseringsprocesser behövs för dessa elever. Accepterar man denna förklaring följer att 

den primära socialisationsprocessen är det som ligger till grund för elevernas attityder 

angående jämställdhet, i högre grad än den sekundära. Ytterligare ett perspektiv är 

könsperspektivet. Kön är uppenbart en central faktor när det gäller attityderna till jämställdhet 

då vår studie visar att det överlag är flest tjejer som intresserar sig för 

jämställdhetsproblematiken.  

 

Skolan borde lägga större vikt vid att introducera jämställdhetsproblematiken på ett tydligare 

sätt för att nå ut till fler killar. På samma sätt ser vi en differentiering i attityderna till 

jämställdhet mellan programmen. Byggprogrammet var det program som generellt visade 
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lägst intresse och engagemang för Spykens jämställdhetsarbete. Då byggbranschen är 

mansdominerad med patriarkala attityder, ser vi det som en nödvändighet att lägga större vikt 

vid att introducera och förankra jämställdhetsproblematiken. Detta resonemang stöds inte 

minst av Bourdieu65 som menar att det är i herraväldet förändringsarbetet måste ske. 

Ett verktyg för att komma längre i jämställdhetsarbetet på Spyken skulle kunna vara att 

lärarna avsätter mer tid och lägger vikt vid metoderna för att implementera 

jämställdhetsplanen. Då Skolverkets undersökning66 visar att lärare saknar metoder för hur 

jämställdhet implementeras i undervisningen kan detta vara ett samband. Det fanns även 

önskemål från elevernas sida att lärarna skulle använda sig av arbetsmaterial som i större grad 

rör jämställdhet. Lpf 9467 betonar att en skola som skall utvecklas måste kontinuerligt 

ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya 

metoder.  

 

Jämställdhetsgruppen på Spyken är starkt förankrad i jämställdhetsarbetet, men behöver en 

bredare koppling som gör att de når ut till fler elever. Jämställdhetsgruppen är en viktig faktor 

för att driva jämställdhetsarbetet framåt och den skapar eventuellt ett intresse hos eleverna 

som annars kanske inte hade fått gro. Det kan tänkas att vissa elever känner att det finns gehör 

för deras intresse för jämställdhet och att en ökad debatt uppstår i klasserna.  

Frågan är om diskussionerna i jämställdhetsgruppen, exponeringen på monitorer, foto i 

skolkatalogen och jämställdhetsaktiviteter av olika slag räcker. Det är en bra början som 

kanske leder till att man så småningom ”orkar förklara i sin klass” eller får killar med i 

jämställdhetsgruppen. Huvudansvaret för jämställdhetsgruppens utveckling bör ligga på 

skolans ledning och lärare. Flertalet elever påpekar i den öppna frågan i enkäten att de vill ha 

kontinuerlig och utförlig information om vad som händer i jämställdhetsgruppen.  

 

Angående placeringen av jämställdhetsbiblioteket, så kan denna ifrågasättas. Den fysiska 

placeringen och tillgängligheten måste bedömas som viktig, även med tanke på symbolvärde. 

En undangömd placering bidrar både till att biblioteket glöms bort och det som det 

representerar får sämre status.  

 

                                                 
65 Bourdieu, 1999. 
66 http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1218.pdf 
67 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-2s.pdf 
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Det är inte bara skolan och hemmet, utan även kompisarna och fritidsaktiviteterna som har 

stor betydelse för elevernas socialisation och inställning till jämställdhet. Elevernas 

interaktion med olika socialisationskällor formar grundpelaren till den nya sociala 

verkligheten, som leder till att nya normer och värderingar formas. Att eleverna mest umgås i 

blandade könsgrupper på sin fritid och på sina fritidsaktiviteter, kan vara en av många 

förutsättningar för att eleverna ska få förståelse för olika könsroller och kunna påverka dessa.  

 

Det är positivt att fritidsföreningarna gynnar utvecklingen av blandade könsgrupper. 

