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ABSTRAKT 

Jansson, A. (2013) Examensarbete, 15 h.p. 2013 Högskolan i Gävle; Akademin för utbildning 

och ekonomi. 

Handledare: Åsa Carlsson 

Tidigare studier visar att lärares personliga attityder och erfarenheter påverkar i vilken 

utsträckning de utmanar könsstereotypa normer. Forskning visar också att barn lär sig genom 

erfarenhet och vill identifiera sig med vuxna i samhället och därmed de rådande normerna. 

Eftersom barn påverkas och formas efter vuxnas normsättande har lärares attityder gentemot 

elever med könsöverskridande beteende betydelse för hur dessa elever har det i skolan. I och 

med detta ville jag undersöka lärares attityder och erfarenheter i möten med barn som bryter 

mot könsstereotypa genusnormer. Dessa barn kallas ibland för flickpojkar och pojkflickor. 

Studien utgår från kvalitativ intervju vilket enligt Trost (2005) är en bra metod för att få veta 

mer om vilka attityder, tankar och erfarenheter den intervjuade personen har. Tre informanter 

har intervjuats i studien. Resultatet visar att lärare uppfattar vad och hur elever gör när de 

bryter mot könsstereotypa normer. Informanterna berättar också om olika problem kring dessa 

barn samt att de anser att pojkar som bryter mot könsstereotypa normer får större motstånd än 

flickor som normbryter. De intervjuade anser själva att deras fördomar påverkar hur de 

arbetar med dessa frågor. Slutligen visar resultatet att informanterna inte i någon större 

utsträckning eller utifrån någon tydlig målsättning eller plan arbetar med att ifrågasätta och 

utmana könsstereotypa normer.    

 

Nyckelord: Flickpojkar, genus, genusnormer, könsstereotyper, pojkflickor.   
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1. INLEDNING 
 

Då jag i min framtida yrkesroll som tidigarelärare kommer att möta både barn som har ett 

könsstereotypt beteende och barn som bryter mot könsstereotypa normer ville jag undersöka 

detta område närmare genom att studera ämnet med hjälp av att bland annat utföra intervjuer 

med verksamma lärare i mellanstadiet om deras attityder och erfarenheter i ämnet kring barn 

som bryter mot könsstereotypa normer. Enligt forskning finns en tydlig tudelning mellan 

könen i dagens samhälle. Det finns normer för hur pojkar och flickor förväntas vara, vad de 

bör leka med, hur de bör se ut och så vidare (Harding 1993, Davies 2003). Bland denna 

tudelning finns också en maktordning, för det feminina och maskulina, vilken man kan se hos 

barn som bryter mot könsstereotypa normer (Hirdman 2001). Man har också sett att vuxna 

påför sina attityder gentemot barn och upptäckt att lärares personliga erfarenheter och 

attityder påverkar i vilken utsträckning de utmanar stereotypa normer (Gerouki 2010). De 

projekt som lyckats väl när det kommer till att arbeta med könsstereotyper har bland annat 

låtit pedagogerna utforska sina egna fördomar och attityder (Wahlström 2004). För att 

undersöka ämnet närmare vände jag mig till tre tidigarelärare som alla intervjuats enskilt.  
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2. BAKGRUND 
 

Detta arbete är till viss del inspirerat av en grekisk studie (Gerouki 2010) där man intervjuat 

lärare om deras erfarenheter i möten med barn som bryter mot könsstereotypa normer. Här 

intervjuande man 18 lärare totalt varav elva kvinnor och sju män. Man ville undersöka både 

sexualitet och genusfrågor bland lågstadielärare. De tre övergripande frågeområden som 

utgjorde intervjuerna var om informanterna kunde beskriva situationer när en elev uppvisade 

ett icke-stereotypt beteende eller intresse för någon annan. Om dessa normbrytande elever var 

utsatta för trakassering av andra elever på skolan samt om de intervjuade lärarna ville 

beskriva och berätta hur de reagerade och betedde sig i sådana situationer. Det som skiljer 

min studie från denna är att jag koncentrerat mig på att fråga om lärarnas erfarenheter och 

attityder till barn som bryter mot könsstereotypa normer och ställer inga frågor om sexualitet. 

De flesta lärare i den grekiska studien kunde berätta om barn som brutit mot rådande normer. 

 Enligt dessa lärare tyckte flera av de normbrytande pojkarna inte om att spela fotboll eller 

annan sport, de var inte högljudda eller emellanåt aggressiva mot klasskompisar, heller var de 

inte likgiltiga till ämnet bild vilket pojkar med stereotypt beteende var. Några av dessa pojkar 

tyckte bland annat om att rita prinsessor, läsa typiska flicktidningar så som Barbie och 

samlade på flickklistermärken. Att delta i dansgrupp och skolkör ansågs som normbrytande. 

Lärarna nämner också normbrytande pojkar som uppträdde feminint, både i gester och i 

intressen och föredrog att umgås med flickor. Några normbrytande pojkar föredrog att sitta 

och prata med flickorna istället för att spela boll eller brottas med pojkarna. Det pratas också 

om pojkar som inte var speciellt feminina men som däremot var ensamma, och inte deltog i 

bråk utan var fredliga. Dessa pojkar beskrevs som mer intellektuella och var intresserade av 

ämnet bild. I studien (Gerouki 2010) nämns betydligt färre normbrytande flickor än pojkar.  

De normbrytande flickorna tyckte enligt lärarna om att spela fotboll på rasterna. En flicka 

tränade karate, spelade fotboll och beskrevs inte bara som en pojkflicka utan visade också ett 

intresse för andra flickor eftersom hon gillade en viss skådespelerska/sexsymbol. Kort hår 

nämns också som normbrytande för flickor. Lärarna kunde berätta om att andra elever retade 

de normbrytande pojkarna och att det skedde i högre utsträckning ju mer feminin en pojke 

var. Flickor retades eller kommenterades inte i samma utsträckning som pojkar. Det negativa 

språkbruket från elever till andra normbrytande elever ignorerades eller förbjöds av lärarna. 

Sällan utmanades dessa attityder eller förklarades.  
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I denna studie visade det sig att lärare oftare pratade om normbrytande elever hellre som 

skvaller i lärarrummet än i diskussion om hur man i klassrummet kan utmana könsstereotypa 

rådande normer (Gerouki 2010). 

2.1. Normer och stereotyper 
 

I detta avsnitt kommer normer och stereotyper om kläder, färger, intressen med mera som 

gäller pojkar och flickor att diskuteras utifrån olika forskare.  

Med könsstereotyper menas en föreställning om hur män/pojkar och kvinnor/flickor är. Det är 

vanligt att människor delar in andra människor i stereotypa grupper som grundar sig på 

nationalitet, ålder, ekonomisk status och kön (Williams, Satterwhite & Best 1995). Det finns i 

människors föreställningar en idé om att flickor och pojkar är olika. Exempel på detta skulle 

kunna vara attityder om att flickor ska vara söta, snälla och hjälpsamma medan pojkar ska 

vara aktiva, dominerande och uppmärksamhetskrävande (Svaleryd, 2010).  

Ambjörnsson (2011) beskriver genom intervjuer med föräldrar normer om flick- respektive 

pojkkodade kläder. Här kommer hon fram till att färgen rosa i princip helt och hållet är 

flickkodad och otänkbar för en pojke att bära. Rosa, rött, spetsar, blommor, kjolar, ljusa 

pastellfärger, blusar med mera är också det flickkodat. Mörkare färger som blått, grått och 

mörkgrönt finner man på pojkavdelningen för barnkläder. Här pratar föräldrar om att pojkar 

ska vara tuffa och flickor söta (Ambjörnsson 2011). Davies (2003) stämmer in och säger att 

den utseendenässiga processen såsom kläder och frisyr är en tydlig form av just kroppslig 

erfarenhet som skiljer manligt och kvinnligt åt. Genom frisyr och kläder kan man alltså visa 

barnets kön. Davies ger här ett exempel från egen forskning på en flicka som använder 

träningsoverall och har kort hår, och tas som pojke av omgivningen. Att uppfattas som en 

pojke kan för flickan innebära ett misslyckande att göra sitt kön rätt. Det kan i sin tur förklara 

varför flickan i Davies studie valde att sätta upp sitt korta hår med en flickaktig knut på 

huvudet. Genom denna handling och att samtidigt vid flera tillfällen berätta att hon har många 

klänningar hemma kan vara ett sätt för henne att göra sitt kön rätt (Davies 2003).     

Leksaker för barn signalerar också en stark skiljelinje mellan flickor och pojkar genom att 

vara färgkodade precis som kläder. De sänder även olika signaler om vad som förväntas av de 

två könen.  
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Leksaker som är ämnade för pojkar bidrar till aktivitet, konstruktion och maktkamp medan 

flickleksaker oftast är köksredskap eller annan hemutrustning (Svaleryd 2002).  

Vad gäller intressen och lekar finns också där en tydlig uppdelning mellan könen. Sporter som 

innebandy och fotboll utövas i stor utsträckning av pojkar i skolan (Gens 2003). Thorne 

(1993) har intervjuat amerikanska kvinnor vilka beskriver sig själva som pojkflickor. Dessa 

lekte i barndomen typiska pojklekar som ishockey, baseball, trädklättring, utomhuslekar med 

mycket rörelse (ibid). Vidare tränas pojkar i att tävla, vara aktiva, ta plats, ta risker och 

prestera medan flickor i större utsträckning tränas i relationsskapande, empati, 

kommunikation och inkännande (Wahlström 2004, Svaleryd 2010, Kärrby 1987).  Exempel 

på Svaleryds påstående ovan och flickors stereotypa intressen kan vara att leka kärnfamilj 

eller andra relationslekar, hoppa hopprep, utarbeta koreografisk dans, svinga sig i 

barrställningar på skolgården. Tjejer skapar turordning där de också tittar på varandra när de 

utför vissa upptränade förmågor (Thorne 1993).  

Kvalheim (1986) påtalar att barn i stor utsträckning väljer att leka med barn av samma kön 

och att denna uppdelning blir tydligare ju äldre barnen blir. Dessa val görs i skolan på både 

lektioner och raster. Detta visar att barn i stor utsträckning väljer könsstereotypt vilket i sin tur 

kan påverka hur flickor och pojkar skapar och väljer sin framtid (Kvalheim 1986, Duveen & 

Lloyd 1992). Flickor leker i regel närmare de vuxna medan pojkar söker sig längre bort där 

vuxna inte lägger sig i deras lek (Wahlström 2004). 

