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Abstract: 
Syftet med studien var att belysa vilka normer som finns kring hur en bra elev ska bete 

sig i gymnasiesärskolan och grundsärskolan och om normerna skiljer sig åt mellan 

könen. Frågeställningarna som jag använt lyder ”Vilka beteendenormer finns det för 

flickor och pojkar i gymnasiesärskolan och grundsärskolan?” och ”Om det finns 

skillnader mellan könen – hur skiljer de sig åt?” Studien utfördes på både lärare och 

elever från grundsärskola samt gymnasiesärskolan.  Resultatet bygger främst på 

intervjuer men jag deltog även i elevernas undervisning under en vecka för både 

observation och för att skapa en trygg miljö för eleverna inför intervjuerna. I 

intervjufrågorna utgick jag ifrån en studie som gällde grundskolan av Maria Wester och 

inspirerades av hennes sätt att tematisera frågorna, men jag anpassade intervjufrågorna 

efter de medverkande.  

Teorin som användes i analysen var en teori om genus och könsmaktsordning. 

Genusteorin innebär att normerna för manligt och kvinnligt skiljer sig åt, och 

könsmaktsordningen syftar på att den manliga nromen är överordnad den kvinnliga. 

Genom att analysera mitt material mot en genusteori kom jag fram till att 

beteendenormerna för pojkar och flickor var olika när det gäller att anses som en en 

duktig elev. Personerna som medverkade i min studie var alla medvetna om att en inte 

ska behandla personer olika beroende vilket kön de har, dock fanns det här en skillnad 

mellan könen. Maktfördelning utifrån genusperspektivet visar att pojkar och flickor 

lägger sin energi på olika saker. Pojkarna beskrivs som duktiga elever när de presterar 

bra i skoluppgifter medan flickorna beskrivs som duktiga elever när de är en schysst 

kompis. Flickorna har två förväntningar på sig för att vara duktig elev, första 

förväntningen är att vara en schysst kompis därefter prestera bra på skoluppgifter. 

Pojkarna har bara en förväntning på sig och det är att prestera bra på skoluppgifterna. 

Det resultat som jag fick fram liknade de resultat om könsrelaterade skillnader i 

beteendenormer som andra forskare kommit fram till i undersökningar i i grund- och 

gymnasieskolan. 

 

Nyckelord: Normer, elever, funktionsnedsättning, genus, gymnasiesärskola, grund-

särskola, lärare, könsmaktsordning, genusordning, utvecklingsstörning. 
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INLEDNING  

Jag är intresserad av genus och hur människor bemöter varandra och varför vi bemöter 

människor på det sättet. Jag har arbetar några år inom gymnasiesärskolan och mitt 

intresse för vår skolform ökar för var dag och därför vill jag forska inom det området. 

Tidigare forskning som utförts inom den ordinarie skolan visar på normer för beteende 

som har en tydlig koppling till huruvida eleven är pojke eller flicka. Jag blev nyfiken 

av hur det ser ut inom särskolan. För enligt läroplanen ska eleverna uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Jag vill ta 

reda på hur det ser ut med fördomarna och normer på gymnasiesärskolan och 

grundskolan utifrån ett genusperspektiv. 1  Vilka beteende finns det på skolan hos 

eleverna och skiljer sig de åt mellan könen? Har flickor och pojkar likande 

förväntningar på sig? För om vi lärare ska uppmuntra elever att utveckla sina intressen 

utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt är det viktigt att veta hur vi ser på 

kvinnor och män. Fokuset hamnade på normer för eleverna, hur de förväntas bete sig i 

skolan, både lärarnas och elevernas egna förväntningar. Om vi lärare bli medvetna om 

vilka normer vi förmedlar att våra elever ska följa i skolan kan vi göra aktiva val i våra 

handlingar. Normer berättar för oss vad som anses normalt och vad som bör eftersträvas 

för att passa in. Oskrivna regler som alla ska vara medvetna om. Vilka normer som ska 

följas lär vi oss med åren, vad som förväntas av oss. Normer är inte skriva i sten, de går 

att förändra. Likaså för att behålla en norm bör man aktivt upprätthålla den. En norm är 

levande och kan både förändras, bibehållas eller försvinna beroende hur omgivningen 

följer den.2 För att ta reda på om lärare ska arbeta för att behålla eller förändra normerna 

på skolan måste de få kunskap om vilka normer som råder.  

Med detta arbete vill jag ta reda på hur normerna för manligt och kvinnligt ser ut inom 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan och om dessa normer påverkar elevernas och 

lärarnas sätt att bemöta dem utifrån kön. Studien gjordes med intervjuer med både lärare 

och elever från gymnasiesärskolan och grundsärskolan.  

 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att belysa vilka normer som finns kring hur en bra elev ska bete 

sig i gymnasiesärskolan och grundsärskolan och om normerna skiljer sig mellan könen. 

                                                      
1 Skolverket Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013, sid 6  
2 Nordenmark Love och Rosén Maria, Lika värdet, lika villkor? Arbete mot 

diskriminering i förskola och skola, Upplagan 1: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008, 

sid 56 och 64 
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Därigenom vill jag bidra med kunskap om hur beteendenormer gestaltas inom 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan och analysera det utifrån ett genusperspektiv.  

Studien bygger på observationer och intervjuer från två gymnasiesärskolor och en 

grundsärskola. För att uppfylla syftet med studien har dessa frågeställningar används: 

 Vilka beteendenormer finns det för flickor och pojkar i gymnasiesärskolan 

och grundsärskolan? 

 Om det finns skillnader mellan könen – hur skiljer de sig?  

 

BAKGRUND  

Styrdokument för grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

Skolväsendet grundar sig på en demokratisk grund. I läroplanerna för 

gymnasiesärskolan och grundsärskolan står det under rubriken ”värdegrund och 

uppdrag” att skolans uppgift är att låta varje elev finna sin identitet och därigenom 

kunna delta i samhället genom att göra sitt bästa i att ha ansvarig frihet. I skolan ska 

ingen kränkas eller bli diskriminerad.3  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på̊ grund av kön, etnisk tillhörig- 

het, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan krän - 

kande behandling.4 Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 

lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen 

utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.5  

Eleverna ska utbildas till svenska medborgare och personal i skolan ska behandla dem 

som det. Skolan ska främja elevernas lärande att leva och verka i samhället. I dagens 

komplexa samhälle med stort informationsflöde och snabba förändringar behöver 

elever kunna hänga med och förstå samhället. Utbildningen ska förmedla och grunda 

en respekt för de mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Alla människors lika värde och jämställdhet mellan 

                                                      
3 Skolverket Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013, sid 5  
4 Ibid sid 5. 
5 Ibid sid 6. 
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kvinnor och män är några av det demokratiska värdena. Undervisningen ska vila på̊ 

vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet. 6  

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå̊ målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning.7  

Den värld som eleven möter i skolan ska förbereda dem för livet efter skolan. Skolan 

ska erbjuda en likvärdig utbildning och det innebär att utbildningen ska formas efter 

elevens behov och skolformen ska vara likvärdig i varje skola. Normerna för 

likvärdighet är genom de nationella målen.8 Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende och viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling 

och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar. 

Eleverna ska arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. 

Det ska gynna en grundläggande positiv inställning till lärande och att skapa en sådan 

inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på 

sig själva och på framtiden.9  

Huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Skolan 

har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.10  

Här kommer några fler av de mål och riktlinjer som liknar varandra från både 

gymnasiesärskolan och grundsärskolan.  Elever, lärare och personal på grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan ska också arbeta mot det som berör den personliga utvecklingen 

och inte enbart den kunskapsmässiga utvecklingen. Eleverna på grundsärskolan ska lära 

sig att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden. Eleverna ska lära sig att respektera 

andra människors egenvärde. De ska utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Eleverna ska granska olika 

                                                      
6 Skolverket, Läroplanen för grundsärskolan 2011, reviderad 2016, andra upplagan. Elanders Sverige 

AB, Mölnlycke 2016, sid 7 och 9, Skolverket, Läroplanen för gymnasiesär 2013, sid 7 och 9. 
7 Skolverket, Läroplanen för gymnasiesär 2013, sid 6. 
8 Ibid sid 6. 
9 Ibid sid 7 och 8. 
10 Ibid sid 7.  
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valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. 11 Lärare ska 

arbeta för att uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, all 

personal ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Lärarna ska hålla sig informerade om den enskilda elevens personliga situation och 

respektera elevens integritet. 12 

I läroplanen för gymnasiesärskolan finns det några ytterligare mål och riktlinjer som 

berör elevens personliga utveckling, det står att eleverna ska utveckla kunskaper och 

förutsättningar för en god hälsa, de ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska och 

bedöma information för att sedan diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 

väderingar. Genom att formulera, analysera och pröva antaganden ska eleverna arbeta 

för att kunna lösa olika problem. Eleverna ska respektera andra människors egenvärde 

och intergritet, de ska också stärka sin tilltro till sin egen förmåga att självständigt och 

tillsammans med andra ta initativ, ansvar och påverka sina villkor. Eleven ska öka sin 

förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konskvenser dessa kan ha. 
13 Förutom de mål och riktlinjer som presenteras i grundsärskolans läroplan står det att 

lärarna i gymnasiesärskolan ska utgå från elevens enskilda behov, förutsättning, vilja 

och förmåga att lära och att tänka. Lärarna ska arbeta för att stärka varje elevs 

självförtroende, vilja och förmåga att lära sig. Elever och lärare ska tillsammans 

diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaro i gruppen. Lärarna ska också 

uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det. 14  

De mål och riktlinjer som står i läroplanen för grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

liknar de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen för den ordnarie 

gymnasieskolan. 15  Likheter och skillnander i betyg och bedömning mellan 

skolformerna är inget jag kommer att undersöka i min studie därför kommer jag inte att 

presentera det.  

Utvecklingsstörning och gymnasiesärskolan, grundsärskola 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Personen som har en 

utvecklingsstörning har svårare att förstå, lära sig och minnas saker. En del saker lär sig 

personen aldrig. Det finns olika grader av utvecklingsstörning: grav, måttlig och lindrig 

                                                      
11 Skolverket, Läroplanen för grundsärskolan 2011, reviderad 2016 sid 12 och 18. 
12 Ibid sid 12- 18. 
13 Skolverket, Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 sid 10-16. 
14 Ibid sid 10-16. 
15 Skolverket Läroplan, examensmål och gymnasiegemsamma ämnen för gymnasieskolan, 2011. 



 

5 

utvecklingsstörning. Ungefär 1 % av barn och vuxna i Sverige har en utvecklings-

störning.16  

Barn som är mellan 7 – 16 år kan gå på grundsärskola. I grundsärskolan finns det två 

alternativ att gå på. Barnet kan gå på inriktningen träningsskola eller grundsärskola. 

Om barnet inte bedöms nå kraven för att gå på grundsärskolan har det som alternativ 

att gå på träningsskolan. Går eleven i grundsärskola läser den ämnena inom 

grundsärskolan och går eleven på träningsskola läser den efter ämnesområdena inom 

träningsskolan. För att gå på grundsärskola bör barnet ha en utvecklingsstörning eller 

en bestående hjärnskada, eller att barnet inte når grundskolans kunskapskrav. Jag 

kommer inte att intervjua eller observera några elever från träningsskolan. Efter 

avklarad utbildning får eleven ett skolbevis. 17 

Personer som är under 20 och har en utvecklingsstörning har rätt att söka till gymnasie-

särskolor. Alla program är på 4 år. Det finns nio nationella program, idrottsinriktning, 

riksrekryterande program och individuella program. Efter avslutad skoltid får eleven 

ett gymnasiesärskolbevis med utförda kurser och betyg.18  

”Normalstörd” 

Människor som inte är diagnostiserade med utvecklingsstörning går att 

kalla ”normalstörda”. Ordet kan användas både av personer som arbetar inom området 

och människor som är utvecklingsstörda. Pär Johansson har gett ut boken ”I huvudet 

på en normalstörd”. Johansson arbetar med utvecklingsstörda och har synts i 

sammanhang med succéteatergruppen ”Glada Hudik”. Teatergruppen beskriver att 

deras uppdrag är att förändra synen på och förhållningssättet till utvecklingsstörda.19 

Johansson säger i en intervju: ”Jag använder ordet utvecklingsstörd men försöker 

avdramatisera med att prata om utvecklingsstörda och normalstörda”. Även 

programledare för Mifforadio och Miffo tv-show som själva är utvecklingsstörda 

använder sig av ordet ”normalstörd” när de talar om människor som inte är 

utvecklingsstörda. 20 Jag har valt att använda begreppet ”normalstöd” enligt den 

                                                      
16 FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  Riksförbundet för barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning http://www.fub.se  
17 Skolverket Grundsärskolan. 

https://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola 2 februari 2017. 
18 2017 Framtidsutveckling i Sv, http://www.gymnasieguiden.se/informeras/gymnasiesaerskolan  
19 Om teatern Glada Hudik teater http://www.gladahudikteatern.se/om-teatern/ 2017.  
20 Mifforadio ”byt liv!” avsnitt 5 av 30 https://urskola.se/Produkter/154068-Mifforadio-Byt-liv, 2009.  

Halling, Irina Om utvecklingstörda och normalstörda. Kvalitets bloggen, rätt och fel, frågor och svar. 

Expressen.se 27 april 2011. 

http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/om_utvecklingsstorda_och_normalstorda/ 

http://www.fub.se/
https://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola
http://www.gymnasieguiden.se/informeras/gymnasiesaerskolan
http://www.gladahudikteatern.se/om-teatern/
https://urskola.se/Produkter/154068-Mifforadio-Byt-liv
http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/om_utvecklingsstorda_och_normalstorda/
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definition som begreppet ges ovan. Detta begreppsval är en normkritisk markering mot 

den ”andrafiering” som ofta sker av särskoleelever. 

Vad är en norm?  

Love Nordenmark och Maria Rosén skriver att en norm handlar om normalitet, vad som 

anses vara ”normalt” och som är godtagbart i ett viss socialt sammanhang. Normer i 

vårt samhälle är tillexempel att personer ska stå i kö efter varandra och inte trängas när 

man handlar, att en inte ska skrika på bussen eller fisa bland folk.  I normerna finns det 

maktrelationer i vilken grad som normerna följs och att normerna ska vara 

eftersträvsamma i sammanhanget. För att fastslå vilken norm som finns behöver en 

förstå vad som inte är normen, avvikelser i ett socialt sammanhang. Nordenmark och 

Rosén skriver   

Att det finns ett behov att konstruera avvikelser för att kunna definiera var 

normen inte är, och därmed indirekt vad den är. 21 

Normen och avvikelser är rörliga och en norm kan förändras. En förändring kan inte 

ske i ett tomrum utan förändringar av normer förändras motstridigt av krafter som vill 

behålla normerna. För att normen ska bibehållas krävs det att normerna upprätthålls 

kontinuerligt genom handlingar och symboler.22  Skolan kan ses som ett eget samhälle 

och där finns det många möjligheter att förändra och utvecklas, det gäller att öppna upp 

sig för nya perspektiv och våga ifrågasätta det givna tagna. Inte förrän vi medvetet 

börjar reflektera över vilka normer som finns, kan vi ta ställning för vilka normer som 

bör finnas på en skola. 23 

TEORI  

Genusperspektiv  

Genus handlar om att människor inte föds som man och kvinnan, utan att samhället 

formar människan till man eller kvinna. Genus och könstillhörighet är två olika saker, 

där genus handlar om vilka föreställningar och normer som hör till olika pronomen – 

                                                      
21 Nordenmark, Love och Rosén, Maria, Lika värdet, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola 

och skola, Upplagan 1: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008, sid 56. 
22 Ibid sid 56. 
23 Ibid sid 56 och 64. 
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till exempel han, hon och hen. Könstillhörighet handlar om vilka biologiska kön vi har, 

och hör ihop med det juridiska. Med genusperspektiv går det att jämföra skillnader 

mellan könen och försöka förstå varför personer upplever flickor och pojkar olika. I 

samhället generellt ger det mer makt att vara man på grund av historiska, kulturella och 

sociala aspekter. Individuellt finns det kvinnor som har mer makt än män, men på en 

generell nivå har män mer makt i samhället. Samhället har olika syn på hur olika kön 

ska bete sig, bemötas och behandlas. Skolan är en plattform som ska arbeta för att 

makten ska fördelas jämlikt mellan könen. ”Han”, ”hon” och ”man” är pronomen, som 

anger vilket kön en person anser sig till höra. På senare tid har även pronomenet ”hen” 

eller ”en” börjat användas. Pronomen används för att beskriva vem som utför något, till 

exempel hon åker bil eller han åt ett päron. Det finns andra pronomen än hon och han, 

men i min studie kommer jag att utgår från pronomenen hon och han då det var vad 

mina tillfrågade identifierade sig med.24  

Könsmaktsordningen  

Historiken Yvonne Hirdman fick år 1988 genomslag i Norden med sin teori om 

genussystemet. Genussystemet består av isärhållning av könen (manligt och kvinnligt 

ska inte blandas) och hierarkin i samhället (mannen är högst i hierarkin). Med hjälp av 

genussystemet kan en beskriva hur strukturer uppkommer och existerar i samhället.  

