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Abstract

Denna uppsats behandlar hur elever upplever prestationskrav ur ett genusperspektiv, baserat 

på sex diskurser av Inga Wernersson samt om det finns någon skillnad mellan killar och tjejer 

men även om det finns någon skillnad mellan elever på estisk/ praktiska program och elever 

på teoretiska program. Teorin som ligger till grund för uppsatsen är de sex diskurser av 

Wernersson. Metoden som föreligger analysen är en kvantitativ studie för att en viss 

generalisering skall kunna göras vilket inte hade varit möjligt med intervjumetoden. 

Undersökningen är genomförd bland 100 elever på en gymnasieskola i södra Sverige. 

Resultatet visar att det finns en del skillnader mellan eleverna på de olika programmen men 

att den största skillnaden finns mellan killarna och tjejerna totalt sett, tjejerna anser ser 

betydligt mer stressade och oroliga över skolarbetet än killarna. Vidare visar undersökningen 

att det i skolan finns en tänkbar genusordning men att ingen av Wernerssons sex olika 

diskurser är mer framträdande och påverkar elevernas prestationer. Däremot kan det tolkas 

som att det är en kombination av dessa som ger konsekvenser för eleverna och då framförallt 

tjejerna, det är kaos i genusbalansen.

Nyckelord: genusdiskurser, Wernersson, kvantitativstudie, gymnasiet
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1. Inledning

När jag började att fundera över vad jag skulle skriva om i detta examensarbete började jag att 

tänka på hur min egen studiesituation sett ut på lärarutbildningen, vad har varit positivt resp. 

negativt och hur skulle detta ha kunna gjorts annorlunda. Jag har själv en förmåga att sätta 

upp väldigt höga krav på mig själv, vilka jag inte sällan aldrig når upp till och så har det 

egentligen varit för mig så länge jag kan minnas. Dessvärre har väl dessa krav ökat i takt med 

att skolnivåns på mig som elev/student har ökat och i med detta kände jag att jag skulle vilja 

undersöka hur tjejer och killar ser på det här med stress och prestationskrav på gymnasiet. 

Vidare har denna tanke utvecklats genom diskussioner att det eventuellt finns en skillnad 

mellan hur killar och tjejer upplever just frågan om stress och prestationskrav. Är dessa 

skillnader kanske något som ligger inbäddat i de gamla traditionella aspekterna av manligt 

och kvinnligt? Kanske är detta något som fortfarande lever kvar i dagens samhälle där genus, 

jämställdhet och jämlikhet trots allt är vardagsmat men få vet hur man skall arbeta med 

frågorna och komma till rätta med de så kallade problemen med uppdelning av manligt och 

kvinnligt.

Detta område är relevant för min kommande yrkesroll som lärare då jag som lärare kommer 

att bli en stor del i varför, hur och vad eleverna lär sig och vidare bildar sina egna 

uppfattningar kring bland annat genus. Jag anser att det är viktigt för oss som lärare att vara 

uppmärksamma på att det finns en uppfattning i samhället att vissa elever väljer vissa 

program och att dessa elever har mer eller mindre kunskap i frågan. I Lpf- 94 står det att läsa 

att ”skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. 1 Vidare skall 

står det i Lpf94 att ”skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är kvinnligt och manligt.”.2 Skolans uppgift enligt Lpf94 tillsammans med mina tankegångar 

kring prestationskrav och genus har lett fram till det som kommit att bli syftet med uppsatsen 

samt frågeställningarna (se avsnitt 1.2). 

                                                
1 Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94, 2006: 3. 
2 Lpf 94, 2006: 4. 
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever upplever prestationskrav och i fall det 

finns en skillnad mellan killar och tjejers upplevelser. Detta skulle möjligen kunna tolkas 

som ett uttryck för att eleverna uppfattar det som att skolan präglas av en genusordning. En 

ordning som för eleverna skulle kunna vara helt naturlig (alltså en fråga om att så här är 

det eller att det är så naturligt att de inte ser någon direkt genusordning) eller som de är 

starkt kritiska emot. För att komma åt detta har jag i en enkät tagit fram påståenden 

baserade på de sex diskurser som Wernerssons tar upp i Forskarrapporter (vilken är en 

bilaga till Skolverkets rapport Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval som gavs

ut 2006) för att göra det möjligt att beskriva den genusordning som eleverna upplever, för 

att sedan kunna koppla detta till någon eller några av diskurserna och på så sätt se vilken 

av diskurserna som eleverna indirekt upplever som mest framträdande. Vidare syftar 

uppsatsen till att jämföra vilka likheter och skillnader det finns mellan eleverna på 

estetisk/praktiska och teoretiska program. 

 Vilka skillnader och likheter går att urskilja bland tjejerna och killarna i deras 

upplevelse av prestationskrav och kan detta tolkas till en genusordning kopplad till 

någon eller några av Wernerssons sex diskurser?

 Skiljer sig elevernas upplevelser åt mellan eleverna på estetisk/praktiska och teoretiska 

program och i så fall på vilket sätt?

1.2 Avgränsningar

Denna uppsats att kommer att behandla och verka som delvis ett komplement till den rapport 

som Skolverket gav ut 2006. För att detta skall vara möjligt kommer jag att genomföra en 

enkätundersökning bland gymnasieelever på en skola i södra Sverige. Resultatet kan således 

skilja mot ifall jag hade valt att göra undersökningen på fler skolor. Detta för att skolorna 

arbetar med jämställdhets-, jämlikhets- och genusfrågor på olika sätt och har kommit olika 

långt i sin verksamhet. Det kanske kan tyckas som att undersökningen kommer att bli liten om 

endast en skola är aktuell men den gymnasieskola som är tilltänkt är stor vilket gör att 

svarsfrekvensen ändå kan anses som fullt tillräcklig. 

Då uppsatsen syftar till att jämföra killar och tjejers inställning kommer undersökningen att 

ske bland så väl killar som tjejer vidare kommer även en jämförelse göras mellan eleverna på 



6

både estetisk/praktiska – och teoretiska program vilket betyder att undersökningen framför 

allt kommer att genomföras på samhälls- och naturvetenskapsprogrammet samt på

estetisk/praktiska program. Något fokus kommer i denna uppsats inte att läggas på orsakerna

till eventuella skillnader och likheter mellan de olika undersöknings och jämförelse områdena. 

Eftersom det så här i slutspurten på terminen kan uppstå problem med att få tag på klasser 

med möjlighet att medverka i enkäten kommer så väl första årselever som tredje årselever att 

bli tillfrågade, vilket kan ha viss betydelse för undersökningen då första årseleverna endast 

gått en knapp termin och kanske inte har kommit in i gymnasiesystemet på samma sätt som 

sista årseleverna. Detta kan å andra sidan ge uppsatsen ett bredare omfång. 

1.3 Forskningsöversikt

2006 gav skolverket ut en rapport som behandlar Könsskillnader i måluppfyllelse och 

utbildningsval. 

Dagens gymnasieskola är mycket könssegregerad. 1994 när gymnasiesystemet förändrades 

byttes alla linjer ut mot program. I detta skifte försvann många av de linjer som tjejer till 

största delen valde, detta ledde till att tjejerna istället började söka sig allt mer till de 

studieförberedande programmen, så som samhällsprogrammet m.fl. Vidare visar rapporten att 

majoriteten av eleverna väljer gymnasieprogram traditionsenligt efter kön. Dessa val ”(…) 

kan ses som en spegling av de traditionella förväntningar som är kopplade till olika yrken”.3

Bland de elever som bryter sig ur mängden och gör ett icke traditionellt val så gör de oftare 

studieuppehåll än sina kamrater.

Rapporten visar att social klass och utländsk bakgrund inte utgör någon betydelse för 

elevernas slutbetyg. Dock skall tilläggas att undersökningen som gav anledning till detta 

utlåtande inte tagit med allt i sin beräkning utan bara fokuserat undersökningen på 

betygsresultat bland de elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år. Bland eleverna 

med svensk bakgrund så är det 5 procent fler tjejer än killar som får ett slutbetyg inom denna 

tidsperiod. Bland elever med utländsk bakgrund är denna siffra nästan 10 procent. Detta 

medför att könsskillnaderna i resultatet är något felaktigt då inte alla elevers betyg efter 4 år 

                                                
3 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 2006: 55. 
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tas med i undersökningen. När det kommer till betygen så når killarna endast upp till 90 

procent av de betyg som tjejerna tilldelas.4

Rapporten har killar som sin fokus grupp och undersöker ”Vilken betydelse tillskriver pojkar 

sina studier? Vad vill de göra efter studierna och hur ser de på möjligheterna att genomföra 

sina planer? Hur ser de på sitt framtida yrkesliv? Vilken roll spelar fritiden i deras liv?” 5

När det kommer till attityder till skolan så uppger, enligt rapporten, en mycket större andel av 

killarna att de tycker att kraven i skolan är lagom medan den största andelen av tjejerna ansåg 

att kraven är för höga. Vidare visar rapporten att tjejerna ställer högre krav på sig själva än 

vad killarna gör. Killar är även överlag mer realistiska i bedömningen av sina prestationer i 

skolan och dessa tankar stämmer allt oftare överens med lärarnas bild av deras prestationer, 

medan tjejerna allt oftare undervärderar sina prestationer. Studien visar även på att killar 

oftare har lägre krav hemifrån än tjejer när det kommer till skolprestationer.6

Denna rapport från Skolverket ligger även som jag nämnde i avsnitt 1.2 till viss grund för 

uppsatsen vilket gör den ytterst relevant för denna uppsats. Dessutom är det ur det tillhörande 

materialet Forskningsrapporter som jag har funnit den teori som jag finner lämplig för denna 

uppsats.

