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Abstract 
 

Cover Story is a project, which students at Lillholms - and Ekholms School worked in during 

spring and fall of 2009. Several school subjects were integrated in project; social studies, art 

and Swedish, to empower the students to create, implement and design a magazine. The 

purpose of the project was to give the students the opportunity to fantasize about the future 

and their dreams by creating their very own Cover Story. During the project I realized that the 

student’s selection of magazine genre had a direct relation to the gender of the students 

themselves. The boys mostly chose motor and car sports magazines as their Cover Story. The 

girls on the other hand preferred to choose dog and fashion magazines. 

Today there are an endless number of magazines in different interests, genres and 

professions. For instance, the magazine called Frida, which is directed to young girls, writes 

about various music groups, trends and gossip. The magazine called Autobilsport, which is 

mostly directed to men, covers news about upcoming cars and the latest audio equipment. In 

other words, there is a notion of masculinity and femininity even in the selection of 

magazines. 

My natural interest of this behaviour drove me to further study the subject and to get 

closure to this already started work. This study is written in order to analyze students' and 

teachers' thoughts about the gender aspect in relation to the project. The method used to 

collect data and information has been through interviews, questionnaire surveys and field 

observations. All materials have been developed in order to give deeper answers to the 

questions sought. The answers that emerged have then been analyzed in relation to selected 

theories. 

Whether the gender has been a significant factor in the students' choice of a Cover Story is 

difficult to answer. During the investigation it was discovered that the students themselves led 

their choice not only according to their interests and dreams, but also according to the 

selection of magazines that were at hand. The teachers argued that ideas are everywhere in 

 



society and not only in newspapers. However, the teachers have not been allowed to challenge 

or encourage students' choice of Cover Story. 
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Sammanfattning 
 

Cover Story är ett projekt, som elever på Lillholms – och Ekholmsskolan arbetade med, under 

våren och hösten 2009. I projektet integrerades olika skolämnen som: samhällskunskap, bild 

och svenska, för att eleverna skulle kunna skapa, göra och designa en egen tidskrift. Projektets 

syfte var att eleverna skulle få fantisera över framtiden och sina drömmar genom att skapa en 

alldeles egen Cover Story. Under projektets gång upplevde jag att genus var en tydlig 

förekommande företeelse, i samband med elevernas val av tidskriftsgenre. Pojkarna valde till 

mestadels motor- och bilsporttidningar som deras Cover Story. Flickorna däremot valde gärna 

hund- och modemagasin.  

Idag finns oändligt många tidskrifter inom olika intressen, genre och yrkeskategorier som 

till exempel Frida, som skriver om olika musikgrupper, trender, skvaller och riktas till unga 

tjejer. Ett annat exempel är Autobilsport, som skriver om kommande bilar, senaste 

ljudutrustning och riktas oftast till män. Med andra ord finns en föreställning om manligt och 

kvinnligt även i valet av tidskrifter.  

Att forska vidare föll mig ganska naturligt, för att få möjlighet att avsluta ett påbörjat 

arbete. Denna studie är skriven i syfte att analysera elevers och lärares tankar kring 

genusaspekten i relation till projektet. Metoden som använts för att samla data och 

information, har varit intervjuer, enkätundersökning och fältobservationer. Allt material har 

tagits fram i syfte att ge djupare svar på de frågor som ställts. De svar som framkommit har 

sedan analyserats i förhållande till utvalda teorier. 

Huruvida genus styrt elevernas val av Cover Story, är svårt att besvara. I samband med 

undersökningen har det framkommit att eleverna själva styrt sina val utifrån de tidningsurval 

som funnits till hands, men också utifrån sina intressen och drömmar. Lärarna menade dock 

att föreställningar finns överallt i samhället och inte bara i tidningar, dock har de inte fått 

ifrågasätta eller uppmuntra elevernas val av Cover Story.  

 

Nyckelord: genus, kön, könsroll, manligt, kvinnligt, Cover Story  
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1. Inledning och bakgrund 

I våras skrev jag C-uppsats i Mediekunskap om ett projekt som heter Cover Story. Det var ett 

pedagogiskt projekt som lärare och elever på Lillholms - och Ekholmsskolan arbetade med 

under våren och hösten 2009. I projektet integrerades olika skolämnen som samhällskunskap, 

bild och svenska för att i samarbete med Sveriges Tidskrifter kunna skapa och designa en egen 

tidskrift (Hawsho 2009: 6). Syftet med studien var att ta reda på hur eller på vilket sätt man 

försöker främja elevers lärande med hjälp av Cover Story projektet. Motivet bakom uppsatsen 

var att sammanställa kunskap inom detta område och för att genom teori kunna förstå varför 

det är viktigt att föra in media i undervisningen, men också få se hur och om Lillholmsskolan 

lyckats integrera media och IKT (information och kommunikationsteknik) i undervisningen 

(Hawsho 2009: 8). Utifrån undersökningen framkom det att eleverna i fråga lärde sig mer 

genom att använda sig av IKT som ett medel till att lära. Det jag kom fram till i min tidigare 

studie var att projektet Cover Story bidrog till att främja elevers lust till lärande och även 

självkänsla. De fick skapa något som gjorde de stolta (Hawsho 2009: 6).  

Under arbetets gång var det många andra aspekter som kom upp till ytan, som exempelvis 

genusaspekten i projektet. Det var tänkt att eleverna skulle inspireras av olika tidskrifter, 

utifrån deras drömmar och intressen, för att sedan skapa en egen tidskrift. Jag observerade ett 

tydligt genusmönster, där flickor hellre ville hamna på hund - eller modeomslaget och pojkar 

på motorsportomslaget. Det var fascinerande att ta del av detta, samtidigt som flera frågor dök 

upp: var eleverna medvetna om genus och synen på manligt och kvinnligt i sina val av 

tidskrifter? Detta var något jag gärna diskuterade med andra lärare.  

Genusperspektiv i samband med ett skolprojekt är, anser jag, intressant att studera. Jag är 

intresserad av hur lärare förhåller sig till detta och vad elever anser om genus i samband med 

projektet. Är det något som elever reflekterar över? Eller något som lärare ifrågasätter eller 

uppmuntrar genom projektet? I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) står det 

att:  

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

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

till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
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motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo 1994: 4) 

 

Det refererade citatet kommer jag att återkomma till senare i min slutdiskussion, där jag även 

reflekterar över min egen roll som blivande lärare. Min intention är att undersökningen skall 

bidra till att människor, lärare, vuxna och unga skall erhålla ett större perspektiv och kunskap 

om genus samt bidra till insikt om sitt eget förhållningssätt inom ämnet. 