När en talar om genussystemet kan också ordet könsmaktsordning användas.25  Olof 

Franck skriver att han väljer att använda sig av ordet könsmaktsordningen istället för 

genussystem för att det tydligt visar maktaspekten mellan könen. I min text kommer 

jag också att använda mig av begreppet könsmaktsordning.26  Jag väljer att använda 

ordet könsmaktsordning för att i min studie studerar jag hur normerna ser ut för 

flickor/kvinnor och pojkar/män inom skolan. Jag kommer inte att studera hur hierarkin 

ser ut inom könen, utan fokusera på man/pojke och kvinna/flicka och hur deras normer 

skiljer sig åt. Finns det olika normer för hur flickor och pojkar ska bete sig i särskolan?  

                                                      
24 Om kön och genus Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg universitet, 

http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/ 31 mars 2016.   

Vad är personliga pronomen?  Ordklasser i svenska språket, upphovsrätt Peter U Larsson 

http://www.ordklasser.se/personliga-pronomen.php 2016.  
25 http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/  
26 Franck Olof, Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt. Studentlitteratur, Poland 2007, sid 

110. 

http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
http://www.ordklasser.se/personliga-pronomen.php
http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/
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Teorin om könsmaktsordningen består av två punkter, första punkten är att manligt och 

kvinnligt ska skiljas från varandra.  Den andra punkten är att den primära normen ska 

vara mannen. Mannen ska utgöra den norm för vad som anses vara det normala och det 

allmänmänskliga. 27 Teorin fokuserar på relationer och beroendeförhållande mellan 

kvinnor och män.28 Per Månson skriver  

”Ju kraftigare isärhållande mellan könen verkar, ju självklarare, ju mer legitim, 

ju mindre ifrågasatt blir den manliga normens primat.”29 

Ju mer vi skiljer på könen, desto större risk att ingen kommer ifrågasätta varför mannen 

är norm, varför mannen är mer värd än kvinnan. 30 Genom könsmaktsordning kan man 

visa hur kvinnan är underlägsen mannen på en strukturell nivå.  

Den kritik som bland annat har framförts om teorin om könsmaktsordningen är att 

visserligen kan maktförhållandena mellan män och kvinnor beskrivas och belysas 

med denna teori, men de hierarkier som finns mellan individer inom könen går inte att 

påvisa med könsmaktsordningen eller genussystemet. 

Yvonne Hirdman har också sagt att en stor vikt läggs på analysen om 

könsmaktordningen består ska det resultera i att kvinnan alltid är kvar längst ner på 

könsordningen, vilket gör det svårt att förstå sociala förändringar som till exempel att 

kvinnor idag blir alltmer integrerade på arbetsmarknaden och att fler kvinnor får viktiga 

politiska positioner. 31  För ju mer en skiljer på manligt och kvinnligt, ju mer skulle 

mannen bli normen trots att det har skett en förändring i samhället där kvinnor fått tagit 

mer plats utanför hemmet. 32 Samhället består av olika kulturer och olikheter i sin 

historia. Det gör att en generell genusanalys inte går att fastställa med hjälp av 

genussystemet eller könsmaktsordningen. Månson skriver att det är av betydelse att 

varje samhälle har ett specifikt genussystem. 33 Samtidigt skriver Olof Franck att även 

om kön och makt ser olika ut i olika kulturer, har näst intill alltid makt någon sorts 

relation med könen att göra.34  

                                                      
27 Ibid sid 110. 
28 Månson Per, Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker. Sjunde upplagen 

Norstedts Akademiska Förslag, Finland 2007, sid 245. 
29 Ibid sid 245. 
30  Ibid sid 245. 
31 Månsson, 2007 sid 246.   
32 Månson, 2007, sid 246. 
33 Ibid sid 246.  
34 Franck, 2007, sid 110. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Den första avhandlingen är skriven av Therèse Mineur och handlar om vardagen på 

gymnasiesärskolan. Den är relevant därför att min studie kommer att utföras på en 

gymnasiesärskola och Minuers avhandling kan bidra med kunskap om vad det innebär 

att vara elev på gymnasiesärskolan. Den kan därmed bidra med en viktig 

bakgrundsförståelse vid tolkning och analys av resultaten i min studie. 

De andra tre studierna handlar om den ordinarie skolverksamheten och är skrivna av 

Inegerd Tallberg Broman, Elisabet Öhrn och Ann-Sofie Holm samt Maria Wester. 

Deras forskning handlar om hur pojkar och flickor behandlas i skolan av lärare och 

elever. De är intressanta då de har liknande frågor som min studie och är därför 

relevanta. Deras avhandlingar kan därmed bidra till en bättre och bredare analys.  

Philip Hwang och Björn Nilssons text handlar om hur personer uppfattar, uppfostrar 

och behandlar kvinnor och män olika. Texterna är intressanta och ger en ökad förståelse 

för att visa de struktuella mönster om skillnader mellan könen.  

Vardag i gymnasiesärskolan  

I Therèse Mineurs avhandling ”Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av 

skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan” beskriver hon under rubrikerna 

medvetenhet, trygghet, osäkerhet, uppgivenhet och beslutsamhet hur elever i 

gymnasiesärskolans skolvardag beter sig. Syftet är att öka kunskapen om vardagen och 

skolmiljön i gymnasiesärskolan. Både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas. 

Den kvantitativa delen av undersökningen bestod bland annat av en webbaserad enkät 

som de ansvariga för gymnasiesärskolorna fick svara på. Enkäten mejlades till 271 

personer och svarsfrekvensen på enkäten var 72 %. För den kvalitativa delen användes 

observationer och intervjuer. Sammanlagt blev det 43 intervjuer, som i genomsnitt var 

43 minuter långa. Observationerna genomfördes på fem olika skolor inom både 

kommunal skola och friskola. Fältarbetet utfördes under vårterminerna 2010 och 2011.  

Ett observationstillfälle var på höstterminen 2010. Det exakta antalet dagar per skola 

skiljde sig åt, men varje skola observerades under 10-20 dagar.35 Resultatet beskrivs 

under sex rubriker. Den första rubriken är ”Medvetenhet”, där Therèse Mineur skriver 

att elevernas medvetenhet om skolan bygger på en nyanserad bild av individuella 

                                                      
35 Mineur, Therese, Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardagen och tillhörighet i 

gymnasiesärskolan: Högskolan Halmstad, Örebro universitet 2013, sid 74. 
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svårigheter, motivation och omgivningsrelaterade faktorer. Det innebär att eleven inte 

enbart ser en faktor som avgörande för skolan och skolresultaten, utan att många olika 

faktorer påverkar. Eleverna är medvetna om varför de går i gymnasiesärskola. Många 

av eleverna i undersökningen gick på en grundskola innan gymnasiesär. Dessa elever 

kan ge exempel att det inte bara var deras kunskapsutveckling som avgjorde att de 

började på gymnasiesär, utan även deras egen motivation samt omständigheter utanför 

skolan.36  

Eleverna är medvetna om likheter och skillnader mellan de olika skolformerna, men 

väljer att fokusera mer på likheterna. De menar att skillnaderna innebär både för- och 

nackdelar. I gymnasiesär är eleverna medvetna om att undervisningen utgår från de 

elever som har störst svårigheter och att det finns mer stöd i form av mer personal. 

Nackdelen är att de elever vars kunskapsutveckling ligger över utgångspunkten i 

undervisningen inte får utmaningar i skolan och därmed går miste om 

utvecklingsmöjligheter. Den medvetna och nyanserade bild som eleverna visar prov på 

när det gäller varför de börjat i gymnasiesär skiljer sig från när de berättar om sina 

förmågor i skolämnen. De fokuserar mer på enskilda svårigheter och sammankopplar 

ofta flera ämnen som problematiska utifrån sina svårigheter. De har en mer positiv bild 

när de berättar om sina sociala förmågor än när det gäller skolrelaterade förmågor. 

Elevernas medvetenhet om sina svårigheter och otillräcklighet är det främst märkbara i 

undersökningen och författarna menar att det hör samman med att det är just dessa 

förmågor som har fått eleverna att börja på gymnasiesär. Elevernas svårigheter gör att 

de passar bättre i skolformen gymnasiesär och eleverna är väl medvetna om det.37  

I studien beskrivs under rubriken ”Trygghet” att elevens upplevelse av trygghet i skolan 

bland annat kommer av det ökade stödet från personal och relationen mellan lärare och 

elev. Eleverna anser att det är viktigt att få uppmärksamhet av lärarna om saker som 

inte bara handlar om skolan. Det framhålls som viktigt att läraren är uppmärksam på 

elevernas välmående. En bra relationer mellan eleverna bidrar också till en känsla av 

trygghet. Elevens medvetenhet om skolformen och vad som förväntas i form av 

skolpresentationer ökar tryggheten och gör att eleven känner att hen har kontroll över 

situationer. Det innebär inte att eleverna inte utsätts för utmaningar i skolan, utan att 

situationerna känns hanterbara. Tryggheten ger en positiv känsla inför skolan och 

skolpresentationer. Under skoltiden är individanpassningen viktig, speciellt under det 

                                                      
36 Ibid, sid 160-170. 
37 Ibid, sid 170-176. 
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sista skolåret. Tryggheten och känslan av att kunna hantera situationer gör att eleverna 

ser på sig själva som vanliga elever, inte elever med svårigheter. 38 

Under rubriken ”Osäkerhet" står det att osäkerheten hos elever har varit en betydande 

del i sökande efter förståelse för deras erfarenheter och upplevelser av att vara mottagna 

i gymnasiesärskolan. Elever talar gärna inte om att de går i en särskola. Ordet särskola 

anser de vara förknippat med många fördomar om både skolformen och vilka elever 

som är mottagna där. Eleverna är medvetna om dessa fördomar och därför känner de 

osäkerhet inför andra. Elever har upplevelser av kränkningar och hårda ord från 

personer som inte är mottagna på gymnasiesärskolan. En annan aspekt av elevers 

osäkert gentemot gymnasiesärskolan är betygssystemet, som skiljer sig från 

gymnasieskolans vilket eleverna anser är orättvist. Elever upplever att deras betyg har 

mindre värde än gymnasieskolans, vilket i sig leder till att de upplever sig själva som 

mindre värda. De har också funderingar kring hur det kommer bli att söka jobb med 

deras bakgrund av att ha gått på gymnasiesärskolan. Generellt har eleverna en osäkerhet 

från skollivet till vuxenlivet. Elevernas medvetenhet och osäkerhet leder till att de 

upplever en uppgivenhet, speciellt angående framtiden. En del elever ger upp inför 

framtiden innan skolgången ens är slut. Denna uppgivenhet bottnar i att eleverna inte 

anser sig ha fått ge uttryck för sina åsikter om skolgången och att de trots sin motvilja 

att gå gymnasiesärskolan blivit mottagna där. Eleverna menar att betygen, som inte ger 

behörighet att läsa vidare på högre nivå, ökar känslan av uppgivenhet eftersom det 

kommer att bli svårt för dem att söka jobb och studera vidare. En del av eleverna som 

är mottagna i gymnasiesärskolan har svårt att tänka tankar om framtiden, det är för 

abstrakt. Men bland dem som klarar av att tänka på framtiden upplever många att deras 

framtidsplaner kommer att bli svåra att uppnå på grund av deras bakgrund av att vara 

mottagna i gymnasiesär. Eleverna syftar på jobb, bostad och inkomst. De anser att 

skolan ska komma med konkreta lösningar inför framtiden efter skolan.39  

Beslutsamheten hos eleverna ligger i livet efter skolan, i att ha möjligheten att försörja 

sig själva. Beslutsamhet finns också hos eleverna inför situationer som uppstår under 

skoltiden. Om de exempelvis är missnöjda med något i skolan bidrar deras beslutsamhet 

till att göra något åt saken, speciellt om det handlar om ett gemensamt intresse och flera 

personer tillsammans arbetar för förändring. Trots elevernas medvetenhet om sina egna 

svårigheter och om att utmaningarna i framtiden är många beskriver de ändå en känsla 

                                                      
38 Ibid, sid 188-201. 
39 Ibid, sid 202-218. 
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av målmedvetenhet. Beslutsamheten kan grunda sig i både osäkerhet och trygghet. Om 

eleven upplevt trygghet under skoltiden kan hen känna beslutsamhet inför framtida 

utmaningar eftersom hen ökat sin tro på sina förmågor. Om eleven har upplevt 

uppgivenhet under skoltiden kan det leda till frustation som sedan leder till 

beslutsamhet hos eleven. 

Samma händelser bedöms olika  

Författarna Philip Hwang och Björn Nilsson skriver om hur uppfattning om män/pojkar 

och kvinnor/flickor skiljer sig åt. Utifrån ett genusperspektiv har det offentliga livet och 

arbetet tillhört mannens värld och kvinnas värld har funnits i det privata och i hemmet. 

Hwang och Nilsson skriver om två tester som visar hur personer bedömer händelser 

olika beroende vilket kön personen har som utfört det. 40 Ett av testen gick ut på att 

några lärarstudenter fick ta del av en och samma text, det enda som skiljde texterna åt 

var att författarna hette Ingvar på en text och Ingvor på den andra texten. Den grupp 

som fick texten skriven av Ingvar upplevde texten som trovärdig och att hans 

kompetens var mycket hög. Den grupp som fick Ingvors text upplevde den tvärtom, 

mindre trovärdig och att hon inte hade så hög kompentens. Resultatet visar att samma 

text fick olika bedömningar beroende vilket kön författaren hade och att den bättre 

författaren var av det manliga kön. 41 Ett annat test visar hur bedömningen om pojkar 

och flickor känslor bedöms olika. Testet gick ut på att visa en bebis och hur hen 

reagerade på plötsliga ljud och främmande föremål. Den ena gruppen som fick i förväg 

höra att bebisen var en flicka beskrev hennes reaktion som rädsla. Den andra gruppen 

som fick i förväg höra att bebisen var en pojke beskrev bebisens reaktion som ilska och 

vrede. Gruppen fick ta del av samma film men utifrån vilket kön de trodde bebisen var 

beskrev de olika känslor.42  

Barn föds inte med könsroller utan med tiden kommer barnet att ta till sig dem och lära 

sig dem. För det kön en födds med kommer påverka ens egenskaper och förmågor som 

tillskrivs av andra omkring en.43  Ungefär i tre-års åldern börjar barnets lek påverkas av 

de traditionella könsrollerna44.  De vuxna påverkar mer än vad de är medvetna om, det 

                                                      
40 Hwang, Philip och Nilsson,  Björn, Gruppsykologi – för skola, arbetsliv och fritid, Natur och kultur, 

Stockholm. 2014, sid 183-184. 
41 Ibid, sid 184. 
42 Hwang och Nilsson, 2014, sid 186. 
43 Ibid, sid 184. 
44 Ibid, sid 185. 
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finns en skillnad mellan vad vuxen tror de gör och vad de vuxna faktiskt gör. Från tidig 

ålder uppmuntras pojkar att leka aktiva och fysiska lekar medan flickor uppmuntras att 

leka lugna lekar med fokus på relationer. Det resulterar i att pojkarna får mer tillsägelser 

och oftare bestraffning än vad flickorna får.45 I skolan möter barnet en ny värld i skolan 

med nya regler än vad hen är uppvuxen med från hemmet och förskolan, därför blir 

personalens reaktioner på barnet viktigt. För den vuxnas reaktioner påverkar hur barnet 

uppfattar sig själv. Barnet lär sig könsrollerna från det vuxna och tillsammans med sina 

jämnåriga. Könsrollerna hos eleverna skiljer sig åt, pojkarna är generellt mer aktiva på 

lektioner, de bryter flera regler och ifrågasätta mer, medan flickorna generellt sätt är 

mer lydiga och lugna. Flickorna förväntas anpassa sig till andra. Pojkarna får mer 

reaktioner från lärare och därför också mer uppmärksamhet. 46  

Kvinnligalärre tar rollen som ”morsa” och manliga lärare har mer makt 

Ingegerd Tallberg Broman skriver i boken ”Pedagogiskt arbete och kön med historiska 

och nutida exempel” att kvinnliga och manliga lärare beskrivs olika av de utfrågade 

lärarstudenterna. Männen beskrivs ha mer humor, ha tydligare gränser och större 

flexibilitet än kvinnliga lärare. De manliga lärarna har mer fokusering på 

undervisningsuppdraget.47 Kvinnorna beskrivs ha mer förståelse och ge mer omsorg till 

eleverna än de manliga lärarna. 48  Kvinnorna beskrivs som mer organiserade och 

välplanerade.49 Kvinnorna beskrivs också ha mindre kontroll och ha problem med 

större elevgrupper med pojkar.50  Manliga lärare anses ha mer makt, få mer respekt av 

elever, kontroll över stökiga elever och föredras därför framför den kvinnliga läraren.51 