Motivation och inlärning ur ett genusperspektiv – Ann Katrin Jakobsson

Jakobsson menar att de flesta lärarstuderande vet och är överens om att killar och tjejers 

skolsituation ser olika ut trots att de har samma lärare, klassrum osv. Det är visat att killarna 

för betydligt större utrymme i klassrummet än tjejerna. Frågorna är mer utmanande, de får 

mer kritik. Detta är något som får många att reagera och vilja göra något åt tjejernas situation, 

att försöka få dem mer synliga i klassrummet. Det finns de som anser att detta är mycket 

negativt för tjejernas självkänsla och det är inte helt otänkbart att detta hämmar deras 

utveckling, just på grund av att de är underordnade killarna. Trots detta verkar det ändå som 

om tjejerna lär sig mer, utifrån de betyg som de får. I Jakobssons avhandling väljer hon att 

bara konstatera att tjejer presterar bättre än killar i skolan trots att de är underordnade. Hon 

väljer istället att ifrågasätta ”(…) vad det kan vara som i elevers könsrelaterade

                                                
4 Skolverket, 2006
5 Skolverket, 2006: 84. 
6 Skolverket, 2006. 
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förhållningssätt som gör att flickor presterar bättre i skolan”.7 Vidare har hon valt att titta 

närmare på de (…) ”motivationella aspekterna av lärandet som på vilka strategier man 

använder, när man ska lära sig något”.8

Avhandlingen utgår ifrån ett genusteoretiskt perspektiv och det främsta syftet är att undersöka 

just könsskillnaderna i motivation och inlärning samt att undersöka könsskillnaderna mellan 

eleverna på gymnasiet på teoretiska program. Genusteorin som används pekar på att genus är 

något som är socialt konstruerat, där den främsta skillnaden mellan könen. Undersökningen 

bygger på intervjuer med 24 stycken studenter på olika teoretiska gymnasieprogram. Den 

aspekt av motivation som uppsatsen bygger på är värde aspekten dvs. vad orsaken är till att 

man lär sig något och vad den inlärda informationen är värd och vad man vill använda den till. 

Även förväntnings aspekten är viktigt, tilltron till sin egen förmåga att lösa angivna uppgifter 

och kontroll över sin inlärningssituation. Det huvudsakliga resultatet som framkommer i 

avhandlingen är att tjejer verkar lägga ner allt mer engagemang i sina studier än killar samt att 

de verkar ha en mer uttalad mening med orsaken och förståelse till varför de lär sig saker, 

vidare visar undersökningen att tjejer använder sig utav fler olika metoder vid inlärning. 

Ytterligare ett resultat är att tjejer diskuterar skolarbetet med varandra vilket gör att det oftare 

får en tydligare bild av vad det är läraren vill att de skall kunna.9

Jakobssons avhandling är lämplig i detta sammanhang då undersökningen är baserad på 

genusaspekter och undersöker skillnader mellan killar och tjejer precis som jag gör i denna 

uppsats. 

Genuspedagogik -  Kajsa Svaleryd

Redan från det att ett barn föds så vävs det in i ett mönster skapat beroende av vilket kön 

barnet har. Denna process pågår sedan genom barnets uppväxt och påverkar barnet så det 

styrs in i fack. När barnet att litet så letar omgivningen efter tecken som rosa rosetter, dockor 

eller blåmärken och bilar för att söka en bekräftelse på om det är en pojke eller flicka. I skolan 

sen uppfattas flickor som duktiga om det är snälla och tysta i skolan och killarna förutsätts 

redan från början att de skall vara högljudda och aktiva i klassrummet. Detta beteende leder 

till att killar tar alt större plats i detta rum och många lärare ger omedvetet killarna mer 

uppmärksamhet än tjejerna vilket indirekt talar om för tjejerna att de inte är lika viktiga som 

                                                
7 Jakobsson, Ann- Katrin. Motivation och inlärning ur ett genusperspektiv. 2000: 16. 
8 Jakobsson. 2000: 16. 
9 Jakobsson, 2000.
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killarna och att de är underordnade. Svaleryd uppmärksammar en rad problem med den 

genusordning som finns i skolans värd och ger exempel på hur det i skolan kan arbetas med 

dessa frågor.10

Svaleryd är lämplig för denna uppsats då hon tar upp problematiken med genusordningen i 

skolan och skillnader mellan hur tjejer och killar behandlas i skolans värld. Detta är något 

som även jag kommer att titta på, alltså elevernas upplevelse av genusordningen i skolan.

1.4 Etik 

När man forskar är det viktigt att ha vissa etiska principer med sig genom arbetets gång för att 

göra situationen så bra som möjligt för alla berörda parter. Till denna uppsats har jag tittat 

extra på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap. 

Det finns fyra krav som forskningen bör uppfylla, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När det kommer till det första kravet om information, vilket innebär att jag som forskare skall 

informera de som deltar på något sätt i undersökningen om deras roll och hur de uppgifter 

som de lämnar kommer att behandlas. Detta krav har jag försökt att tillgodose på så vis att jag 

vid distribuerandet av enkäten talade om att det var helt frivilligt och att deras svar på enkäten 

var helt anonyma vilket således betydde att varken skolan eller vilka klasser som ingick i 

undersökningen skulle omnämnas. 

Samtyckes kravet, som innebär att man som forskare måste ha ett godkännande från de 

deltagande och i vissa fall högre ansvarig, började jag med att uppfylla genom att prata med 

berörd rektor för att få dennes godkännande. Vidare frågade jag varje berörd lärare och sen 

eleverna. Eleverna hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att det på 

något sätt hade gett några negativa effekter för varken dem eller undersökningen i stort.

Det tredje kravet i fråga om konfidentialitetskravet var med tanke på uppsatsen syfte och 

frågeställning inget problem att uppleva då jag anser att det inte är något i uppsatsen som kan 

komma att verka stötande eller känsligt för någon av de berörda parterna. Det finns ingen 

                                                
10 Svaleryd, Kajsa. Motivation och inlärning, 2000.
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möjlighet att i efterhand kunna identifiera vem som har svarat på enkäten, inte heller om man 

vet vilka som deltagit i enkäten kan man peka ut vilken enkät som tillhör vem av de svarande. 

Vad gäller nyttjande kravet så använder jag i min uppsats ingen information som kan kopplas 

till någon enskild person precis som jag nämnde ovan.11

1.5 Begreppsförklaring

I denna uppsats finns ett mycket centralt begrepp som figurerar i mångt och mycket, genus. 

För att uppsatsen skall bli tydligare följer här en kort genomgång av vad jag avser med 

begreppet.

För att förklara begreppet genus har jag valt att använda mig utav samma definition som 

Jakobsson använder i sin avhandling.

Sammanfattningsvis kan man säga att genus handlar således inte bara 
om det individuella subjektets könsidentitet, utan också om hur 
könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de präglar och 
uttrycks i relationer, institutioner, lagar, texter, bilder, datorer m.m. 
Genus skiftar över tid och rum, mellan kulturer och samhällen.12

1.6 Disposition

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande. I kapitel två följer en genomgång av den 

metod och det material som är aktuellt för denna uppsats. Därefter kommer i kapitel 3 teorin 

som enkäten är baserad på och som ligger till grund för analysen att presenteras. Vidare följer 

sedan i kapitel fyra där jag har valt att direkt koppla samman resultat och analys. Analysen 

kommer att vara uppdelad utifrån Wernerssons sex olika diskurser för att det skall vara lättare 

att följa det resonemang som förs samt att det på så vis skall bli tydligare att besvara 

frågeställningen och dra slutsatser. I det femte och avslutande kapitlet kommer jag att lyfta 

fram det viktigaste ur analysen för att på ett godtycklig sätt uppfylla uppsatsens syfte samt 

besvara frågeställningarna tydligare än de kanske framgår i analysen. 

                                                
11 Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer (2007-12-20)
12 Jakobsson. 2000: 17.
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2. Metod- och materialdiskussion

Trost menar att syftet är det som bestämmer vilket val av metod som blir aktuell i en uppsats. 