2.2. Vuxnas påverkan, hur vi utvecklar könsstereotypa normer och beteenden 
 

Det finns flera olika utvecklingspsykologiska teorier om hur barn utvecklar sin identitet som 

pojke eller flicka. Inom dessa teorier menar man att barnet i samverkan med omgivningen 

formar sin medvetenhet om sitt eget kön och identitet med det ena eller andra könet 

(Rithander 1991). Piaget (2008) beskriver hur barn utvecklar sin förståelse gällande könsroller 

i olika stadier. Genom att barn får information av vuxna lär de sig också att identifiera sig 

med antingen flickor eller pojkar. På detta vis blir barnen också själva sökare av kunskap och 

därmed skapar de även föreställningar om könsskillnader och könsroller. För varje 

utvecklingsstadie förstår och tänker barn bättre. Ju äldre barn blir, ju mer lär de sig att förstå 

och imitera sådant de ser i verkligheten vilket kan vara bevis på att barn i fem eller 

sexårsåldern leker mer enkönade lekar just därför att de imiterar den enkönade verkligheten 

(Piaget 2008). 
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Enligt den sociala inlärningsteorin formas barn efter sin miljö. I miljön möter barn sina 

föräldrar, syskon, vänner och lärare men även människor på TV, i film och böcker. Barn 

identifierar sig med och imiterar dessa människor och karaktärer. Vanligast är att pojkar 

imiterar män och flickor kvinnor. Därmed lär sig barn hur de ska uppföra sig som flicka 

respektive pojke och formar sig efter vad som är förväntat uppträdande för sitt eget kön. Här 

kan man också se att beteenden mellan könen ofta förväntas skilja sig (Rithander 1991). 

Svaleryd (2010) resonerar på ungefär samma vis när hon säger att de sociala och kulturella 

förväntningar som alltså är bundna till antingen det egna eller motsatta könet styr vilka lekar 

och aktiviteter barn väljer (ibid). Davies (2003) är inne på ungefär samma linje. Hon påstår 

nämligen att det är vuxnas uppfattning om världen som påförs barn genom bland annat 

språket. Även Thorne (1993) nämner språket och exemplifierar hur vuxna separerar könen 

genom att säga: pojkar och flickor, kom hit! Eller, hej tjejer! Ni två pojkar, lyssna nu! Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att nämna barnens namn eller att säga elever eller 

ungdomar. På så vis lägger man mindre vikt vid könet (Thorne 1993).  

Vidare säger Davies (2003) att språket ger barn möjlighet att tänka och agera. Utan språket 

blir en människa inte accepterad. Men, i språket finns också könskoder och normer för hur vi 

tillåts vara. Det är vuxna som lär barn språket enligt vuxnas syn på världen. Med detta följer 

koder och normer om sådant som vuxna tycker är "självklart" och sådant som man i allmänhet 

bör "veta". I dessa "självklarheter" finns bland annat uppfattningen att människor antingen är 

kvinnor eller män. På detta vis lär sig barn att de måste uppfattas som antingen flickor eller 

pojkar. Barn lär sig hur de ska ska klä sig, vilken frisyr de ska ha, hur de ska uttrycka sig i 

talet, vad de pratar om, vilka aktiviteter de väljer för att de ska kunna presentera sig som 

antingen det ena eller andra könet men även hur de ska kunna visa upp sig som icke pojke 

eller flicka. Detta gör flickor och pojkar helt enkelt för att accepteras av omgivningen (Davies 

2003). Exempel på detta resonemang ger Rithander (1991) när hon beskriver att flickor får 

beröm när de visar empati för andra eller blir tröstade när de gråter samtidigt som de tystas 

om de uppträder för livligt eller aggressivt. Vidare lär sig pojkar att uttrycka sina åsikter, att 

inte gråta utan i stället uppmuntras till att vara livliga och busiga. Vuxna kan betrakta olika 

barns beteenden som korrekta eller felaktiga beroende på vilket kön de har där de genom att 

belöna, bestraffa eller ignorera också besitter makten att påverka hur barn utvecklar 

könsspecifika beteenden (Rithander 1991). Både Wahlström (2004) och Kärrby (1987) är 

samstämmiga när det kommer till hur vuxnas olika förväntningar på pojkar och flickor kan 

skapa en ojämlik behandling av könen.  
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Det finns alltså en tydlig rollfördelning mellan flickor och pojkar, just för att de är flickor och 

pojkar. Vi vuxna bidrar till att upprätthålla diskriminerande mönster varje gång som våra 

förväntningar får oss att behandla dem olika (Wahlström 2004, sid. 33).  

2.3. Maktordning  
 

I varje samhälle finns sociala normer för män respektive kvinnor, normer om hur en man eller 

kvinna bör bete sig, vad de bör arbeta med och hur de bör fördela sysslor mellan sig. Att män 

som grupp i högre utsträckning har rätt att uttrycka och se till sina behov och åsikter, att sätta 

gränser, ta kommando och att förhandla medan kvinnor i högre utsträckning förväntas anpassa 

sig, vara till lags, vara en god lyssnare, vara empatisk och omhändertagande. Normer om vad 

könen bör arbeta med finns tydliga exempel på om man tittar på hur många kvinnor jämfört 

med män som arbetar med vårdande yrken och hur många män jämfört med kvinnor som 

arbetar inom industrin (SCB 2009).  

 

Davies (2003) menar att det i vårt språk och sätt att tänka om människor finns en tydlig 

tudelning mellan flickor och pojkar, feminint (dygdighet, att vara känslig för andras behov, att 

inte såra människor) och maskulint (dominans, herravälde och makt). Dels att det bara 

existerar två former och dels att flickor kopplas ihop med feminint och pojkar med maskulint. 

Hon menar att kön är en del av den sociala strukturen. Denna struktur skapas av och inom 

människor. Femininitet och maskulinitet finns inbyggda i samhällets struktur och påverkar 

därför hur människor lever sitt liv. Här menar Davies (2003) att det finns en uppfattning om 

vad som är rätt sätt att bete sig på som flicka respektive pojke. När barn lär sig om detta och 

positionerar sig som flicka eller pojke på det korrekta sättet blir deras identitet också synlig 

och förstådd inom den rådande sociala ordningen.  

 

Hirdman (2001) talar om begreppet genuskontrakt där hon beskriver det som samhällets då 

icke nedskrivna regler om vad manligt och kvinnligt ska vara och uppfattas som. Ett exempel 

på det kan vara att se på pojkar som bråkiga och högljudda och flickor som tysta och 

ordentliga. Genuskontraktet skapas och upprätthålls ofta omedvetet av både kvinnor och män 

på gruppnivå genom att dessa oskrivna regler om manligt och kvinnligt upplevs som ett slags 

normaltillstånd. På detta vis förs också genuskontraktet vidare till nästa generation (Hirdman 

2001). Harding (1993) talar också om en isärhållning mellan manligt och kvinnligt i sin 

genusteori där begreppen dikotomi och asymmetri ger förklararing om hur genus fungerar.  
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Med dikotomi menas att kvinnligt och manligt är varandras motpoler där de blir så pass 

frånskilda att de heller inte har något gemensamt. Harding menar att detta är vårt sätt att tänka 

om män och kvinnor, som de enda två former som existerar. I verkligheten finns en spridning 

mellan könen och inom könen när man mäter olika egenskaper, förmågor eller nästan vad som 

helst. Trots detta så väljer vi att komprimera vårt tänkande om hur kvinnor och män är för att 

få plats i modellen som både stympar och för oss på fel spår. Ett dikotomt tänkande kan vara 

att man anser att alla kvinnor (och inga män) skulle vara bra på att fostra och ta hand om barn. 

Eller att alla män (och inga kvinnor) skulle passa till att vara snickare. Denna uppdelning kan 

man se tydliga spår av i den könssegregerade svenska arbetsmarknaden. Gens påstod 2003 att 

75 procent av alla kvinnor arbetar där det bara finns kvinnor och att det ser likadant ut för de 

svenska männen (Gens 2003). Enligt SCB har  andelen anställda kvinnor och män som 

arbetade i kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper har varit relativt stabil mellan 

2002 och 2007. De fem mest kvinnodominerande yrken för kvinnor är undersköterskor, 

vårdbiträden, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och övrig kontorspersonal. Inom 

dessa fem yrken arbetar 88 procent kvinnor och 12 procent män. De fem mest 

mansdominerande yrken för män är företagssäljare, lastbilsförare, programmerare, 

lagerassistent och verktygsmaskinoperatör. Inom dessa fem yrken arbetar 82 procent män och 

18 procent kvinnor (SCB 2009).  

 

Hardings teori (1993) belyser också asymmetrin, maktaspekten. Det betyder att det existerar 

en obalans i hur manligt och kvinnligt värderas. Här menar Harding att mannen utgör normen 

medan kvinnan blir en avvikelse från det som ses som det naturliga och universella. Den 

ojämnt fördelade makten ger då mannen den självklara positionen och rätten i det 

västerländska samhället. Sällan ifrågasätts det som upplevs som "naturligt".  Däremot är det 

vanligt för den som inte ingår i normen att  behöva förklara sig samt att avvärja kritik. När 

dikotomin och asymmetrin ständigt påverkar hur vi tänker, påverkar och styr det också vårt 

handlande och blir högst avgörande i hur vårt samhälle ser ut (Harding 1993).  

 

Manligt och kvinnligt värderas olika enligt Hirdmans (2001) teori vilket kan förklara varför så 

kallade "flickpojkar" som ofta beter sig feminint får en marginaliserad position. Eftersom det 

kvinnligt kodade är underordnat det manligt kodade blir "flickpojken" i större utsträckning än 

"pojkflickan" en avvikare och får därför större motstånd i samhället. Det finns alltså en större 

arena för flickor att normbryta än för pojkar (Pharr 1997).  
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Med samma resonemang fast omvänt kan man också förstå att "pojkflickans" normbrytande 

ofta kan ses som önskvärd i samhället enligt Hirdmans teori (2001) och Hardings (1993) 

förklaringar om att det manligt kodade är överordnat det kvinnligt kodade. Enligt forskning är 

det inte ovanligt att pojkflickan ses som både modig och stark  på grund av att hon dels 

förkroppsligar det manliga och samtidigt inte förkroppsligar det kvinnliga, vilket ger henne 

pondus och status. Flickpojken ses som omanlig vilket försvagar hans värde. Vad som blir 

gemensamt för dessa båda normbrytare är att det kvinnliga förknippas med något negativt 

(Thorne 1993). Trots att det manliga enligt Hirdman (2001) och Harding (1993) värderas 

högre så finns det ju många människor som följer kvinnlighetsnormer. Dessa båda forskare 

förklarar ju isärhållningen mellan könen och då är frågan vad som skulle ske om alltför många 

kvinnor skulle göra som männen? Eftersom dikotomin verkar så starkt skulle nya normer som 

håller isär könen uppstå. Tidigare i vårt samhälle var det norm för kvinnor att bära kjol, idag 

har kvinnor långbyxor men de ser ofta lite annorlunda ut än männens. Kvinnor yrkesarbetar i 

dag men som nämns tidigare ovan har de andra typer av arbeten än männen. Normer för 

kvinnor och män förändras men isärhållningen består (Harding 1993).  