Vissa elever ansåg att kvinnliga lärare kan ta rollen som ”morsa” och bry sig för mycket 

om en.52  

Pojkarna tar ordet i klassrummet medan flickorna får ordet  

Författaren Tallberg Broman beskriver hur elever uppfattas olika beroende vilken kön 

de har. Den finns en generell pojkelev och en flickelev, ett maskulint beteende och ett 

feminint beteende. Elever har mer eller mindre av dessa beteenden och självklart finns 

                                                      
45 Hwang och Nilsson, 2014, sid 185. 
46 Ibid, sid 190. 
47 Tallberg Broman, Inegerd, Pedagogiskt arbete och kön med historiska och nutida exempel, 

Studentlitteratur, Malmö. 2002 sid 79. 
48 Ibid, sid 81.  
49 Ibid, sid 78. 
50 Ibid, sid 81.  
51 Ibid, sid 79. 
52 Ibid, sid 78.  
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det pojkar som har mer eller mindre feminima beteenden och flickor som har ett 

maskulint beteende. Hur de elever som överträder gränserna mellan maskulint och 

feminint uppfattas är också olika, en pojke med många feminina beteenden kan 

töntförklaras och rangordnas lägre. En flicka som uppvisar maskulina beteenden kan 

stiga i rang. De kvinnliga normerna drar ner en pojkes status medan en flicka som beter 

sig efter de manliga normerna kan få högre status. De kvinnliga normerna har lägre 

status än mannens normer.53  

Författaren Tallberg Broman skriver att flickor i tidig ålder leker lekar som gör att de 

tränar sin empati och sociala egenskaper och därför utvecklas de mer av de 

egenskaperna än pojkarna.54I skolan hörs pojkarna högre och oftare än flickorna.55 I 

klassrummet tar pojkarna ordet medan flickor får ordet.56 Pojkarna framträder som 

individer och och tilltalas med deras namn oftare än flickorna.57 Flickorna beskrivs som 

duktiga, flitiga och att de oftare tar på sig rollen som hjälpredare i klassrummet.58 När 

eleverna hörs i klassrummet beskrivs killarna som ”busiga” och ”roliga” medan 

flickorna beskrivs som gränstestande. Pojkarna får mer tillsägelser än flickorna men 

samtidigt tillåts de också mer. 59  Lärarna värderar flickorna högre under 

grundskoletiden medan flickorna själva oftare nervärderar sin egen och andra flickors 

kompetens.60 

Att lyckas i skolan   

Nästa text som jag funnit relevant heter ”Att lyckas i skolan – om skolprestationer och 

kön i olika undervisningspraktiker”. 61  Jag kommer att presentera kapitel 4 i 

boken ”Diskurser om prestationer, begåvningar och arbete”62, som är skrivet av Ann-

Sofie Holm och Elisabet Öhrn. Denna etnografiska studie är utförd på nio olika skolor, 

i årskurs 9 på respektive skola. Metoderna som tillämpats är klassrumsobservationer 

                                                      
53 Tallberg Broman, Inegerd, 2002, sid 89.  
54 Ibid, sid 110. 
55 Ibid, sid 90.  
56 Ibid, sid 102. 
57 Ibid, sid 97. 
58 Ibid, sid 101. 
59 Ibid, sid 95. 
60 Ibid, sid 105. 
61 Öhrn, Elisabet och Holm, Ann-Sofie (red), Att lyckas i skolan  - om skolprestationer och kön i olika 

undervisningspraktiker, Acta Göteborgs universitet 2014. 
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och intervjuer med elever. Syftet var att undersöka hur ungdomar ser på hur femininitet 

och maskulinitet dominerar i klassrumsmiljö och skolsammanhang.63  

Kapitel 4 handlar bland annat om hur pojkar och flickor har olika förväntningar på sig 

och vilken sorts smarthet som värderas högst av elever. Eleverna beskriver hur alla 

elever kan nå högsta betyg, bara hen anstränger sig tillräckligt. Men att klara högre 

betyg utan att märkbart ha studerat, är det som värderas högst av eleverna. Att studera 

sig till kunskap kallas ”skoltalang” av författarna, som här syftar på elever som är aktiva 

på lektionerna och studerar hårt inför prov och hemarbeten. Det andra sättet 

kallas ”verklig kunskap” och knyts ihop med en förmåga som är medfödd, en 

naturbegåvning som ger bra resultat utan att eleven märkbart har studerat eller deltagit 

i lektionen. Skoltalang kan vem som helst ha, det gäller enbart att studera. Men att ha 

en naturbegåvning och därigenom nå bra resultat är inget som vem som helst kan uppnå, 

enligt eleverna.64 Författarna skriver att det finns ett mönster där flickor förväntas 

studera mer än pojkarna. Flickorna beskrivs som att de ”bryr sig mer” och är ”mer 

seriösa” gentemot studierna.65 Pojkarna däremot beskrivs ha en avslappnad relation till 

studierna. Trots pojkarnas avslappnande relation till studierna kunde de bli högljudda 

och fälla oroliga kommentarer om prov kom på tal. Detta visar att pojkarna bryr sig om 

studierna men gömmer det bakom en mask av att inte bry sig, eftersom den generella 

uppfattningen är att flickorna studerar mer än pojkarna.66  Författarna tolkar en del av 

de intervjuade pojkarnas resonemang som att flickornas goda resultat i skolan kopplas 

ihop med hårt arbete, men att de trots det egentligen inte kan så mycket mera än 

pojkarna, som studerat betydligt mindre.67 Trots att flickorna förväntas studera mer och 

generellt studerade mer än pojkarna beskrivs det inte alltid i positiva termer. Fjäsk var 

något som skapade starka reaktioner bland eleverna, då det kunde kopplas ihop med 

goda skolresultat. Likaså kunde det uppfattas som skryt att dela med sig av sina goda 

resultat.68  

Lärarna beskriver pojkar och flickor olika, till exempel beskrivs pojkarna som ”skärpta” 

och ”vansinnigt duktig i matte” medan flickorna beskrivs med meningarna som ”så fin” 

och ”som en liten dam”. Pojkarna beskrivs också som ”duktiga” oavsett skolresultat 

medan flickorna beskrivs som ”ambitiösa”. Även då elever misslyckas i skolresultaten 

                                                      
63 Öhrn, Elisabet och Holm, Ann-Sofie (red), 2014, sid 12-13. 
64 Ibid, sid 86 och 88. 
65 Ibid, sid 82. 
66 Ibid, sid 85. 
67 Ibid, sid 90. 
68 Ibid, sid 84, 86. 
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beskrivs flickor och pojkar olika. Då flickorna misslyckas kopplas det ihop med 

bristande förmåga och självförtroende, medan pojkarna vid ett misslyckande anses ha 

mer potential än de faktiskt visat. Pojkarna anses egentligen kunna bättre, men bedöms 

ha valt att inte prestera fullt ut på grund av att de till exempel varit uttråkade. Når killar 

framgång i skolan förklaras det med att eleven hade ett genuint intresse, medan 

flickorna anses nå framgång genom hårt arbete och mycket studier. Lärarna menar att 

flickor ibland har för höga ambitioner och att det vore bättre om de kunde inse sina 

begränsningar. Då skulle flickorna inte känna sig misslyckade om de inte når upp till 

sina förväntningar. När mönstret som visar att pojkar och flickor har olika förväntningar 

på sig bryts beskrivs det som undantag. Om en pojke studerat märkbart eller om en 

flicka har en avslappnad relation till skolan ses det som ett avvikande beteende. Det 

avvikande beteendet påverkar inte de etablerade föreställningarna som finns både hos 

elever och lärare.69 

Uppförandenormer i klassrummet 

Studien ”Hålla ordning, men inte överordning: Köns- och maktperspektiv på 

uppförandenormer i svenska klassrumskulturer” är skriven av Maria Wester. Studiens 

syfte är att med hjälp av teorier om kön och makt beskriva och analysera 

uppförandenormer i retorik och praktik i svenska klassrumskulturer.70 Hon gör det 

genom att intervjua elever och lärare om hur språket används i klassrummet, med frågor 

kring lek och våld. Hon studerar även hur elever och lärare beter sig i klassrummet och 

vilka beteenden som anses vara okej. På samma sätt tittar hon på språket – vilka 

svordomar är okej? Med studien kan hon sedan visa hur det skiljer sig åt att vara pojke 

och flicka i klassrummet. Metoden Wester använder sig av är observation och intervju.  

Vid Westers fältstudie användes metoderna intervjuer och observationer. Wester 

skriver att observation tillsammans med uppföljande och fördjupande intervju är en 

metod som använts flitigt inom klassrumsforskning och genererat ny kunskap och 

förståelse för ett flertal aspekt av skolverksamhet.71 Observationerna utgick från de 

teman Wester utformat under pilotstudien. Hon granskade sitt material från pilotstudien 

och kunde urskilja olika teman i det hon observerat. Hon observerade tre skolor och 73 

                                                      
69 Öhrn, Elisabet och Holm, Ann-Sofie (red), 2014, sid 79-98. 
70 Wester, Maria, Hålla ordning, men inte överordning, köns och maktperspektiv på uppförandenormer 

i svenska klassrumskulturer, Umeå universitet, Umeå 2008, sid 210. 

71 Ibid, sid 46. 
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elever. Det var 14 lärare som intervjuades individuellt och från varje klass var det två 

flickor och två pojkar. Elva gruppintervjuer gjordes och sammanlagt 55 elever 

medverkade i dem. Två av gruppintervjuerna var enkönade och i resten av 

gruppintervjuerna var det blandade kön. Under kapitlet ”Resultat” redovisar Maria 

Wester sina resultat inom varje tema som hon valt att studera. De teman hon valt att 

kategorisera är ”Hjälp”, ”Tillsägelser och beröm”, ”Lektionsändar”, ”Lek och våldsam 

lek”, ”Prat” och ”Språkbruk”. Wester skriver att  

”Elevers uppförande och ordning i skolan är något som jag skulle vilja påstå 

ständigt står på agendan för aktuella diskussionsämnen, såväl i dagspress, 

politisk debatt som i lärarrum i svenska grundskolor.”72  

Den läroplan som gällde när Maria Wester skrev avhandlingen var Lpo 94. Wester 

refererar till Lpo 94, där det under rubriken ”Skolans uppdrag” står att ”skolan ska vara 

ett stöd för familjen i deras ansvar för barnens fostran och utveckling” samt att 

skolan ”har i uppdrag att överföra vissa grundläggande värden.”73 Wester skriver att 

fostrans innehåll baseras på värderingar. Fostran och disciplinering ligger nära varandra, 

då begreppet fostran innebär ett eftersträvande handlande och disciplinering innebär en 

anpassning till ett bestämt mönster. Dagligen sker fostran mellan elev och elev samt 

lärare och elev.  Fostran sker både medvetet och omedvetet.74  Makt tillhör inte en viss 

grupp, då det inte är något som en kan äga, utan snarare något som utövas. Makt utövas 

i relation till andra. Att ha kunskap om saker, till exempel att känna till vilka normer 

som gäller och vad som har status i vissa skolkulturer, kan innebära makt. Makt kan 

utövas både medvetet och omedvetet75.  76Uppförandenormer kan ses som oskrivna 

regler för hur vi bör uppföra oss. Det går inte att prata om en normlös miljö, för alla 

människor bär med sig normer. Men det finns olika sorters normer som är giltiga för 

olika människor i olika situationer.  

Beröm och nivåanpassning 

Att nivåanpassa i klassrummet är svårt men viktigt. I klasserna finns det olika grupper 

av elever och dessa elevgrupper styrs av olika normsystem. Hos vissa är det en 

självklarhet att be om hjälp men hos till exempel elevgruppen som består av högljudda 

                                                      
72 Wester, Maria, sid 210. 
73 Ibid, sid 39. 
74 Ibid, sid 39-40. 
75 Ibid, sid 42. 
76 Ibid, sid 37. 
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och utåtagerande pojkar ska de inte visa intresse för skoluppgifter samt vara skeptiska 

till elever som visar intresse för skolan. Lärarna ska trots det hitta en lösning för att få 

pojkarna intresserade av undervisningen. Lärarna beskriver en annan typ av elevgrupp 

som blyg och tystlåten och kopplar ihop det med flickor. Det anses feminint att vara 

hjälplös och inte kunna kräva sin rätt i klassrummet.  Beröm från lärare till elev är 

vanligt, även från elev till elev. Sällan ges det beröm från elev till lärare. Det uppfattas 

som problematiskt för en elev att uppmuntra eller ge beröm till en lärare, det kallas 

enligt elever för att ’smöra”. Att ”smöra” är något som eleverna undviker. I studien 

uttrycker pojkarna att flickor smörar för lärarna. Enligt lärare finns det två olika sätt att 

smöra. Ett av sätten kan lärarna identifiera och det uppskattas inte, men det andra sättet 

menar lärarna handlar mer om social kompetens än om att faktiskt ”smöra”, som 

upplevs vara negativt. 77 

Prat och lek 

Wester skriver att lek är en integrerad del av skolverksamheten.78  Elever leker när de 

till exempel har tråkigt. Normen för pojkarna är att de ska tåla våldsamma lekar medan 

flickorna inte behöver det. Flickorna är fysiska mot varandra men inte våldsamma. Det 

framkommer inte något tydligt mönster för när lek eller våldsam lek är accepterat hos 

eleverna under undervisningstid. Lärarna använder sig av tillsägelser och vid allvarliga 

situationer använder sig lärarna av sin maktposition för att agera. Elever och lärare 

anser bägge att det yttersta ansvaret för prat i klassrummet ligger hos läraren. Att lärarna 

använder sig av maktutövning i form av tillsägelser är vanligt i gemensamma 

genomgångar. I de flesta fallen använder sig läraren av elevens namn innan tillsägelsen. 

Vid tillsägelser anser eleverna att det är viktigt at kunna motivera tillsägelsen. ”Rättvisa” 

är viktigt bland eleverna. Socialprat under lektionstid är en del av elevers 

identitetsskapande och prat som inte är relaterat till undervisningen är till en viss del 

accepterat av lärarna under lektionstid.79  

Både elever och lärare talar om en önskan om tystnad under lektionstid, att det pratas 

för mycket under lektioner om sådant som inte rör undervisningen. I studien kommer 

det fram att pojkarnas röster hörs högre och oftare under lektionerna, och Wester 

beskriver att det finns ett maskulint mönster. Det handlar också om att pojkarna i större 

grad än flickorna motsätter sig lärarnas tillsägelser. Dessa motsättningar är högljudda. 

Flickorna kan ta ansvar för andras handlingar och säga till i klassrummet, och Wester 

                                                      
77 Wester, Maria, sid 190-192. 
78 Ibid, sid 136. 
79 Ibid, sid 105-107. 
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beskriver det som att ansvarstagande för andras handlingar socialiseras in i 

femininiteten. När lärarna talar om hur pojkar och flickor pratar i klassrummet, refererar 

de till elevernas kön och menar till exempel att pojkarnas röster hörs mer i klassrummet, 

då de är djupare och mörkare än flickornas röster.80  

METOD 

Min studie är baserad på intervjuer vilka föregåtts av tre dagars klassrumsobservatoner.  

Fallstudier fokuserar på en specifik person, situation eller institution. Forskaren 

fokuserar på ett fall för att göra en djupdykning in i det området. Min studie utfördes 

på två skolor som är institutioner och jag avgränsade mitt område till att studera 

beteenden mellan lärare och elver i klassrummet och i intervjuerna hade jag frågor som 

var avgränsade till det område jag ville undersöka. Fallstudier ger en information för 

att förstå ett ämne och kunna analysera det. Kvale och Brinkman skriver att det går att 

se fallstudier som metodernas ”svarta svan”, genom en fallstudie kan forskaren finna 

information som motsäger den allmännt accepterande föreställningen, till exempel att 

alla svanar är vita. Fokusering på ett ämne ger fördjupad kunskap och kan därmed slå 

hål på hypoteser inom ämnet eller ge starkare belägg för det. Själva generaliseringen är 

svår med fallstudier, då det är inriktad på ett specifikt område och inte är en kvantativ 

metod. Avsikten med forskningen är därför inte att kunna generalisera sitt resultat utan 

att ge en djupare förståelse för det.81  

Observation  

I boken ”Etnologiskt fältarbete” av Oscar Pripp och Magnus Öhlander beskrivs 

metoden observation. Användningen av metoden observation gör att forskaren kan 

upptäcka saker som hen inte kunnat ana eller känt till innan. Observera innebär att 

forskaren är på plats och kan ställa frågor under observationen till människorna som 

studeras, eller ta upp något som inträffat under observationen vid en intervju. Forskaren 

får använda alla sina sinnen när hen observerar. Det går inte att observera allt, och 

forskaren bör vara medveten om det. Därför är det fördelaktigt att forskaren vet vad hen 

ska ”titta efter” innan observationerna börjar. Viktigt att tänka på är att forskaren inte 

                                                      
80 Wester, Maria sid 86-107. 
81 Kvale Steinar och Brinkmann Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Upplaga 3: Lund, 

Studentlitteratur 2014, sid 160 och 313. 
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kan observera personers tankar eller deras tolkningar av sina handlingar, men det går 

att anteckna kroppsspråk och gester i samband med händelser. 82 

Det kan ta tid för forskaren att bli accepterad i miljön och bland människorna som 

studeras. Likaså kan det ta tid för personerna som studeras att börja beter sig normalt 

och inte påverkas av att ha en ny person där. Det finns olika sätt att observera. Till 

exempel kan forskaren samtala med personerna under tiden och därmed lägga till någon 

sorts intervjumetod under observationen. 83  Den föreliggande fallstudien inleddes med 

klassrumsobservationer, vilka sedan följdes av intervjuer. Genom detta skapades 

relationer, som lade en grund för att kunna genomföra kvalitativt bra intervjuer. En 

sådan kombination av observation och intervju är vanlig inom etnografiskt fältarbete. 