Den kvantitativa metoden innebär i stort att resultatet av den genomförda undersökningen 

skall ge svar i siffror. Det behöver dock inte innebära att författaren bokstavligen måste 

använda sig utav siffror men ord som längre, fler eller mer är lika användbara.13 Denscombe 

är tydlig med att det inte behöver bli en bra enkät bara för att man utformar den utefter vissa 

praktiska normer. Dessa normer hjälper dock till att undvika att en enkät blir av det sämre 

slaget. Det som man bör tänka på för att enkäten skall ses som forskningsmässig är att 

frågorna skall ”vara utformade för att samla in information som sedan kan användas som 

data för analys (---)bestå av en nedtecknad serie frågor (---)samla informationen genom att 

fråga människor direkt om de saker som har med undersökningen att göra (---)att få 

informationen direkt från källan.” 14 Vidare nämner Denscombe att en enkät gör sig bäst när 

man, som jag, vill komma åt ett större antal respondenter. Eftersom jag skall göra min 

undersökning på en gymnasieskola är det viktigt att först ta kontakt med rektorn för att få ett 

godkännande. Detta kan även som Denscombe menar ta tid därför måste detta tas med i 

tidsplaneringen.15

Jag har valt att använda mig utav en kvantitativ undersökning, i form av en enkät (se bilaga 1),

som metod till denna uppsats. Detta val av metod har jag gjort då jag vill komma åt ett större 

antal respondenter än vad som vore möjligt genom intervjuer, som skulle kunna anses vara 

den metod som ger de mest djupgående svaren till undersökningen. Samtidigt anser jag att 

genom en enkät så ges alla respondenterna samma frågor och de får samma utgångspunkt och 

villkor när de besvarar frågorna. Jag kan inte genom kroppsspråk eller kommunikation 

påverka respondenterna i sina svar när de besvarar enkäten. Nackdelen med en enkät är att 

respondenterna enbart kan ge mycket begränsade svar och dessutom är det svårt att avgöra 

ifall respondenterna har svarat sanningsenligt precis som Denscombe påpekar.16 Det som ändå 

väger upp enkäten för denna uppsats är att jag vill komma åt skillnader och likheter mellan 

eleverna och då gör enkätresultatet det tydligare än intervjumetoden. Anledningen till att jag 

trots allt valde att genomföra en enkätundersökning var för att jag ville kunna ge en mer 

generellbild över en skola och de program som är aktuella för undersökningen, vilket inte 

                                                
13 Trost, Jan. Enkätboken. 2007.
14 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
1998: 106-107. 
15 Denscombe. 1998. 
16 Denscombe 1998.
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vore möjligt att göra med intervjuer då jag aldrig hade hunnit genomför 100 intervjuer på den 

tid som är avsatt för detta examensarbete. 

När det kommer till urvalet av respondenter så är detta så när slumpmässigt som man kan 

begära i en verksamhet. Jag har fått hjälp utav en av rektorerna på gymnasieskolan samt en 

lärare som jag tidigare varit i kontakt med för att finna klasser som ansåg sig ha tid att avvara 

för denna undersökning.  

Totalt fick jag in 100 stycken besvarade enkäter, inget bortfall i antalet enkäter kan ses då jag 

själv gick ut med enkäten och samlade in den direkt efter att eleverna besvarat den. Eleverna 

besvarade således enkäten på lektionstid. Jag betonade vikten av att de besvarade enkäten helt 

individuellt och att jag fanns närvarande ifall några frågor skulle komma att dyka upp. 

Eleverna frågade enbart om en av frågorna/påståendena och det var den första, ifall någon av 

föräldrarna hade högskoleutbildning eller liknande. Många av eleverna tyckte detta var en 

svår fråga och kände inte att de kunde ge rätt svar. I vissa fall kunde vi tillsammans komma 

fram till om de hade en högre utbildning eller inte, andra var svårare att lösa och eleverna fick 

då skriva vad de trodde. Detta medför att det i verkligheten kan vara viss skillnad än det som 

angetts som svar, dock tror jag inte att det i sig har någon betydande roll för resultatet. Det är 

inte möjligt att generalisera några direkta svar utan det handlar egentligen bara om vad som 

ansågs på just denna skola i just de besökta klasserna. Av det totala antalet besvarade var 70

stycken tjejer och 30 stycken killar. Fördelningen när det gäller program tillhörighet så 

besvarades enkäten av 52 stycken från de estetiska - praktiska program samt 42 stycken från 

de teoretiska programmen. Fördelningen inom programmen var följande 44 tjejer och 14 

killar på ett estetisk/praktisktprogram, av de resterande eleverna gick 26 tjejer och 16 killar på 

ett teoretiskt program. Den ojämna fördelningen mellan antal killar och tjejer skulle kunna ha 

betydelse för resultatet samt analysen och slutsatserna men det var så klasserna jag besökte 

var fördelade.

I bilaga 2 följer en lättöverskådlig genomgång utav enkätundersökningen i procent. Som 

nämnts ovan besvarades enkäten av totalt 100 elever och av dessa gick 26 tjejer och 16 killar 

på ett teoretiskt program. Av de resterande eleverna gick 44 tjejer och 14 killar på ett 

estetisk/praktiskt program. Den fördelade procenten är beräknad på följande sätt: 44 tjejer på 

de estetiska - praktiska programmen besvarade enkäten och av dessa svarade 14 stycken att 
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ingen av dess föräldrar har högskoleutbildning el. liknande på fråga 1. Resultatet blev således 

att 32 % av de svarande inte hade någon förälder med högre utbildning. 

3. Teori

För att kunna besvara min frågeställning och motsvara uppsatsen syfte, kommer jag att 

använda mig utav de sex diskurser som Inga Wernersson tar upp i Skolverkets bilaga,

forskarrapporter, till rapporten Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval från 2006.

Wernersson menar att det finns en grundmotsättning kring huruvida könsskillnader är 

naturliga eller konstruerade. ”Centrala aspekter av denna motsättning är, för det första, om 

skillnaderna antas vara väsentligen oföränderliga eller möjliga att omforma och, för det 

andra, om de är av ’godo’ eller ’av ondo’.”17 Vidare handlar det många gånger även om ifall 

motsättningarna är orsakade av biologiska, sociala eller kulturella faktorer. Gränsen mellan 

dessa behöver dock inte vara tydliga mellan de olika faktorerna, med naturlig kan menas att 

det är av biologiskt betingat men även att det är självklart, normalt eller vanligt.18

1. Biologiska skillnader - tjejers och killars hjärnor är olika vilket medför att deras sätt 

att tänka blir skilda från varandra. ”Det är så det är och det är av naturen givet och 

ingen värderingsfråga.”19   

Upp till högstadiet visar trenden på att tjejer är duktigare än killar i skolan men när de 

kommer upp till högstadiet och framförallt gymnasiet så händer något som bidrar till att de 

mest begåvade killarna får bättre betyg än tjejerna, speciellt i de naturvetenskapliga ämnena 

så som matematik och fysik. Detta i sin tur leder till att vidare yrkes- och studieval sker i 

samma bana. Det medför att killarna oftast tar statusjobben som innebär de höga inkomster.

Wernersson att de biologiska faktorerna ger, som hon kallar det, opersonliga förklaringar. Att 

det inte är människorna som skall anses ansvariga sakers tillstånd. Detta i sin tur medför att 

männen inte kan belastas med skuld som förtryckare, vilket även innebär att kvinnorna inte 

kan ses ned på just på grund av att det skillnaderna är orsakade av naturen.20

                                                
17 Skolverket –Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval -  forskarrapporter. 2006: 4. 
18 Skolverket – forskarrapporter. 2006. 
19 Skolverket – forskarrapporter. 2006: 5.
20 Skolverket – forskarrapporter. 2006.
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2. Kvinnor och mäns samhälleliga funktioner - dvs. arbetsfördelningen som är 

sammanknuten med kvinnors moderskap och mäns fysiska styrka. Detta medför att 

fostran av pojkar och flickor bör vara olik varandra och de skillnader i kompetens som 

blir resultatet av denna skillnad i uppfostran är önskvärd.21

Denna punkt kan man säga härrör från det agrara självhushållet eller det borgerliga 

familjeidealet, dvs. en god naturlig ordning. Det finns skillnader mellan män och kvinnor som 

är antingen är socialt eller individuellt införskaffade erfarenheter. Dessa erfarenheter kan i 

vidare mening ses som ett sätt att skapa harmoni, för att komplettera varandra eller 

uppbyggda på grund av maktskillnader eller olika intressen.

Det är kvinnans huvudsakliga uppgift att vara hemma med familjen och vara en bra 

mor/husmor, medan mannen skall vara familjens försörjare och försvarare. I och med detta så 

kan det ses som att mannen och kvinnan har olika roller i samhället och bör således redan 

tidigt utveckla dessa olika drag och skaffa sig de erfarenheter som är nödvändiga.22

3. Skillnader mellan män och kvinnor som var funktionella i den tidigare 

samhällsordningen - vilken hade sin grund i naturens givna könsskillnader. Vidare 

har samhället förändrats och dessa skillnader av naturen skall tas upp i det nya. Den 

omsorgskompetens som kvinnor besitter bör utnyttjas för ledarskapspositioner. Detta 

medför att skolan bör uppmuntra eleverna vad gäller dessa könsspecifika karaktärer 

till fullo. ”Det är av godo att på ett konstruktivt sätt använda naturgivna skillnader på 

nya sätt.” 23

Prestationsskillnader mellan killar och tjejer skulle kunna ses som ett uttryck för den 

fördelning av arbete och funktioner som finns i samhället. Ifall det i samhället är organiserat 

på så sätt att olika arbetsuppgifter skall tilldelas personer utifrån vilket kön de har så kräver 

det att ungdomarna i skolorna måste förberedas på olika sätt beroende på vilket kön de har. 