Vad är genus? På hemsidan Jämställd förskola och skola beskriver man genus som ett 

nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår.1 Genus kommer från 

det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet2 och används för att 

förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar 

människors sociala kön.3 Det som ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter 

om kvinnor och män som finns i samhället är genus.4  Om vi betecknar färgen rosa som en 

flickfärg och blått som en pojkfärg är ett tydligt exempel på hur genus skapas.5 Det finns flera 

olika teorier som beskriver vad genus är och hur det skapas. Min förhoppning att genom de 

presenterade teorier i denna studie skall ger er inblick om vad genus är och hur det skapas i 

skolan med hjälp av projektet Cover Story. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka huruvida eleverna valt tidskrift utifrån det egna intresset 

eller på grund av deras medvetenhet kring föreställningar om manligt och kvinnligt. Min 

huvudsakliga frågeställning är: 

• Hur har elever påverkats av föreställningar om genus i sina val av Cover Story? 

 

De resterande frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: 

• På vilket sätt har lärarna upplevt att genus visat sig i samband med projektet? 

•  Hur har de förhållit sig till detta?  

• Har elevernas val ifrågasatts eller uppmuntrats av lärarna? 

                                                 
1 http://www.jamstalldskola.se Datum: 2009-11-25 
2 http://www.jamstalldskola.se Datum: 2009-11-25 
3 http://www.ne.se/genus/1065117 Datum: 2009-11-08 
4 http://www.jamstalldskola.se Datum: 2009-11-25 
5 http://www.jamstalldskola.se Datum: 2009-11-25 
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1.2 Avgränsning 

Denna studie handlar om genusperspektiv i samband med projektet Cover Story. De 

avgränsningar som har gjorts är utelämning av viss upprepning av information och fakta från 

min första studie (Hawsho 2009). Att forska vidare på en tidigare utförd studie är att ta 

forskningen ett steg längre. Därmed blir det möjligt att undersöka andra perspektiv, som 

genus, av ett och samma projekt, Cover Story. 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer kapitel 2: Forskningsfält, där forskning om genus i 

skolan presenteras. Därefter följer kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter, där jag redogör för 

olika definitioner av begreppet genus och kön, för att sedan presentera den definition som 

kommer att användas i denna studie. Sedan följer kapitel 4: Metod och material, en 

beskrivning av vilka metoder som använts och även en redogörelse för hur studien har gått 

till. Informanterna presenteras översiktligt. Kapitel 5: Analys och resultatredovisningen, är 

uppdelad i tre delar. Varje del inleds med introduktion, resultat från en eller flera informanter, 

som sedan analyserats i ljuset av tidigare forskning samt teorier. Avslutningsvis summeras de 

olika delarna med en sammanfattning. Slutligen följer kapitel 6: Slutsats med sammanfattande 

diskussion samt förslag på vidare forskning. 
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2. Forskningsfält  

Det finns flera avhandlingar och studentuppsatser som behandlar genusperspektiv i skolan. 

För läsbarheten och förståelsens skull, är det ytterst viktigt att introducera er läsare för 

studiens forskningsfält.  

2.1 Genus och pedagogik 

Johanne Skillingstad har utfört en liknande studie som min egen, där han skriver om ett 

bildprojekt om genus. Uppsatsens titel är: Att synliggöra estetiska och sociala processer i ett 

bildprojekt om genus. Studien handlar om ett bildprojekt om genus, som kom att kallas för 

Stringbella (Skillingstad 2006: 1). Projektet genomfördes sommaren 2005 med en grupp 

flickor i åldern 13-18 år, på bildskolan Pilen i Arvika (Skillingstad 2006: 1). Utgångspunkten 

i arbetet var att försöka synliggöra de estetiska och sociala processer som sker i ett 

bildskapande projekt. Men tydligt också vilka föreställningar eleverna har om manligt och 

kvinnligt. Hans förhoppning var att erfarenheterna som eleverna samt bildprojektet skulle 

bidra med, skulle speglas i hans eget arbete med bild i skolan.  

En annan studie utförd av Therese Sademyr, skildrar hon lärares förhållningssätt till att 

motverka genus i klassrummet med hjälp av kvalitativanalys. Uppsatsens titel är: 

Grundläggande värden - en analys av hur tre lärare förhåller sig till genus och jämställdhet. 

Sademyr har undersökt hur lärare själva tänker, när det kommer till deras egen roll som 

genusskapare i sina klassrum (Sademyr 2006: 4). Hur förhåller de sig till skolans och 

läroplanens riktlinjer vad gäller att motverka tendenser till att könsmönster reproduceras? 

(Sademyr 2006: 4) Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur lärare ger uttryck för sina 

tankar om genus och jämställdhet (Sademyr 2006: 4). Men kommer även fram till att lärare 

trots goda intentioner inte lyckas följa läroplanen för att motverka traditionella könsmönster. 

Detta, menar hon beror på att en del lärare saknar verktyg och djupare förståelse för hur genus 

reproduceras (Sademyr 2006: 4). 
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2.2 Flickors syn på sig själva 

Ann-Margret Grewin skriver i sin avhandling, Unga flickor skriver in sig i sin kultur (2001), 

om hur det är att vara 13-14 årig flicka och växa upp i Sverige på 1990-talet, på grundval av 

vad flickorna gestaltat. Studien handlar om berättelser och teckningar som flickor tecknat på 

temat: ”Min framtida familj”. Teckningarna och berättelserna är skapade i skolan under 

lektionstid. Studiens omfattning omspänner en tvåmånadersperiod.  

Syftet med studien var att beskriva, analysera och förstå innebörden av de fiktioner som 

kommer till uttryck i en grupp 13–14-åriga flickors berättelser och teckningar. Begreppet 

fiktioner är ett annat ord för fantasier, och när dessa tar sig uttryck, uppstår frågor som 

flickorna reflekterar över, fantiserar om och prövar. Fiktionerna betraktas även som uttryck 

för hur flickorna förhåller sig till en omgivande kultur. I text och bild skapas därmed möjliga 

sätt att vara och leva i dialog med denna kultur, via de konventioner och skilda verktyg som 

finns inbyggda i bildspråket och språket. 

Flickornas berättelser och teckningar har inte betraktats som förutsägelser om hur deras 

framtid verkligen skulle kunna te sig, inte heller som återspeglingar av deras aktuella nu. De 

betraktas som olika individuella sätt att skapa mening i syfte att förstå sig själva och göra 

världen begriplig. 

Materialet till denna studie är hämtat från ett tidigare ungdomsprojekt startat av Gunilla 

Halldén (1990) som heter: ”Vem är jag? – 12-14 åringars teckningar och uppsatser om 

familjen studerade som uttryck för drömmar och tankar om den egna identiteten.” 