Åsa Bartholdsson skriver i boken ”Den vänliga maktutövningens regim” om deltagande 

observation. Hon beskriver det som en linje där deltagande är i den ena änden och i den 

andra är observation. Som deltagande observatör hoppar man fram och tillbaka på 

denna linje. Vanligtvis sker deltagande observation under en längre tidsperiod, men på 

grund av att elever med utvecklingsstörning som jag kommer att observera behöver 

trygghet och tillit för att vara bekväma valde jag att använda mig av deltagande 

observation. Genom att vara deltagande och social med eleverna ville jag förbereda för 

en tryggare miljö för dem när de sedan skulle intervjuas. Jag medverkade tre dagar i 

vardera klassen.84 

Intervju  

Eva Fägerborg beskriver metoden intervju. Oscar Pripp skriver att informationen om 

andra i världen får vi genom medier som tv och radio.85 Fägerborg menar att intervju 

som metod ger en chans att förstår världen genom individerna som bor i den. Intervjun 

ger en spännvidd om ämnet som studeras. I ett samtal är det inte bara innehållet som är 

viktigt utan hur innehållet berättas. Den intervjuade kan reflektera över sina svar. Det 

kan ge kunskap om mänskligt liv och kulturella mönster, sådana fakta som endast går 

att få fram genom samtal med individen. De kan beskriva varför och hur. Det som 

skiljer en intervju från ett vanligt social samtal är att intervjun baseras på frågor och 

                                                      
82 Lars kaijser och Magnus Öhlander (red) Etnologiskt fältarbete, andra upplagan, Studentlitteratur AB 

Lund, 2011 sid 114-130. 
83 Ibid sid 127. 
84 Bartholdsson Åsa Den vänliga maktutövningens regim, om normalitet och makt i skolan: Stockholm, 

Liber 2010, sid 38-39. 
85 L Kaijser och M Öhlander, 2011, sid 67. 
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svar, samt att det som sägs ska användas eller föras vidare. Därför är det viktigt att 

förmedla vad du ska göra med materialet och vad syftet med intervjun är.86   

Det gäller att få till ett bra och rikligt samtal, det är en känslig situation som uppstår. 

Intervjun kan ge bra material eller misslyckas, beroende på vem som utför den. Faktorer 

som kan påverka är kön, utseende, språkkunskap med mera. Det är ett socialt 

sammanhang och intervjuaren behöver tänka på att inte lägga ord i munnen på den 

intervjuade utan vänta in svaret. Det är något att ha i tanken när en intervjuar. 87 

Att kombinera observation med intervju ger tillfälle att få en händelse som jag 

observerat förklarad av personerna som var där. En händelse kan beskrivas på lika 

många olika sätt som det finns människor iblandade. Människans minne är komplext 

och liksom nämns ovan kan vad olika människor minns av samma händelse skilja sig 

oerhört åt. Saker som vissa människor anser viktigast kanske andra inte ens märker av.88  

Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver i boken ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” att intervju som forskningsmetod inte är något mystiskt, utan det 

är ett samtal med syfte och struktur. Samtala är ett gammalt sätt att samla systematisk 

kunskap. Den kvalitativa forskningsintervjun är en aktiv process som skapar kunskap 

genom den sociala relation som finns i intervjusammanhang. Genom att samtala med 

en person du har framför dig finns det utrymme för oväntade händelser. Oväntade 

händelser kan skapa en känsla av socialt sammanhang. Genom det oväntade träder den 

riktiga personen fram. Om exempelvis min stol krånglar kommer jag att agera utifrån 

min personliga roll och inte utifrån min roll som intervjuare. Det kan ge ett mer 

avslappnat sammanhang. Men maktrelationerna är inte lika i en forskningsintervju som 

i ett vardagligt samtal, eftersom det är forskaren som definierar och har kontrollen över 

samtalet.89 Denna maktrelation skiljer sig än mer i en situation där barn eller vuxna med 

utvecklingsstörning intervjuas. När frågorna ställs är det viktigt att inte ställa dem på 

ett sätt så att den som blir intervjuad känner att det finns ett uppenbart rätt eller fel svar 

på frågan. Frågorna som ställs kan inte vara allt för komplicerade och det är viktigt att 

ställa en fråga i taget. Det gäller att förenkla frågorna till den samtalsnivå den 

intervjuade vanligtvis är på.90  

                                                      
86 L Kaijser och M Öhlander, 2011 sid 89, 95, 96. 
87 Ibid sid 95.  
88 Ibid sid 97. 
89 Kvale Steinar och Brinkmann Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Upplaga 3: Lund, 

Studentlitteratur 2014, sid 19-23. 
90 Ibid sid 185-186. 
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Genomförande 

Inför intervjuerna utförde jag observationer under tre dagar. Jag var med eleverna i 

klassrummet, på rasterna och även i matsalen. Observationer utfördes på de klasser och 

elever som jag sedan skulle intervjua. Jag medverkade på några lektioner för att 

eleverna skulle lära känna mig och för att ha underlag inför intervjuerna. 

Intervjufrågorna kopplades samma med observationerna. Frågorna som användes var 

tagna från Maria Westers studie och hennes valda teman, till exempel temat våld och 

språk. Jag använde mig av en mall där varje tema, till exempel ”tillsägelser”, har en rad 

med alternativen pojke/flicka. Jag satte sedan under observationen ett streck vid det kön 

som temat berörde. Blev en elev tillsagt i klassrummet, satte jag ett streck på raden 

för ”tillsägelser” och noterade om det var en flicka eller pojke som blev tillsagd. Under 

svordom noterade jag de svordomar jag uppfattade och satte sedan streck vid 

upprepning av orden, samt om svordomarna användes vid våldsamt språkbruk eller 

vardagligt språkbruk. Svordomar som hördes var till exempel ”fan” och ”skit”.  

 Inför intervjuerna utformade jag frågorna så de passade till eleverna på gymnasiesär 

och grundsärskolan men inom samma teman som Wester. Medverkan på lektionerna 

innan intervjuerna gjorde att eleverna lärde sig att känna igen mig. Jag kunde även 

försöka bygga en viss relation med eleverna, för att de senare skulle känna sig trygga 

med att bli intervjuade av mig. Inför mötet med eleverna pratade jag även med läraren 

om huruvida det fanns några elever i gruppen som ansåg sig vara varken kille eller tjej, 

oavsett vilket biologiskt kön de har. Om det funnits elever som ville bli tillskriva 

pronomenet ”hen”, att de inte identifierar sig varken som tjej eller kille, skulle 

även ”hen” ha införts som ett alternativ under observationen och intervjuerna.  
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Etiska överväganden 

Förståelse av medverkan  

Det har skett ett skifte från att en forska ”på barn” till attt forska ”med barn”91 skriver 

Ann Quennerstedt, Deborah Hartcourt och Jonathon Sargeant. Den synen på forskning 

med barn har gjort att de etiska övervägande är till fördel för barnnens välmående och 

barnens och ungdomarnas förståelse vad deras medverkan innebär. Det gäller att vara 

medveten om maktrelationerna och ta hänsyn till dem i undersökningen. Kvale och 

Brinkmann skriver om några punkter som forskaren ska gå igenom innan intervjun ur 

ett etiskt perspektiv. Det första är att förstå varför undersökningen är viktig att utföra. 

Både de vuxna och barn som medverkar bör förstå vad undersökningen handlar om och 

varför den är viktigt. Min undersökning är viktig eftersom den bidrar med kunskap om 

gymnasiesärskolan och grundsärskolan och synen på hur elever förväntas bete sig och 

hur maktordningen mellan könen ser ut.  I min studie kommer både elevernas och 

lärarnas syn fram. Syftet är att arbetet inom gymnasiesär och grundsärskolan ska 

förbättras genom ökad förståelse mellan elev och lärare. Förståelsen mellan dem kan 

öka om det finns studier om hur det ser ut i skolan idag med normer och förväntningar. 

En av punkterna som Kvale och Brinkman skriver om handlar om planering. Informera 

och få samtycke med de berörda personerna i undersökningen. Gå igenom vilka 

konsekvenser som kan uppstå under undersökningen. Säkra konfidentialiteten, att inga 

obehöriga får ta del av intervjuerna. Jag kommer att skicka ett brev om samtycke att 

elever och lärare kan medverka i studien. Jag kommer inte att använda varken namn på 

personer eller på skolan som medverkar.  En annan punkt är intervjusituation, vilka 

konsekvenser kan uppstå för intervjupersonen under intervjuns gång. Stress, 

komplicerade frågor eller något annat som kan påverka negativt.  För att underlätta för 

främst eleverna vid intervjuerna använder jag mig av deltagande observation innan 

intervjuerna. Deltagande observation inleder mitt möte med eleverna. Jag observerar 

några lektioner med eleverna innan jag intervjuar dem. Jag bekantar mig med dem 

under några dagar för att underlätta för dem inför intervjuerna. Fördelen med det är att 

elever förhoppningsvis känner mer trygghet och tillit till mig vid intervjusituationen. 

                                                      
91 Quennerstedt Ann, Hartcourt Deborah och Sargeant, Jonathon, ”Forskningsetik i forskning som 

involverar barn”. Vol. 34, pp. Oslo. Nordic Studies in Education, 2012, sid 88. 
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Nackdelen är att eleverna säkerligen påverkas av min närvaro under lektionerna och 

beter sig därför inte precis som de gör annars.  

… det vore oetiskt att fortsätta låta vuxna representera barn i forskningen 

och på så sätt enbart låta vuxnas erfarenheter och utsagor ligga till grund 

för samhällets kunskaper om barns liv och om barndomen. 92  

Elevernas röst ska vara en del av studien när studien i sig handlar om eleverna. I min 

studie hörs både de vuxnas röster samt elevernas därför var det extra viktigt att förmedla 

vad min studie handlar för eleverna som fick frågan om att delta. Ann Quennerstedt, 

Deborah Hartcourt och Jonathon Sargeant skriver om de etiska övervägande som 

forskaren ska använda sig av. De skriver om samtyckte till att medverka i studien och 

hur viktigt det är att få ett samtyckte av barnet. De risker som finns med att skapa ett 

samtycke med barnet är om hen inte förstår informationen, eller att barnet exploateras 

eller skadas av forskningen. När det gäller samtyckebrev och målsmannen ska avgöra 

om eleven ska medverka kan risken vara att barnet inte tillfrågas alls om medverkan i 

forskningen.93 Jag valde att ge ut ett samtyckesbrev till de yngre eleverna, eleverna som 

var över 18 år fick välja själv om det ville berätta för sina föräldrar om studien, men de 

elever som var under 18 år var tvungna att ha målsmans underskrift påskriven för att 

kunna delta. Jag valde att använda mig av deltagande observation under en viss tid för 

att skapa en relation med eleverna samt att ge tid att förklara vad min studie handlade 

om. Det var för att eleven skulle vara medveten om vad hen deltog i. Enligt forskaren 

Mineur är trygghet viktigt för elever med utvecklingsstörning det ger dem en känsla av 

att inte vara en elev med svårigheter utan en elev som kan hantera sin vardag. Den 

tryggheten var något som jag försökte skapa med eleven inför intervjun. Genom att 

hjälpa eleverna under lektionerna, delta som en lärare/resurs och vara delaktiga i deras 

skolvardag. 94 

Den sjätte punkten är verifiering och den sjunde punkten är rapportering. Verifiering 

är att forskaren ska redovisa den kunskap som används som grund för frågorna. 

Kunskapen ska gå att verifiera så långt som möjligt. Hur är rapporteringen om ditt 

material? När en undersökning som blir offentlig innehåller kunskap från de 

intervjuades privatliv eller den grupp de tillhör är konfidentialiteten viktigt. Vilka 

konsekvenser an den offentliga undersökningen ge de medverkade intervjupersonerna? 

                                                      
92 Ibid, sid 79. 
93 Ibid, sid 82. 
94 T Mineur, 2013, sid 188-201. 
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Utifrån forskning om elever med utvecklingsstörning upplever de ett utanförskap och 

en utsatthet inom skolan och därför är jag noggrann med att inte använda deras namn 

eller vilka skola de går på. Jag namngav lärare och elever med nya namn för att 

anonymisera dem. Jag informerade de berörda personerna, lärare och elever, kring vad 

undersökningen handlar om och vilket syfte den har, samt om att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Jag åkte på besök till de 

klasser jag observerade ca 1-2 veckor innan observationerna skulle börja. På så vis fick 

de träffa mig och jag kunde förklara varför jag skulle vara med i klassen, plus att det 

fanns tid för att ställa frågor. 95 Författarna Kvale och Brinkman skriver att genom att 

spela in materialet kan forskaren koncentrera sig mer på själva samtalet än 

anteckningarna. De skriver att sista frågan som ställs ska vara ”Vill du lägga till 

något?”96 Jag valde att spela in mitt material med hjälp av min mobil.  

De etiska överväganden som jag har fokuserat vid är elevernas utvecklingsstörning och 

deras förståelse för vad studien handlade om och deras medverkan. Elever med 

utvecklingsstörning upplever också ett utanförskap och utsatthet som jag under hela 

processen har haft parallellt i mina val. Både val vid intervjuerna och när jag sedan har 

skrivit själva uppsatsen. Vid intervjuerna fick jag ändra några ord eller hela meningar 

för att eleverna enklare skulle förstå. Jag fick anpassa mitt språk och frågor till deras 

förståelse. Kvale och Brinkman menar att ”en intervjuundersökning är som ett 

moraliskt företag.” 97   Jag som intervjuar påverkar den jag intervjuar och därmed 

kunskapen som kommer fram genom undersökningen. Därför gäller det att vara 

medveten om min maktposition som intervjuare. De etiska problem som uppstår 

kommer av att det är problematiskt att forska i någons privatliv och presentera det i en 

forskning som redogörs för på den offentliga arenan. 98  I min studie forskar jag i 

elevernas berättelser om hur det är att vara elev på skolan. Från början hade jag inte 

tänkt ställa frågor som rörde deras privatliv, men en del av elevernas privatliv var också 

en del av deras vardag i skolan. Eleverna berättade privata saker om till exempel sin 

medicinering eller om att en elev varit med i en rättegång. Efter varje intervju med 

eleverna pratade vi en stund om hur det hade känts att bli intervjuad och hur de kände 

inför sina svar. Samtliga intervjuade upplevde intervjun som ett trevligt samtal. Många 

                                                      
95 Kvale och Brinkman, 2015, sid 107. 
96 Kaijser och Öhlander, 2011, sid 99-104. 
97 Kvale och Brinkmann 2015, sid 97.  
98 Ibid, sid 97-99. 
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av eleverna uttryckte sig i ord som att det hade varit väldigt roligt att delta. Jag bifogar 

mitt samtyckesbrev.99 

”Ordinarie skola” 

Ett etisk övervägande som uppstod var när jag skulle benämna de två olika 

skolformerna, särskolan och den ordinarie skolan. Jag ville inte med mitt ordval peka 

ut särskolan som annorlunda, med tanke på att elever som går på särskola upplever att 

det finns fördomar mot dem och att vissa elever inte ens vill berätta att de går på 

särskola. Men för att skilja på dessa skolformer i text behövdes det olika ordval för 

skolorna. Jag valde därför att benämna den andra skolformen, som inte är 

särskolan, ”ordinarie” för att det är den skolform som är störst och vanligast i Sverige.  

Även är det förekommande i skolbeskrivningar eller texter om särskola att benämna 

den andra skolan som inte är särskola, som den ordinarie skolan.100 Särskolan har färre 

elever och är mindre i storlek, för att skilja dessa skolformer åt blev det att ena 

skolformen fick heta ”ordinarie skolan” och den andra gymnasiesärskolan och 

grundsärskolan. Jag ville inte använda ordet ”vanliga skolan” för jag vill inte att en ska 

kunna tolka särskolan som ”ovanlig”.  

Urval  

Frågorna till elever och lärare  

Den intervjuguide som jag utformade inför intervjuerna med lärarna respektive 

eleverna återfinns som en bilaga. Guiden är omfattande men den var inte överdrivet 

styrande för samtalet, då intervjuerna hade formen av öppna samtal, där den 

intervjuades tänkande stod i centrum för samtalets utveckling. 

Urval  

Mitt urval baserades på responsen av den mejlkontakt som jag haft med lärare från en 

grundsärskola och en gymnasiesärskola. Jag kontaktade flera gymnasiesärskolor och 

grundsärskolor som låg på rimliga avstånd så att jag skulle kunna ta mig fram och 

tillbaka enkelt med kollektivtrafik eller bil. Jag fick endast några svar på mitt mejl och 

då blev valet av skolor enkelt. De som var intresserade blev de skolor som medverkade. 