 

Butler (2007) påstår att de flesta människor och samhällen lever enligt den heterosexuella 

matrisen och dess maktordning. Med detta menas att kvinnliga biologiskt födda kvinnor och 

manliga biologiskt födda män förväntas begära varandra sexuellt. Det är på detta vis 

människor blir förstådda. De som bryter mot detta, som exempelvis en feminin man som 

begär en maskulin eller feminin kvinna eller en 80 årig kvinna som lever i en tresamhet blir 

inte begripliga på samma vis som de som följer den heterosexuella matrisen och dess 

begärsföljd (Butler 2007). Detta resonemang stärker det som Thorne (1993) också är inne på 

att det inte är ovanligt att koppla ihop män eller pojkars femininitet med homosexualitet. 

Enligt Butlers teori blir då homo-, bi- och transsexualitet en avvikelse från heterosexualiteten 

som utgör normen.  

 

2.5. Vad är skolans uppdrag? 
 

Det tydligaste exemplet i läroplanen som gäller könsstereotypa normer är följande: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr -11). 
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Här säger läroplanen att sättet vuxna bemöter elever i skolan påverkar deras uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt. Det står också att de vuxna i skolan ska motverka de 

traditionella könsmönster som finns i samhället och att eleverna ska få möjlighet att som 

flicka och pojke få möjlighet att tränas på sådant som rör sig utanför könsstereotypa intressen 

och förmågor. Skolan har alltså ett ansvar att motverka traditionella könsmönster.   

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas 

(ibid). 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (ibid). 

Vidare ska skolan: 

bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund (ibid).            

Eftersom det inte står i läroplanen på vilket vis och med vilka verktyg man kan arbeta med att 

utmana könsstereotypa normer, blir det upp till varje skola eller lärare.  

Att arbeta med könsuppdelade grupper kan vara ett bra sätt att utmana könsstereotypa normer 

förutsatt att man  har tydlig målsättning, tidsschema för hur långt arbetet ska vara, samt hur 

det ska skrivas ner och utvärderas enligt Svaleryd (2010). Att arbeta för en förändring av 

attityder, förhållningssätt och medvetenhet kring könsstereotypa normer och 

jämställdhetsfrågor är även det viktigt. Det viktiga här är att ge barnen erfarenhet av hur olika 

pojkar kan vara och hur olika flickor kan vara. Detta blir ett sätt för flickor att identifiera sig 

med andra flickor och pojkar med andra pojkar. Därmed får båda kön möjlighet att inse vilken 

bredd och variation som existerar inom respektive kön. Med ett sådant arbete är det viktigt att 

få barnen att släppa sina bilder och uppfattningar om hur kön görs i vardagen (ibid). Arbetet 

som Tittmyranprojektet utförde genom bland annat att personalen fick syna sina egna 

fördomar ledde till ett kunskapsförvärvande som i sin tur resulterade i ett jämställdhetsarbete 

som inkluderade att utmana könsstereotypa normer inom förskolan (Wahlström 2004). 
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3. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE  
 

Grundpelare till studien är problemformuleringen vilken tillsammans med syftet presenteras 

nedan. 

3.1. Problemformulering  
 

Forskning visar att barn lär sig genom erfarenhet och vill identifiera sig med vuxna i 

samhället och därmed de rådande normerna (Piaget 2008, Rithander 1991). Enligt Kärrby 

(1987) råder en korrelation mellan barns könsrollsutveckling och den miljö de befinner sig i. 

Man har även sett att lärares egna personliga erfarenheter och attityder påverkar i vilken 

utsträckning de utmanar stereotypa normer (Gerouki 2010). Eftersom barn påverkas och 

formas efter vuxnas attityder och beteenden omedvetet, så har lärares attityder gentemot 

elever med könsöverskridande beteende betydelse för hur dessa elever har det i skolan, i 

relation till både lärarna och andra elever. Därför blir det viktigt att undersöka lärares 

erfarenheter och attityder kring ämnet.  

3.2. Syfte 
 

Studien övergripande syfte är att undersöka lärares erfarenheter och attityder i möten med 

elever som bryter mot könsstereotypa normer och beteenden. 

Följande fyra frågor är mina forskningsfrågor: 

1. Vad uppfattar de intervjuade lärarna som överskridande av könsstereotypa beteenden för 

flickor respektive pojkar? 

2. Finns det några problem i skolan med dessa barn enligt lärarna? 

3.  Är det någon skillnad mellan att vara normbrytande flicka eller pojke i mötet med 

omgivningen?  

4. Påverkar lärares fördomar hur de agerar? I vilken utsträckning och hur utmanas 

könsstereotypa roller i skolan av lärarna? 
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4. METOD 
 

Här presenteras vilken ansats, datainsamlingsmetod samt genomförande som valts till studien 

för att uppnå dess syfte vilket är att undersöka lärares erfarenheter och attityder i möten med 

elever som bryter mot könsstereotypa normer och beteenden. Senare i detta avsnitt förtydligas 

och diskuteras tillförlitligheten och de etiska aspekterna i studien.  

4.1. Datainsamling 
 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativ intervju där syftet var att ta reda på 

deltagarnas attityder och erfarenheter om barn som bryter mot könsstereotypa normer. 

Motiveringen till varför denna metod valts är att det som Trost (2005) beskriver, finns 

möjlighet att få veta mer om hur en person känner och tänker samt vilka erfarenheter och 

attityder den intervjuade har när man gör en kvalitativ intervju. Enligt Holme och Solvang 

(1991) eftersträvar den kvalitativa metoden en djupgående uppfattning av ett visst område 

samtidigt som den vill förklara helheten i en kontext. 

4.1.2. Kvalitativ intervju 

 

För att på bästa sätt fånga lärares attityder gjordes en kvalitativ intervju som enligt Trost 

(2005) är en god metod för att ge förståelse för vilka känslor, tankar och erfarenheter den 

intervjuade personen har. Med tanke på studiens syfte fanns en vilja att få djupgående, 

beskrivande och välresonerade svar. Ahrne och Svensson (2011) hävdar att man i kvalitativa 

intervjuer vill beskriva, förklara samt tolka. I dessa intervjuer kan man ha både förutbestämda 

frågor och öppna frågor som ställs under intervjun. I denna studie har sex stycken 

förutbestämda frågor använts i en intervjumall där något varierande följdfrågor ställts 

beroende på vad informanten pratat om. I vissa fall har frågorna ställts i annan ordning än 

enligt intervjumallen med syfte att den intervjuade till viss mån ska kunna styra i vilken 

ordning olika ämnen tas upp utan att påverkas för mycket av den som intervjuar. I denna typ 

av intervju är det viktigt att intervjuaren lyssnar till vad som sägs för att ställa följdfrågor 

vilka i sin tur kan fördjupa samtalet ytterligare (Bryman 2011).  
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4.1.3. Intervjuguide 

 

Det som tas upp i intervjuguiden är kopplat till studiens syfte för att få svar på de 

frågeställningar som nämns där. Några av frågorna från intervjuguiden är inspirerade av en 

liknande studie som gjorts i Grekland (Gerouki 2010). 

4.2. Undersökningsgrupp 
 

Undersökningsgruppen består av tre personer varav två i dag arbetar som lärare på 

mellanstadiet. Den tredje personen är en nypensionerad mellanstadielärare. Mailutskick 

gjordes till totalt 64 låg- och mellanstadielärare och rektorer genom två mailutskick på sju 

olika grundskolor. Studien syftar till att intervjua lärare i låg- eller mellanstadiet. Målet var att 

intervjua tre personer som varierade i åldrar och hade olika lång erfarenhet inom läraryrket. 

De skulle vara verksamma på olika skolor och gärna vara av olika kön. Eftersom studien var 

tidsbegränsad ansågs tre intervjuer vara rimligt inom denna tidsram. Ett första mailutskick 

gjordes till fem olika skolor. Dessa skolor valdes ut via en hemsida som listat samtliga 

grundskolor i en Svensk kommun. Skolor där intervjuaren känner lärare valdes bort. De 

skolor som ligger inom ungefär en mils avstånd från intervjuarens hem valdes ut för att det 

inte skulle vara alltför tidskrävande att ta sig till skolorna för en intervju. Via de fem utvalda 

skolornas hemsidor gjordes mailutskick till de studierektorer och rektorer som hade sina 

mailadresser synliga. På de skolor vars hemsidor hade listor på klassföreståndare med 

mailadress gjordes utskick direkt till dessa. Detta resulterade i att den första förfrågan nådde 

totalt 18 personer. Av dessa svarade tre, varav två personer nej och en person ja.  

Därefter gjordes ytterligare ett mailutskick till två skolor som nådde ytterligare 46 personer 

med samma urvalsmetod som tidigare. Här svarade två personer ja. Under tiden detta andra 

mailutskick gjorts svarade en person ja från det första utskicket. En rektor från första utskicket 

hade tipsat en nyss pensionerad lärare om detta vilken i sin tur hörde av sig och ville ställa 

upp på intervju. Detta innebar att det fanns fyra personer att intervjua. En av dessa personer 

hade endast tid för en 30 minuter lång intervju, därför föll den personen bort ur urvalet 

eftersom det skulle behövas ungefär 60 minuter för en intervju. Slutligen intervjuades tre 

stycken tidigarelärare varav två kvinnor och en man i åldrar mellan 33 och 66 år. De har alla 

arbetat på olika skolor och har mellan sju och fyrtio års erfarenhet i skolan.  
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Svarsfrekvensen blev låg. Endast sex personer svarade av totalt 64 förfrågningar. 