Om man i stället förändrar samhället på så vis att det förväntas att män och kvinnor skall ha 

samma uppgifter oberoende könstillhörighet så medför det att problem kan uppkomma bland 

annat i prestationsmönster i skolan, dock bör ändå könstillhörigheten uppmärksammas och 

                                                
21 Skolverket – forskarrapporter. 2006.
22 Skolverket – forskarrapporter. 2006. 
23 Skolverket – forskarrapporter. 2006: 5. 
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värnas om. Vidare bör män och kvinnor vid en sån här förändring ha samma vilja att förändra 

och anpassa de gamla roller så att de passar in i det nya systemet.24

4. Maktordningen - mannen är överordnad och kvinnan är underordnad i den sociala 

kategorin. Denna ordning och de skillnader det markerar mellan män och kvinnor i 

prestation och kompetens, vilka genom bland annat skolan för ytterligare grund, 

stödjer hierarkin. ”Denna ordning är av ondo och den kan och skall ändras genom 

förändrade maktförhållanden. Skolans praktik måste kritiseras och förändras i denna 

anda.” 25

Maktförhållande mellan män och kvinnor dvs. den över- och underordning som finns könen 

emellan, medför olika erfarenheter som i sin tur medför drag hos de olika individerna vilka 

vidare får konsekvenser för prestationsnivån. Wernersson menar även att könsskillnader i 

elevers prestationer i skolan kan ses i förhållande till maktskillnader. 26

5. Medelvärdesskillnaderna mellan killar och tjejer är inte relevanta – Vi är alla 

olika och skall inte placeras in i fack beroende på vilket kön vi har. Skillnaderna 

uppkommer genom att de talas om och detta ”(…) är av ondo genom att den 

begränsar individen och skillnaderna elimineras om man slutar att ständigt beskriva 

dem. Man bör sluta uppmärksamma könsskillnader i skolprestationer och elever skall 

behandlas som de individer de är.”27

Under 1980-talet kom fokus att hamna på tjejerna när det kom till kön i skolans värld. 

Tidigare hade det diskuterats mycket om tjejerna var tvungna att ta för sig mer och även välja 

rätt utbildning. En reaktion som följde på denna diskussion var att det inte är flickorna i sig 

som skulle ändra på sig utan i stället värderingen av deras förhållningssätt. Förut hade tjejer 

kommit att beskrivas som emotionella och icke-rationella men nu skulle deras beteende 

beskrivas som en alternativ rationalitet. 28

Dagens samhälle kan ännu inte ses som jämställt och fortfarande så lever en arbetsfördelning 

mellan män och kvinnor. Trots detta så ses könsordningen och den arbetsfördelning den för 
                                                
24 Skolverket – forskarrapporter. 2006. 
25 Skolverket – forskarrapporter. 2006: 5.
26 Skolverket – forskarrapporter. 2006.
27 Skolverket – forskarrapporter. 2006: 5.
28 Skolverket – forskarrapporter. 2006.



16

med sig inte idag som en formell bas. Kön framstår idag som mindre viktigt utan istället är det 

den enskilda individen som är allt mer viktig. 29

6. Medelvärdesskillnaderna är inte problemet – Alla ingår vi, oavsett kön i en rad 

olika maktordningar och dessa kommer allt jämt att korsa varandra under livets gång, 

vilket gör att nya villkor för individen ständigt uppkommer. ”Könsskillnader är ett av 

många uttryck för orättfärdiga maktrelationer och analyser och åtgärder bör utgå 

från detta.”30

Ett nytt begrepp har uppstått ur denna diskurs och det är intersektionalitet. Detta begrepp är 

ett sätt att försöka beskriva och förklarar det samspel som finns mellan samhällets olika 

maktordningar så som kön, klass och etnicitet, vilka i sin tur ger konsekvenser i hur det är att 

vara kille eller tjej i dagens samhälle.31

3.1 Teoretisk tillämpning 

Då enkäten är baserad på Wernerssons sex genusdiskurser kommer jag att koppla dessa 

diskurser med det resultat som följer av enkätundersökningen i analysen. Med detta vill jag

som nämnts tidigare undersöka hur eleverna upplever prestationskrav samt hur det skiljer 

mellan killar och tjejers upplevelse men även vilka skillnader och likheter som finns mellan 

eleverna på estetisk/praktiska och teoretiska program. Det är alltså genom resultatet av

enkäten som analysen kommer att göras för att se vilken av genusdiskurserna i teorin som 

eleverna upplever som mest framträdande.

Till de frågor i enkäten som jag kopplar till Wernerssons första diskurs om biologiska 

skillnader är 9 och 20. Påstående 14, 15, 16 och 19 kopplar jag till Wernerssons andra diskurs 

och påstående 17 och 18 till den tredje diskursen. Till den fjärde diskursen kopplar jag 

enkätfråga 2, 4 och 13. När det kommer till Wernerssons femte diskurs så har jag baserat 

enkätfråga 5, 6 och 12 på den. Det betyder att påstående 1, 8, 10 och 11 är baserade på den 

sjätte och sista av de diskurser som Wernersson tar upp. Anledningen till att enkäten inte 

följer tematiskt över diskurserna är för att jag ville få ett så spontant svar som möjlig utav 

eleverna och att jag i samråd med min handledare ansåg att detta var ett bra sätt. 

                                                
29 Skolverket – forskarrapporter. 2006.
30 Skolverket – forskarrapporter. 2006: 5.
31 Skolverket – forskarrapporter. 2006.
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4. Resultat och analys

Som jag nämnde i kapitel 2 finns enkätresultatet presenterat i procent efter varje påstående i 

bilaga 2.

Av alla elever som besvarade enkäten uppgav majoriteten att de instämde helt eller delvis på 

att de ofta kände sig stressade och oroliga över uppgifter som skall göras i skolan. Hur orolig 

och stressad man känner sig varierar säkert mycket från elev till elev och beroende på ämne 

och uppgift. Om man ser till de som svarat att de instämmer helt är det framför allt tjejerna 

oavsett program som upplever detta, men även nästan 20% av killarna på de teoretiska 

programmen instämde helt. Detta är en markant skillnad mot killarna på de estetisk/praktiska 

programmen där enbart 7 % uppgav att de ofta kände sig stressade och oroliga. Med detta 

resultat är det bara att konstatera att flertalet av eleverna på gymnasiet helt eller delvis känner 

sig stressade över sina prestationer i skolan och att det gör dem oroliga, men att tjejerna är 

något mer 

4.1 Biologiska skillnader 

När det kommer till de biologiska skillnaderna menar att det beror på att killar och tjejers 

hjärnor är olika och att de således tänker på olika sätt. Dessa skillnader skall ses som av 

naturen givna och det är inget som egentligen går att värdera.

En snar majoritet av tjejerna på de teoretiska programmen upplevde att det faktiskt är så att 

killar och tjejer är bra på olika saker för att de tänker olika. De resterande eleverna hade en 

markant majoritet för att det till viss del finns skillnader i sättet att tänka. Detta skulle kunna 

tolkas som att eleverna inte upplever de biologiska skillnaderna mellan killar och tjejer som 

något verkligt överhängande och betydande för deras prestationer i skolan. Däremot kan de 

som instämt delvis ha även andra saker i åtanke när de besvarade frågan som inte är kopplat 

till prestationer i skolan utan kanske mer traditionella saker som vidare skulle kunna kopplas 

till Wernerssons andra diskurs om olika roller i samhället. 

När det kommer till hur eleverna uppfattas på lektion ansåg en minoritet att tjejerna sågs som 

duktiga ifall de satt tysta på lektionen medan det överlag var väldigt jämt fördelat över resten 

av eleverna att de höll med till vis del eller inte alls. Detta är något som kan tolkas som att 

tjejer måste ta för sig mer i skolan och faktiskt öka sin prestation eftersom de tänker på 
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samma sätt som killarna, att det faktiskt inte skulle vara någon biologisk skillnad just i detta 

sätt att tänka. 

4.2 Kvinnor och mäns samhälleliga funktioner

Här menar Wernersson att den arbetsfördelning som finns i samhället bör vara uppdelad efter 

de olika kvalitéer som män och kvinnor besitter som är knutna till kvinnors moderskap och 

mäns fysiska styrka. 