                                                      
99 Se bilaga, sid 60.  
100 Några exempel där ”ordinarie skola” används. http://www.funkaportalen.se/guide/Utbildning-

arbete/Stod-i-grundskolan/Specialskola-eller-grundsarskola/ , https://www.gymnasiesarskola.se/om-

sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516 , 

https://urskola.se/Produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+frågor%2Fspecialpedagogik%2Fsärskola . 

http://www.funkaportalen.se/guide/Utbildning-arbete/Stod-i-grundskolan/Specialskola-eller-grundsarskola/
http://www.funkaportalen.se/guide/Utbildning-arbete/Stod-i-grundskolan/Specialskola-eller-grundsarskola/
https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516
https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516
https://urskola.se/Produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+frågor%2Fspecialpedagogik%2Fsärskola
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I min studie har jag också en lärare på en andra gymnasiesärskola som låg i samma 

byggnad som den grundsärskola jag observerade. På så vis kom jag också i kontakt med 

en gymnasiesärskola och därmed den lärare som jag sedan valde att intervjua. Jag ansåg 

att även om jag inte skulle ha tid att observera klasser i den gymnasiesärskolan skulle 

en intervju med en gymnasiesär-lärare från en annan skola gynna studiens resultat. 

Därför valde jag att ha med ytterligare en lärare från en annan gymnasiesärskola. 

Jag besökte därefter skolorna för att presentera mig och informera om vad det var jag 

skulle göra på skolan. De lärare jag hade fått kontakt med var föreståndare för de klasser 

jag medverkade i som observatör. De andra lärarna som jag intervjuade blev jag tipsad 

om av de lärare som jag från början hade fått kontakt med. Under tiden jag var med i 

klasserna och observerade träffade jag andra lärare som arbetade där. På så vis var de 

andra lärarna på avdelningen medvetna om vem jag var och vad det var jag gjorde på 

skolan. Det underlättade sedan när jag frågade dem om de också ville medverka i min 

undersökning. Ingen av de tillfrågade lärarna sa nej. Det var svårare med eleverna och 

deras intervjuer. Jag bekantade mig med eleverna under observationerna och i samråd 

med lärarna blev jag tipsad om vilken elev som troligtvis skulle vilja medverka i 

intervjun och skulle kunna ge svar på frågorna. Dock var det några elever som tackade 

nej till min förfrågan. Det gjorde att jag fick gå till några andra klasser och fråga elever 

om de ville bli intervjuade och det gjordes återigen i samråd med lärarna. De elever 

som tackade ja var de elever som medverkade. Dessa elever hade jag inte observerat 

och hade inte fått någon relation med, men innan vår intervju umgicks jag med dem på 

raster och på så vis hann vi bygga upp en viss bekantskap med varandra. När det 

kommer in en ny person på de skolor som jag undersökte, så märkte eleverna det. 

Eleverna var nyfikna och även om jag inte var och observerade i just deras klass hann 

jag bekanta mig med de flesta eleverna som var i samma lokaler som jag.  

Samtliga elever som jag tillfrågade var utvalda i samråd med deras lärare, som bedömde 

huruvida eleven var lämplig för att medverka i en intervju. Det var en elev som ville bli 

intervjuad men som jag till slut fick avböja på grund av att vi inte fick till ett bra tillfälle 

att träffas.  

De medverkande  

Skola Ett är en gymnasiesärskola och på den skolan intervjuades lärarna Marco och 

Karin tillsammans vid ett tillfälle, varav båda två har erfarenhet av många års arbete i 

särskola. Jag intervjuade lärarassistenterna Emir och Olle tillsammans vid ett tillfälle. 

Både dessa håller på att utbilda sig till lärare och har arbetat inom särskolan i några år, 
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både som lärarassistenter och med undervisning. Från Skola Ett intervjuade jag eleverna 

Lorin och Tina tillsammans vid ett tillfälle, varefter Ali och Otto intervjuades vid varsitt 

tillfälle. 

Skola Två är en grundsärskola och på den skolan intervjuades lärarna Line och Peter 

vid varsitt tillfälle. Båda två har många års erfarenhet av att arbeta inom särskola. Jag 

intervjuade även eleverna Alma, Louise och Adam vid varsitt tillfälle. 

Skola Tre är en gymnasiesärskola och där intervjuade jag läraren Per. Per har många 

års erfarenhet av att arbeta inom särskola.  

Analysmetod  

När jag skulle bearbeta materialet från intervjuerna fick jag göra i ordning en struktur 

och kategorisera all text. Jag hade mycket material och jag förstod att jag inte skulle 

kunna använda allt och skulle behöva välja bort material. Det jag gjorde då var att först 

skriva ned ord som skulle kunna ringa in upprepande ord. Dessa ord 

var ”duktig”, ”ambitiös”, ”hjälp” och ”beröm”.  

Även ”svordomar”, ”våld”, ”relationer”, ”humor”, ”komplimanger”, ”framtiden”, “prat 

under lektioner”, ”störningsmoment”, ”värsta och bästa i klassrummet”. Orden likande 

de ord jag hade utgått från vid intervjuerna som jag tog efter Maria Westers sätt att 

kategorisera sina intervjuer i sin resultatredovisning. Det som då blev tydligt var att det 

mesta hade med relationer att göra. Därför utgick jag från relationer, och kunde då binda 

in de flesta av ämnena. Jag hade mina frågeställningar framför mig hela tiden för att 

vara medveten om viken riktning materialet skulle ta, och det hjälpte mig att inte sväva 

iväg. Jag använde mig mycket av så kallade mindmaps. Ett ord skrivs i mitten varefter 

ord läggs till som går att koppla till ordet i mitten eller till något annat ord som grenat 

ut från mittenordet. Detta gjordes för att få en överblick av hur de olika delarna av 

materialet skulle hänga ihop med varandra. Till exempelvis var ordet ”duktig” i en ring, 

vilket gjorde att jag kunde ringa in ord som hängde samman med ordet ”duktig” 

såsom ”sitta tyst i klassrummet” eller ”hjälpa andra.” Utifrån denna inledande analys 

upprättade jag en tematisering av mitt material som legat till för redovisningen av mina 

resultat. I den vidare analysen relaterade jag sedan materialet till min teoretiska 

utgångspunkt genus och könsmaktordningen. Jag bearbetade resultatmaterialet för att 

se hur män och kvinnor portätterades och beskrevs. I resultatdiskussionen fördjupar jag 
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sedan relaterandet av mina resultat till de studier som finns presenterade under tidigare 

forskning i denna uppsats, utifrån frågeställningarna för mitt arbete. 

RESULTAT  

Ingen av lärarna ansåg att de behandlade elever olika beroende på vilket kön de har. 

Marco säger: ”Jag har olika krav efter deras förutsättningar och utifrån deras 

funktionsnedsättningar, sen skiter jag totalt i om det är en kille eller tjej.” Några av 

lärarna sa att de säkert gör det men inte är medvetna om det. Men lärarna kan se vissa 

skillnader hos flickor och pojkar. De största skillnaderna lärarna talar om är 

konflikthantering och våld. Beskrivningarna av flickor och pojkar som lärarna ger 

liknar varandra. De upplever att flickorna tisslar och tasslar sinsemellan och att 

pojkarna är mer ”pang på”.  Karin säger:  

”Killarna är mer fysiska och det smäller kanske mer när man är kille, 

det händer bland tjejer också men om man ska generalisera så är det 

mer fysiskt mellan grabbarna och mer psykiskt mellan tjejerna. Mer 

tjafs och drama.”   

Eleverna tycker inte att det är någon skillnad på flickor och pojkar. Flera av dem lägger 

också till att alla ska behandlas lika oavsett kön. Eleven Alma säger: 

”Tjejen har kanske längre hår och killen kortare men det kan vara så att 

tjejen har kortare hår och killen längre, jag tycker inte det är någon 

skillnad, man ser skillnad på kroppen men inte i huvudet.” 

Eleverna tycker inte heller att lärarna behandlar dem olika baserat på om de är flicka 

eller pojke. Inte heller tycker eleverna att de själva behandlar lärarna olika beroende på 

vilket kön dessa har. Lärarna däremot kunde se skillnad på hur eleverna bemötte lärarna 

beroende på kön – ingen stor skillnad, men att det fanns. Marco berättar: 

 ”Ja, överlag kan jag tycka många beter sig mot de kvinnliga pedagogerna 

som att de är mer ”mammor” och att manliga pedagoger är kompisar… 

Tryggheten, strukturen, mamma ska alltid finnas där och våra elever har 

inte alltid en mamma som liksom… Då blir det här en extra trygghet, att 

den här kan jag lita på. Att man har en stöttepelare på något sätt.”  

Flera av lärarna säger liknande saker och betonar att det är mer individuellt vilka elever 

som vänder sig till vilka lärare, än vilket kön läraren har. Angående andra kön än pojke 

och flicka menade några av lärarna att det är för abstrakt för eleverna att förstå.  
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Läraren Line säger  

”Dom är ganska öppna med att man har många erfarenheter och att man 

får vara som man är, men det finns ju en gräns. Jag tror dom har ganska 

klart för sig vad som är tjejigt och killigt.”  

Lärarassistenten Olle spekulerar kring varför eleverna kan ha en tydlig bild av vad som 

anses ”tjejigt” och ”killigt”:  

”Någonting vi pratar mycket om runt våra elever är att dom är identitetssökande, dom 

försöker hitta ”vem är jag”. En normalstörd är ju att man oftast får en inblick i sig själv 

som gör att jag kan se mig utifrån. Mina handlingar kan jag se vart dom kommer ifrån 

och varför jag gör så och så vidare… det leder till en bättre självkännedom. Våra elever 

saknar oftast den förmågan på grund av funktionsnedsättningar.  Så det är mycket enklare 

ta till mig det som är synligt i samhället, i till exempel media eller tv-serier.”   

Vid de flesta av intervjuerna menar lärarna att den typiska kvinnorollen och mansrollen 

är de roller eleverna tar efter för att det är de normer som är tydligast i samhället och 

därför enklare för dem att ta till sig.  

Ambitiös och duktig   

I intervjuerna med lärarna fick de beskriva ordet ambitiöst och vid intervjuerna med 

eleverna fick jag byta ut ordet ambitiöst mot ordet ”duktig” för att eleverna hade svårt 

att förstå det första ordet. Läraren Line, som arbetar på en grundsärskola, beskriver hur 

hon ser på hur en ambitiös elev och vad det innebär att vara en duktig elev:  

”Är man ambitiös och försöker så kanske det inte resulterar i att 

man blir särskilt duktig. Eller hur ska man säga, jag kanske inte gör 

bedömningen att dom är duktiga, men att dom ändå har gjort sitt 

bästa och är ambitiösa, och det kanske inte blir så bra resultat.”  

Det var flera av lärarna som var inne på att en ambitiös elev inte behöver vara en duktig 

elev, det vill säga en elev som har bra betyg. Peter som är lärare på grundsärskolan 

säger: 

”Här är det inte så mycket kunskapsmässigt som sker, men dom kan 

lägga ned ett enormt jobb på att vara ambitiösa och verkligen vilja 
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göra någonting, fast det syns inte på något papper, eller dator. Men 

man kan ju märka i mötet med eleven.” 

Lärarna säger att duktiga elever har bra studieresultat och elever som är ambitiösa är 

det utifrån sina förutsättningar. Huruvida alla elever är ambitiösa råder det delade 

meningar om. Läraren Karin som arbetar på en gymnasiesärskola menar att alla elever 

är ambitiösa inom något område medan lärare Per anser att en ambitiös elev är en elev 

som vill utvecklas hela tiden och prova saker som är svåra. Grundsärläraren Peter är 

också inne på att en ambitiös elev ska vilja göra sitt bästa, utifrån sina förutsättningar. 

Vad en elev kan utföra för att visa att hen är ambitiös verkar vara ett stort spektrum. 

Lärarna beskriver att det kan vara allt ifrån att bara dyka upp på lektionen till att tala 

inför klassen. Olle, lärarassistent på gymnasiesär, säger: 

”Att dom kommer till lektionen, det kan vara en jättestor ambition 

för våra elever, som kanske tycker det är socialt jobbigt att vara i en 

omgivning med en massa människor och ändå kommer dom varje 

gång då det här ämnet är. Det är ett sätt att visa ambition tycker jag 

för våra elever.” 

På frågan om huruvida eleverna vill vara duktiga så svarade alla utom en ”ja”. Av 

eleverna som ville vara duktiga talade ingen av dem om den miljö som Maria Wester 

beskrev i tidigare forskning – att det skulle finnas en negativ inställning till att vara en 

duktig elev. Den miljön fanns inte bland eleverna som jag intervjuade, att vara en duktig 

elev sågs här som något positivt. Men en av eleverna, Otto, är den enda som tvekade på 

frågan om huruvida han ville vara en duktig elev. Han berättar också att han inte gillar 

att få beröm, för att: 

”Det är skämmigt att få beröm. Jag har faktiskt svårt att så här, säga tack och 

sånt. Jag vet verkligen inte hur man ska vara för att vara en bra kompis.”   

De andra eleverna tycker om att få beröm, det får dem att känna sig duktiga. Louise 

som går på grundsär berättar hur hon brukar få beröm för att hon själv är duktig på att 

ge andra komplimanger, tröstar andra och för att hon är en positiv tjej. Alma tycker att 

om en ska få beröm så måste det vara befogat: ”Om man inte har varit så duktig och 

fast man får beröm, då blir man kanske inte så glad, för man vet själv att man inte har 

klarat av det där.” Alma beskriver den känsla hon känner när hon får beröm: ” … vad 

ska man säga, man blir glad och känner sig förälskad.” 
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Förutom att beskriva en duktig elev som en som arbetar lugnt och koncentrerat på 

lektionerna, tog några av dem upp att hjälpa och vara en schysst kompis också hör till 

när man är en duktig elev. Det innebär att förutom att prestera bra under lektionstid hör 

relationerna med andra också till om de ska vara duktiga. Tina som går på gymnasiesär 

sa: ”Att man är snäll och hjälper till om det är någon som behöver hjälp” och ”att man 

visar hänsyns till den person som inte mår bra, som känner sig utanför eller mobbad.” 

En duktig elev ska vara hjälpsam och en snäll kompis, de elever som beskriver det på 

det viset var alla flickor. Alma som går på grundsär berättar hur hon anser att en duktig 

elev ska vara: 

”Att man lyssnar bra och att man sköter sig. Man ska vara snäll mot alla, 

vuxna, ungdomar och barn. Föräldrar också, så ska man vara en schysst 

kompis också, man ska liksom helt enkelt vara en bra person.”  

Louise var en av de fyra flickorna som intervjuades som beskrev en duktig elev utan att 

nämna relationer till andra. Hon sa att man ska vara koncentrerad på lektionerna. När 

pojkarna beskrev hur en duktig elev skulle vara var det med meningar som ”att man 

jobbar hårt, fokuserar och gör sitt bästa”, sagt av Adam som går grundsär – och som 

Otto från gymnasiesär sa: ”Man gör det som lärarna säger åt en och jobbar lugnt och 

försiktigt…” Deras beskrivningar är mer inriktade på hur eleven är under lektionerna 

medan flickorna även fokuserar på hur eleven är som person och hur personen är mot 

andra.  

Elevernas beskrivningar av hur en duktig elev är liknar den beskrivningen som lärarna 

ger av hur elever ska uppföra sig. Marco som är lärare i gymnasiesärskolan säger att 

uppförande: 

”Handlar mycket om att ta hänsyn till andra, att anpassa sig lite grann efter 

hur många det är i klassrummet, hur högt kan jag prata… Eller kan jag ha 

jättehög musik på så att det stör?”   

Han tycker att uppförande är en viktig del i arbetet och att de på hans arbetsplats 

försöker att baka in uppförande i varje ämne. Lärarkollegan Karin instämmer och säger 

att ”Det är ingen speciell lektion som vi har för ’idag ska vi prata om regler och 

uppförande’ utan det kommer hela tiden.”  
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Bra uppförande  

Vad är bra uppförande enligt lärarna? Både Olle och Emir som är lärarassister och alla 

lärarna Peter, Per, Marco, Karin och Line pratar om arbetsro. Önskvärt uppförande är 

att vara en del av en klassrumsmiljö som fungerar att arbeta i. Det kan handlar om att 

inte skratta åt någon som gör fel, inte lyssna på musik högt som stör eller att inte bruka 

våld mot sig själv eller andra. Eleverna ska förstå sin del i gruppen och att vad den gör 

kan påverka andra. Det är också det som verkar vara en stor del av utmaningen för 

lärarna och den bit som lärarna vill att elevernas ska utvecklas i; att förstå sin del i en 

grupp, i ett sammanhang. Elever ska vara medvetna om vilka normer som är önskvärda 

i sammanhanget.  