Anledningen till det skulle kunna vara att mailförfrågan inte uppfattades som tillräckligt 

lockande eller intressant. Ett par rektorer som svarade uppgav ett de inte ansåg att någon 

personal mött dessa elever. Kanske var mailet otydligt formulerat eller svårtolkat. Vissa 

mailutskick sändes till många personer vilket eventuellt fått en del att tänka någon annan 

ställer upp på detta. Kanske hade svarsfrekvensen blivit högre om varje utskick gjorts till 

enskilda adressater. Ämnet könsstereotypa beteenden kan vara ett känsligt ämne för många. 

Tidsbrist kan vara en annan faktor. En som svarade nekande uppgav att hen inte hade tid för 

detta. En annan som tackade ja hade endast tid för en trettio minuter lång intervju.            

4.3. Genomförande 
 

Idén till denna studie skapades, genom att jag fann en artikel om en liknande studie som 

utförts i Grekland (Gerouki 2010). I valet av metod till studien uppkom frågor kring just 

vilken metod som skulle ge mest "kött på benen" och det största djupet. I en kvalitativ intervju 

utformas fördjupande frågor för att ta reda på människors attityder och erfarenheter (Backman 

2008). Först gjordes en pilotintervju som enligt Trost (2005) kan vara till god nytta för att 

testa frågornas reliabilitet/validitet samt för att upptäcka om något kan vara störande. Detta 

förutsätter att man spelar in intervjun antingen med videokamera eller diktafon. I denna studie 

användes en diktafon. På så vis fanns möjlighet att lyssna igenom tillvägagångssättet, ifall 

frågorna är relevanta och om det som informanten säger följs upp. Ett missiv författades och 

bifogades i mail till de som tillfrågades att delta i studien. Mailet skickades ut till 18 olika 

lärare och studierektorer bland fem grundskolor. Endast en person av de tillfrågade tackade ja 

till att delta i studien. Eftersom studien skulle behöva tre intervjuer gjordes ytterligare ett 

mailutskick till 46 lärare och rektorer på två skolor. Efter den andra förfrågan tackade 

ytterligare tre personer ja. Därmed fanns tillräckligt med intervjupersoner till studien.   

Vid överenskommen tid och plats genomfördes intervjuerna var och en för sig, där 

intervjuaren ställde frågorna och respondenten svarade. Informanterna fick helt och hållet 

bestämma tid och plats, vilket också framgår av missivbrevet. Två av intervjuerna 

genomfördes på de skolor lärarna arbetar medan en intervju genomfördes på ett 

studieförbundskontor enligt informantens önskan. Samtliga intervjuer varade ungefär 60 

minuter i ett rum där intervjuaren och informanten kunde vistas ensamma med stängd dörr.  
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Innan själva intervjuerna startade informerades deltagarna om de etiska aspekterna trots att de 

tidigare läst informationsbrevet. Vid intervjuerna användes en intervjuguide som utformades 

utifrån frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes inom loppet av 14 dagar. Varje intervju 

transkriberades dagen efter eller de närmaste dagarna efter genomförd intervju.  

4.4. Transkribering och analys av intervju 
 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Samtliga intervjuer transkriberades 

dagen efter de genomfördes. Resultatet av de tre intervjuernas transkribering blev 53 sidor 

och närmare 19000 ord. Idag analyseras oftast själva transkriberingen och inte 

ljudupptagningen enligt Kvale (1997). Det finns en klar fördel att göra transkriberingen själv 

trots att den är tidskrävande. På detta vis blir du ännu mer bekant med vad som sagts vilket 

kan underlätta analysen som ska göras i ett senare skede (Ahrne och Svensson 2011). I 

transkriberingarna valde jag att skriva ut det som sades ordagrant. Några delar av intervjuerna 

togs bort på grund av att de inte var kopplade till studiens syfte. 

 

4.5. Reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet, att kunna mäta en viss sak vid en viss tidpunkt och 

att den mätningen ska ge samma resultat vid en mätning vid en annan tidpunkt. 

Förutsättningen för detta är ett statiskt förlopp vilket blir ett problem vid kvalitativa intervjuer 

som innefattar människor vilka är dynamiska och föränderliga. Vidare menas med  reliabilitet 

att en mätning inte är utsatt för slumpinflytelser vilket blir paradoxalt då människan är 

dynamisk och i en process. Faktorer i en intervju är ju slumpmässiga på grund av de 

medverkandes olika sinnesstämningar, tid och plats och andra yttre påverkansfaktorer med 

mera. Det är alltså inte alls säkert att svaren skulle bli desamma varje gång en viss fråga ställs, 

inte ens om vi frågar samma personer vid olika tillfällen (Trost 2005).    

Med validitet menas att man mäter det som man syftar till att mäta. Om jag vill veta mer om 

lärares erfarenheter och attityder till barn som bryter mot könsstereotypa normer och 

beteenden i en kvalitativ intervju måste jag fråga om vad just den personen menar med 

könsstereotypt. Om informanten till exempel pratar om tjejlekar så vet jag inte vad det betyder 

för denne utan jag måste ta reda på det för att få veta och försöka förstå (ibid).  
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Validitet handlar också om att filtrera bort sådant i en intervju som inte är relevant för studien 

och fokuserar på det som man vill undersöka. Viktigt är att man vid transkriberingen inte 

tolkar utan återger vad informanten sagt. (Kvale 1997). 

4.6. Etik  
 

Kvale (2009) samt Vetenskapsrådet (2011) menar att den viktigaste punkten i det etiska 

förhållningssättet är att forskaren hela tiden värnar om informantens respekt. Personer kan 

uppleva en risk med att det som sägs kommer ut samt att den personliga integriteten kan 

kännas angripen (Trost 2005). För att i så stor utsträckning som möjligt agera efter 

ovanstående principer skickades ett missiv ut till de tre informanterna inför intervjuerna 

Missivet bedyrade att all information är konfidentiell, att deltagaren är och förblir anonym, att 

det är valfritt att medverka med rätten att avbryta när som helst samt att forskaren har 

tystnadsplikt. Denna information repeterades även muntligt inför varje intervju vilket Bryman 

(2011) anser vara av godo. De intervjuade informerades även om att rapporten kommer att 

läggas ut i digitalt format på databasen DIVA på Högskolan i Gävle. 

I en intervjusituation uppstår enligt Ahrne och Svensson (2011) en maktsituation där 

intervjuaren besitter ett övertag över informanten. Detta eftersom intervjuaren tagit initiativet 

och frågat efter intervjun men också därför, som Trost (2005) beskriver, att den som gör 

intervjun i  förväg vet vilka frågor som kommer att ställas (ibid). Att relationen mellan 

intervjuare och informant ska vara god är en mycket viktig del förklarar Ahrne och Svensson 

(2011). Intervjuaren behöver visa förståelse och inlevelse när den intervjuade pratar, även när 

det handlar om sådant som rör sig utanför forskningsfrågorna. Detta för att värna om att 

informanten ska uppleva att det som sägs är intressant och värt att lyssnas på. Trost (2005) 

nämner ögonkontakten som en viktig komponent för att visa intresse och empati för den som 

talar. Genom att titta på informanten kan olika gester upptäckas och ge mer information eller 

komplement till vad som sägs. Vidare kan intervjuaren se om personen som intervjuas inte har 

talat färdigt. Genom att använda blicken till att upptäcka sådana situationer och därmed tillåta 

pauser visar då intervjuaren intresse och respekt. Informanten kan i sin tur kan fortsätta sin 

berättelse och sin tankekedja vilket bidrar till en god relation. Enligt Ahrne och Svensson 

(2011) ska intervjuaren akta sig för att avbryta informanten utan istället vara väl medveten om 

vad det är man frågar om och på vilket vis man ställer frågorna. Jag försökte så gott jag kunde 

att verkligen anstränga mig för att låta personen tala färdigt.  
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Ibland blev det långa pauser av tystnad innan jag ställde följdfråga eller gick vidare till nästa. 

Vid många sådana tillfällen fortsatte intervjupersonen att tala vilket ofta gav intressant 

information till intervjun. Ögonkontakten och ansiktets gester använde jag så medvetet jag 

kunde för att visa mitt intresse för vad som sades, även om vi hamnade utanför ämnet. Genom 

pilotintervjun kunde jag upptäcka att jag emellanåt var för snabb att ställa frågor och inte 

lämna tillräckligt med luft, vilket var en lyckat lärprocess jag kunde använda mig av i de 

riktiga intervjuerna. 

5. RESULTAT 
 

I detta avsnitt kommer resultaten av samtliga tre intervjuer att presenteras. Svaren har 

sammanställts fråga för fråga. Citaten är omskrivna från tal- till skriftspråk. 

5.1. Vad uppfattar lärare som överskridande av könsstereotypa beteenden för 

flickor respektive pojkar? 
 

Samtliga tre informanter bekräftar att de mött en eller flera elever som brutit mot 

könsstereotypa normer. 

En gemensam sak för deltagarna är att de observerat att de normbrytande barnen, oavsett kön,  

uteslutande umgåtts med det motsatta könet. I alla intervjuer är detta också det som nämns 

allra först. Endast två flickor nämns i intervjuerna som normbrytande medan fyra pojkar 

nämns. 

I två av intervjuerna nämns två flickor som normbrutit i låg- respektive mellanstadiet. I båda 

fallen beskrivs flickornas frisyrer som pojkfrisyrer vilket i det ena fallet betyder mycket 

kortklippt. Informanterna berättar att flera vuxna personer trott att flickorna varit pojkar. Båda 

flickornas intressen sägs vara i det ena fallet fotboll och innebandy och i det andra fotboll och 

bandy. Dessa intressen utövas tillsammans med pojkar. En av de bandyspelande flickorna 

ansågs modig. Flickorna bryter också klädmässigt genom att ha mysbyxor, jeans med hål på 

knä, t-shirts, tröjor med mörka färger, blått nämns som en vanligt förekommande färg. Det 

fanns inga ljusa färger på deras kläder vilket däremot kunde noteras på andra flickors plagg. 

Flickan med hål på jeansknät hade det för att hon lekt livliga lekar med pojkarna, vilket också 

ansågs vara normbrytande. I intervjuerna framkom även att båda dessa flickor ändrat sitt sätt 

att klä sig och sitt utseende till betydligt mer kvinnligt i årskurs fem respektive sex.  
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En flicka började sminka sig mycket och fixa sitt hår medan den andra började med kjol, 

tunika och blus utan ärmar.   

I alla tre intervjuer nämns fyra pojkar som brutit mot könsstereotypa normer. Dessa pojkar 

lekte enligt informanterna uteslutande med flickor. Några normbrytande lekar och beteenden 

för vissa av pojkarna har varit att fläta håret på tjejer, hoppa hopprep, leka affär, leka häst, rita 

motiv som föreställer flickor med långt hår och röda läppar, och hoppa hage. En 

normbrytande pojke dansade.  