Grewin kommer fram till att de teman som är framträdande i flickornas berättelser och 

bilder är boendet eller platsen där livet skall levas, skapande av tillhörighet och att vara i 

trofast relation till sig själv. De fiktioner som flickorna uttryckte hade tydliga kopplingar till 

den kultur de lever i och utgör olika svar på frågan ”Vem kan jag vara?” Samtidigt utgör detta 

möjliga sätt för flickorna att förhålla sig till denna kultur och därmed utforska möjliga 

positioner för kvinnlighet. På så sätt kan fiktionerna läsas som uttryck för möjliga sätt att 

vara.  
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2.3 Skola som sammanhang för genuskonstruktion 

Inga Wernersson (2006) skriver att det går att studera skolan och klassrummet ur olika 

perspektiv: det första perspektivet hon nämner är skolan och klassrummet som en fysisk och 

social miljö, som ordnats för undervisning och lärande av politiskt beslutade kunskaper och 

färdigheter. Det andra är en miljö där barn och ungdomar vistas en stor del av sin vakna tid, 

och där mycket händer som inte är formellt planerat. Skolan och klassrummet kan ses som 

formella och informella kapaciteter och är även intressant att se ur köns- eller genusperspektiv 

(Wernersson 2006: 46). I detta sammanhang är forskningsobjektet klassrummet som social 

situation och fysisk miljö, men det kan också handla om andra aspekter av olika slags 

undervisningsinstitutioner.  

2.3.1 Studier av ungdomars egna sociala kategoriseringar 

Wernersson (2006) beskriver en intervjustudie som utfördes med ungdomar som gick i 

årskurs åtta, om hur de uppfattar fenomenet kränkning. I studien fanns bland annat ett 

genusperspektiv, men det var ett av flera intressen. Det som var intressant i studien var hur 

närvarande socialkategorisering var hos eleverna (Wernersson 2006: 45). Studien visade att 

det som var avgörande för många, var hur viktigt det var att vara riktigt ”flicka” eller ”riktig 

pojke”. Det som var särskilt framträdande var pojkarnas avståndstagande från det ”kvinnliga” 

respektive ”omanliga” (Wernersson 2006: 45).  

Wernersson menar sammanfattningsvis att det går att konstatera att intresset för vad som 

händer flickor och pojkar i klassrummet och skolan förskjutits över tid. Hon anser att 

pedagogens roll som förmedlare av traditioner, eller nya ideala mönster har tonats ner och att 

barn samt ungas formande av genusordningar borde ges större betydelse och inverkan i skolan 

(Wernersson 2006: 46). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt diskuteras de teorier som ligger till grund för denna studie. Min avsikt är att 

presentera teori begreppet genus. Jag är väl medveten om genusbegreppets problematik och 

vida område, dock avgränsas detta kapitel till att enbart presentera teorier och 

föreställningar som är av relevans för denna studie. Syftet med den teoretiska presentationen 

är att det skall ge en bakgrund till en del genusteorier samt en uppfattning om hur begreppet 

genus kommer att användas och analyseras med det empiriska materialet. 

 

3.1 Begreppsdefinition av genus och kön/könsroll 

Enligt Nationalencyklopedin kommer genus från engelskans gender och är ett begrepp som 

används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget 

formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Det som betonas är relationen mellan könen 

samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt.6 

Yvonne Hirdman (2003) beskriver och redogör för begreppet genus och kön/könsroll. På 

engelska kön och sex gender. Begreppet gender är etablerat inom forskningsvärlden och 

betyder slag/sort som genus, men också kön som det i ”det täcka könet” och ”the fair gender” 

(Hirdman 2003: 11). Genus som på latin betyder slag, sort, släkte eller kön. Genus ingår i 

sammansättningar som generera, generation och har använts i språkläran i Sverige framtill 

1980-talet (Hirdman 2003: 11). Könsrollsbegreppet ligger nära genustänkande. Det handlar 

både om män och kvinnor och om sociala processer (Hirdman 2003: 12). Hirdman menar att 

genus skall förstås och användas som ett ord som medför att människor skall se det vi inte såg 

tidigare. Hon menar att tack vare begreppet genus skall vi kunna se hur människor formas och 

formar sig till man och kvinna.  

                                                 
6 http://www.ne.se/genus/1065117 Datum: 2009-11-08 
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Genusbegreppet kom som en uppgörelse med könsrollsbegreppet.  Hirdman beskriver 

vidare att rollerna var ansvariga för en viss kvardröjande form av ojämlikhet i samhället 

mellan män och kvinnor. Hon menar dock att felet med dessa roller, enligt politikerna, var att 

de inte längre var funktionella – men att de uppenbarligen hade varit det (Hirdman 2003: 12). 

Det som könsrollbegreppet belyser och fasthåller är enligt Hirdman det osynliga bindestrecket 

mellan kön och roll. Hon menar att det blir en mer eller mindre ofrånkomlig uppdelning 

mellan kön, (kön som i kropp, könsorgan, biologi, natur) och roll, (roll som i social/kulturell 

överbyggnad, konstruktion) (Hirdman 2003: 13). 

En annan framstående författare inom genusvetenskap är Anja Hirdman (2001), som menar 

att begreppet genus refererar till de historiska, sociala och kulturella betydelser som vid en 

viss tid tillskrivs kategorierna man och kvinna. Användningen av termen genus kan ses som 

en utveckling från begreppet könsroll och socialt kön till genus (Hirdman 2001: 13). Hon 

menar även att genusbegreppet utvecklades för att få en mer djupgående förståelse av 

maktförhållanden mellan män och kvinnor. Det är med andra ord ett symbiotiskt begrepp, där 

fokus ligger på hur förhållandet mellan manligt och kvinnligt ter sig inom olika 

diskurser/institutioner och vilka mönster denna relation ger uttryck för (Hirdman 2001: 13). 

 Robert William Connell (2003) anser att begreppet genus inte handlar om enkla skillnader 

eller fasta kategorier, utan om relationer, gränser, praktiker, identiteter och bilder som 

kommer genom aktivt skapande i sociala processer (Connell 2003: 42). 