Aktiviteter som tidigare varit könsbundna, t.ex. fotboll, boxning, karate, gymnastik och 

ridning, är idag mer blandade. Eftersom eleverna spenderar en viss tid i veckan av sin fria tid 

med sina fritidsaktiviteter är det av stor vikt att man inom föreningslivet ägnar sig åt 

jämställdhetsarbete. I den mån föreningar och fritidsaktiviteter förmedlar ett 

jämställdhetsperspektiv, kan det kräva en större insats av eleverna att externalisera gamla 

normer mot nya, om inte hemmet är av samma demokratiska inställning. Eleverna på Spyken 

kommer i hög grad från högutbildade hem och graden av föreningstillhörighet hos eleverna är 

hög. Detta resultat stöds också av Elofssons studie68 som visar ett starkt samband mellan 

gymnasieelever från familjer med högre utbildning och föreningsdeltagande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
68 Elofsson, 2000. 
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Bilaga 1. Tabeller och diagram 

 
Tabell 1.  

Vad har din pappa för utbildning?

56 65,9 65,9 65,9
17 20,0 20,0 85,9
7 8,2 8,2 94,1
5 5,9 5,9 100,0

85 100,0 100,0

Universitet
Gymnasium
Grundskola
Missing
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
Tabell 2. 

Vad har din mamma för utbildning?

58 68,2 68,2 68,2
18 21,2 21,2 89,4

5 5,9 5,9 95,3
4 4,7 4,7 100,0

85 100,0 100,0

Universitet
Gymnasium
Grundskola
Missing
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
Tabell 3. 

Känner du till att Spyken har en jämställdhetsplan? * Vilket program går du på? Crosstabulation

26 14 12 3 55

83,9% 70,0% 60,0% 21,4% 64,7%

5 6 8 11 30

16,1% 30,0% 40,0% 78,6% 35,3%

31 20 20 14 85

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Vilket
program går du på?
Count
% within Vilket
program går du på?
Count
% within Vilket
program går du på?

Ja

Nej

Känner du till att
Spyken har en
jämställdhetsplan?

Total

Sh Na Est Bp
Vilket program går du på?

Total
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Tabell 4. 
 

Har du deltagit i Spykens jämställdhetsaktiviteter någon gång?

23 27,1 27,1 27,1
61 71,8 71,8 98,8

1 1,2 1,2 100,0
85 100,0 100,0

ja
nej
Missing
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Tabell 5. 

Har du deltagit i Spykens jämställdhetsaktiviteter någon gång? * Kön Crosstabulation

9 14 23

39,1% 60,9% 100,0%

28 33 61

45,9% 54,1% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

37 48 85

43,5% 56,5% 100,0%

Count
% within Har du deltagit i
Spykens
jämställdhetsaktiviteter
någon gång?
Count
% within Har du deltagit i
Spykens
jämställdhetsaktiviteter
någon gång?
Count
% within Har du deltagit i
Spykens
jämställdhetsaktiviteter
någon gång?
Count
% within Har du deltagit i
Spykens
jämställdhetsaktiviteter
någon gång?

ja

nej

Missing

Har du deltagit i Spykens
jämställdhetsaktiviteter
någon gång?

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 
 
 
Diagram 1. 
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Alla lärarna De flesta lärarna Ett fåtal lärare Inga lärare
0

10

20

30

40

50

60

Fr
eq

ue
nc

y

Anser du att dina lärare i allmänhet är ett gott 
föredöme vad det gäller jämställdhet?

 



 
Diagram 2. 
 

Alltid Ofta Sällan Missing
0

10

20

30

40

50

60

Fr
eq

ue
nc

y

Ger dina lärare killar och tjejer lika stort 
utrymme i undervisningen?

 
 
Tabell 6. 

Anser du att dina skolböcker tar upp frågor om jämställdhet?