Två av pojkarna har tyckt mycket om att spela teater där båda alltid ville spela kvinno- eller 

flickroller. Att vilja klä ut sig i kjol, klänning, högklackat, handväska, halsband och även 

prova smink beskrivs hos pojkarna som könsstereotypt normbrytande. I sina egna kläder var 

det ingen av pojkarna som normbröt enligt informanterna. Ett feminint kroppsspråk nämns av 

alla deltagare som normbrytande. Här beskrivs gångstil och gester. Att gå lite stelt som en 

dansare och att vicka på rumpan och "jobba med höfterna" var utmärkande. Att gestikulera 

med händerna, att vika handleden och slänga med fingrarna var typiska gester för dessa 

pojkar. Någon pojke drog ofta med händerna genom håret och fixade frisyren med vax 

framför spegel. Att vara bollrädd och pipig i rösten som de flesta tjejer på idrottslektioner 

nämns också i ett fall där pojken inte är som de andra pojkarna vilka beskrivs som snabba och 

tuffa samtidigt som de klättrar och slänger sig. Ytterligare ett normbrytande beteende som 

nämns i flera fall är sättet att tala. Någon beskriver det som att prata lite fint (använder 

Lidingödialekt på ordet fint), en annan beskriver det som fjolligt, men inte som ett kvinnligt 

uttryck utan mera tillgjort och barnsligt. I några fall beskrivs vissa normbrytande pojkar som 

"tysta pojkar". De jämförs med den tysta tjejen som gör som man ska och är ganska osynlig. 

Detta beskrivs som ett normaltillstånd hos tjejer och som normbrytande hos pojkar enligt en 

informant.                

5.2. Finns det några problem i skolan med dessa barn enligt de intervjuade 

lärarna? 
 

Två av informanterna har inte själva upplevt några egna problem eller svårigheter i möten 

med dessa barn. Vad gäller pojkar som bryter har några informanter uppmärksammat 

kommentarer och prat i lärarrummet från andra pedagoger. 

"Har du sett honom, nu är han där med tjejerna, han blir nog bög sen." "Jamen nu åkte kjolen på 

igen, kolla på honom." 
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En annan informant beskriver kommentarer med negativt tonfall från kollegor när de pratar 

om en normbrytande pojke.  

"Ja men han då, håller på som en tjej!" 

En informant beskriver att hon funderat på hur hon ska göra i klassrummet för att klara av en 

normbrytande pojkes situation gentemot resten av barnen i klassen. Hon säger att hon slutade 

att dela upp klassen i flickor och pojkar eftersom hon ansåg att han inte riktigt hörde till någon 

av grupperna. Att prata om intressen kopplade till pojkar och flickor var också något som hon 

aktade sig för. En kvinna på 66 år som arbetat i över 40 år säger: 

"..att jag inte sa att killar är si och tjejer är så, för då skulle jag genast utsätta honom för nånting. 

Killar är oftast så här, fast du är inte så här, du är nå't annat va. Alltså det är jättesvårt." 

Att byta om på gymnastiken och även delta i gymnastiken såg en informant vara 

problematiskt för en av de normbrytande pojkarna. Den här eleven bytte om på toaletten eller 

duschade när alla andra gått. På lektionerna skiljde sig eleven från de övriga pojkarna genom 

att han beskrevs vara som flickorna. De beskrevs som rädda för höjder, osäkra på om de 

skulle klara av olika uppgifter och bollrädda.  

En informant berättar om en pappa som haft svårt att acceptera att hans son hellre ville spela 

kvinnoroller i teater än ishockey. Samtidigt berättar informanten att den här föräldern 

accepterat sonens normbrytande under lågstadiet och därefter stöttat honom. Även nämns här 

en lärare till en normbrytande pojke som denne informant uppfattar hade svårt att hantera och 

komma överens med pojken på grund av just normbrytandet. Det fanns föräldrar till andra 

barn som reagerat över detta.       

5.3.  Är det någon skillnad mellan att vara normbrytande flicka eller pojke i 

mötet med omgivningen?  
 

Samtliga informanter anser att det är lättare för flickor att bryta könsnormer än för pojkar. Två 

personer nämner prat i till exempel lärarrummet om flickor som bryter normer. Att attityden 

är att när en flicka bryter så får hon ut någonting av det. Exemplet om en flicka som spelar 

bandy med pojkar är att hon lärt sig att ta för sig och att får spela på hårdare villkor vilket lett 

till en utveckling för henne. Medan när en pojke bryter så uppstår starkare reaktioner enligt 

informanterna. En man på 33 år som arbetat i åtta år säger: 
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"...jag tycker egentligen att det är lika bra, att de får bryta. Fast jag måste ändå vara ärlig och säga 

att jag reagerar på dem också. Att jag tänker så här (om en normbrytande pojke): Men varför 

tycker du att det där är roligt?..fast jag vet inte varför jag tycker så. Jag reagerar ändå lite mer på 

det när man ser att en ensam kille leker hästlekarna med tjejerna. Att en ensam tjej hoppar med i 

bandymatchen, då tänker jag att hon vill spela innebandy och har tagit mod att göra det. Medan jag 

tänker om killen: Jaha, han hittar inte sin plats i killgruppen, därför har han hoppat med det här 

tjejgänget för då har han lekkamrater där."  

5.4. Påverkar lärares fördomar hur de agerar? I vilken utsträckning och hur 

utmanas könsstereotypa roller i skolan av lärarna? 
 

Två informanter berättar att deras skola varken tidigare eller just nu arbetat aktivt med ämnet. 

En informant har erfarenhet av genusarbete som hela den skolan arbetat med.  

Detta var under ett år där man tittade närmare på litteraturen, hur pojkar och flickor 

presenteras och vilka egenskaper de tillskrivs. Kläder samt reklam för leksaker var också 

något som analyserades. Man tittade också på hur skolans lokaler var utformade och kunde 

bland annat se att pojkar fick flera gånger större lekyta än flickor. Här bjöds också 

genuspedagoger in för att observera hur klassrumspedagogiken såg ut inom genusområdet. 

Man uppmuntrade barn att prova andra aktiviteter än de som är könsstereotypa. Informanten 

som varit med om detta berättar att det varit mycket bra, kunskapsgivande och ögonöppnande. 

Samtidigt önskar han att det skulle vara något som återkommer vart tredje år eller liknande. 

Han anser sig ifrågasätta sina egna fördomsfulla tankar i högre utsträckning än tidigare och 

säger: 

"Jag reagerar över saker nu som jag inte gjorde förut...Nu kan kan jag undra: Varför ska det 

behöva vara så för?" 

En annan pedagog vars skola inte arbetat med detta ämne berättar att hon och hennes kollega 

tagit egna initiativ till att utmana könsstereotypa normer. Bland annat har de låtit pojkar hoppa 

hopprep och flickor spela fotboll på idrotten. De har delat klassen i flickor och pojkar och 

även låtit flickor lära sig slå i väg boll med brännbollsträ. Man har även tittat på film med 

temat kring människor som bryter mot könsstereotypa normer och diskuterat detta med 

eleverna i klassrummet.  

En informant vet inte riktigt om det behövs arbete med könsstereotypa beteenden. Hon pratar 

om att något kan göras när barnen är små men vet inte vid vilken ålder och att de vuxna ser 

till att världen ligger öppen på samma sätt för alla. Kvinna på 66 år säger: 
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"Jag tycker det är viktigt att man som vuxen inte har dockstund för tjejerna och garagestund för 

killarna utan ser till att barnen får gå dit de vill." 

En annan informant berättar att det står i trygghetsplanen att arbeta i temaveckor med ämnen 

som funktionshinder och andra kulturer. Men man har aldrig som skola berört detta ämne. 

Kvinnan på 48 år som arbetat i c:a 10 år anser att det skulle behövas men säger också så här: 

"Men vi har inte berört det här. För det tror jag är jobbigt för många faktiskt. Men det kommer 

väl." 

En informant (man på 33 år) beskriver sig som inte helt fördomsfri men betydligt 

fördomsfriare efter genusåret på skolan. 

"Jag var ju så pass fördomsfull innan genusarbetet att jag tänkte att jag inte hade några fördomar. 

Men så började genusarbetet om man började ta tag i det och då tänkte jag: Jaha, så tänker jag, och 

varför tänker jag så? Så jag bar ju på en massa fördomar som jag inte var medveten om." 

En annan säger sig vara rädd för att göra fel och ifrågasätter sig själv mycket. Hon pratar om 

att själv vara uppvuxen med fördomar och att det påverkar. Kvinna, 48 år säger:  

"Jag tänker så här: men vad sade jag nu och hur gjorde jag nu? Kan den här tjejen vara med 

tjejerna eller hur blir det med det då? Och det blir fel hur man än gör. Så känner jag hela tiden." 

En tredje informant tycker sig inte ha några medvetna fördomar men att det ändå kan finns 

dolda fördomar som kommer fram. Kvinna, 66 år säger: 

"...att göra det till min moral att inte göra skillnad, inte häpnas över att man är olika. Men man vet 

ju ändå inte vilka signaler man skickar...Jag har i alla fall under de här åren att försökt ta varenda 

barn som de är." 

Samtliga tycker att det finns fördomsfulla kollegor. Två av informanterna berättar om lärare 

som haft svårt att acceptera pojkar som varit flickaktiga. Enligt en av dessa informanter är det 

ingen av de lärare som haft svårigheter att acceptera normbrytande pojkar som skulle stoppa 

dem. Kvinnan, 66 år säger att hon märkt att äldre lärare haft svårare att acceptera 

normbrytande barn.  

"Jag har haft en del äldre kollegor som har sagt: Hm, vad är det här för någonting? Du kan väl säga 

åt honom att nu måste han göra det här och det här. Är det här någonting att ta hänsyn till, ska det 

vara så krångligt? Det har jag hört från äldre kollegor, men aldrig från yngre." 

Samtliga informanter anser att deras attityd förändrats och att de själva utvecklat en större 

acceptans gentemot normbrytare.  
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En person beskriver att samhället förändrats genom att göra normbrytande personer mer 

synliga i till exempel media de senaste femton åren. Hon har sett flera intervjuer med olika 

kändisar som berättat om hur de känt sig annorlunda i skolan. Hon anser att detta också hör i 

hop med jämställdheten som lyfts till debatt i samhället under ungefär samma tidperiod. Detta 

har bidragit till att få en större förståelse för dessa människor.  