Flera av lärarna beskriver hur det i de flesta fallen är svårt för eleven att förstå just det, 

hur hen kan påverka andra med sitt beteende. Läraren Marco säger att ”dom är väldigt 

duktiga på att se vad andra gör men svårt att se sin egen del i det hela”.  Han fortsätter 

med att säga: ”De tänker egoistiskt, att det här är jag, du får faktiskt acceptera det. Så 

här är jag.” Eleverna är i de flesta fallen medvetna om sina utvecklingsstörningar och 

funktionsnedsättningar och eleven vet vad just den behöver för att må bra. Eleverna kan 

resonera och berätta för lärarna hur de vill bli bemötta om de är till exempel arga eller 

vad som kan hända om de inte tar sina mediciner. Eleven Otto berättar att han har 

väldigt svårt att lyssna och koncentrera sig om han inte tar sin medicin och eleven Tina 

berättar hur hon går ut från klassrummet om det till exempel är för mycket folk och 

stökigt.  

Med tanke på att elever som går på särskola har en utvecklingsstörning eller 

funktionsnedsättning så är det vanligt att det kan vara svårt att följa samhällets normer 

för hur en person förväntas uppföra sig. Läraren Marco ger ett exempel på en situation 

som kan vara okej i skolan men inte ute på ett arbete: 

”Man kan inte stå på Willys och jobba med att plocka upp varor och 

stå och skrika och peka finger bakom ryggen för att man tycker 

kunden är dryg… Man kan inte skrika vad som helst, när som helst, 

för i grund och botten så är det ändå så att när skolan är slut så 

försvinner tryggheten för jättemånga av dem.”   

Läraren Peter ger exempel på en elev som inte har det där sociala filtret för vad man 

ska fråga och vilka frågor man inte ska ställa till andra. Peter säger att eleven ställer de 

mest intima frågorna men också att eleven själv delar med sig av sina mest intima 
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historier. I ett arbete efter skolan bör eleven veta vilka frågor som är passande att ställa 

i till exempel matsalen, eller hur hen ska hantera sin impuls att skrika svordomar. Det 

är sådana saker som många av lärarna tar upp som en del av lärarnas arbetsuppgifter. 

Att förbereda eleverna inför världen utanför skolans trygga stängda dörrar. Det gäller 

inte bara att eleverna ska lära sig anpassa sig efter samhällets normer, utan också bli 

medvetna om hur samhället reagerar på människor som sticker ut eller inte beter sig 

som andra. Marco berättar att eleverna bryter samhällets normer både på gott och ont. 

På gott är det att de inte är så brydda om könsroller eller andra normer som samhället 

kan trycka på oss, men:  

 ”På ont kan det vara att de bryter normen i samhället, och då blir det 

konstigt. Alltså vi har förståelse för det här, i tryggheten, men är dom på 

en buss… Då blir alla andra jättechockade. Hur kan en tjej göra så eller 

hur kan en kille vara sådär. De bryter den här normen och då blir det alltid 

konstigt i resten av samhället.” 

Därför är det viktigt att eleverna ska veta vilket uppförande som lärarna förväntar sig 

av dem, säger läraren Karin. Tydlighet och struktur är viktigt. Planeringen av en lektion 

kan förändras snabbt om det uppstår konflikter eller funderingar i klassrummet.  

 

ANALYS 

En ojämn vågskål  

Alla personer som medverkade i min studie var medvetna om att en inte ska behandla 

personer olika beroende vilket kön de har, många av de medverkade påpekade att alla 

är av lika värde och ska behandla på liknande sätt. Dock finns det en skillnad mellan 

könen och denna maktfördelning utifrån genusperspektivet visar att pojkar och flickor 

lägger sin energi på olika saker. Pojkarna på sig själva och flickorna på personer i sin 

omgivning. Pojkarna och flickorna lägger sin energi på olika saker, flickor behöver 

dock lägga ner mer energi på att passa in i skolan och klara av skoluppgifterna. 

Flickorna behöver först lägga energi på att vara en bra kompis, accepterad av 

personerna omkring henne och därefter lägga energi på skoluppgifterna. Pojkarna har 

inte den självklara förväntningen på sig att agera som en bra kompis utan kan lägga all 

sin energi på skoluppgifter. Det självförtroende och den självkänsla som eleverna sedan 

ska bygga upp kan raseras på olika vis: pojkarnas genom att pojken själv handlar 
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felaktigt medan flickan påverkas av hur andra ser och uppfattar henne. Resultatet av 

min studie visar att det trots deras medvetenhet finns skillnader i normer för beteende 

beroende på vilket kön personen har. 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”101   

Varken lärare eller elever säger sig ha olika bemötande gentemot kvinnor/flickor och 

män/pojkar. Genom mina samtal med lärarna och eleverna går det att se att flickor och 

pojkar ändå bemöts och bedöms olika. Beteendenormerna är att eleven ska bete sig som 

en bra kompis, eleven ska hjälpa andra, respektera andra och sig själv i klassrummet 

och samtidigt vilja utvecklas i skolämnena utifrån elevens egna förutsättningar. 

Önskvärt uppförande är att vara en del av en klassrumsmiljö som fungerar att arbeta i. 

Den generella normen både hos lärare och elever är att eleverna ska agera som en ”bra 

kompis”. Normerna för vad som förväntas av eleverna skiljer sig dock mellan könen 

och den eftersträvansvärda normen utgörs av det maskulina beteendet, det vill säga att 

mannen är normen i mina studier. Genom att se hur eleverna beskriver sig själva när de 

är ”duktiga” tycker jag att det går att se att männen har makt över sig själva medan 

kvinnornas makt är mer diffus; deras makt är beroende av deras relation till 

omgivningen. Eleven Tina beskriver hur hon anser en duktig elev ska bete sig:   

”Att man är snäll och hjälper till om det är någon som behöver hjälp och att man 

visar hänsyns till den person som inte mår bra, som känner sig utanför eller 

mobbad.”102 

Det Tina beskriver liknar det beskrivningar som de andra flick-eleverna sa om hur en 

duktig elev ska vara. Eleven Alma beskriver en duktig elev: 

”Att man lyssnar bra och att man sköter sig. Man ska vara snäll mot alla, 

vuxna, ungdomar och barn. Föräldrar också, så ska man vara en schysst 

kompis också, man ska liksom helt enkelt vara en bra person.”103 

                                                      
101 Skolverket Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013, sid 6. 
102 Se ovan sid 32. 
103 Se ovan sid 32. 
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När pojkarna beskrev hur en duktig elev skulle vara var det med meningar som ”att man 

jobbar hårt, fokuserar och gör sitt bästa”, sagt av Adam som går grundsär.104 Den energi 

pojkarna kan lägga på sig själva behöver flickorna sprida ut över andra människor. 

Pojkarna bedöms utifrån sina handlingar och flickorna bedöms utifrån hur deras relation 

till andra fungerar. Flickorna behöver göra dubbelt arbete (både vara en bra kompis och 

klara av skoluppgifterna) medan pojkarna enbart behöver göra ett arbete (klara av 

skoluppgifterna) för att passa in som en bra elev i skolan.  

Teorin om könsmaktsordningen består av två punkter, första punkten är att manligt och 

kvinnligt ska skiljas från varandra. Den andra punkten är att den primära normen ska 

vara mannen. Mannen ska utgöra den norm för vad som anses vara det normala och det 

allmänmänskliga.105 Teorin fokuserar på relationer och beroendeförhållanden mellan 

kvinnor och män.106 I dagens svenska samhälle har kvinnan fått tagit mer plats och 

makten mellan könen blir mer jämlik. Jag tänker mig att könsmaktsordningen går att se 

som våg där den vågskål som är högst upp är normen. I vågskålarna placeras energi 

som måste läggas ner för att passa in i samhället. För den som måste anstränga sig mest 

för att passa in i normen är den som är längst ifrån normen. Minst ansträngning och 

arbete för att passa in är just normen. Historiskt har den högsta vågskålen bestått av 

maskulint beteendet, mannen har varit normen. Idag ska vågskålarna vara jämlika om 

vi ska uppnå en vardag där ena könet inte är normen. Genom min studie kan jag 

konstatera att vågen inte är jämlik på de undersökta skolorna. Inom särskolan är det 

manliga könet normen hos eleverna. Med tanke på att mannen fortfarande är normen 

på en strukturell nivå är inte resultatet oväntat. Enligt lärarassistenten Olle tar elever 

med utvecklingsstörning enklare till sig identiteter som liknar det som visas på tv och i 

media.107  

I skolan blir eleverna bedömda och betygsatta utifrån vad de presterar i skoluppgifter 

och pojk-elever och flick-elever behöver lägga olika mycket energi på att prestera i 

skoluppgifterna. En ”duktig elev” har olika förväntningar på sig beroende om du är 

pojke eller flicka. Pojkarna lägger sin energi på sin egen prestation först och flickorna 

behöver först lägga sin energi på att vara en bra kompis och efter det lägga energi på 

att prestera i skoluppgifterna. Ett exempel som flera av lärarna berättade om handlade 

                                                      
104 Se ovan sid 32. 
105 O Franck, 2007, sid 110. 
106 Månson Per, Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker. Sjunde upplagen 

Norstedts Akademiska Förslag, Finland 2007, sid 245. 
107 Se ovan sid 30. 
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om hur elever bråkar, hur eleverna bråkar kan skilja sig mellan könen. Läraren Karin 

säger: 

”Killarna är mer fysiska och det smäller kanske mer när man är kille, det 

händer bland tjejer också men om man ska generalisera så är det mer 

fysiskt mellan grabbarna och mer psykiskt mellan tjejerna. Mer tjafs och 

drama.”108 

Drama och tjafs förekommer oftare hos flickorna, där relatinerna mellan eleverna spelar 

en stor roll i bråket. Det kan vara något som en sa eller en handling som någon gjort 

som kan utlösa ett långvarigt bråk. Återigen går det att se att relationerna mellan 

personer påverkar flickorna mer än pojkarna. Pojkarnas bråk upplevs inte som lika 

långvariga och dramatiska som flickornas. Om ett bråk tar tid att lösa går det att tänka 

sig att det bråket tar energi och tid från eleverna som de skulle kunna ha lagt ner på 

studier till exempel. Genom att flickornas beteende bedöms och att de förväntas vara 

en schysst kompis kan det möjligen vara en orsak varför flickorna oftast hamnar i bråk 

där relationerna står i fokus. Kan lärarnas och omgivningens förväntningar på eleverna 

påverka hur eleverna sedan bråkar med varandra? Pojkarna förväntas agera impulsivt 

och fysiskt och flickorna ska resonera och analysera sitt och andras beteende. Pojkarna 

lägger inte lika mycket tid på bråk som flickorna. Flickornas beteende och personlighet 

blir synlig genom bråk där hennes relatiner till andra ifrågasätts eller blir bekrfätade. 

Lärarna blir då mer medvetna om hur flickorna beter sig och därför ligger det närmare 

till hands att bedöma flickornas relation till andra än pojkarnas. För flickornas relation 

är mer synliga än pojkarna och blir därför lättare att omedvtet  och medvetet bedöma. 

Lärarna använde ordet ”tjafs” för att beskriva flickornas bråk, ”tjafs” är en synonym för 

ord som ”krångel” eller ”strunt”.  Lärarnas beskrvning av flickornas bråk beskrivs med 

förlöjligande ord. Det går att läsa av att flickornas sätt att bråka är löjligare än pojkarnas, 

och pojkarnas sätt att bråka värderas högre, varvid könsmaktordningen består.  

Ska man se till könsmaktordningen och den vågen där vågskålarna ska vara jämlika, 

kan vi lägga i pojkarnas arbete (prestera i skoluppgifter) i en av skålarna och flickornas 

arbeten (vara en schysst kompis och prestera i skoluppgifter) och då får vi en ojämn 

våg. Den vågskål som är högst upp är pojkarnas. Den innehåller bara en ansträngning 

medan flickornas innehåller två ansträngningar. Både flickorna och pojkarna kan klara 

av skoluppgifterna men flickorna måste göra dubbelarbete, samtidigt som de har större 

                                                      
108 Se ovan sid 29. 
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risk för att misslyckas, för att flickorna kan misslyckas både i att vara en schysst kompis 

och i skoluppgifter medan pojkarna riskerar att misslyckas enbart i skoluppgifterna. 

 

Påverkar lärarna elevernas syn på hur en man och kvinna förväntas vara?  

Det går att urskilja ett visst mönster, främst bland lärarna, när det gäller könsroller – 

även om både eleverna och lärarna berättar att vilket kön en person har inte spelar någon 

roll. Alla ska behandlas lika oavsett. Elev-flickorna beskriver i större grad att en duktig 

elev är en elev som hjälper andra; även vid samtal om beröm talar flickorna mer om att 

ta ansvar för andras mående som en bra egenskap. Denna beskrivning av hur en duktig 

elev är stämmer in på den beskrivning som lärarna ger av hur en kvinnlig lärare är. 

Läraren Marco säger: 

”Ja, överlag kan jag tycka många beter sig mot de kvinnliga pedagogerna 

som att de är mer ”mammor” och att manliga pedagoger är kompisar… 

Tryggheten, strukturen, mamma ska alltid finnas där och våra elever har 

inte alltid en mamma som liksom… Då blir det här en extra trygghet, att 

den här kan jag lita på. Att man har en stöttepelare på något sätt.” 109 

Eleverna förväntar sig att de kvinnliga lärarna ska ta ett större ansvar för elevernas 

välmående de manliga lärarna. Pojkarna beskrivs i många fall som mer fysiska och i 

vissa fall även våldsammare än flickorna. Detta stämmer till viss del överens med hur 

de manliga lärarna beskrivs – inte att de är våldsamma men mer fysiskt lekfulla med 

eleverna. Likaså när pojkarna beskriver hur en duktig elev är refererar de till hur de 

agerar på lektionerna, medan flickorna refererar till att vara en schysst kompis. Lärarnas 

egna beteenden gör att könsmaktordningen upprätthålls, eleverna har olika 

förväntningar på sig och i skolan gynnas pojkarna av det. Lärarna anser att duktiga 

elever har bra studieresultat och elever som är ambitiösa är det utifrån sina 

förutsättningar. Pojkarna ställer inte till med tjafs och pojkarna anser att en duktig elev 

är en som fokuserar på sian egna skolprestationer inte på andra personer omkring 

honom.  

 

                                                      
109 Se ovan sid 29. 



 

39 

METODDISKUSSION  

Trovärdighet   

”Hur vet man att man får veta vad intervjupersonen egentligen menar?”110 Steinar 

Kvale och Sven Brinkmann skriver i boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” om 

validiteten och reliabiliteten i forskningsintervjun. Vad en person egentligen menar går 

inte att veta, och inte heller om den situation personen berättar om verkligen ägde rum 

så som personer berättar eller om personen skulle ändra sitt svar beroende på vilken 

person som ställde frågan. Det resultat som jag fick ut av intervjuerna anser jag går att 

generalisera till viss del. Detta eftersom att svaren stämde in på varandra och att det 

som de intervjuade sa likande de andra intervjupersonernas svar. Det var inget svar som 

stack ut från mängden utan det gick att se ett mönster i vad både lärarna och elevernas 

svarade. Dock tror jag inte att en annan person som utfört min studie på samma vis hade 

fått exakt samma svar.  

Jag har arbetat inom gymnasiesärskola under några år och har erfarenhet från 

arbetsplatsen och eleverna som går där. Det gör att jag har en förförståelse kring hur 

jag ska bemöta ungdomar med funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar, och 

hur det är att arbeta på gymnasiesärskola (och grundsärskola). Under observationerna 

var jag delaktig i deras vardag och kunde bekanta mig med dem på ett enkelt sätt. Om 

en annan person utan min erfarenhet skulle utföra samma deltagande observationer 

hade den kanske inte haft det lika enkelt att få kontakt med eleverna och därmed inte 

fått liknande svar på frågorna som jag fick. Detta just på grund av att relationen jag 

byggde upp med eleverna under dagarna jag observerade var betydande inför 

intervjuerna. Jag anser att min erfarenhet från gymnasiesärskola gynnade min studie 

och gjorde att resultatet från intervjuerna kunde kopplas ihop med syftet. Om en person 

utan min erfarenhet skulle göra studien skulle den troligtvis inte få samma resultat. Om 

det däremot är en person med likande erfarenhet som jag tror jag att den personen skulle 

få ett likande resultat som jag.  

Vid intervjuerna valde jag att, förutom att ställa de frågor jag hade bestämt i förväg, 

fråga saker kring vad de berättade. Jag bad att de skulle förklara djupare hur de menade 

och gärna ge exempel. Jag gjorde det för att de skulle få förtroende för mig och på så 

vis slappna av och dela med sig av sina erfarenheter. Jag ville åt så ärliga svar som 

                                                      
110 Kvale Steinar och Brinkmann Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 3: Lund, 

Studentlitteratur 2014, sid 274. 
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möjligt och för att lärarna och eleverna skulle känna att de kunde berätta så ärligt som 

möjligt valde jag att ge dem tid och utrymme för det. Lärarnas intervjuer blev drygt 1-

1,5 timme långa och elevernas intervjuer var runt 20-30 minuter. Av samma anledning 

valde jag att observera några dagar i klasserna som eleverna och lärarna var i. För elever 

i särskola är det extra viktigt att de får förtroende för mig och känner sig trygga. En 

intervju som håller på i 30 min kanske inte låter så långt för oss normalstörda men för 

en elev som har en utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning kan 30 minuter 

upplevas som långt. Jag är glatt överraskad över elevernas deltagande, då de gav mig 

berättande svar och jag upplevde dem som öppna och ärliga. I några fall kunde jag 

uppleva nervositet och en viss oro att svara ”fel” på någon fråga, men på det stora hela 

slappnade eleverna av och kunde ge användbara svar. I resultatet har jag inte använt 

mig av materialet från observationerna då jag anser att det var en för kort studie för att 

se ett mönster bland lärare och elever. Dock var observationerna en bra grund för min 

relation med främst eleverna men också lärarna.  