3 3,5 3,5 3,5
16 18,8 18,8 22,4
52 61,2 61,2 83,5
14 16,5 16,5 100,0
85 100,0 100,0

Alla
De flesta
Ett fåtal
Inga
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabell 7. 

Har du under din studietid här på Spyken fått kunskaper om de olika villkor som män och kvinnor har i
samhället? * Kön Crosstabulation

21 41 62

33,9% 66,1% 100,0%

56,8% 85,4% 72,9%
14 7 21

66,7% 33,3% 100,0%

37,8% 14,6% 24,7%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

5,4% ,0% 2,4%
37 48 85

43,5% 56,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Har du under din
studietid här på Spyken
fått kunskaper om de
olika villkor som män och
kvinnor har i samhället?
% within Kön
Count
% within Har du under din
studietid här på Spyken
fått kunskaper om de
olika villkor som män och
kvinnor har i samhället?
% within Kön
Count
% within Har du under din
studietid här på Spyken
fått kunskaper om de
olika villkor som män och
kvinnor har i samhället?
% within Kön
Count
% within Har du under din
studietid här på Spyken
fått kunskaper om de
olika villkor som män och
kvinnor har i samhället?
% within Kön

Ja

Nej

Missing

Har du under din studietid
här på Spyken fått
kunskaper om de olika
villkor som män och
kvinnor har i samhället?

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 
 
 
 
Tabell 8. 

Har du någon gång lånat böcker från jämställdhetsbiblioteket?

7 8,2 8,2 8,2
78 91,8 91,8 100,0
85 100,0 100,0

ja
nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabell 9. 

Är du med i någon organiserad fritidsaktivitet?  * Kön Crosstabulation

19 31 50
51,4% 64,6% 58,8%

18 17 35
48,6% 35,4% 41,2%

37 48 85
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön

Ja

Nej

Är du med i någon
organiserad
fritidsaktivitet?

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 
 
 
Tabell 10. 

Tar man upp eller behandlar jämställdhetsfrågor på din aktivitet? * Kön * Hur ser könsfördelningen ut på din
fritidsaktivitet? Crosstabulation

3 3
25,0% 25,0%

9 9
75,0% 75,0%

12 12
100,0% 100,0%

1 0 1
20,0% ,0% 16,7%

4 1 5
80,0% 100,0% 83,3%

5 1 6
100,0% 100,0% 100,0%

5 2 7
35,7% 11,1% 21,9%

8 16 24
57,1% 88,9% 75,0%

1 0 1
7,1% ,0% 3,1%

14 18 32
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön

Ja

Nej

Tar man upp eller
behandlar
jämställdhetsfrågor
på din aktivitet?

Total

Ja

Nej

Tar man upp eller
behandlar
jämställdhetsfrågor
på din aktivitet?

Total

Ja

Nej

Missing

Tar man upp eller
behandlar
jämställdhetsfrågor
på din aktivitet?

Total

Hur ser könsfördelningen
ut på din fritidsaktivitet?
Bara tjejer

Bara killar

Blandat tjejer och killar

Kille Tjej
Kön

Total
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Tabell 11. 
 

Jämställdhet är viktigt för mig. * Kön Crosstabulation

13 36 49

26,5% 73,5% 100,0%

35,1% 75,0% 57,6%
10 7 17

58,8% 41,2% 100,0%

27,0% 14,6% 20,0%
11 4 15

73,3% 26,7% 100,0%

29,7% 8,3% 17,6%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

2,7% ,0% 1,2%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

5,4% ,0% 2,4%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 2,1% 1,2%
37 48 85

43,5% 56,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön
Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön
Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön

Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön
Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön
Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön
Count
% within Jämställdhet
är viktigt för mig.
% within Kön

Instämmer starkt

Instämmer delvis

Varken instämmer
eller tar avstånd

Tar delvis avstånd

Tar starkt avstånd

Missing

Jämställdhet
är viktigt för
mig.

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 
 
Diagram 3. 

Sh Na Est Bp

Vilket program går du på?