 

En annan beskriver att han fortfarande reagerar starkare på pojkar som bryter mot 

könsstereotypa normer än flickor men att han dels genom genusarbetet och dels genom den 

nya läroplanen som kom 2011 försöker agera annorlunda och mer medvetet än tidigare. Man, 

33 år säger: 

"För att knyta an till exempelvis tysta pojkar och flickor och inte bara till de killar som spelar 

fotboll så försöker jag utmana och söka upp dem i klassrummet och på rasterna. Förut var det 

lättare att välja den här killen som räckte upp handen och skrek: Jag kan, jag kan! Så föll man för 

det. Nu har jag med lite mer erfarenhet kunnat känna att: Ja, jag ser dig, men vad tycker du? 

(Riktat till en annan elev.)." 

Enligt denna informant kräver Lgr-11 att lärare tar reda på vad elever tycker och hur de kan 

argumentera för det i klassrummet som ett underlag för betyg och omdömen. 

5.7. Övrigt  
 

Det ställs aldrig någon fråga om sexualitet i intervjun. Däremot kommer samtliga informanter 

in på ämnet. En informant berättar att han tänkt om några elever som brutit mot 

könsstereotypa normer att de är eller blir homosexuella. Informanten säger även att ungefär 

var tionde person är homosexuell och hen borde därför ha mött betydligt fler normbrytande 

elever medan han mött ungefär tre stycken som skulle kunna vara eller bli homosexuella och 

att det inte stämmer med siffrorna. Här kopplas homosexualitet ihop med att bryta 

könsnormer.  

En annan informant har tagit del av intervjuer med homosexuella kändisar som berättat om att 

känna sig annorlunda redan som barn och att de länge dolt sin sexuella läggning på grund av 

samhällets icke acceptans. Kvinna, 48 år säger: 
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"Om han skulle vara en annan sexualitet, till exempel homosexuell, då tror jag att han kommer att 

tänka på sin barndom som positiv. Jag har aldrig sett att han mått dåligt i det där. För jag tolkar de 

här människorna som att de känt att någonting varit fel. Men han kan ju inte ha tyckt att någonting 

var fel för han levde ju ut allting, som kom i hans väg." 

En tredje informant tänker om framtiden för en elev som hen beskriver som extremt 

normbrytande pojke. Kvinna, 66 år säger: 

"Men jag tänker heller inte bara på sexualiteten, men jag vet inte riktigt. Jag tror att han måste göra 

någonting mycket mer faktiskt. För det är ju så jag har upplevt honom, som en tjej egentligen. Så 

är det." 

6. DISKUSSION 
 

Under denna rubrik följer diskussioner om metodologiska problem, resultat, konklusion och 

framtida forskning.  

6.1. Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares attityder och erfarenheter om barn som 

bryter mot könsstereotypa normer och beteenden. En kvalitativ ansats med halvstrukturerad 

intervju valdes vilket jag uppfattar som ett bra val därför att den kvalitativa metoden ger goda 

förutsättningar för att förstå hur den intervjuade tänker och känner och vilka erfarenheter och 

attityder den har (Trost 2005). Genom den semistrukturerade intervjun ville jag få fram 

intervjupersonernas egna initiativ och uttryckssätt och på samma gång använda vissa 

förutbestämda frågor utifrån intervjuguiden (ibid). Med detta följer både för- och nackdelar. 

Eftersom jag hade som avsikt att urskilja informanternas spontanitet blir det viktigt att 

använda min egen förmåga att ställa följdfrågor som kan vara till nytta för att få personen att 

berätta mer om vissa delar. Ibland misslyckades detta. Det var betydligt enklare att ställa 

följdfrågor kring de planerade frågorna där jag även förberett eventuella följdfrågor. Fördelen 

med metoden var att svaren blev uttömmande och jag fick ta del av informanternas 

berättelser. Genom den valda metoden bedömer jag att mycket av de intervjuades attityder, 

erfarenheter och föreställningsvärldar kommit fram i förhållande till frågeställningarna. 

Detta var första gången jag utfört längre intervjuer med syftet att ta reda på människors 

tankar, attityder och erfarenheter. Detta innebär att jag är en ovan intervjuare vilket är en brist 

i sig. Trost (2005) menar att det krävs mycket träning för att bli en bra intervjuare.  



23 
 

Viktiga delar för en bra intervju kan vara att ställa rätt sorts följdfrågor och att ha en känsla 

för att snappa upp saker som sägs vilka kan vara intressanta för intervjun men som saknas i 

intervjuguiden. En annan viktig aspekt enligt Trost (2005) är att aldrig avbryta den som blir 

intervjuad och heller inte sammanfatta det informanten säger. Att sammanfatta innebär någon 

form av analys vilket bör göras i lugn och ro efter att intervjun är avslutad (Trost 2005). 

Några sådana brister uppmärksammades vid transkriberingen. Inför de tre intervjuerna som 

ingår i studien gjordes en så kallad pilotintervju vilken fick bli min intervjuutbildning. Det var 

utvecklande att genomföra en testintervju där jag kunde upptäcka om jag avbröt för mycket 

eller inte ställde relevanta följdfrågor.  

Genom detta lärde jag mig att fråga så noggrant och så specifikt som möjligt efter vissa svar. 

Ett exempel är när testinformanten talade om pojkfärger så lärde jag mig att fråga efter vilka 

färger som personen talade om så att det framgick vilka färger hen syftade på när hen sade 

pojkfärger. Något jag reflekterat över är att det hade varit bra om jag genomfört fler 

pilotintervjuer för att bli en bättre intervjuare. Många gånger ställs viktiga följdfrågor men 

ibland inte när det hade varit mycket lämpligt för att få veta mer om informantens attityder.  

Från början togs beslutet i samrådan med handledare att begränsa antalet deltagare till tre 

stycken med tanke på den relativt snäva tidsram som var satt för arbetet. Detta för att behålla 

kvaliteten och hanterbarheten för det insamlade materialet (Trost, 2005).   

Svarsfrekvensen blev låg. Endast sex personer svarade av totalt 64 förfrågningar. 

Anledningen till det skulle kunna vara att mailförfrågan inte uppfattades som tillräckligt 

lockande eller intressant. Ett par rektorer som svarade uppgav ett de inte ansåg att någon 

personal mött dessa elever. Kanske var mailet otydligt formulerat eller svårtolkat. Vissa 

mailutskick sändes till många personer vilket är synligt för samtliga mottagare och som 

eventuellt kan ha fått en del att tänka att någon annan ställer upp på detta. Kanske hade 

svarsfrekvensen blivit högre om varje utskick gjorts till enskilda adressater vilket kan ge ett 

personligare intryck. Ämnet könsstereotypa beteenden kan vara ett känsligt ämne för 

människor. Tidsbrist kan vara en annan faktor. En som svarade nekande uppgav att hen inte 

hade tid för detta. En annan som tackade ja hade endast tid för en trettio minuter lång intervju. 

Trots den låga svarsfrekvensen blev det ändå en variation inom kriterierna ålder, antal år inom 

yrket, kön och olika arbetsplatser. Detta önskade utfall uppstod slumpmässigt eftersom det 

inte var möjligt att välja bland olika informanter på grund av den låga svarsfrekvensen.   
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Genomförandet av intervjuerna gjordes på platser valda av intervjupersonerna för att de skulle 

känna sig så trygga som möjligt och där vi kunde samtala ostört vilket enligt Trost (2005) är 

en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Vad gäller reliabiliteten och validiteten i denna studie kan det konstateras att reliabiliteten är 

liten på grund av att studien består av intervjuer med människor. Som tidigare påpekats är ju 

människor dynamiska och föränderliga, därför blir det svårt att få samma resultat som tidigare 

om studien utfördes igen. Reliabilitet handlar enligt Trost (2005) om att en mätning inte skulle 

vara utsatt för slumpinflytelser vilket faktorer som tid, plats och de intervjuades 

sinnesstämning är. Däremot kan studien upprepas genom att ställa samma frågor som skapats 

utifrån syftet, trots att resultatet inte skulle bli detsamma ens om vi intervjuade samma 

personer. Validiteten är frågan om studien lyckats mäta det som var avsett att mätas vilket tas 

upp i nästkommande avsnitt.      

 

6.2. Resultatdiskussion 
 

Nedan följer en diskussion om resultatet i studien och hur det ställer sig till tidigare forskning.  

En stor utmaning med sammanställningen av resultatet var att på ett så utförligt vis som 

möjligt beskriva deltagarnas tankar och berättelser. Undersökningen syftar ju till att få veta 

mer om deltagarnas känslor och erfarenheter och det krävdes mycket möda och koncentration 

att fånga,  plocka ut och beskriva essensen ur varje intervju vilket jag anser att jag lyckats 

med på ett överskådligt vis. 

Det övergripande syftet var att undersöka lärares erfarenheter och attityder i möten med elever 

som bryter mot könsstereotypa normer. Jag har genom denna studie, vilket kan utläsas ur 

resultatdelen i hög grad fått ta del av tre lärares erfarenheter och attityder i ämnet. Alla tre 

informanter hade liknande uppfattningar om vad de ansåg vara normbrytande hos vissa elever. 

I den grekiska studien av Gerouki (2010) nämns barn som uteslutande leker med det motsatta 

könet som normbrytande vilket också i denna studie nämns allra först i alla intervjuer och om 

samtliga sex normbrytande barn oavsett kön av alla tre informanter. Kvalheim (1981) har 

funnit att barn i hög utsträckning väljer att leka med andra barn av samma kön vilket blir ett 

könsstereotypt beteende (ibid).  
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Färre normbrytande flickor än pojkar nämns både i den grekiska studien och i denna där 

antalet pojkar är fyra och antalet flickor två. Detta blir samstämmigt med annan forskning 

som hävdar att det för flickor är mer tillåtet att normbryta än vad det är för pojkar vilket kan 

vara anledningen till att dessa informanter reagerat över dubbelt så många pojkar som flickor 

(Nielsen, Steen & Nordberg 2005, Pharr 1997). Kläder var också utmärkande för 

normbrytande för samtliga flickor som nämndes av två av informanterna. Dessa flickor bar 

kläder som likande pojkars kläder så som tröjor med långa ärmar, mysbyxor och jeans med 

blått som en vanligt förekommande färg samt mörkare färger istället för ljusa starka färger 

som ansågs typiskt för flickor generellt vilket också stämmer mot tidigare forskning 

(Ambjörnsson 2011, Davies 2003). De normbrytande flickorna hade också kort hår och 

spelade innebandy och fotboll. Detta är både utseende och intressen som nämns av lärarna i 

den Grekiska studien om normbrytande flickor (Gerouki 2010).  