Denna diskurs är en av de som gav ett riktigt överraskande och positivt svar ifrån killarna på 

de estetisk/praktiska programmen. Hela 57 procent av dessa killar upplevde att det var viktigt 

för dem att vara hemma och ta hand om sin familj och sina barn i framtiden. 44 procent av 

killarna på de teoretiska programmen angav detsamma medan omkring 30 procent av tjejerna

på båda programmen tyckte att det var viktigt för dem. Å andra sidan tyckte nästan 20 procent

av killarna på de teoretiska programmen att det inte alls var viktigt för dem att vara hemma 

med barn och familj i framtiden. Majoriteten av tjejerna på båda programmen ansåg att det 

var viktigt till viss del vilket skulle kunna tolkas som att de vill kunna kombinera både 

familjelivet och en yrkeskarriär. Detta i sin tur medför att även denna diskurs skulle kunna 

tolkas som förlegad. Allt fler killar tycker att det är viktigt att vara hemma med familj och 

barn istället för att bara vara familjeförsörjaren även tjejerna verkar uppleva detsamma om än 

det motsatta, att de har en möjlighet till en karriär utanför hemmet och deras plats inte är fullt

ut mellan hemmets fyra väggar. Detta skulle vidare kunna tolkas som en anledning till att 

tjejerna försöker att prestera allt mer och bättre i skolan. Killarna har redan rent traditionellt 

en given plats på arbetsmarknaden och denna givna plats är de nu tvungna att konkurrera sig 

fram för att få, vilket i sig skulle kunna betyda att de måste prestera ytterligare mer än killarna 

för att uppnå samma resultat som även Wernersson tar upp i sin femte diskurs. Det är alltså 

inte längre accepterat bland ungdomarna att de har av naturen givna platser och roller i 

samhällets olika rum att de skall komplettera varandra som man och kvinna på flera olika plan. 

Med tanke på ovanstående resultat är det kanske inte särskilt överraskande att det är en 

mycket liten andel av eleverna som anser att det är viktigt för tjejer att få lära sig mer om barn 

och rollen som mamma i skolan. Det vore ju rent meningslös med tanke på att de inte längre 

har den givna platsen i samhället. Ändå är det fler av de elever som läser på ett 

estisk/praktiskt program än de som läser på ett teoretiskt program som anser att de delvis 

instämmer till frågan. Detta skulle kunna bero på att intresset kring barn är större bland det 
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som läser ex. barn och fritid än de som läser samhäll eller natur. Det var även fler tjejer på 

estetisk/praktiskt program som på ovanstående fråga tyckte att det delvis var viktigt att vara 

hemma med barn och familj, även om det bara rörde sig om ett par ynka procent. 

Den tredje enkätfrågan som är kopplad till diskursen kring män och kvinnors funktioner i 

samhället handlar om huruvida det är viktigt att killarna får mer styrkeövningar på idrotten för 

att på ett bättre sätt kunna förbereda sig inför kommande yrken. Rent traditionellt sett vore 

detta något som alla eleverna skulle instämma till fullt ut men med tanke på att mycket verkar 

ha hänt i ungdomarnas tankar kring genusordning så tycker majoriteten av alla eleverna att 

detta inte stämmer alls. Dock kan viss skillnad urskiljas mellan tjejerna och killarna där 

tjejerna är större motståndare än killarna, de största motståndarna till att killarna skall ha mer 

fysiskträning är tjejerna på de estetisk/praktiska programmen. 

 Vidare skiljde svaren på sista frågan baserad på denna diskurs i förhållande till de andra 

svaren men eleverna var trots allt rörande överens om att det delvis tycker att skolan skall 

lyfta fram positiva typiska manliga och kvinnliga drag. De som stack ut lite mer än de andra 

med hela 75 procent som valde delvis var killarna på de teoretiska programmen. Även tjejerna 

på det estetisk/praktiska programmen stack ut med hela 16 procent som instämde helt. Det 

kan ju tolkas som att det trots allt finns en viss betydelse av det manliga och kvinnliga bland 

eleverna och att det faktiskt är viktigt att man lyfter fram dessa karaktärsdrag så de utvecklas.

4.3 Skillnader mellan män och kvinnor som var funktionella i den tidigare 

samhällsordningen

Wernersson visar på att denna diskurs har sin grund i de naturliga skillnaderna som finns 

mellan män och kvinnor, dock har samhället förändrats med åren och med detta bör man se 

nya möjligheter att utnyttja de olika kompetenser som finns i könsskillnaderna. Således bör så 

väl skola som arbetsmarknaden uppmuntra dessa skillnader till fullo.

Med Wernerssons diskurs i åtanke borde det naturliga svaret på nästa fråga vara från samtliga 

elever att killar och tjejer verkligen behöver lära sig olika saker inför framtiden och att tjejer 

bör placeras i ledande positioner som personalchef på grund av sina moderliga 

omhändertagande instinkter, åsikterna hos eleverna var dock något annorlunda. Tjejerna på de 

estetisk/praktiska programmen samt killarna på de teoretiska tyckte inte, med en klar 

majoritet, att de skulle lära sig olika saker. Likaså var killarna på de estetisk/praktiska 
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programmen och tjejerna på de teoretiska programmen överens om att killar och tjejer delvis 

behöver lära sig olika saker. Några få elever från de olika programmen utom tjejerna på de 

estetisk/praktiska programmen höll med Wernersson att olika kunskap och kompetenser för 

killar och tjejer bör utvecklas och läras inför framtiden.

Att tjejer skall få ledarskapspositioner utifrån naturliga könsskillnader var enbart 4 procent av 

eleverna överens om och dessa elever var tjejerna på det teoretiska programmet. Antingen 

tycker dessa tjejer att det vore smidigt att få viss gratis skjuts på grund av att de är just tjejer 

och att de på så vis skulle besitta några speciella egenskaper som bör lyftas fram i samhället. 

Majoriteten av alla eleverna tyckte in att några speciella yrken skulle avpassas för vissa 

kompetenser utsatta utifrån kön. Störst motståndare till det var killarna på de teoretiska 

programmen av vilka 69 procent svarade att de inte alls tyckte att det var bra, huruvida detta 

beror på att de inte ”vill bli av med” diverse chefspositioner eller andra höga positioner i 

samhället som tidigare varit dem givna eller om det helt enkelt beror på att de tycker lika 

kamp mellan könen för alla yrken på arbetsmarknaden är svårt att svara på och göra någon 

direkt tolkning på. Summan av detta är således att eleverna på det stora hela inte anser att 

könet skall vara en fördel för ett visst yrke utan alla skall ha samma möjligheter och så väl 

killar som tjejer behöver lära sig samma saker inför framtiden.

4.4 Maktordningen

Den främste i samhället är männen som är överordnad den lägre stående kvinnan. Vidare kan 

detta maktförhållande ge uttryck i elevers prestationer i skolan.  

På frågan om eleverna vill ha ett välbetalt jobb så svarade majoriteten av eleverna 

instämmande till detta. Dock fanns ändå en markan skillnad mellan killarna och tjejernas 

respons om lön. Av killarna var det hela 94 procent av de på teoretiska programmen som 

instämde helt till detta, av killarna på de estetisk/praktiska programmen så var motsvarande 

siffra 86 procent. För tjejerna var det så gott som jämt för ett par procent på ca 75 procent för 

båda grupperna. En tolkning av att killarna instämde helt i högre grad än tjejerna kan bero på 

att det faktiskt förväntas att göra det. De ska jobba och de ska få de välbetalda jobben, att 

killarna på de mer studieförberedande programmen hade en högre procent kan även det bero 

på att de vet att med en bra utbildning så kommer det att kunna få ett välbetalt yrke. Tjejerna 

har inte samma press på sig som killarna att de ska ha ett välbetalt jobb, de är ju dessutom 
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underordnade killarna och kommer på så vis inte ha samma möjligheter på arbetsmarknaden, 

vilket i sin tur kan vara en mycket stressande faktor. 

När det kommer till nivån på betygskraven så var svaren lite mer varierande än på många 

andra frågor även om majoriteten svarade att betygsnivåerna är lagom. Detta svar kan dock 

diskuteras ifall eleverna bara är bekväma av sig och att de egentligen skulle, om de 

rannsakade sig själva till max, vilja ha högre krav. Bara killarna på de estetisk/praktiska 

programmen tyckte att nivåerna är för låga och inte en enda svarade att de är för höga. I övrigt 

var eleverna ganska överens med omkring 20 procent som tyckte att kraven var för höga och 

allra flest att tycka att kraven är för höga var killarna på de teoretiska programmen med sina 

25 procent. Med tanke på att männen skulle vara överordnade så kan det tyckas att de borde 

se kraven som låg istället för höga. 

Något som delvis styrker Wernersson angående att män är överordnade kvinnor är frågan ifall 

killar har lättare för att synas i klassrummet. En majoritet av eleverna, förutom killarna på de 

teoretiska programmen, tyckte att killarna har lättare att synas och ta plats i klassrummet. 

Detta kan ses som deras mest naturliga beteende, det är så det ska vara, de ska synas mer än 

tjejerna även om det precis som Wernersson tar upp inte är av godo och något som bör strävas 

efter. Killarna på teoretiska programmen ansåg med 12 procent att de hade det svårare än 

tjejerna att synas i klassrummet. Det skilde dock inte speciellt mycket mellan att killarna har 

lättare för att synas och att alla syns lika mycket. Det är väldigt positivt att eleverna faktiskt 

känner så då som Wernersson tar upp att detta inte är något som man bör sträva efter åt 

varken ena eller andra hållet. Alla ska ha möjlighet att synas lika mycket, det skall vara 

individuellt och inte baserat på kön. 