0

5

10

15

20

25

Co
un

t

Jämställdhet är 
viktigt för mig
instämmer på 
något vis
Varken instämmer 
eller tar avstånd
Tar avstånd på 
något vis
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Tabell 12. 

undervisningen eller olika grupparbeten om jämställdhet har påverkat mig som person och fått mig att
tänka i nya banor. * Kön Crosstabulation

6 21 27
16,2% 44,7% 32,1%

22 21 43

59,5% 44,7% 51,2%

9 5 14
24,3% 10,6% 16,7%

37 47 84
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön

Count
% within Kön
Count
% within Kön

instämmer på något vis

Varken instämmer eller
tar avstånd

Tar avstånd på något vis

undervisningen eller olika
grupparbeten om
jämställdhet har påverkat
mig som person och fått
mig att tänka i nya banor.

Total

Kille Tjej
Kön

Total

 
 
  
 
Tabell 13. 
 

Vilket program går du på? * Spykens jämställdhetsplan har påverkat mig positivt vad det gäller framtida
val, utb, val av partner mm. Crosstabulation

3 9 19 31

9,7% 29,0% 61,3% 100,0%

0 7 13 20

,0% 35,0% 65,0% 100,0%

5 7 8 20

25,0% 35,0% 40,0% 100,0%

2 4 8 14

14,3% 28,6% 57,1% 100,0%

10 27 48 85

11,8% 31,8% 56,5% 100,0%

Count
% within Vilket
program går du på?
Count
% within Vilket
program går du på?
Count
% within Vilket
program går du på?
Count
% within Vilket
program går du på?
Count
% within Vilket
program går du på?

Sh

Na

Est

Bp

Vilket program
går du på?

Total

Instämmer
på något vis

Tar avstånd
på något vis

Varken
instämmer

eller tar
avstånd

Spykens jämställdhetsplan har påverkat mig
positivt vad det gäller framtida val, utb, val av

partner mm.

Total
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Bilaga 2.  Intervjuguide till jämställdhetsansvarig 

 
 

• Vilka uppgifter har du på Spyken som jämställdhetsansvarig? 
 
• Kan du berätta lite om jämställdhetsgruppen,  

– När kom den till,  
– Vad har den för mål? Hur påverkar den undervisningen? 
– Hur många aktiva är det? 
– Vilka aktiviteter anordnar den? 
 

• Har du någon kontakt med lärarna för att påverka dem att integrera jämställdhet i 
undervisningen? 

 
• Hur väl tycker du undervisningsmaterialet tar upp jämställdhet? 
 
• Anser du att det kommit upp motreaktioner mot jämställdhetsarbetet på skolan, från 

elever och lärare? I så fall, vilka? 
 

• Anser du att Spykens jämställdhetsarbete når fram till alla elever på skolan? 
 

• Anser du att jämställdhetsfrågor borde tas upp mer i undervisningen. 
 

• Vilka resurser har du till förfogande för att nå fram till Spykens mål angående 
jämställdhet? Räcker dessa? 

 
• På vilket sätt skulle du vilja att kunskapen om jämställdhet kunde göras tydligare, här 

på Spyken? 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 54



Bilaga 3. Enkät 
Hej!  
Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats i sociologi. Vi har fått i uppdrag av 
utbildningsnämnden i Lunds kommun att utifrån Spykens jämställdhetsplan se på hur denna 
förverkligas i praktiken för er elever i undervisningen. Vi vore tacksamma om ni ville delta i 
vår enkätundersökning som ligger till grund för vår utvärdering, men även för att framföra 
era synpunkter. Alla som medverkar i denna undersökning är anonyma.  
        Eftersom vår enkät till stor del handlar om jämställdhet vill vi ge en kort beskrivning av 
vad som här menas med begreppet jämställdhet. Med jämställdhet avses bl.a. lika rättigheter 
och en jämn fördelning av makt och inflytande för män och kvinnor, bl.a. mellan flickor och 
pojkar i skolan. 
                                               Tack för din medverkan!        Gabriella och Heléna. 
 