Om de kortklippta flickorna som även använde pojkkodade kläder berättar två av 

informanterna att flera vuxna personer trott att dessa flickor varit pojkar. Informanterna säger 

också att dessa två flickor i årskurs fem respektive årskurs sex ändrat sitt sätt att klä sig och 

sina frisyrer till mer feminina. De sparade ut håret och började använda blusar, smink och 

kjolar bland annat. Detta beteende kan kopplas ihop med Davies resonemang om flickor som 

tycker att de misslyckats med att bestämma sitt kön på rätt sätt för att de tas för pojkar. 

Eftersom de anser att de misslyckats, kan denna förändring vara ett resultat av att försöka göra 

sitt kön rätt (Davies 2003). 

En informant talade också om en flicka som brukade ha hål på sina byxknän vilket var 

resultatet av att hon lekt livliga lekar med pojkarna. Just riskfyllda lekar nämns som oftare 

förekommande hos pojkar än flickor enligt både Thorne (1993) och Wahlström (2004). Vad 

gäller pojkar som bryter mot könsstereotypa beteenden beskrivs deras kroppsspråk och gester 

som feminint. Detta är samstämmigt med tidigare forskning (ibid). Hos de normbrytande 

pojkarna fanns ingenting i deras privata klädstil eller färgkodning som var flickkodat enligt 

informanterna. Kanske kan det bero på att det är som Ambjörnsson (2011) kommit fram till 

att klänning, kjol eller färgen rosa är otänkbar från föräldrarnas sida att klä sina pojkar i 

medan det är fullt möjligt och tänkbart att klä flickor i byxor och kläder i blå eller mörka 

färger med så kallade tuffa motiv på. Dessa pojkar som uteslutande lekte med flickor deltog 

också i typiskt flickkodade lekar så som hopprep, leka affär, leka häst. Alltså lekar som 

stärker relationsskapande, empati, turordning och kommunikation enligt forskning 

(Wahlström 2004, Svaleryd 2010, Kärrby 1987, Thorne 1993).  
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En av informanterna i denna studie berättar om en pojke som tyckte om att rita flickor med 

långt hår och röda läppar. Han hade även kunskap om det många tjejer pratade om gällande 

smink och kläder. Vidare utpekas dans som pojknormbrytande vilket nämns som en aktivitet 

en av de normbrytande pojkarna sysslar med. Detta samstämmer med den grekiska studien 

där de intervjuade uppfattar ovan nämnda aktiviteter som normbrytande för pojkar. Att tycka 

om att spela teater och därmed flickroller samt att klä ut sig i kvinnligt kodade kläder så som 

kjol, klänning, klackskor, smycken och smink var något som framkom i min studie men inte i 

den grekiska. Däremot är det enligt forskning en viktig handling för många pojkar att ta 

avstånd ifrån det som är flickkodat och feminint genom att inte utföra sådana lekar eller 

beteenden, alltså att inte på något sätt kopplas ihop med det kvinnliga (Davies 2003).       

Två av de intervjuade hade inga personliga problem med dessa barn. Däremot sade de att 

vissa kollegor pratade negativt om pojkar som normbröt och positivt om flickor som 

normbröt. De problem som tas upp riktas mot pojkar. Enligt tidigare forskning får pojkar som 

bryter mot könsstereotypa normer ett större motstånd medan normbrytande flickor har en 

bredare arena. (Hirdman 2001, Nielsen, Steen & Nordberg 2005, Pharr 1997).  

Några saker jag inte fann i tidigare forskning var problem att byta om på gymnastiken för en 

normbrytande pojke. Frågan om varför så var fallet har jag inget i resultatet som svarar på. En 

informant nämnde att det finns skillnader i fördomar beroende på lärares ålder. Hon påstod att 

äldre kollegor oftare hade svårt att acceptera normbrytande barns behov. Detta är heller inget 

jag hittade i tidigare forskning. Om nu fallet skulle vara så kan det bero på att yngre lärare 

vuxit upp i ett mer accepterande samhällsklimat och att utbildningen inkluderat 

värdegrundskurser som utmanat könsstereotyper. Men, jag vet inte om detta stämmer med 

verkligheten. En annan informant pekar på Lgr-11 som hjälpmedel för att uppmärksamma och 

ta reda på både tysta pojkars och flickors åsikter och argument.      

En informant berättar om svårigheter med klassrumspedagogiken och slutade både att dela 

upp gruppen i flickor och pojkar och att prata flickintressen och pojkintressen. Det som 

Davies (2003) tydligt förklarar är många vuxnas förväntningar på att flickor är på ett visst vis 

och pojkar på ett annat. Denna lärare slutade med att påföra barnen vissa "självklarheter" om 

könen genom att upphöra med att påstå att flickor tycker om vissa saker och pojkar något 

annat. Men, att arbeta i könsuppdelade grupper kan vara mycket givande där pojkar får 

identifiera sig med andra pojkar och uppleva hur mycket de kan variera i förhållande till 

varandra, likaså för flickor (Svaleryd 2010).  
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Samtliga informanter anser att det är svårare för pojkar än flickor att normbryta. Enligt de tre 

intervjuerna framkommer negativa attityder endast till normbrytande pojkar. Om flickor som 

bryter mot könsstereotypa normer framkom endast positiva attityder. Hirdman (2001) påstår 

att det manliga värderas högre än det kvinnliga. Enligt tidigare forskning är det inte ovanligt 

att människor ger pojkflickan högre status medan det kvinnliga, som flickpojken 

förkroppsligar har ett lägre värde i samhället, vilket gör honom till en avvikare som därmed 

får större motstånd i samhället (Hirdman 2001, Harding 1993, Pharr 1997). Denna positiva 

attityd till pojkflickor och negativa attityd till flickpojkar är ett resultat även i denna studie. 

Den gemensamma nämnaren för pojkar och flickor som bryter mot könsstereotypa normer är 

att det kvinnliga förknippas med något negativt (Thorne, 1993).  

Enligt informanterna själva påverkar deras fördomar hur de agerar. En informant som inte 

gjort något övergripande genusarbete på sin skola upplever en osäkerhet kring sitt eget 

agerande mot barn som normbryter, att det blir fel hur man än gör. Här finns paraleller med 

tidigare forskning som bekräftar att lärare påpekar att det finns fördomar samtidigt som det 

finns en vilja att utamana dem men att det saknas verktyg för att arbeta med det (Gerouki 

2010). 

En av de tre informanterna har gjort ett övergripande arbete med hela skolans personal kring 

frågor som berör könsstereotypa normer. Man samarbetade med genuspedagoger och gjorde 

ganska många förändringar under ett helt år som innebar att könsstereotypa normer 

utmanades . Detta har lett till att han ifrågasätter sina egna fördomsfulla tankar i högre 

utsträckning än tidigare samt att han agerar annorlunda utifrån det och därför kan ifrågasätta 

normer bättre och acceptera normbrytande barn i högre utsträckning. Trots detta arbete anser 

denna informant att han reagerar starkare på pojkar som bryter mot könsstereotypa normer. 

Denne informant berättar också om kollegor som har fördomar. Samtidigt säger han att det 

inte är någon som stoppar de normbrytande pojkarna från att vara normbrytande. Detta blir en 

tanke om att man kan vara fördomsfull och ändå vara tillåtande och acceptera normbrytande 

barn. Enligt forskning är det viktigt att syna sina attityder och fördomar för att verkligen 

kunna utmana könsstereotypa normer (Wahlström 2004, Davies 2003, Gerouki 2010).   

En annan informant berättar att det arbetats i temaveckor med ämnen som funktionshinder 

och olika kulturer men att man aldrig berört genus eller könsstereotypa normer på skolan. 

Denna person har tagit egna initiativ till att utmana könsstereotypa normer lite då och då.  
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Det som framkommer är några få exempel. Information om målsättning, hur länge det ska 

pågå, hur det ska dokumenteras och utvärderas framgår inte. Inte heller diskuteras inte 

förändringar av attityder, förhållningssätt eller medvetenhet i jämställdhetsfrågor. Detta är 

viktiga delar att diskutera när man gör arbeten kring ämnen som detta enligt Svaleryd (2010). 

En annan aspekt i det hela är att jag inte ställer några specifika frågor om det som diskuteras 

ovan. Hade jag varit medveten om detta kanske jag fått definitiva svar som påvisar ett djupare 

arbete med könsstereotypa normer än vad som framkommer ur intervjun. Min uppfattning är 

ändå att informanterna inte i någon större omfattning arbetar med att utmana könsstereotypa 

normer. Enligt läroplanen Lgr-11 ska könsstereotyper och uppfattningar om manligt och 

kvinnligt utmanas men det står inte på vilket sätt. Kanske skulle en tydligare läroplan vara ett 

hjälpmedel för att arbeta med dessa frågor. Enligt Gerouki (2010) upptäcktes brister i lärares 

förmågor att utmana könsstereotypa normer. Detta på grund av att de fått bristfällig eller 

ingen utbildning i hur man arbetar med detta ämne.  

Det ställs aldrig någon fråga om sexualitet i denna intervju. Ändå görs kopplingar av samtliga 

informanter mellan homosexualitet eller transsexualitet och könsstereotypt normbrytande. 

Detta skulle kunna stämma överens med teorin om den heterosexuella matrisen. Enligt Butler 

(2007) lever de flesta människor och samhällen enligt den heterosexuella matrisen och dess 

maktordning. Med detta menas att manliga, biologiskt födda män och kvinnliga, biologiskt 

födda kvinnor förväntas begära varandra sexuellt (Butler 2007). I denna tankemodell blir det 

svårt att tänka att en kvinnlig man skulle begära till exempel en manlig eller kvinnlig kvinna. 

Pojken som uppfattas som en flicka av informanten kan för henne vara omöjlig att förstå som 

pojke därför att han tycker om och utstrålar så mycket femininitet, så mycket att han för att bli 

förstådd måste vara eller bli flicka. Detta kan vara ett exempel på vuxnas dikotoma tänkande 

om flickor och pojkar, som helt åtskilda varandra, alltså att en människa bara kan vara 

antingen det ena eller det andra (Harding 1993, Hirdman 2001, Davies 2003).     