4.5 Medelvärdesskillnaderna mellan killar och tjejer är inte relevanta

Alla är vi olika och innehar olika kvalitéer, vi bör därför inte stoppas in fack med grund i 

vilket kön vi har. Könsskillnaderna uppkommer genom att det talas om dem och med tystnad 

skull de sakta men säkert försvinna. Könet är inte det viktigaste utan individen i sig skall 

sättas i främsta rummet. 

Ingen av eleverna tyckte att det finns en syn på att killar anses vara bättre än tjejerna i skolan. 

De allra flesta tyckte att de ansågs lika duktigt eller att killarna faktiskt ansågs sämre. 

Återigen är det killarna på det teoretiska programmen som sticker ut mest där hela 81 procent
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svarade att killarna anses som sämre. Allra störst majoritet för att killar och tjejer är lika 

duktiga var killarna på de estetisk/praktiska programmen. Det är väldigt positivt att så pass 

många ändå tycker att killar och tjejer anses som lika duktiga det är ju det som Wernersson 

påvisar i sin 5 diskurs, att vi inte skall paketeras in i fack beroende på vårt kön utan ses som 

varje individ för sig.

Tjejer måste, enligt större delen av eleverna, prestera lika mycket som killarna för att uppnå 

samma betyg vilket är positiv från ett par punkter. Att tjejerna inte upplever att de måste 

prestera mycket mer än killarna gör att de förmodligen blir avslappande på ett helt annat sätt. 

Tjejer har automatiskt sett som tysta och duktiga i skolan som Svaleryd tar upp och det skulle 

annars ha kunnat betyda att tjejerna vore tvungna att prestera mer för att det förväntans att de 

ska var duktiga. Killarna har ofta ansetts skulle vara duktigare i de naturvetenskapliga ämnena, 

vilket Wernersson tar upp och kanske är situationen omvänd för dem där. 20 procent av 

tjejerna på det praktiska programmet tyckte att de behöver prestera mindre för samma betyg 

och kanske hör det samman med att tjejerna anses bra redan från början, alltså det motsatta till 

ovanstående fundering. Några som sticker ut näsan för detta är killarna på det teoretiska 

programmen som med 75 procent menar att tjejerna har det lättare och behöver prestera 

mindre. 

20 procent av tjejer på samma program tycker att de behöver göra mer så tankarna mellan 

eleverna skiljer sig ändå ganska mycket även om de flesta på det hela taget ändå tyckte, som 

jag nämnt, att alla behöver göra lika mycket. 

Att ha någon att konkurrera med, att sträva efter att uppnå bättre än kan i mångt och mycket 

vara positivt men att göra det hela tiden och när det kommer till betyg kan ha en mycket 

stressande effekt eftersom att kraven på eleverna finns där ändå. Det är viktigt även för 

eleverna att se prestationer som individuella. De som är mest inriktade på att ha bättre betyg 

än sina vänner är tjejerna på de teoretiska programmen. Annars ansåg de flesta att det inte var 

något som de strävade efter, minst strävade killarna på de estetisk/praktiska programmen efter 

bättre betyg än sina vänner. Dock verkar det på det hela vara så att tjejerna är de som är mest 

tävlingsinriktade. Kanske är detta en följd av det förgångna som Wernersson säger att tjejerna 

skulle ta för sig mer och välja rätt utbildning, detta kan vara ett uttrycks sätt för just den 

tanken och då ett irrationellt beteende som det ansågs förut men som idag skall ses som en 

alternativ rationalitet. 
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4.6 Medelvärdesskillnaderna är inte problemet

Oavsett vilket kön vi har så ingår vi i olika maktförhållanden och dessa olika förhållande 

kommer gång på gång att korsa varandra genom livet. Olika maktförhållande så som ex. klass, 

etnicitet och även kön ger olika förutsättningar och konsekvenser för alla människor och lika 

så hur det är att vara kille eller tjej idag. Det finns så mycket annat än vårt kön som påverkar 

våra roller i samhället och det är dessa vi mer skall lägga energi på och se till att det blir 

jämställdhet i dessa frågor och relationer. 

Elever med föräldrar som har en högre utbildning kan enligt min tolkning känna en stor press 

hemifrån men likaså elever med föräldrar som inte har någon direkt utbildning kan sätta press 

på sina barn för att barnen istället skall uppnå en bra och högre utbildning för att på så sätt 

kunna trygga sin ekonomiska framtid. Av eleverna på den undersökta skolan hade majoriteten 

av tjejerna på det estetisk/praktiska programmet en förälder med högre utbildning och för 20 

procent av dem så hade båda föräldrarna en högre utbildning. Dock var det 32 procent som 

inte hade någon förälder som studerat för en högre utbildning. Det är då intressant att se att en 

stor majoritet av dessa tjejer upplevde att deras föräldrar delvis hade höga krav på dem i 

skolan men att nästan 40 procent faktiskt inte upplevde några direkta krav hemifrån. Killarna 

på de estetisk/praktiska programmen hade en majoritet föräldrar där båda hade någon form av 

högre utbildning. Snart där efter hade många av killarna en förälder som studerat vidare. Det 

var bland dessa elever upplevelsen av högra krav hemifrån var som störst. Detta kan tyckas 

ovanligt då det finns en bild av att elever med högre utbildade föräldrar väljer de mer 

traditionella teoretiska programmen som de förväntas att göra för att stå som den främste 

inkomsttagaren i den könstraditionella familjeuppdelningen.  De elever som hade flest högre 

utbildade föräldrar, båda, var killarna på de teoretiska programmen. Killarna på de teoretiska 

programmen hade lika många med bara en förälder som studerat vidare och för väldigt få 

hade ingen av föräldrarna någon högre utbildning och kanske är det då inte konstigt att många 

av killarna delvis kände en stor press om att prestera bra i skolan från föräldrarna. Det var 

ändå väldigt få av dem som ändå upplevde att det hade ett väldigt stort krav hemifrån. Detta 

kan vara svår tolkat men att många av dessa killar ändå känner en press hemifrån kan säkert 

bero på att deras föräldrar är ansedda att ha något högre status som Wernersson pratar om 

genom intersektionaliseringen. Många av dessa föräldrar vill säkert att deras söner skall 

prestera bra för att vidare då få ännu bättre förutsättningar i livet och jag tror att det från 

föräldrar som varit inne i utbildningssystemet har en större förståelse för vad det innebär att 

studera vidare och att det då krävs mycket och att det är lika bra att sätta igång tidigt med det. 
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Tjejerna på de teoretiska programmen hade även dem en klar majoritet där båda föräldrarna 

hade en högre utbildning, men förvånande många uppgav att båda föräldrarna saknade högre 

studier. Det motsägelsefulla mot killarna på de teoretiska programmen kommer i att hela 57 

procent av dessa tjejerna inte upplevde någon press hemifrån där föräldrarna ville se dem 

prestera mycket och få bra betyg. Det kan som en tolkning bero på att tjejerna inte har samma 

krav på sig från samhället som kanske fortfarande inte har förändrats så markant att de måste 

studera vidare och skaffa sig en bättre utbildning. Det är en aktiv diskurs i samhället att tjejer 

skall välja rätt och utbilda sig men frågan är hur långt det kommit när det gäller att agera. 

Pressen och kraven på eleverna att prestera bra kan dessutom öka på grund av elevens egna 

tankar om hur viktig skolan och betygen är. Är det väldigt viktigt för eleverna att komma 

framåt i samhället och bli framgångsrikt utan att paketeras in i ett fack enbart på grund av kön 

så kommer de förmodligen att lägga ner mer energi på att få sina betyg så bra som möjligt. 

Det fanns en grupp som stack ut betydligt i förhållande till alla andra när det kom till att 

kämpa efter så bra betyg som möjligt och det var tjejerna på de estetisk/praktiska programmen. 

Hela 70 procent ansåg att det var viktigt för dem att få bra betyg så att de kan studera vidare. 

Det kan jämföras med tjejerna på de teoretiska programmen som delade sin grupp i två. De 

som ansåg att det var viktigt och de som tyckte att det var viktigt till viss del. Det kan verka 

förvånande att de som gick på ett helt studieförberedande program inte i samma mån ansåg att 

betygen är viktiga för möjligheten att kunna studera vidare men kanske är det så att de lägger 

in andra värderingar än enbart vidare studierna i jakten på bra betyg, om vilka jag bara kan 

spekulera. Killarna på de båda programmen hade sin klara majoritet för att betyget är viktigt 

för vidare studier men det som jag kan tycka förvånar är att nästan 20 procent av killarna på 

de teoretiska programmen inte tyckte att betygen alls var viktiga för vidare studier. Det kan å 

andra sidan tolkas som att de faktiskt inte har en aning om vad det vill göra när de studerat 

klart på gymnasiet och att de på så sätt upplever att andra saker är betydligt viktigare.