 
Elevenkät på Spykens gymnasieskola 2003-11-13 
 
 
Bakgrundsfrågor. 
 
1. Jag är 
  

 Kille   Tjej 
 
 
2. Jag bor med: 
 

 Mamma och Pappa  
 Mamma 
 Pappa 
 Annan 

 
 
3. Hur många syskon har du? 
 

 Inga  Ett  Två  Tre eller flera  
 
 
4. Vad har dina föräldrar för utbildning? 
 
Mamma __________________       Pappa _________________    
 
 
5. Vad har dina föräldrar för sysselsättning? 
 
Mamma:    Pappa: 
 

 Arbetar som ____________________   Arbetar som____________________ 
 Studerar     Studerar 
 Annat t.ex. arbetssökande, sjukskriven   Annat t.ex. arbetssökande, sjukskriven 
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6. Anser du att det är jämställt hemma hos dig, med tanke på hur de olika familjerollerna ser 
ut och arbetsfördelningen t.ex.? 
 

 Ja   Nej   Delvis 
 
 
7. Vem diskuterar du jämställdhetsfrågor med hemma? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
 

 Ingen   Mamma   Pappa   Syskon 
 
 
Frågor om fritidsaktiviteter. 
 
8. Vilka umgås du mest med på din fritid? 

 
 Tjejer   Både tjejer och killar   Killar 

 
 
9. Är du med i någon organiserad fritidsaktivitet?  
 

 Ja, nämn en ___________________ > Gå till fråga 10 
 

 Nej, > Gå till fråga 12 
 
 
10. Hur ser könsfördelningen ut på din fritidsaktivitet? 
 

 Bara tjejer   Bara killar   Blandat tjejer och killar 
 
 
11. Tar man upp eller behandlar jämställdhetsfrågor på din aktivitet? 
 

 Ja   Nej 
 
 
12. Vem diskuterar du jämställdhetsfrågor med på din fritid?  
 

 Ingen  Både kill- och tjejkompisar  Tjejkompisar  Killkompisar 
 
 
Frågor om skolan. 
 
13. Vilket program går du på? 
 

 Samhällsvetenskapliga programmet 
 Naturveteskapliga programmet 
 Estetiska programmet 
 Byggprogrammet 
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14. Känner du till att Spyken har en jämställdhetsplan? 
 

 Ja   Nej   
 
 
15. Vet du vad Spykens jämställdhetsplan innebär? 
 

 Ja   Nej   Delvis 
 
 
16. Har du deltagit i Spykens jämställdhetsaktiviteter, som t.ex. filmvisning, föredrag mm. 

någon gång?  

 
  Ja   Nej 
 
 
17. Har du någon gång lånat böcker från jämställdhetsbiblioteket? 
 

 Ja   Nej 
 
 
18. Har du någon gång under din studietid på Spyken gjort ett arbete / grupparbete som berört 
jämställdhetsfrågor på något vis? 
 

 Ja   Nej 
 
 
19. Anser du att dina lärare i allmänhet är ett gott föredöme vad det gäller jämställdhet? 
 

 Alla lärarna  De flesta lärarna  Ett fåtal lärare  Inga lärare 
 
 
20. Ger dina lärare killar och tjejer lika stort utrymme i undervisningen? 
 

 Alltid   Ofta      Sällan    Aldrig 
 
 
21. Anser du att dina skolböcker tar upp frågor om jämställdhet? 
 

 Alla    De flesta    Ett fåtal   Inga  
   
 
22. Har du under din studietid här på Spyken fått kunskaper om de olika villkor som män och 
kvinnor har i samhället? 
 
  Ja   Nej 
 
 
 

 57



Nu följer några påståenden där ni ska markera det alternativ som passar er bäst. 
 