3.2 Blåa pojkar och rosa flickor 

Connell (2003) för även en diskussion kring teorin könsroller, som gav de viktigaste 

referensramarna för diskussionen om genus. Bilden om hur människor skaffade sig genus var 

ganska klar och tydlig, ansåg han. Spädbarn skildes åt genom sina rosa eller blåa babykläder 

och blev därmed kallade för flickor och pojkar (Connell 2003: 103). Hur de rosa och blå 

barnen förväntades uppträda, skiljs åt, enligt Connell: 

 
De blå barn förväntades uppträda annorlunda än rosa barn – starkare och tuffare, mer krävande, 

aggressiva och energiska. Så småningom fick de leksakspistoler, fotbollar och dataspel. De rosa 

barnen, å andra sidan, förväntades vara mer passiva och medgörliga, och dessutom sötare. När de blev 

äldre fick de kläder med volanger, dockor och sminkväskor, och fick lära sig vårda sitt utseende och 

vara artiga och snälla. I vuxen ålder fick de före detta blå barnen lära sig att köra bil och lösa 

matematiska ekvationer, konkurrera på marknaden för att försörja och jaga före detta rosa barn. De 
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före detta rosa barnen fick lära sig att laga mat, vara duktiga på relationer, göra som de blev tillsagda 

och göra sig attraktiva inför de före detta blå barnen. (Connell 2003: 103) 

 

Barn kämpar för att finna sin plats i en genuspräglad värld (Connell 2003: 108). Men det är 

viktigt för barn att de lär sig hur genusrelationer fungerar och hur de navigerar mellan dem 

(Connell 2003: 108). En stor del av barn och ungdomars genusinlärning består i att lära sig 

genuskompetens. Med genuskompetens menar Connell att unga lär sig hantera 

genusordningen. På så sätt lär de sig att anta en viss genusidentitet och utföra vissa 

genusprestationer. Samtidigt lär de sig att ha distans till en given genusidentitet och även 

skoja om sina prestationer (Connell 2003: 109). 

3.2.1 Symboliska relationer 

Connell beskriver genus som symboliska relationer, där varje gång människan talar om en 

kvinna eller en man, hänvisar hon till ett jättelikt system av tolkningar, förutsättningar, 

undertoner och anspelningar som har samlats under hela vår kulturs historia (Connell 2003: 

89). Innebörden av orden man och kvinna är, menar Connell, enormt mycket större än 

biologiska kategorierna hane och hona. Connell antyder även att språket – i tal och skrift – är 

den mest analyserade platsen för symboliska genusrelationer (Connell 2003: 90). Han anser 

också att genussymbolik finns i klädsel, smink, gester, fotografi och film och i mer 

opersonliga kulturyttringar såsom byggnader (Connell 2003: 90).  

3.3 Kön och genus 

Olof Franck (2007) beskriver att skillnaden mellan kön och genus är att kön syftar 

huvudsakligen på att skillnader mellan kvinnor och män identifieras genom bilologisk 

förklaring (Franck 2007: 65). Genus syftar istället på skillnader mellan människor av olika 

kön och kan ges en kulturell och social förklaring:  

 
I det samhälle och den kultur vi lever i fostras barn som små att ta till sig och agera i enlighet med 

bestämda roller, vilka sedan bekräftas och förankras därför att de livet igenom uppmuntras, förstärks 

och sanktioneras på en rad olika vägar. 

(Franck 2007: 65)  
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Det är viktigt, anser jag, att diskutera vilka förväntningar och krav som pojkar och flickor 

känner att de blir föremål för. Vilka vägar kan lärare välja i händelse av att önska ifrågasätta 

dessa? 

3.3.1 Förväntade rollspel och representationer 

Lärare ser ofta uttryck för olika förväntade rollspel, exempelvis genom att flickor och pojkar 

intar olika roller som de förväntas vara, för vilket skolan är ett gott exempel på. Olof Franck 

(2007) menar att det inte är lätt att vara ung och veta vem man är eller hur man vill vara. 

Vuxna i skolan vet det säkert inte heller, för människor söker sig själva och sina drömmar 

hela livet. Världen skulle inte se ut som den gör idag, om inte alla vi människor var olika 

individer. Franck uttrycker nämligen att ”vara till som den man är och vill vara är att göra 

skillnad i tillvaron” (Franck 2007: 66-67). Anledningen till detta är, eftersom varje individ ger 

sitt personliga bidrag till den existentiella helheten, menar Franck.  Men med åren kommer en 

viss mognad, då vågar man se att vi duger som de människor vi är – med våra tillgångar och 

skavanker, med våra succéer och misslyckanden, med våra lovvärda handlingar och våra 

felsteg, säger han (Franck 2007: 66-67). Hirdman (2001) beskriver representationer som en 

del av vår verklighet. Det är inte bara idéer som återges om kvinnor och män, utan de är också 

med och skapar dem. Med detta perspektiv vrids fokus från vad medier visar till hur mening 

skapas. På så sätt kan människor försöka förstå vilka sätt som idéer om feminint och 

maskulint, stereotypa eller ej, får betydelse för oss, menar Hirdman (Hirdman 2001: 14). 

3.4 Genus och medier 

Medier kommunicerar och sprider information om händelser, skeenden och människor och 

låter oss sedan blicka in mot den värld de presenterar oss för. Hirdman (2001) anser att med 

mediers berättelser, formas olika sätt att se på och förstå, såväl vårt eget samhälle som andras, 

såväl oss själva som andra. Genom medier produceras, inte minst föreställningar om vad som 

utgör, eller bör utgöra, kvinnligt respektive manligt och hur vi människor ska förstå dem i 

förhållande till varandra (Hirdman 2001: 8). Det som formar en del av medieutbudet idag är 

idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja se, läsa eller höra om. Hirdman menar vidare 

att publiken delas in i kategorier, bestämda av deras kön och av mediers idéer om vad detta 

kön innebär. Detta ständiga definierande om vilka vi är, styr vad som talas om och hur, i 
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mediers produktion av och om genus, skriver Hirdman (Hirdman 2001: 8). Genom att medier 

adresserar sina läsare som antigen kvinnor eller män, producerar de även föreställningar om 

vad det innebär (eller bör innebära) att vara man eller kvinna.  

 
För att förstå hur formandet av genus sker måste vi dock sätta feminint och maskulint i förhållande till 

varandra och se vilka mönster (vilken genusordning) denna relation ger uttryck för.  

(Hirdman 2001: 13) 

 

Syftet med studien som Anja Hirdman utför, är att fördjupa sig kring problematiken om hur 

föreställningar om genus produceras och förmedlas beroende på publikriktningen (Hirdman 

2001: 9). Föreställningar om genus uttrycks inte bara i innehållet utan även i förhållande till 

publiken, det vill säga, läsarna (Hirdman 2001: 19).  När det talas om genus, som en medial 

kategori, innebär det dock inte att mediala representationer av män och kvinnor, ensamma 

bestämmer innebörden av genus. Utan att medier arbetar med och utifrån de betydelser och 

föreställningar som råder om män och kvinnor (Hirdman 2001: 22). 