Allmänt känt är nog att högre samhällsklass genom tiderna gett bättre förmåner i samhället 

men att detta är något som har försökts att raderas ut allt mer. Att ha utländskbakgrund eller 

bo på ett sämre ansett område har ofta lett till negativa ordalag och konsekvenser på 

arbetsmarknaden. Hur situationen i skolan är och hur det upplevs av eleverna handlar 

ytterligare en fråga i enkäten. Till mångt och mycket var eleverna överens om att det till viss 

del faktiskt har betydelse för betyget om man har utländskbakgrund, men vad eleverna i sig 

lägger in i det kan jag inte svara. Eleverna upplever enligt enkätresultatet att elever med 
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utländskbakgrund har svårare att få bra betyg vilket är skrämmande till viss del beroende på 

vad man just lägger in i värderingen. Är det enbart på att de har en annan bakgrund så är det 

ren katastrof men enligt min tolkning så påverkar den språkliga biten en hel del av betyget. 

Det ingår ju i betygen att man ska kunna uttrycka sig, argumentera och så vidare för något av 

de högre betygen. För eleverna med utländskbakgrund må det vara en stressande faktor ifall 

de själva känner att de har en svårare situation när det kommer till betygen när skolan ska vara 

lika för alla och klass, kön, etnicitet inte skall påverka överhuvudtaget. De enda som hade 

majoritet för att det inte hade någon betydelse med bakgrund var killarna på de 

estetisk/praktiska programmen, något som är väldigt positivt. 

Vidare när det kommer till boende situation och betyg så var alla rörande överens om att det 

inte har någon som helst betydelse, alla har samma möjligheter oavsett vart man bor. Tjejerna 

däremot hade några procent som ansåg att elever som bodde i ”rätt del av stan” hade det 

lättare att få bättre betyg men några ansåg även att de hade det svårare att få bättre betyg. Att 

de tyckte att det var svårare för dessa elever kan bero på att det kan finnas en omedveten 

tanke som rör intellekt kopplat till ekonomi och att eleverna som bor i det rätta området bör 

för bättre betyg men att situationen inte alltid ser ut på det viset och att de nu inte får något 

gratis utan måste kämpa lika mycket som alla andra men att upplevelsen av detta gör att 

tankarna leder till att de måste göra mer för att få samma eller bättre betyg. Det påminner om 

situationen med hur skillnader och likheterna är för killar och tjejers prestationer och betyg.
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5. Slutsats och diskussion

Undersökningen har i mitt tyckte både gett överraskande och förutsedda svar. Jag hade 

föreställt mig att fler elever skulle känna sig stressade över skolan och de uppgifter som de får 

men allt beror nog på vad eleverna kopplar samman med sitt svar. Väger de samman alla 

ämnen eller tar de bara kanske sitt favoritämne i åtanke när de gav sitt svar. Hur som helst 

fanns det ändå ett antal elever som upplevde att de antingen kände sig stressade och pressade i 

skolan eller att de delvis upplevde så. Det var framför allt hos tjejerna oavsett program som 

upplevde att de är stressade och oroliga över sitt skolarbete och detta i kombination med 

mycket att göra kan leda till höga prestationskrav. Det är alltså även i denna undersöka skola 

precis som Skolverket uppgav i sin rapport allt fler tjejer än killar som upplever sig stressade i 

skolan.

De biologiska faktorerna som Wernersson tog upp var inget som eleverna direkt gav något 

tilltro till. Tjejer och killar har inte så stora skillnader i tankesättet i skolan. Det var bara 

tjejerna på de teoretiska programmen som upplevde att det fanns skillnad men kanske beror 

detta på vilket program man går på och vilka ämnen som är mer framträdande, Skolverkets 

rapport visade på att killarna på gymnasiet får bättre betyg än tjejerna i de naturvetenskapliga 

ämnena och kanske är det just tjejerna på ”natur” som svarat att de är bra på olika saker för att 

de tänker olika, de känner sig kanske inte lika säkra på just dessa ämnen som de upplever att 

killarna är. 

Även denna diskurs är precis som ovanstående inte så betydande och framträdande som de 

kanske varit tidigare. Samhället har förändrats och de traditionella könsskillnaderna är mer 

uppmärksammade i dag vilket i sin tur kan leda till att tankarna kring dessa utvecklats och 

förändrats markant. Killarna på de estetisk/praktiska programmen ansåg det viktigt att i 

framtiden vara hemma med sin familj och sina barn något som motsätter sig den naturliga 

givna platsen som familjeförsörjaren. Likaså killar på de teoretiska programmen tyckte att det 

var viktigt. Tjejerna svarade att det delvis var viktigt vilket kan tolkas som ytterligare en 

motsättning till diskursen. Killarna vill ta ett steg in i hemmet och tjejerna ett steg ut på 

arbetsmarknaden och bryta den gamla kedjan. Detta resultat medför att tankarna på att skolan 

skulle lära ut mer om barn och rollen som mamma till tjejerna ter sig allt annat än naturlig. 

Det blir genast mest meningslöst då de inte längre anser sig ha den givna rollen i hemmet på 

samma sätt som tidigare. Att skolan ändå till viss del bör lära ut och ta fasta på positiva 

manliga och kvinnliga egenskaper kan vara den del som talar för denna diskurs men endast på 
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så sätt att det genom att lyfta fram dessa egenskaper skall komma att skapa harmoni och 

trygghet i familjen och i förhållandet mellan man och kvinna. 

Att ta de gamla traditionella rollerna och putta in dem i dagens yrkesliv var ingen av eleverna 

direkt positiv till, mest negativa till detta var killarna på de teoretiska programmen vilket kan 

vara en del i ett gammalt mönster att tjejerna inte skall ta positioner i samhållet som 

traditionellt sett skulle vara avsedda för killarna, det vill säga en del av statusjobben. Detta 

resultat medför att tjejerna måste konkurrera med killarna på samma villkor eller kanske på 

villkor uppsatta enligt gamla traditioner och att de i sin tur då måste lägga ner allt mer energi 

och kraft för att prestera bättre än killarna för att på ett bättre sätt kunna konkurrera på den 

arbetsmarknad som än i dag är dominerad av det manliga. Detta leder också till den 

maktordning som Wernersson talar om killarna ska ha välbetalda jobb och det är därför inte 

konstigt att de uppgett att det är viktigt för dem, tjejerna å andra sidan anser inte det lika 

viktigt men det kan helt enkelt bero på att de inte har den pressen på sig att de faktiskt ska ha 

den formen av arbete. Visst kan det låta motsägelsefullt mot en hel del av ovanstående tankar

och tolkningar men samtidigt tror jag inte att det verkligen går att peka på att en diskurs är 

mer framträdande än någon annan utan att kombinationen av dem alla ger utslaget i pressen 

hos eleverna. Jag skulle vilja kalla det för kaos i genusbalansen och att det är just denna faktor 

som gör att tjejerna som det underordnade könet får allt svårare med på vilket ben de skall stå, 

så tror jag även att det kan vara för killarna men de ska vara de starkare könet i samhället och 

kan inte på samma sett som tjejerna ge sken av att de är stressade och osäkra på sin framtid 

och den roll de skall spela i samhället.

Eleverna uppgav att de inte upplever det som att tjejerna måste prestera mer än killarna för att 

uppnå samma betyg men frågan är om det i längden räcker för tjejerna att ha samma betyg 

som killarna för att lyckas komma åt statusjobben. Kanske är det dock inte lika viktigt för 

tjejerna att ha ett statusjobb även om majoriteten av tjejerna delvis faktiskt ville ha ett 

välbetalt jobb. Vidare är det positivt att eleverna inte upplever några konsekvenser för 

betygen när det kommer till att ha utländskbakgrund eller att bo i ett visst område. Det finns 

ju trots allt så mycket fördomar i vårt samhälle men kanske är de på väg att tunnas ut och den 

svenska skolan verkar ju med tanke på elevernas upplevelser som om den faktiskt lyckas väl 

med sitt uppdrag att alla skall behandlas lika.
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Ingen av diskurserna fristående gav något direkt utslag som mer framträdande och jag tolkar 

det som att det finns en betydelse hos alla de olika diskurserna och att dem i en kombination i 

samhället ger upphov till de upplevelser som eleverna och framförallt då tjejerna känner kring 

sitt skolarbete och sina individuella prestationer. Det fanns inga direkt självklara skillnader 

mellan eleverna på de estetisk/opraktiska programmen däremot var skillnaderna mellan tjejer 

och killar något större. Detta tycker jag kan tolkas som att det i skolan finns en genusordning 

kvar precis som Svaleryd påpekar men om man lägger in ytterligare tolkningar i det så råder 

det en rad tvivel för vilka konsekvenser denna ordning ger utslag för i samhället. Återigen 

tycker jag att det går att tala om kaos i genusbalansen, samhället har inte kommit så långt som 

sig bör i hur det skall struktureras och som Wernersson även säger så kan strävan efter att 

kvinnor och män skall ha samma roller i samhället oberoende av könstillhörighet leda till 

problem i prestationsmönstret i skolan. Detta tolkar jag som att det kan leda till allt för höga 

krav på tjejerna eftersom de inte på samma sätt har givna roller på arbetsmarknaden som killar 

och män har.
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Annica Carlsson heter jag och går på lärarutbildningen i Halmstad. Jag skriver just nu mitt 

examensarbete och hoppas att du vill besvara denna enkätundersökning som är frivillig och 

som kommer att behandlas helt anonymt.