23. Jämställdhet är viktigt för mig. 

 
 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
24. Spykens jämställdhetsarbete når fram till: 
 

 Alla elever på skolan 
 Ett flertal elever på skolan 
 Ett fåtal elever på skolan 
 Inga elever på skolan 

 
 
25. Undervisningen eller olika grupparbete om jämställdhet har påverkat mig som person och 

fått mig att tänka i nya banor.  

 
 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
26. Våra lärare behandlar och uppmärksammar alla elever, oavsett kön, likadant.  
 

 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
27. Jämställdhetsfrågor borde tas upp mer i undervisningen. 
 

 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 
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28. Jag märker att det inte alltid är jämställt i min umgängeskrets eller i andra 
fritidssituationer. 
 

 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
29. Om jag ser en situation, som ur jämställdhetsperspektiv inte är rättvis försöker jag påverka 
denna. 
 

 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
30. Spykens jämställdhetsplan har påverkat mig positivt när det gäller mina framtida val. t.ex. 
val av partner, utbildning, arbete mm. 
 

 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
31. När jag tänker mig min framtid, så ser jag inga hinder i mitt yrkesval pga. mitt kön. 
 

 Instämmer starkt 
 Instämmer delvis 
 Varken instämmer eller tar avstånd 
 Tar delvis avstånd 
 Tar starkt avstånd 

 
 
Avslutningsvis kommer här en öppen fråga. 
 
32. På vilket sätt skulle du vilja att kunskapen om jämställdhet kunde göras tydligare, här på 
Spyken? 
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Bilaga 4. Intervjuguide till elever ur jämställdhetsgruppen 

 
 
Kön 
Program och årskurs 
 
Kan du berätta om jämställdhetsgruppen 
- Hur fick du reda på att Spyken har en jämställdhetsgrupp? 
- Varför gick du med i jämställdhetsgruppen? 
- Anser du att jämställdhetsgruppen påverkar skolans arbete för jämställdhet? 
- Varför är det så få elever med i jämställdhetsgruppen tror du? 
- Hur är inställningen från andra elever till ditt engagemang i jämställdhetsgruppen? 
- Hur har arbetet i jämställdhetsgruppen påverkat och påverkar dig som individ? 
- Hur skulle du vilja lägga upp jämställdhetsarbetet i  
skolan om du fick fria händer? Hur skiljer detta sig från det som nu  
sker i realiteten? 
 
Kan du berätta om lärarnas roll på skolan som jämställdhetsförmedlare i 
undervisningen. 
- Vad anser du om lärarnas insatser ur ett jämställdhetsperspektiv, när det gäller  undervisning 
och bemötande? Har du försökt påverka det? 
- Hur stor del av dina lärare märker du utgår från ett jämställdhetsperspektiv? 
- Hur har debatten om jämställdhet påverkat dig, i skolan och på fritiden? 
- Ur vår enkät framkommer det att 70 % av eleverna inte medverkar i några 
jämställdhetsaktiviteter på Spyken. - Varför tror du det är så få elever som medverkar? 
 
 
Fritiden 
- Vem bor du med? 
- Vad har dina föräldrar för utbildning? 
- Anser du att det är jämställt hemma hos dig? 
- Diskuterar ni jämställdhetsfrågor hemma? 
- Vilka umgås du mest med på fritiden? Killar, tjejer? 
- Kommer du att i ditt framtida hem vilja ha det likadant som det är hemma hos dig vad det 
gäller jämställdhet? 
- Ser du något hinder i ditt framtida yrkesval p.g.a. ditt kön? 
- Är du med i någon fritidsaktivitet? Vilken - varför? Är det jämställt på aktiviteten? 
- Är du aktiv vad det gäller jämställdhet på din fritid? Hur då? 
- Vad gör du för att påverka andra personer, vad det gäller jämställdhet? 
- Anser du att du kunnat påverka andra i din omgivning t.ex. familj, kompisar, aktiviteter? 
- Vilka egenskaper/värderingar tror du en person har som engagerar sig för jämställdhet, till 
skillnad från en som inte gör det? 
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