3.6 Medieforskningens bidrag till genusvetenskapen 

Gunilla Jarlbro antyder att människor skall se medier som en bland många 

socialisationsagenter (Jarlbro 2009: 103). Hon anser att medierna informellt bidrar till 

inlärning och accepterande av inrättade normer, värderingar och förväntade beteenden i givna 

sociala roller och situationer (Jarlbro 2009: 103). Frågan är hur vi skall studera denna 

eventuella effekt. Effekten av medierna är troligen långsiktig och integrerar på olika sätt med 

annan påverkan, som exempelvis i hemmet och på arbetsplatsen, menar Jarlbro (Jarlbro 2009: 

103). 

Jarlbro nämner medieforskaren Camauer (2002), som ställer sig frågan huruvida medierna 

hjälper eller stjälper jämställdheten. Svaret hon ger, är att frågan är omöjlig att besvara 

(Jarlbro 2009: 103). Detta tycks på det faktum att medierna är heterogena, det vill säga att 

radio, tv och dagstidningar kan kommunicera med bibehållen förståelse av genusrelationer. 

Trots detta kan enskilda program och artiklar utmana en del förstålelser om genus. Därav går 

det inte att diskutera huruvida medierna hjälper eller stjälper jämställdheten, enligt Camauer 

(Jarlbro 2009: 103). 
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Jarlbro ställer sig även frågan: vem har nu makt över vad? Hennes utgångspunkt har varit 

att medierna har en möjlighet att fungera som en demokratisk och integrerande mötesplats i 

samhället (Jarlbro 2009: 145). Dock menar hon att det dessvärre inte ser ut på detta sätt i dag. 

Forskning visar att medierna i dagsläget inte fungerar som denna möjliga demokratiska 

mötesplats, eftersom alla röster i debatten inte syns eller tycks vara lika värda (Jarlbro 2009: 

145). 
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4. Metod och material 

Innan vi går vidare till studiens resultat och analysredovisning, vill jag ge er en översiktlig 

introduktion om vad detta kapitel kommer att omfatta en presentation av undersökningens 

metodval och material samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. Sedan visas en 

översiktlig tabell om informanterna som deltagit. Vidare kommer studiens validitet och 

reliabilitet att analyseras och diskuteras. Forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till 

presenteras och avslutningsvis gör jag en metodkritik. 

 

I min tidigare studie (Hawsho 2009) Främjas elevers lärande med Cover Story? Gjordes en 

omfattande materialinsamling om IKT och lärande likaså frågor om genus. Min metod för 

material och datainsamlingen var kvalitativ metod som består av intervjuer, fältobservationer 

och kvantitativ metod som enkätundersökningar. Jag hade utfört intervjuer med fem 

pedagoger (ca 30 minuter per person) samt skickat ut 25 enkäter till involverade lärare på två 

skolor, Lillholms - och Ekholmsskolan. Jag valde dock att avgränsa mig till en skola, 

Lillholmsskolan. Anledningen till detta var eftersom det huvudsakliga arbetet med Cover 

Story utfördes på Lillholmsskolan. Elever och lärare från Ekholmsskolan fick utföra det 

praktiska arbetet på Fantasifabriken i Lillholmsskolan. Av den orsaken har de delaktiga 

lärarna endast deltagit i den kvantitativa delen av studien.  

Eftersom materialet om genus inte utnyttjats till den tidigare studien, har de därför använts 

till denna studie. Mitt syfte med att använda mig av olika metoder för materialinsamling är för 

att kunna möjliggöra en så kallad metodtriangulering. Mitt material har kompletterats 

ytterligare med intervjuer tillsammans med elever. Totalt har jag utfört gruppintervjuer med 

sex elever (cirka 60 minuter totalt), tre flickor och tre pojkar i åldrarna 7-8 år och två tjejer 

och en pojke (cirka 60 minuter totalt) i åldrarna 14-15 år. Nedan presenteras metodval, urval 

och avgränsningar, validitet och reliabilitet, forskningsetiska aspekter och reflektion kring 

metoden. 
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4.1 Metodval 

Till denna studie har jag använt mig av kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ metod 

innebär till exempel att man utför djupintervjuer, deltagande observation och fältstudier 

(Bjereld m.fl 2007:114). Därmed är man ute efter kvaliteter en egenskap eller företeelse har. 

Den kvalitativa delen av studien utgörs av har 14 intervjuer inklusive gruppintervjuer med 

lärare och elever som varit delaktiga i Cover Story projektet. Strukturen på intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket innebär att man på förhand definierat de teman som utfrågningen 

gäller (Østbye 2008: 102-103). Intervjun bestod av fasta frågor med en ordningsföljd som var 

fastställd innan intervjun. Min tanke med elevgruppintervjuer var att eleverna skulle 

uppmuntra varandra till att utveckla och reflektera över sina tankar och svar (Stukát 2009: 

41). Informanterna som deltagit under intervjuerna, kom jag i kontakt med genom Sten 

Canevall, som även var projektansvarig för Cover Story projektet, men även slumpmässiga 

urval har förekommit då en del informanter inte kunnat delta av olika skäl. Informanterna i 

både enkät- och intervjuundersökningarna är mellan 7 och 60 år gamla och förorts- eller 

stadsbor, bosatta i Stockholms län. Det är även de som står för det djupgående resultat som 

påvisas i studien. Anledningen till att jag valde att grunda studiens resultat på flera 

informanter var för att kunna förlita mig på informationen som ådagaläggs, samt stärka 

reliabiliteten och tillförlitligheten i studien.  

Bo Davidson & Runa Patel (2003) beskriver att det är viktigt att få bra kontakt med 

informanterna för att därigenom öka deras motivation till att delta i undersökningen. Därför 

försökte jag visa genuint intresse och förståelse för informanternas känslor och attityder 

(Davidson & Patel 1991, 2003: 71). Att väcka försvarsattityd hos den intervjuade är lätt, 

såvida han/hon upplever att den som intervjuar, dömer eller kritiserar. Därför bör människor 

komma ihåg att vi inte bara talar med ord, utan även med gester och ansiktsmimik. Ett 

exempel: En förvånad höjning av ögonbrynet, en ogillande ryckning i mungipan avläses 

omedvetet och omedelbart av intervjupersonen (Davidson & Patel 1991, 2003: 71). 

Intervjuerna registrerades med hjälp av bandspelare och video. Svaren har sedan 

transkriberats, som enligt författaren Staffan Stukát (2009) går ut på att man skriver ut 

intervjuerna i sin helhet, helst med pauser, skratt, tvekanden med mera (Stukát 2009: 40). 