Under samtalen med lärarna och eleverna uppkom många nya frågor som inte var 

bestämda i förväg. Intervjun blev som ett samtal och intervjufrågorna blev ramen för 

att hålla oss till ämnet. Jag fick under intervjuerna med eleverna formulera om frågorna 

så att de anpassades efter elevens förståelseförmåga. Vid alla utom en intervju upplevde 

jag att de medverkade förstod var min studie handlade om, men vid en av intervjuerna 

upplevde jag att den intervjuade var nervös och därmed inte helt mottaglig för varken 

frågor eller förklaring av innehållet av frågorna. Under de lektionerna jag medverkade 

på ansåg jag att hen förstod innebörden av studien men hens förtåelsesituvation 

förändrades när väl intervjun utfördes. Den personen hade skrivit under samtyckes-

brevet och frivilligt medverkat i studien, det visar att även om personerna skriver på går 

det inte att garantera att personen är medveten om vad studien handlar om. Den 

intervjun resulterade i att det inte fanns så mycket användbart data insamlat.  

En nackdel med att ge lärarna och eleverna tid och utrymme vid intervjuerna var att det 

blev mycket material att bearbeta efteråt, vilket tog lång tid. Det blev mycket material 

över som inte kommer att användas – material som skulle kunna analyseras utifrån 

andra frågeställningar. En annan nackdel var att materialet blev spretigt; istället för att 

göra kortare intervjuer med fokus på bara några få frågor valde jag att ha frågor som 

berörde många ämnen. Jag hade kunnat vara mer effektiv med färre frågor och kortare 

intervjuer, då hade jag kunnat ha fler intervjudeltagare med istället. Fördelen är att jag 

fick lärarna och eleverna att öppna sig och jag anser att materialet jag fick ut var 

användbart.  
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RESULTATDISKUSSION  

Från tidig ålder lär sig flickorna priotiera relationer och pojkarna sig själva 

Mitt resultat visar att det går att se olika förväntningar på beteende hos flickor och 

pojkar. Det finns gemensamma normer för hur eleverna förväntas beteende sig och det 

finns normer huruvida eleven är pojke eller flicka. Det resultat som jag fick fram liknar 

vad forskarna Elisabet Öhrn, Ann-Sofie Holm, Maria Wester, Ingegerd Tallberg 

Broman och Philip Hwang och Björn Nilssons resultat visar när det handlar om genus 

och beteende. En person med utvecklingsstörning har svårare att förstå sig på saker och 

situationer som händer omkring dem, de har också svårt att lära sig nya saker och de 

flesta har svårare att minnas vardagliga händelser än normalstörda. 111  Det gör att 

utgångsläget skiljer sig markant mot de skolor där Elisabet Öhrn, Ann-Sofie Holm, 

Inegerd Tallberg Broman och Maria Wester utfört sin forskning.112 Då deras studier är 

utförda på skolor med ”normalstörda ungdomar” och min är utförd på grundsärskola 

och gymnasiesärskola. Trots att utgångsläget skiljer sig från de valda skolorna går det 

att se likande beteendemönster i min undersökning och den tidigare forskningen.  

Maria Wester skriver att uppförande normer kan ses som oskrivna regler för hur vi 

människor bör uppföra oss.113 Normerna som kom fram i min studie var att eleven ska 

vara medveten, om sig själv och andra. Eleven behöver visa hänsyn till sin omgivning 

samtidigt som hen ska kräva hänsyn tillbaka gentemot sig själv. Enligt eleverna är en 

duktig elev en snäll elev som lyssnar till vad läraren säger och bryr sig om personerna 

omkring en. Enligt lärarna är en ambitiös elev en elev som har viljan att utvecklas och 

som hela tiden försöker göra sitt bästa. Forskarna Hwang och Nilsson skriver att 

pojkarna och flickorna uppmuntras leka olika lekar redan från tidigt ålder, pojkarna ska 

leka aktiva lekar och flicka ska leka lekar med fokus på relationer. Redan från tidig 

ålder lär sig alltså flickorna att relationer är viktigt och bör prioriteras medan pojkarna 

fokuserar på sig själv och sin aktivitet. 114  Likaså skriver författarna att flickorna 

förväntas anpassa sig till den miljö som de befinner sig i. Flickorna får ta efter de 

normer som redan finns. 115  

                                                      
111 Jämför ovan, sid 5. 
112 Se under kapitel ”tidigare forskning”, ovan sid 13. 
113 Se ovan sid 17. 
114 P Hwang och B Nilsson, 2014, sid 185. 
115 Ibid sid 190. 
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”Vansinnigt duktig i matte” och ”som en liten dam” 

Normerna för hur en flick-elev och pojk-elev förväntas bete sig är olika enligt mina 

resultat. Både eleverna och lärarna i min studie berättar att vilket kön en person har inte 

spelar någon roll, att alla ska behandlas lika oavsett. Men det går att se ett mönstrar som 

visar skillnad på bemötande och beteende beroende vilket kön personen har. Det 

handlar om att normerna som en flicka och en pojke förväntas bete sig efter är olika. I 

den tidigare forskningen kan vi läsa att mannen varit normen och om personer vetat om 

i förväg att någon handling eller prestation varit utförd av en man har det betraktats som 

högre och bättre än om det presenterats att det varit utfört av en kvinna. Vetskapen om 

att författaren till en text varit en man gav texten mer trovärdighet än om författaren 

varit kvinna. Normen och det eftersträvsamma är mannen. Om mannen är normen har 

han också makten. 116 

Öhrn och Holm skriver att lärarna beskriver eleverna olika beroende av deras kön och 

i mina resultat går det att läsa att både eleverna och lärare påverkas av vilket kön 

personen har när de bemöter eller talar om personen. I Öhrns och Holms studie 

beskriver lärarna pojk-eleverna som ”skärpta” och ”vansinnigt duktig i matte” medan 

flick-eleverna beskrivs som ”så fin” och ”som en liten dam”.117 Det liknar det som kom 

fram i min studie, att när eleverna beskriver vad en duktig elev är refererade pojk-

eleverna till hur de presterar på lektionerna medan flick-eleverna refererade till att vara 

en schysst kompis. På likande sätt som eleverna i Öhrn och Holms studie och i min 

studie är pojkarnas förmågor kopplade till kunskap och prestation medan flickornas är 

mot deras utseende och hur de bete sig mot andra. Flickorna ska ta ansvar för andra i 

klassrummet och flickorna ska bete sig som en dam och ska vara en schysst kompis. 

Att flickor tar ansvar i klassrummet är också något som Maria Wester beskriver i sin 

studie. Wester skriver att de högljudda rösterna och att motsätta sig lärarnas tillsägelser 

är ett maskulint mönster medan ansvarstagande är ett feminint mönster och att det också 

anses vara feminint att vara hjälplös och inte kräva sin rätt i klassrummet. 118 Att agera 

som en liten dam och som en schysst kompis går att koppla ihop med ansvarstagande. 

Genom att vara en bra kompis, ansvarar du för att andra ska ha det bra omkring dig.  

                                                      
116 Ibid sid 184. 
117 Se ovan sid 15.  
118 Se ovan sid 18. 
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Leva upp till förväntningarna 

I mitt resultat går det att läsa att vara en schysst kompis är lika med en duktig elev119. 

Är då flickorna oftare duktigare elever än pojkarna? Bedöms flickorna genom sitt sätt 

att vara kompis på medan pojkarna bedöms genom vad de presterar på uppgifter? 

Betygen bedöms genom att prestera på skoluppgifter men på särskolan uppmuntras det 

mer att vara en ”bra person”, men om flickorna förväntas vara en bra person/schysst 

kompis från början, är det svårare att leva upp till förväntningarna mot hur det är för 

pojkarna som kan fokusera på skoluppgifter först och först därefter på att bli en schysst 

kompis? Måste flickorna fokusera på att förbli en schysst kompis och sedan lägga 

energi på skoluppgifterna? Vilka konsekvenser kan det medföra för flickorna genom 

att de blir bedöma på vilken person de är och inte vad de presterar? Flickorna måste 

lägga ner mer energi för att uppnå normen i skolan, kan det resultera i att flickorna har 

närmare till utbrändhet i skolan än pojkarna?   

Philip Hwang och Björn Nilsson beskriver hur personer bedömer något som bättre 

enbart utifrån vetskapen att det är utfört av en man. Två lika texter som bedömdes och 

enbart genom att säga att ena texten var skriven av en man blev den texten bedömd som 

mer trovärdig än samma text som sades vara skriven av en kvinna.120 Det visar att 

personer anser män vara bättre än kvinnor, eller i alla fall har mer trovärdighet än 

kvinnor. Öhrn och Holm skriver att när pojkar når framgång i skolan förklaras det med 

att pojkarna har ett genuint intresse medan flickornas framgång förklaras med att de har 

studerat väldigt mycket. Likaså om misslyckande i skoluppgifter, då förklaras 

pojkarnas misslyckande med att ”de egentligen har mer potential än de visat” medan 

flickornas förklaras med ”bristande förmåga” och ”bristande självförtroende”. 121 

Utgångspunkten är att pojken har automatiskt mer kunskap än flickan som måste 

studera sig till samma kunskap som pojken redan anses besitta. I mina resultat går det 

inte att se något könsrollsmönster om elever klarar eller inte klarar av uppgifterna i 

skolan men mina resultat visar hur eleverna lägger sin energi på olika saker i skolan. 

Holm och Öhrn beskriver föreställningarna hos lärare angående elevers misslyckande 

med skoluppgifter, när flickorna misslyckas kopplas det ihop med att de har bristande 

förmåga och självförtroende medan pojkarnas misslyckanden anses ha att göra med att 

pojk-eleverna egentligen har mer potential än vad de faktiskt visat.122 Även när både 

                                                      
119 Se ovan sid 29. 
120 P Hwang och B Nilsson, 2014, sid 184. 
121 Ovan sid 15.  
122 A-S Holm och E Öhrn 2014, sid 79-98. 
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flick och pojk-elever misslyckas i en skoluppgift anses pojkarna fortfarande vara bättre 

än flickorna. 

Pojkarna har en avslappnad relation till studierna och flickorna fjäskar  

Det går också att se ett mönster i resultaten, när lärarna beskriver manliga och kvinnliga 

lärare. Sättet lärarna beskriver varandra liknar det sätt som de beskriver och uppfattar 

pojk- och flick-elever. Likande beskrivningar av lärarna går att läsa i texten skriven av 

Ingegerd Tallberg Broman. Det går att se ett mönster i hur elevernas beskrivningar om 

hur en duktig elev är och vad eleverna tror en lärare uppskattar hos en elev och elevernas 

svar liknar de könsroller som visas i Öhrn och Holms, Tallberg Bromans och Westers 

texter. Elisabet Öhrn och Ann-Sofie Holm skriver också att det finns ett mönster där 

flickor förväntas studera mer än pojkar och flickorna beskrivs som ”de bryr sig mer” 

om studierna och ”är mer seriösa” mot studierna än pojkarna. Pojkarna beskrivs ha en 

mer avslappnad relation till studierna. 123 Maria Wester skriver att pojkarnas röst hörs 

högre och oftare under lektions tid. Pojkarna är mer benägna att säga emot lärarnas 

tillsägelser. Flickorna beskrivs som ansvarstagande och tar ansvar för andras handlingar 

och kan säga till andra elever om de uppför sig störande.124  Flickor upplevs studera 

mer än pojkarna, och jag tror en förklaring till det kan vara att just flickor måste lägga 

ner mer energi på att studera, men först efter att ha visat sig vara en bra kompis och 

blivit accepterad av omgivningen. Deras studerande kanske blir synligare för att de gör 

ännu en ansträngning i att studera än pojkarna. Något som både Elisabet Öhrn, Ann-

Sofie Holm och Maria Wester tar upp är att ”smöra” och ”fjäsk”. Fjäsk och att smöra 

var något som skapade starka reaktioner bland eleverna, det ses som något negativt. 

Öhrn och Holm skriver att linjen mellan trevligt bemötande och fjäsk är väldigt tunn.125 

Wester skriver att pojkarna uttrycker att flickorna är den grupp som fjäskar mest.126 Om 

en flicka bedöms som en schysst kompis i klassen, gör det att hon måste vara extra 

trevlig mot läraren jämfört med pojkarna? Är det därför flickorna anses fjäska mer än 

pojkarna? Pojkarnas betyg kommer inte påverkas huruvida de är schyssta personer eller 

inte, medan flickorna kommer bedömas efter det. Samtidigt ses det som något negativt 

att fjäska, flickorna ska alltså vara ansvarstagande och trevliga för att bli ansedda som 

bra elever men risken finns samtidigt att hennes beteende blir negativt bedömt, och att 

                                                      
123 Se ovan sid 16. 
124 Se ovan sid 18-19.  
125 Se ovan sid 15. 
126 Se ovan sid 18. 
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gränsen är hårfin. Ifall en flicka förväntas vara en schysst kompis mot klasskompisarna 

och pojkarna inte förväntas det, är det då pojkarnas ramar för vad en schysst kompis är 

som flickorna ska anpassa sig efter? Flickorna ska anpassa sig till den miljö som det är 

och vad för sorts kompis en ska vara. Det blir att normen är mannen. Som det har 

nämnts tidigare finns det inget svart och vitt hos manliga och kvinnliga normer, utan 

självklart finns det flick-elever som besitter maskulina beteenden och pojk-elever som 

har feminina beteenden. Det som går att se är att det manliga beteendet och den manliga 

normen är det som värderas högst. Författaren Tallberg Broman skriver att de kvinnliga 

normerna drar ner pojkens status medan en flicka som beter sig efter de manliga 

normerna kan få högre status. De kvinnliga normerna har lägre status än mannens 

normer.127 Flickorna måste lägga ner mer energi på sina skoluppgifter för att uppnå 

samma resultat som pojkarna. Det är inte för att flick-elever är mindre smarta utan att 

de har fler förväntade uppgifter att upprätthålla i skolan, både det sociala och 

skoluppgifterna. Pojkarna har bara skoluppgifter. Det går att läsa i den tidigare 

forskningen att flickor upplevs studera mer än pojkar, och enligt mitt resultat går det att 

förstå varför. 128  Om flickorna ska klara av både de sociala uppgifterna och 

skoluppgifterna krävs det att de lägger ner mer energi på det än pojkarna. 

Förväntningarna på flickorna är dubbelt så stora som på pojkarna.  

Likheter mellan lärarna och eleverna  

I resultatet går det som sagt att läsa att eleverna som är flickor beskriver i större grad 

att en duktig elev är en elev som hjälper andra, också vid samtal om beröm talar 

flickorna mer om att ta ansvar för andras mående som en bra egenskap. Denna 

beskrivning av hur en duktig elev är stämmer in på den beskrivning som lärarna ger av 

hur en kvinnlig lärare är. Att den kvinnliga läraren har mer ansvar för elevernas 

välmående än de manliga lärarna. Eleverna som är pojkar beskrevs i många fall som 

mer fysiska och i många fall som våldsammare än flickorna, det stämmer till en viss 

del med hur de manliga lärarna beskrivs. Inte att de är våldsamma utan att de är fysiska 

lekfulla med eleverna. I mitt resultat säger både lärare och elever att de inte bryr sig om 

kön, och att de arbetar med att inte behandla varandra olika beroende av vilket kön den 

andra har. Det framkommer trots detta att främst lärarna behandlar eleverna olika 

beroende vilket kön de har och att det resulterar i att eleverna har olika uppfattningar 

om vilka förmågor som värderas högt beroende på vilket kön de har. Detta mönster som 

går att se i min studie går också att finna i Öhrn och Holms, Tallberg Bromans, Westers, 

                                                      
127 I Tallberg Broman, 2002, sid 89. 
128 I Tallberg Broman, 2002, sid 110, A-S Holm och E Öhrn 2014, sid 85. 
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Hwangs och Nilssons studier, dvs. flickor/kvinnor ska ta ansvar för andras mående och 

handlingar medan pojkar/män ska ta ansvar för sitt mående och sina handlingar. 

Kvinnor ska fokusera på relationer mellan människor. Med mitt resultat och med de 

andra forskarna som presenteras i detta arbete går det att se att normerna skiljer sig för 

hur en elev ska bete sig om hen är en flicka eller pojke. Om en pojke misslyckas i skolan 

är det i en skoluppgift han misslyckas med och när en flicka misslyckas i skolan är det 

inte kopplat till skoluppgift utan det är kopplat till henne som person. Flickor bedöms 

utifrån vilken person de är och pojkar bedöms utifrån vad han har presterat i 

skoluppgifter. 