Tänk på att svaren du ger skall ges efter vad DU tycker! Det är viktigt att du är tydlig när du 

markerar ditt svarsalternativ och endast ett svarsalternativ per påstående är tillåtet. Läs 

igenom påståendet och svarsalternativen noga.

Jag är:

tjej kille

Jag går på program: 

_________________________________________________________

1. Har dina föräldrar högskoleutbildning el. liknande

Ingen En Båda

2. Jag tycker att kraven på de olika betygsnivåerna är: 

För höga Lagom För låga

3. Bor man i ”rätt del av stan” så innebär det att man kan få bättre betyg än andra: 

Lättare Lika för alla Svårare

4. Killar har lättare för att synas i klassrummet.

Lättare Lika för alla Svårare

5. Killar anses över lag vara bättre i skolan än tjejer.

Bättre Lika duktiga Sämre

6. Tjejer måste prestera mer än killar för att få samma betyg.

Mer Lika mycket Mindre
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7. Jag känner mig ofta stressad och orolig över uppgifter som skall göras i skolan.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

8. Det är viktigt för mig att få bra betyg så jag kan studera vidare.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

9. Killar och tjejer är bra på olika saker eftersom de tänker olika.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

10. Det är svårare för elever med utländskbakgrund att få bra betyg.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

11. Mina föräldrar ställer höga krav på att jag skall prestera bra i skolan.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

12. Jag vill hela tiden ha bättre betyg än mina vänner. 

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

13. Jag vill få ett välbetalt jobb.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

14. Det är viktigt för mig att vara hemma och ta hand om mina barn och familj i 

framtiden.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

15. Tjejer borde få lära sig mer om barn och rollen som mamma i skolan.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

16. Det är viktigt att killar får mer styrkeövningar på idrotten för att de skall anpassa 

sig till kommande yrke.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls
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17. Killar och tjejer behöver lära sig olika saker inför framtiden. 

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

18. Tjejer är bättre än killar på att ta hand om andra och bör därför yrkesarbeta i olika 

ledarskapspositioner som ex. personalchef.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

19. Det är bra att skolan lyfter fram positiva typiska kvinnliga och manliga drag. 

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

20. Tjejer anses duktiga ifall de är tysta på lektionerna.

Instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls

Tack för din medverkan!
//Annica 
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Bilaga 2

Resultat – Enkätundersökning

1. Har dina föräldrar högskoleutbildning el. liknande.

                           Ingen              En                  Båda                  Bortfall
Tjejer – estetiskt-
estetisk/praktisktprogram

         32 %          48 %        20 %             

Killar - estetiskt-
estetisk/praktisktprogram

         14 %          36 %        43 %           7 %

Tjejer - teoretiskt 
program

         35 %          23 %        42 %

Killar - teoretiskt 
program

         12 %          44 %        44 %

2. Jag tycker att kraven på de olika betygsnivåerna är: 

                        För höga          Lagom                För låga Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

         18 %          75 %           7 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

         86 %           7 %           7 %

Tjejer - teoretiskt 
program

         19 %          81 %

Killar - teoretiskt 
program

         25 %          75 %

  

3. Bor man i ”rätt del av stan” så innebär det att man kan få bättre betyg än andra: 

                 Lättare   Lika för alla             Svårare               Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

        2 %         94 %         2 %        2 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

       100 %

Tjejer - teoretiskt 
program

        8 %         88 %         4 %

Killar - teoretiskt 
program

       100 %
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4. Killar har lättare för att synas i klassrummet.

                                        Lättare Lika för alla          Svårare Bortfall 
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

       52 %       41 %         7 % 

Killar -
estetisk/praktisktprogram

       57 %       43 %

Tjejer - teoretiskt 
program

       50 %       46 %         4 %

Killar - teoretiskt 
program

       38 %       50 %        12 %

5. Killar anses över lag vara bättre i skolan än tjejer.

                                         Bättre Lika duktiga              Sämre                  Bortfall 
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

      55 %        45 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

      71 %        29 %

Tjejer - teoretiskt 
program

      54 %        46 %

Killar - teoretiskt 
program

      19 %        81 %

6. Tjejer måste prestera mer än killar för att få samma betyg.

                                            Mer Lika mycket             Mindre               Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

       14 %       66 %       20 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

        7 %       93 %

Tjejer - teoretiskt 
program

       19 %        73 %         8 %

Killar - teoretiskt 
program

       25 %         75 %

7. Jag känner mig ofta stressad och orolig över uppgifter som skall göras i skolan.

                                 Instämmer helt     Instämmer delvis  Instämmer inte alls   Bortfall 
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

       32 %        66 %          2 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

       7 %        79 %         14 %

Tjejer - teoretiskt 
program

      27 %       73 %

Killar - teoretiskt 
program

      18 %         68 %          14 %
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8. Det är viktigt för mig att få bra betyg så jag kan studera vidare.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

      70 %         25 %         5 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

      36 %         57 %         7 %

Tjejer - teoretiskt 
program

       50 %         50 %

Killar - teoretiskt 
program

       38 %          44 %         18 %

9. Killar och tjejer är bra på olika saker eftersom de tänker olika.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

        25 %         68 %         7 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

        22 %         64 %         7 %       7 %  

Tjejer - teoretiskt 
program

        54 %          42 %         4 % 

Killar - teoretiskt 
program

31 %          63 %          6 %

10. Det är svårare för elever med utländskbakgrund att få bra betyg.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

2 % 68 % 30 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

36 % 57 %  7 %

Tjejer - teoretiskt 
program

69 % 31 %

Killar - teoretiskt 
program

56 % 44 %

11. Mina föräldrar ställer höga krav på att jag skall prestera bra i skolan.

                                  Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

9 % 52 % 37 % 2 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

21,5 % 57 % 21,5 %

Tjejer - teoretiskt 
program

4 % 42 % 54 %

Killar - teoretiskt 
program

6 % 56 % 38 %
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12. Jag vill hela tiden ha bättre betyg än mina vänner. 

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

11 % 37 % 52 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

43 % 57 %

Tjejer - teoretiskt 
program

8 % 62 % 30 %

Killar - teoretiskt 
program

12 % 38 % 50 %

13. Jag vill få ett välbetalt jobb.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

75 % 25 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

86 % 14 %

Tjejer - teoretiskt 
program

77 % 23 %

Killar - teoretiskt 
program

94 % 6 %

14. Det är viktigt för mig att vara hemma och ta hand om mina barn och familj i 
framtiden.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

33 % 63 % 2 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

57 % 43 %

Tjejer - teoretiskt 
program

34 % 58 % 8 %

Killar - teoretiskt 
program

44 % 38 % 18 %

15. Tjejer borde få lära sig mer om barn och rollen som mamma i skolan.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

2 % 43 % 55 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

7 % 36 % 57 %

Tjejer - teoretiskt 
program

4 % 31 % 65 %

Killar - teoretiskt 
program

6 % 31 % 63 %
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16. Det är viktigt att killar får mer styrkeövningar på idrotten för att de skall anpassa 
sig till kommande yrke.

                                 
            Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall

Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

2 % 16 % 82 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

14 % 29 % 57 % 

Tjejer - teoretiskt 
program

8 % 15 % 77%

Killar - teoretiskt 
program

6 % 38 % 56 %

17. Killar och tjejer behöver lära sig olika saker inför framtiden. 

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

36 % 64 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

7 % 43 % 43 % 7 %

Tjejer - teoretiskt 
program

4 % 50 % 46 %

Killar - teoretiskt 
program

12 % 38 % 50 %

18. Tjejer är bättre än killar på att ta hand om andra och bör därför yrkesarbeta i olika 
ledarskapspositioner som ex. personalchef.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktp
rogram

43 % 57 %

Killar -
estetisk/praktisktp
rogram

43 % 57 %

Tjejer - teoretiskt 
program

4 % 45 % 51 %

Killar - teoretiskt 
program

31 % 69 %
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19. Det är bra att skolan lyfter fram positiva typiska kvinnliga och manliga drag. 

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

16 % 64 % 20 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

7 % 64 % 29 %

Tjejer - teoretiskt 
program

4 % 54 % 38 % 4 %

Killar - teoretiskt 
program

75 % 25 %

20. Tjejer anses duktiga ifall de är tysta på lektionerna.

                                 Instämmer helt    Instämmer delvis   Instämmer inte alls   Bortfall
Tjejer -
estetisk/praktisktprogram

11 % 50 % 39 %

Killar -
estetisk/praktisktprogram

14 % 43 % 43 %

Tjejer - teoretiskt 
program

4 % 50 % 46 %

Killar - teoretiskt 
program

25 % 37,5 % 37,5 %