 

6.3. Slutsatser 
 

Det övergripande syftet att undersöka lärares erfarenheter och attityder i möten med elever 

som bryter mot könsstereotypa normer och beteenden anser jag vara uppfyllt. Metoden som 

användes för att undersöka syftet och besvara mina forskningsfrågor var att utföra intervjuer, 

vilket varit ett lyckat tillvägagångssätt för att få veta mer om just attityder, känslor och tankar 

kring ett visst ämne.  
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Informanterna har på ett innehållsrikt sätt berättat om sina erfarenheter och tankar i ämnet 

vilket framgår av resultatet. Det var inte alltför svårt att få igång samtal med informanterna 

kring det valda ämnet. De var alla tre mycket talföra och berättade öppet om sina upplevelser 

som jag uppfattar det. Något som med all säkerhet skulle ha kunnat förbättra metoden är att 

fler pilotintervjuer gjorts för att verkligen träna min förmåga att intervjua på ett bättre sätt. 

Med mer erfarenhet uppövas en förmåga att ställa viktiga följdfrågor som i sin tur kan ge 

djupare information. Det hade även varit intressant att undersöka en större 

undersökningsgrupp. Resultatet visar både likheter och olikheter med tidigare forskning. 

6.3.1. Fråga 1. Vad uppfattar de intervjuade lärarna som överskridande av 
könsstereotypa beteenden för flickor respektive pojkar? 

 

Mycket stämmer överens mellan forskning och min undersökningsgrupp om vad som 

uppfattas som könsstereotypt normbrytande. Resultatet bekräftar vad informanterna uppfattar 

som överskridande av könsstereotypa normer för både flickor och pojkar. Jag anser att jag har 

fått tydliga svar på denna fråga.   

6.3.2. Fråga 2. Finns det några problem i skolan med dessa barn enligt 
lärarna? 

 

Informanterna beskriver olika problem med de normbrytande barnen. Dock framkommer 

ingenting i resultatet om problem med kompisar för de normbrytande barnen. Ingen 

trakassering eller mobbning verkar ha existerat enligt informanterna. Den grekiska artikeln 

(Gerouki 2010) påvisar att elever retat normbrytande barn. Att ju mer feminin en pojke var, ju 

mer retad blev han av andra barn. Normbrytande flickor retades inte i samma utsträckning 

som normbrytande pojkar (ibid). Problemen i denna studie verkar ligga i att andra människor 

så som föräldrar eller andra lärare haft problem att bemöta vissa av de normbrytande barnen. 

Samtidigt som samtliga tycker att normbrytande barn har rätt att vara som de är finns ändå 

antydan till motsägelser. Någon oroar sig för att göra fel hur hon än gör medan en annan inte 

vet om det behövs arbetas med könsstereotypa normer och en tredje reagerar fortfarande 

starkare på en normbrytande pojkar än på normbrytande flickor trots fortbildning i ämnet. 

Fyra (två pojkar och två flickor) av de normbrytande barnen verkar ha det bra i skolan enligt 

resultatet medan informanterna berättar om problem för två (pojkar).  
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Jag anser frågan delvis besvarad samtidigt som det skulle vara intressant att gräva djupare i de 

motsägelser som framkom. Kanske motsägelserna är ett problem i sig? Här kunde jag ställt 

fler frågor om de barn som hade problem enligt informanterna. 

6.3.3. Fråga 3. Är det någon skillnad mellan att vara normbrytande flicka 
eller pojke i mötet med omgivningen?  
 

Samtliga intervjuade lärare i denna studie upplever att det finns en skillnad mellan att vara 

normbrytande flicka eller pojke. Alla tre informanter anser att normbrytande pojkar får större 

motstånd än normbrytande flickor av samhället.  

Svaren här är entydiga och även samstämmiga med tidigare forskning. Kanske har jag kunnat 

gissa att de skulle svara så som de gjort här, dock anser jag frågan vara besvarad.   

6.3.4. Påverkar lärares fördomar hur de agerar? I vilken utsträckning och 
hur utmanas könsstereotypa roller i skolan av lärarna? 

 

Informanterna själva tycker att deras fördomar påverkar hur de agerar. Könsstereotypa normer 

utmanas inte i någon högre utsträckning enligt resultatet. Det som framgår är att åtminstone 

två av informanterna jobbar på olika vis utefter egna initiativ. Informanten som tidigare 

arbetat med dessa frågor upplever en utveckling i sitt eget sätt att tänka om könsstereotyper. 

Enligt resultatet finns en osäkerhet i hur man kan utmana detta i skolan. Wahlström (2004) 

påvisar problem som uppstod mellan förskolan och skolan när barnen som ingått i 

jämställdhetsprojektet började grundskolan. Barnen återgick till gamla mönster på grund av 

att lärarna inte utmanat sina attityder, fördomar och förväntningar till pojkar och flickor. Med 

detta visar projektet på Björntomten och Tittmyran hur viktigt det är att börja arbetet med 

pedagogerna och lärarna (Wahlström 2004). Frågan är delvis besvarad  men det har kunnat 

ställas tydligare frågor om hur lärarna arbetar med detta och även på vilket vis deras 

eventuella fördomar kan påverka. Lgr-11 har kunnat väljas som underlag för diskussion om 

hur de uppfattar den i detta avseende. 

6.4. Framtida forskning 
 

Under arbetet med denna studie har tankar om framtida forskning väckts. Det står i läroplanen 

att lärare ska arbeta med att ifrågasätta könsstereotypa normer i klassrummet men det står inte 

hur eller på vilket sätt man ska jobba.  



31 
 

Hos de intervjuade upplever jag att det finns en önskan om att vilja utmana normer och låta 

varje elev vara som de är, men ganska liten kunskap om hur. Det skulle därför behövas 

fortbildning till lärare som arbetar i skolor där man skulle få möjlighet att syna egna attityder 

och värderingar om flickor och pojkar samt att arbeta fram en tydlig målsättning med arbetet 

och framför allt att jobba fram tydliga sätt i hur man handgripligen kan arbeta med detta i 

klassrummet. Detta skulle vara ett arbete över längre tid där man inledningsvis och 

avslutningsvis skulle kunna utgå från frågeguiden i denna studie för att upptäcka om 

förändring skett.     
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Bilaga 1 

 
 

INTERVJUGUIDE 

Jag börjar med att beskriva studien och förklara intervjun. Att jag är intresserad av området 

genus i skolan. Min studie syftar till att undersöka lärares erfarenheter och attityder om elever 

som bryter mot stereotypa könsnormer som ett sätt att utforska genusfrågor i 

låg/mellanstadiet.   

Några viktiga saker att säga innan vi startar.  

Är det okej att jag spelar in intervjun? 

Jag har TYSTNADSPLIKT.  

Du är helt ANONYM,  du kommer inte på något vis att kunna kopplas till denna studie. Det 

framgår ej vem som sagt vad. Skolans namn kommer inte att förekomma.  

Det är endast jag som kommer att lyssna till INSPELNINGEN.  

Du har rätt att avbryta när som helst om du känner att du inte vill vara med. 

 

 

1. Har du just nu eller har du tidigare haft elever som brutit mot könsstereotypa 

normer/beteenden? 

 - Kan/vill du beskriva någon/några såna situationer? 

 - Vad gjorde hon/han när han/hon bröt mot normen som du uppfattar det? 

 - Hur menar du när du säger...? 

2. Fanns det generellt runtom i omgivningen några svårigheter eller problem i möten med 

dessa barn? 

 - Fanns det personer runtom, kollegor, personal, elever som reagerade negativt på de 

 normbrytande barnen? 

 - Upplevde du själv några svårigheter? 

 - Hur agerade du i sådana situationer? 

 - Retning eller mobbning? 

3. Upplever du någon skillnad i acceptans från omgivningen av flickor respektive pojkar, när 

de bryter mot könsstereotypa beteenden? 

 - Är det lättare eller svårare att vara pojke och bryta eller lättare eller svårare att  vara flicka och 

 bryta, eller ingen skillnad alls? 

 - Vill du berätta på vilket vis menar du då, hur har du märkt det? 

4. Arbetar din skola aktivt med frågor som berör könsstereotypa normer?  

 - Om ja, på vilket sätt? 

 - Om nej, hur tänker du runt det? 

5. Om du reflekterar över ditt bemötande och dina reaktioner i möte med dessa elever, hur 

skulle du beskriva det? 

 -  Upplever du dig som fördomsfri/fördomsfull? 

 - Försöker du vara fördomsfri ibland men misslyckas? 

 - Hur upplever du dina kollegor, är de fördomsfulla eller fördomsfria? 
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6. Om du blickar tillbaka ca 10 år eller till när du var ny som lärare och jämför dig själv med 

dig idag. Har din attityd till normer gällande könsstereotypa beteenden förändrats på något 

sätt? 

 

7. Vill du tilläga någonting? Om något kommer upp i efterhand som du vill tillägga, förtydliga 

eller korrigera så går det bra att maila eller ringa mig. Jag kanske gör lika om det är okej med 

dig? 

 

 Tack så mycket för att du ställde upp på den här intervjun!  
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Missiv 

 

Hej! 

Jag heter Anna Jansson och är student på Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Under 

höstterminen 2013 skriver jag mitt examensarbete på 15 h.p. som beräknas vara klart i 

oktober 2013.  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie där syftet är att undersöka lärares erfarenheter och 

attityder i möten med elever som bryter mot könsstereotypa normer och beteenden.   

Denna studie kommer att ske genom en kvalitativ semistrukturerad intervju där du kommer att 

få besvara frågor. Intervjun är tänkt att dokumenteras genom en ljudinspelning om du 

samtycker, där allt som framkommer endast kommer att används till just denna studie. Din 

anonymitet försäkras. 

Ditt deltagande i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst välja att avvika, men 

jag hoppas att du är intresserad av att medverka och bidra till denna undersökning. All 

information samt material kommer att behandlas konfidentiellt, helt enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Resultatet i studien kommer att presenteras på ett sätt som inte 

gör det möjligt att identifiera dig som enskild person. Jag arbetar under sekretess. 

Jag uppskattar att intervjun kommer att ta mellan 60 till 90 minuter att genomföra och är tänkt 

att utföras någon gång under vecka 35, 27-30 augusti 2013. Dina önskemål om tid och plats 

anpassar jag mig helt efter.  

 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Gävle, Augusti 2013 

 

Anna Jansson 

Mobil: 0732-173341 

Mail: info@annafrank.se 

Åsa Carlsson, Universitetslektor, HiG 

Tel: 076-11 40 783 

Mail: asa.Carlsson@hig.se   

  