Normer kan förändras och förändring av normer sker motstridigt mot de krafter som 

vill behålla normen. Den generella normen i samhället samt skolan är att mannen är 

normen, ska förändring ske behövs aktiva val och handlingar utföras. 129 Om vi tänker 

oss den vågskål som beskrevs i analysen, att flickorna har två arbeten i skålen och 

pojkarna ett arbete, ska då det aktiva valen handla om att lägga till ett arbete i pojkarnas 

skål, eller ta bort ett arbete från flickornas skål? Ska våra elever enbart fokusera på att 

klara av skoluppgifterna eller ska våra elever fokusera både på skoluppgifter samt 

fokusera på relationer, att vara en bra kompis?  

För att bli godkänd i skolan behöver eleverna klara av skoluppgifterna som bedöms, 

och de beteendenormer som finns på skolan handlar om att eleverna ska vara en bra 

kompis. Lägger man ihop dessa två, blir det en elev som ska klara av skoluppgifterna 

samt vara en bra kompis. Svaret på frågan ovanför blir därför, att det är pojkarnas skål 

som ska förändras, i den vågskålen ska ett arbete läggas i, att vara en bra kompis. Har 

både flickorna och pojkarna samma förväntningar på sig kommer de bedömas utan att 

deras kön har något med det att göra. En jämlik skola. En sista fundering, om vi lägger 

i två arbeten i båda elevernas vågskålar, ökar risken att fler elever blir utbrända för att 

eleverna får fler förväntningar på sig? Eller kan det leda till att eleverna 

uppmärksammar relationerna mellan varandra och tar hand om varandras välmående 

och att det i slutändan ger en miljö som minskar stress och ökar elevernas välmående? 

                                                      
129 Nordenmark Love och Rosén Maria, Lika värdet, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola 

och skola, Upplagan 1: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008, sid 56. 
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Gymnasiesärskola och grundsärskolan 

I styrdokumenten står det att skolan ska arbeta utifrån en demokratisk grund där kvinnor 

och mäns rättigheter ska vara lika. Skolan ska arbeta för jämställdhet och uppmuntra 

elever att utveckla sina intressen utan fördomar förknippat med personens kön. Mitt 

resultat visar att det finns olika normer för förväntat beteende hos eleverna knutna till 

om de är flickor eller pojkar. Relationen mellan elev och lärare som idag värderas högt 

inom både den undersökta gymnasiesärskolan och grundsärskolan bör fortsatt värderas 

högt och lärarna bör bli medvetna om hur de själva agerar mot eleverna och sina 

kollegor. Lärarna säger att de inte bryr sig om kön och att de inte behandlar elever eller 

kollegor olika beroende av kön men mitt resultat visar att sådana skillnader ändå finns 

i såväl lärares som elevers tal. Lärarna behandlar pojkar och flickor olika och enligt 

styrdokumenten ska lärare utgå från ett fördomsfritt bemötande mot eleverna. Genom 

mina resultat kan lärare inom särskola och särgymnasiet förhoppningsvis bli medvetna 

om vad det är för normer som förmedlas till och om respektive kön, dvs hur en flicka 

och pojke förväntas bete sig. De kan ta del av studien som visar att flickor och pojkar 

bedöms på olika grunder, för om lärarna bli uppmärksammade på detta kan de arbeta 

för att motverka det. I styrdokumenten står det att eleverna ska utvecklas utan fördomar 

om vad som är manligt och kvinnligt. Lärarna ska ge utrymme och skapa en miljö för 

eleverna att utvecklas utan fördomar. Det första steget kan vara att acceptera att i 

dagsläget agerar lärare efter fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Med 

resultatet framkommer inga metoder att bygga upp en utvecklande miljö för eleverna 

utan fördomar om manligt och kvinnligt men med resultatet går det att visa att 

personalen på skolor bör vara medvetna om att det finns ett mönster om de olika 

förväntningarna på eleverna beroende av elevernas kön.  

Förslag till vidare forskning inom särskola 

Jag skulle vilja se fortsatt forskning inom det området som jag studerat. Vi behöver 

fortsätta med en bred forskning inom särskolan och fortsätta fokusera på eleverna. En 

större studie under längre tid med fler medverkande. Fokus ska ligga på genus och hur 

lärare bemöter elever samt hur eleverna själva uppfattar sig. Den generella 

uppfattningen i min studie både hos elever och lärare var att alla är lika värda och ska 

behandlas lika, trots det fanns det en skillnad i lärarnas och elevernas förväntningar på 

eleverna. Eleverna som går på särskola ska efter utbildningen ut i arbetslivet och delta 

i vardagen och bör inkluderas i forskningen. Därför anser jag att forskningen bör 
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fokusera mer på särskola, eleverna och lärarna. Lärarna ska uppmuntra eleverna till att 

vara sig själva, tycka om sig själva och jag anser att forska inom detta område är ett 

steg i en riktning mot en mer accepterande vardag och en vardag det finns plats för fler 

olikheter och mindre plats för kränkande behandlingar och bemötande av olikheter.   



 

49 

REFERENSER 

 

Bartholdsson, Åsa, Den vänliga maktutövningens regim. Om normalitet och makt 

i skolan, Liber, Stockholm 2010 

Berthén, Diana, Förberedelser för särskildhet - Särskolans pedagogiska arbete i 

ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Doktorsavhandling, Karlstad universitet, 

Karlstad 2007  

Franck, Olof, Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt, 

Studentlitteratur, Lund 2007 

Tallberg Broman, Ingegerd, Pedagogiskt arbete och kön med historiska och 

nutida exempel, Studentlitteratur, Lund 2002 

Gustavsson Eriksson, Anna-Lena, En särskola i förändring – en studie om 

specialpedagogiskt reformarbete, Linköpings universitet, Linköping 2014 

Kvale, Steinar, och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 

Upplaga 3: Studentlitteratur, Lund 2014 

Skolverket Läroplan för gymnasiesärskolan, Edita Västra Aros AB, 2013  

Mineur, Therese, Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardagen 

och tillhörighet i gymnasiesärskolan, Högskolan Halmstad, Örebro universitet, 

2013 

Månson, Per, Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker, 

Sjunde upplagen Norstedts Akademiska Förslag, Stockholm 2007 

Nordenmark, Love, och Rosén, Maria, Lika värde, lika villkor? Arbete mot 

diskriminering i förskola och skola, Liber, Stockholm 2008 

Hwang, Philip, och Nilsson, Björn, Gruppsykologi – för skola, arbetsliv och fritid, 

Natur och kultur, Stockholm 2014 

Quennerstedt,, Ann, Hartcourt, Deborah, och Sargeant, Jonathon, ”Forskningsetik 

i forskning som involverar barn” Nordic Studies in Education Vol. 34, 2012 Oslo, 

sid 77–93 

Wester, Maria, Hålla ordning, men inte överordning, köns och maktperspektiv på 

uppförandenormer i svenska klassrumskulturer, Umeå universitet, Umeå 2008 



 

50 

Öhrn, Elisabet, och Holm, Ann- Sofie (red), ”Diksussioner om prestationer, 

begåvning och arbete” Att lyckas i skolan, om skolprestationer och kön i olika 

undervisningspraktiker, Acta Göteborgs universitet, Göteborg, 2014 sid 79-98 

Internet  

Alla internet sidor är hämtade den 2 juni 

2017 Framtidsutveckling i Sv, 

http://www.gymnasieguiden.se/informeras/gymnasiesaerskolan  

Skolverket Grundsärskolan 

https://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola 2 februari 

2017 

 

FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  Riksförbundet för barn, 

unga och vuxna med utvecklingsstörning http://www.fub.se , senaste uppdaterad 30 

mars, 2017. 

Om teatern Glada Hudik teater  http://www.gladahudikteatern.se/om-teatern/ 2017  

Mifforadio ”byt liv!” avsnitt 5 av 30 https://urskola.se/Produkter/154068-Mifforadio-

Byt-liv, 2009  

 

Bergman Sophia, Sivre Claes-Erik, Marton Balint, Delic Nancu. Folk har kallat oss 

miffon – nu visar vi vad vi kan Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/folk-har-kallat-oss-

miffon-nu-visar-vi-vad-vi-kan 27 augusti, 2013 

 

Halling, Irina Om utvecklingsstörda och normalstörda. Kvalitets bloggen, rätt och fel, 

frågor och svar. Expressen.se 27 April 2011, 

http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/om_utvecklingsstorda_och_nor

malstorda/ 

 

Vad är personliga pronomen?  Ordklasser i svenska språket, upphovsrätt Peter U 

Larsson http://www.ordklasser.se/personliga-pronomen.php 2016.  

Om kön och genus Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg universitet, 

http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/  31 mars 2016  

Sökbaser för forskning 

https://eric.ed.gov/ 

http://www.gymnasieguiden.se/informeras/gymnasiesaerskolan
https://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola
http://www.fub.se/
http://www.gladahudikteatern.se/om-teatern/
https://urskola.se/Produkter/154068-Mifforadio-Byt-liv
https://urskola.se/Produkter/154068-Mifforadio-Byt-liv
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/folk-har-kallat-oss-miffon-nu-visar-vi-vad-vi-kan
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/folk-har-kallat-oss-miffon-nu-visar-vi-vad-vi-kan
http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/om_utvecklingsstorda_och_normalstorda/
http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/om_utvecklingsstorda_och_normalstorda/
http://www.ordklasser.se/personliga-pronomen.php
http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
https://eric.ed.gov/


 

51 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7962   

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7962


 

52 

BILAGOR  

Frågor till intervjuerna  

Mina frågor till eleverna: 

 Ambition – Vad är det att vara ambitiös? Alltså att vara en duktig elev  

 Hur är man en duktig elev?  

 Hur kan man visa att man är en duktigt elev? 

 Vill du vara en duktig elev? Varför, varför inte.  

 Tillrättavisningar 

 Brukar du göra som lärare säger när du blir tillsagda? Varför eller varför inte?  

 Vad kan en lärare säga åt en om?   

 Vad är det värsta en elev kan göra i klassrummet?  

 Vad är det värsta en lärare kan göra?  

 Beröm  

 Vad är beröm?  

 Har du fått beröm av lärarna? Om vad? 

 Vad brukar lärarna ge eleverna beröm om?  

 Finns det något som lärarna inte kan eller ska berömma er eleverna om ? 

 Tycker du att flickor och pojkar får beröm om olika saker? Varför, varför inte. 

 Hur gör man om man vill parta i klassrummet?  

 Kan man göra på något annat vis? 

 Hur tror du lärarna väljer ut vilken som får prata i klassrummet?  

 Vad kan man prata om i klassrummet? ’ 
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 När får en elev prata i klassrummet?  

 När får en lärare prata i klassrummet? Finns det någon gång en lärare inte få 

prata i klassrummet? 

 Hur gör du om du vill ha hjälp i klassrummet? 

 Finns det fler sätt man kan få hjälp? 

 Våld – 

 Vad är våld? Beskriv 

 Har du upplevt våld i klassrummet? Vad hände? 

 Bråk, tycker du att flickor och pojkar bråkar om olika saker? 

 Varför, varför inte.  

 Finns det någon situation där det är okej att använda våld i klassrummet?  

 Tycker du det är okej att skoja i klassrummet?  Finns det en gräns i hur mycket 

man kan skoja? Är det något man inte kan skoja om?  

 Skojar flickor och pojkar om olika saker?  

 Skojar det kvinnliga lärare och manliga lärarna om olika saker?  

 Svär du ? använder du svordomar ? Vilka svordomar brukar du använda dig av? 

Finns det några du inte använder? Varför, varför inte? 

 Svär lärarna ?  Tycker du det är okej att lärare svär ?  varför, varför inte?  

 Kan elever kritisera lärare? 

 Kan du säga till en lärare om du tycker den har gjort något fel?  

 Är det något du vill säga innan vi avslutar ?  

 

Mina frågor till lärarna  

 Ambition – Vad är att vara ambitiös?  
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 Hur beter sig en ambitiös elev? 

 Att vara ambitiös och att uppföra sig, är det samma sak? Inte, varför, om ja, 

varför. 

 Hur ska elever uppföra sig i klassrum?  

 Ska lärare säga till elever att uppföra sig, tycker du? När?  

 Hur tillåtet (i klassen) är det att vara ambitiös som elev? 

 Vad är det värsta en elev kan göra i klassrummet? 

 Uppföra sig, hur anser du en flicka ska uppföra sig och hur anser du en pojke 

ska uppföra sig? 

 Kan du uppleva att du har olika krav på flickor och pojkar i klassen? 

 Finns det egenskaper som du anser vara mer kvinnliga / manliga ? 

 Vad är det värsta en lärare kan göra i klassrummet? 

 Beröm  

 För vad berömmer du elever? 

 I vilka situationer berömmer du eleverna? 

 Beskriva någon situation som det inte är okej att berömma eleverna? 

 Finns det situationer som det är okej att berömma flickor och pojkar? 

 Våld- vad är våld?  

 Fysisk våld, psykisk våld? Hot? Hur kan det se ut ? Ge exempel  

 Hur kan en våldsam situation i klassrummet se ut? 

 Finns det någon situation där det är okej att använda våld i klassrummet?  

 Skiljer det sig mellan hur flickor och pojkar använder sig av våld i klassrummet? 

 Om en flicka och pojke bråkar, skiljer det sättet sig åt jämfört med pojke pojke, 

flicka flicka.  
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 Om ja, ge exempel.  

 Hur arbetar ni för att få eleverna att känna sig trygga i klassrummet? 

 Hur får ni elever att svara på frågor i klassrummet, som ni ställer till alla?  

 Vilka problem kan ni stöta på om ni ställa en fråga rakt ut i klassrummet? 

 Att be och få hjälp – Hur ska en elev göra för att få hjälp? 

 Hur gör ni för att hjälpa elever? 

 Om de inte vill ha hjälp men ni kan se/förstå att de behöver hjälp, hur går ni till 

väga? 

 Hur kan lek mellan eleverna se ut i klassrummet? 

 Är det okej att leka i klassrummet?  

 Finns det en gräns när det inte är okej? Hur kan en sån situation se ut? 

 Skiljer sig sätten åt där pojkar och flickor leker? Om ja, exempel.  

 Skiljer sig sätten åt om det är pojke och flicka som leker? 

 Hur ser du på att använda svordomar och könsord i klassrummet?  

 Vilka är svordomar hör ni mest av i klassrummet? 

 Beskriv en situation när det okej att använda svordom och en när det inte är okej. 

 Ser du någon skillnad i svordomsanvändande mellan flicka och pojke? 
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Brev till elever och vårdnadshavare  

Förfrågan om att medverka i undersökning  

Mitt namn är Cecilia Persson och jag är lärarstudent på Högskolan Dalarna. Min 

inriktning är samhällskunskap och religionskunskap mot gymnasiet. Jag undrar om du 

skulle vilja vara med i en undersökning för mitt examensarbete. Jag behöver ha både 

din underskrift och din målsmans underskrift om du vill medverka. Mitt examensarbete 

handlar om elevers och lärares syn på könsroller i förhållande till språk och 

uppförandenormer i klassrummet. Jag har valt att göra undersökningen på 

särgymnasium för att jag själv arbetar på särgymnasium och vill bidra med kunskap 

inom särgymnasiet. 

Jag kommer intervjua några elever om era erfarenheter om könsroller i skolmiljö. 

Jag kommer att närvara på några av era lektioner där jag kommer anteckna om 

händelser som inträffar och bekanta mig med er. I examensarbete kommer inget namn 

att nämnas. Anonymitet av medverkande är en viktigt del av arbetet. I resultatet 

kommer eventuellt citat från intervjuerna att användas. Materialet och citaten kommer 

presenteras på ett sätt som gör att det inte går att spåra vem som sagt det. All deltagning 

i forskningen är frivillig och ni som medverkar kan när som helst avbryta er medverkan. 

Efter observationerna kommer jag fråga dig om du vill bli intervjuad av mig och du kan 

då välja att svara ja eller nej.  

Om du inte vill medverka i undersökningen kommer jag inte nämna din närvaro i 

händelserna som inträffar i klassrummet eller händelser som du gör. Jag kommer inte 

heller fråga dig om du vill bli intervjuad.  

Din medverkan kommer vara anonym. 

Vill du medverka i undersökning, skriv under med ert namn och målsmans underskrift 

på raderna nedanför.  

 

Underskrift__________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________ 
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Målsman underskrift__________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________ 

Datum______________________________________________ 

 

Det är frivilligt att medverka och medverkande kan när som helst avbryta sin 

medverkan. 

Om ni har frågor eller någon fundering som gäller min undersökning kan ni kontakta: 

Cecilia Persson                                                      Handledare: 

Första tvärgatan 23 c                                             Gull Törnegren, Teol dr i etik 

80284 Gävle                                                                Universitetsadjunkt i etik, Högskolan 

Dalarna 

e-mail: 

Tel:  

 