Texterna (svaren) har sedan analyserats mot bakgrund av den lästa litteraturen och refererade 

teorier, med en kunskapskritisk textanalysmetod. Lennart Hellspong (2001) anser att syftet 

med den kunskapskritiska analysen är att se efter vad för slags kunskap en text ger och pröva 
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den kritiskt (Hellspong 2001: 143). Hellspong anger att man bör utgå från 26 kriterier i sin 

kunskapskritiska textanalys. De frågeställningar (kriterier) som är relevanta för denna studie 

är: 

- Vilken fråga eller frågor är det texten tar upp? 

- Är frågorna viktiga? På vilket sätt och för vem? 

- Vad för sorts kunskap ger texten? 

- Ger texten ny kunskap – nya fakta, nya iakttagelser, nya tolkningar av gamla 

iakttagelser, nya förklaringar, nya begrepp, nya bidrag till teorier och tankemodeller? 

- Går det att sammanfatta den kunskap som texten ger – ange den viktigaste i den? 

(Hellspong 2001: 143-144) 

Enkätmaterial om genus från tidigare studie användes till denna. Enkätundersökningarna 

utfördes på Lillholm - och Ekholmsskolan och endast lärare involverade i projektet deltog. 

Enkätundersökningen var frivillig och deltagandet anonymt. En enkät blir anonym då varken 

namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på den går att finna (Davidson & Patel 

1991, 2003:70). Totalt skickades 25 enkäter, men fick endast tio tillbaka. Detta beror på att en 

del lärare fyllt enkäten gemensamt, då man arbetat med samma klass. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i denna studie har inneburit uteslutning av material och 

information som inte behandlar ämnet genus. Informanterna som deltagit i studien har valts i 

förhand, men eftersom en del inte kunnat närvara fick jag slumpmässigt välja andra i sista 

sekund. Informanterna har besvarat de frågor som ställts, utifrån eget perspektiv och 

erfarenheter från Cover Story. Ett medvetet urval har varit att utelämna en stor del 

informanters utsagor på grund av platsbrist eller upprepning av svar. De kvalitativa 

undersökningarna utfördes endast på Lillholmsskolan. Anledningen till detta som jag tidigare 

nämnde, var eftersom huvudarbetet utfördes på Fantasifabriken på Lillholmsskolan. Däremot 

har båda skolorna deltagit i enkätundersökningarna. 
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4.2.1 Informanterna  

På nästa sida presenteras information och översikt om informanterna som deltagit i denna 

studie. Informanterna presenteras i olika tabeller, först lärarna och sedan eleverna. De 

intervjuade lärarna och eleverna kommer från Lillholmsskolan. Noteras kan att namnen är 

fingerade, i avsikt att skydda informanterna och deras integritet. 

 

 

 

 

De intervjuade lärarna 

 

Stig 

 

Yvette 

 

Jocke 

 

Lisa 

 

Maria 

Har arbetat som 

lärare sedan 

1999, och trivs 

bra med sitt yrke.  

 

Har arbetat som 

lärare sedan 

1999 dock bara 

tre år på 

Lillholmsskolan. 

 

Har arbetat som 

lärare på 

Lillholmsskolan

sedan 2004.  

Har arbetat som 

lärare på 

Lillholmsskolan 

Sedan 2006 

Har arbetat som 

lärare på 

Lillholmsskolan 

sedan 2004.  

Undervisar i 

ämnet Bild 

Undervisar i 

ämnet Svenska  

Undervisar i 

lågstadiet 

Undervisar i 

lågstadiet 

Undervisar i 

Lågstadiet 

 

Figur 1: Översikt över de lärare som deltog i studien 
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Gruppintervju med elever - del 1 

 

Mia 

 

Erik 

 

Markus 

 

Hasse 

 

Desserie 

 

Nina 

Är sju år 

gammal flicka 

som gjorde 

Cover Story i 

våras 2009.  

 

 

 

Är åtta år 

gammal pojke 

som gjorde 

Cover Story i 

våras 2009.  

 

 

 

Är åtta år 

gammal pojke 

som gjorde 

Cover Story i 

våras 2009.  

 

 

Är åtta år 

gammal pojke 

som gjorde 

Cover Story i 

våras 2009. 

Är åtta år 

gammal flicka  

som gjorde 

Cover Story i 

våras 2009. 

Är åtta år 

gammal flicka 

som gjorde 

Cover Story i 

våras 2009. 

Tidning: Mat Tidning: Allt 

om trädgård 

Tidning: Jakt 

efter djur 

Tidning: 

Overload 

Tidning: Allt 

om trädgård 

Tidning: Allt 

om Häst 

 

Figur 2: Översikt över de elever som deltog i första gruppintervjun. 
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Gruppintervju med elever - del 2 

 

Jonas 

 

Lina 

 

Selina 

Är 14 år gammal kille som 

gjorde Cover Story i våras 

2009. 

 

 

Är 14 år gammal tjej som 

gjorde Cover Story i våras 

2009. 

 

 

Är 14 år gammal tjej som 

gjorde Cover Story i våras 

2009. 

 

Tidning: Sweden Rock Tidning: Bon Tidning: Okej 

Figur 3: Översikt över de elever som deltog i första gruppintervju 
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4.3 Validitet och reliabilitet 

Hur sanningsenliga och pålitliga är egentligen mina forskningsresultat? När forskare utför 

olika studier och undersökningar, är det viktigt att fundera över två viktiga begrepp: validitet 

respektive reliabilitet.  Validitet betyder giltighet (Stukát 2009: 125), men kan dessutom 

hänsyfta på trovärdighet eller bekräftelsebarhet, enligt Helge Østbye (Østbye 2008: 40).  

Validiteten i denna studie beror på hur pass relevanta data och analyserna är i förhållande till 

min frågeställning (Østbye 2008: 40). För att kunna testa intervjudatas validitet, har flera 

intervjuer utförts. Detta för att sedan kunna jämföra utsagor från flera informanter. Reliabilitet 

betyder tillförlitlighet (Stukát 2009: 125) och gäller om kvaliteten i insamlingen, bearbetning 

och analys av data är bra eller dålig (Østbye 2008: 40). För att få hög reliabilitet i denna 

studie, har den insamlade informationen, datainsamling, material och de egna tolkningarna 

dubbelkontrollerats med jämna mellanrum. 

När validitet och reliabilitet diskuteras i en studie kommer ett annat viktigt begrepp fram: 

generalisering. Generalisering gäller i den mån som analysens resultat kan göras 

allmängiltiga (Østbye 2008: 120). Med detta menas att en hög grad av validitet och reliabilitet 

måste vara en förutsättning för att kunna generalisera analysresultatet (Østbye 2008: 120). 
Frågan är: kan resultatet generaliseras eller gäller resultatet endast för den undersökta 

gruppen? Jag har förhoppningar beträffande trovärdigheten i denna studie, trots att studien 

inte är ämnad att vara generell för alla inom den valda målgruppen. Jag har försökt vara 

objektiv och lagt mina egna tankar och åsikter åt sidan och endast utgått från den information 

jag tagit del av, utifrån informanternas utsagor. Det är inte mitt tyckande och tänkande som är 

relevant i denna studie, utan det är mina informanters utsagor som är av relevans. 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Jag har tagit hänsyn till de etiska aspekterna, eftersom informanterna som deltagit i studien, 

måste skyddas, och jag som forskare måste även kunna ta ställning till vilken slags 

upplysning som skall redovisas (Østbye 2008: 126). 
 

Vare sig vi hämtar information om individerna eller om individerna själva lämnar informationen, 

måste vi värna om de enskilda individernas integritet. Alla uppgifter vi erhåller från och om 

individerna måste behandlas konfidentiellt. 

(Davidson B, Patel R, 2003: 60)  
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Jag har utgått ifrån det samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsområdets fyra 

huvudkrav som skall ställas på forskningen. Det första är informationskravet, som innebär att 

forskaren har skyldighet att informera de personer som berörs av forskningsuppgiftens syfte 

och roll i forskningen (Stukát 2009: 131). Det andra är samtyckeskravet, de som deltar i 

studien har rätt att bestämma över sin medverkan. Personerna som deltar har rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst (Stukát 2009: 131). Det tredje är konfidentialitetskravet, hänsyn 

måste tas till de medverkandens anonymitet. Information och uppgifter som deltagarna lämnar 

måste behandlas konfidentiellt. På så sätt skyddas den personliga integriteten och 

informanterna skall inte kunna identifieras (Stukát 2009: 131).  Det fjärde och sista är 

nyttjandekravet, som innebär att insamlade uppgifter enbart får användas i forskningssyfte 

(Østbye 2008: 126-127). Alla dessa fyra huvudkrav har samvetsgrant iakttagits. I 

enkätundersökningen fanns information om mig och mitt syfte med studien. Där framgick 

även att deltagandet var frivilligt och anonymt och att de uppgifter som registreras inte skulle 

användas i ett annat syfte än den vetenskapliga forskningens (Davidson & Patel 1991, 2003: 

60-61). 

4.5 Metodkritik 

Kvalitativa och kvantitativa metoder har använts och kombination av flera metoder kan även 

kallas för metodtriangulering. Syftet med metodtriangulering är att pröva de olika metoderna 

som använts, för att se om man kommer fram till samma resultat, men också för att stärka 

tillförlitligheten i studien (Østbye 2008: 36). Fördelen med att använda sig av olika metoder 

är att det lättare går att få fram olika slags data och information. I efterhand känner jag att 14 

intervjuer var lite väl mycket, eftersom det är mycket material som skall transkriberas och 

detta tar lång tid att genomföra. Å andra sidan är det viktigare att studien utgörs av relevans 

och blir tillförlitlig och giltig. Nackdelen med gruppintervjuer med elever är, enligt Stukát, att 

informanterna kan påverka varandra, där forskaren får majoritetsåsikt, istället för individuell 

(Stukát 2009: 41). Fördelen med enkätundersökningar är att urvalet ofta är representativt för 

att kunna möjliggöra generaliseringar. Däremot var enkätsvaren för få och därmed inte 

representativt för att kunna generalisera resultatet. 
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5. Analys – och resultatredovisning 

I det här kapitlet redovisas resultat från undersökningen, som diskuteras mot bakgrund av 

den refererade litteraturen. Mitt syfte är inte att kritisera olika författares tankar eller teorier, 

utan min förhoppning är att kunna ge er en grundlig och kreativ bearbetning, redovisning, 

analys och tolkning som framkommit utifrån informanternas utsagor. 

 

Kapitlet är indelat i tre delar. I den första delen presenteras resultat från lärarintervjuerna 

som sedan analyseras med de teorier som valts och avslutas med en sammanfattning. I den 

andra delen presenteras resultat från elevgruppintervjuer – 1. Detta analyseras med de teorier 

som valts och avslutas med en sammanfattning. Slutligen presenteras den sista delen med 

resultat från elevgruppintervjuer – 2 och som avslutas med en sammanfattning. Alla tre delar 

inleds med en introduktion där en del av intervjufrågorna som använts presenteras.  

5.1 Resultat av lärar- och elevintervjuer 

Svaren på intervjufrågorna kommer att citeras eller refereras till och inte redovisas i sin 

helhet. Det är inte relevant att redovisa alla informanters utsagor, såvida de inte tillför något 

nytt. Det är svårt att kategorisera alla svar under vissa intervjufrågor, eftersom informanterna 

ibland svarat på flera frågor på en gång, eller inte svarat på frågan alls, men ändå lyckats 

uttrycka sin åsikt gentemot frågan. Det är något som är vanligt och naturligt för en kvalitativ 

analys. Sedan kommer citaten att analyseras mot de teorier som valts och därefter att 

sammanfattas. 

5.1.1 Kort introduktion/ingress 

Under mina intervjuer med lärare på Lillholmskolan försökte jag få svar på två frågor rörande 

genus kring projektet Cover Story. 
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• Hur upplever du att genus ter sig i samband med detta projekt och hur förhåller du 

dig till eleverna. Exempelvis: när du märker att flickor enbart väljer tidskrifter där 

kvinnor objektifieras som modeller m.m. 

 

• Uppmuntrar du dem till vilket som eller ifrågasätter du eleverna, där du frågar varför 

de väljer en viss tidning eller person. 

Utvalda svar kommer att nedan presenteras i en sammanfattad version, där de viktigaste 

aspekterna återfinns. För att kunna ta del av alla intervjuer, finns transkribering i författarens 

ägo. 

5.1.2 Intervju med lärare: Stig och Jocke 

Stig: 

– Det är otroligt [skratt] det räcker ju liksom med att titta på… ser du de här Melissa? [tar fram en 

Svensk Polistidning och visar] här är Svensk Polis, det är en liten pojke. Sen när vi tar nästa, som bara 

råka ligga här [tar fram en annan tidskrift]… så har vi Härliga Hund och det är en liten flicka. Det här 

[skratt] avspeglar könsfördelning på ett otroligt tydligt sätt… det är nästan parodiskt, så här 

schablonmässigt. Men samtidigt så har vi låtit de välja själva och då är det så att även tidskrifterna är 

rätt könbaserade…, alltså att de vänder sig till en specifik målgrupp så att säga. Flickorna har Julia, 

och för pojkarna finns det Power Magazine, med motorer och sådana här saker. Rätt mycket är det 

något könsbaserat. 

 
M.H. 

– är det något som ni uppmuntrar eller ifrågasätter? 

 
Stig:  

– Det stod ju, i den här tidningsartikeln på Södra Sidan att det är till och med en del barn som börjat 

uppmärksamma det här. En liten flicka på årskurs två, frågade varför det är så många bilar med 

pojkarnas omslag? Hon har själv börjat fundera över det här. Det vore jätte intressant egentligen, att 

efter det här slitsamma projektet, reflektera litegrann och sammanställa det här och ha någon sorts 

diskussion med ungdomar och barn: ”varför blir det så här?” För det är ju verkligen intressant och rätt 

tyligt att det blir så. 7 

 

 

 

                                                 
7 Transkribering av Hawsho 2009 
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Jocke 

– Det märks ju när man… när vi skulle börja välja tidningar. Sten hade gjort några förlagor på olika 

tidskrifter och visade tidningen Svensk Polis, då var det direkt många grabbar som skulle vara just i 

Svensk Polis. Det skulle skjutas och jaga banditer och så. 8 

 

5.1.3 Analys mot litteratur/teori  

I projektet Cover Story kommer man in på genus, särskilt genom elevernas val av tidskrifter. 

Jocke uttrycker var det många ”grabbar” som ville vara just i tidskriften Svensk Polis och Stig 

menar att tidskrifter också är könsbaserade. Connell (2003) menar att genus inte handlar om 

enkla skillnader eller fasta kategorier, utan om relationer, gränser, praktiker, identiteter och 

bilder som kommer genom aktivt skapande i sociala processer. Eleverna blir aktiva skapare av 

sociala processer, genom att pojkar väljer bil eller motorsporttidningen och tjejer hund eller 

modetidningen. Som Stig frågade sig själv i slutet, ”varför blir det så här?”, Connell svarar på 

detta när han diskuterar kring teorin om könsroller och som även gav de viktigaste 

referensramarna för diskussionen om genus. Han menar att spädbarn skiljs åt från första 

ögonblicket genom sina rosa eller blåa babykläder och blir därmed kallade för flickor och 

pojkar (medan barnet fortfarande är ett foster i magen placeras det i en abstrakt föreställning, 

konventioner, regler och så vidare).  

Under projektets gång kunde Stig (och även Jonas), genom elevers val av Cover Storys, se 

genus rätt tydligt, men kanske även förväntat? Pojkarna valde polis - och bilsporttidningar och 

flickorna hund- och modemagasin. Han menar att även om eleverna fått välja fritt, så är 

tidningarna ändå rätt könsbaserade, där de vänder sig till en specifik målgrupp. Flickorna har 

Julia och pojkarna Powermagazine. I detta fall kommer vikten av barns genuskompetens och 

om det är något de lär sig? Connell anser att det är angeläget att barn lär sig hur 

genusrelationer fungerar och hur de navigerar mellan dem. Barns genusinlärning består i att 

lära sig genuskompetens. Med genuskompetens menar Connell att unga lär sig att hantera 

genusordningen. 

Connells tankar kan knytas ihop med Hirdmans (2003) teori om begreppet genus och 

kön/könsroll. Förutom att genus handlar om synen på män och kvinnor och hur de formas till 

detta, ligger könsrollbegreppet nära genustänkande. Hon menar att könsrollbegreppet belyser 

och fasthåller det osynliga bindestrecket mellan kön- och roll. Det blir en mer eller mindre 
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ofrånkomlig uppdelning mellan kön, (kön som i kropp, könsorgan, biologi natur) och roll, 

(roll som i social/kulturell överbyggnad, konstruktion). Hirdman menar också att 

könsrollbegreppet handlar om sociala processer (som även Connell belyser) och i detta fall är 

det elevers skapande av Cover Story. Däremot anser min andra informant Yvette, att genom 

tidningar objektifieras också människor. 

5.1.4 Intervju med lärare: Yvette och Maria 

Yvette:  
– Men alla är ju på något sätt ett objekt på ett omslag, även om det är olika typer av tidningar. Jag har 

inte tänkt att projektet skall bidra till negativa roller… vad kallar man det?  

 
M.H:  

– Könsroller? 

 
Yvette:  

– Ja, att könsroller stigmatiseras och befästs, men det tror jag inte att de gör. Könsroller finns ju 

överallt i hela samhället. 9 

 

Maria:  
– Vi har diskuterat det där… från början så tänkte jag att jag skulle ifrågasätta det, men sen när jag 

diskuterat med Sten och fantasifabriken och fick… efter diskussionen med honom klart att de skulle 

göra så fritt val så möjligt från början, så har vi låtit de göra det. Genom att de får välja de tidskrifter 

de vill, men att diskussionen skulle komma sen efteråt: Hur kommer det sig att så många [skratt] av 

killarna valde bilsport och motorsport, och många av tjejerna valde hundsport som det då råkade vara i 

min klass? Det var väldigt uppdelat där, men diskussionen kommer i efterhand. Det får ändå vara 

deras dröm från början. Jag tänkte nog själv att jag skulle styra de lite, men i samtal med Sten tyckte 

han att det ändå är deras framtid och tankar, det ska vi inte lägga oss i för mycket då. Så det är en 

diskussion vi får ta nu efteråt med eleverna. 10 

5.1.5 Analys mot litteratur/teori 

Maria lyfter fram en intressant aspekt då hon uttrycker att hon först hade tänkt ifrågasätta 

elevernas val när hon märkte tydligt att eleverna valde typiska könsinriktade tidskrifter, men 
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valde senare att inte göra det. Även en del lärare uttrycker samma aspekt från 

enkätundersökningen. 

 
(Enkätsvar: Anonym) 

– Det är svårt. Man kan göra genusövning en annan gång eller diskutera detta vid ett tillfälle. 

 

(Enkätsvar: Anonym) 

– Det har fått välja fritt men vi har (hade) tänkt ta upp det efteråt och diskutera detta. 

 

(Enkätsvar: Anonym) 

– Ja, jag uppmuntrar. Jag lägger fram presentation med olika tider och livsperspektiv. 

 

(Enkätsvar: Anonym) 

– De fick välja och vi har inte ifrågasatt deras val. 

 

 Anledningen till detta var att Cover Story skulle vara elevernas val från början, men att 

diskussioner om projektet och elevernas tidskriftsval skulle komma senare efter att projektet 

avslutats. Yvettes resonemang stämmer bra överens med Anja Hirdmans (2001) teori om 

genus och medier. Hon menar att medier producerar föreställningar om vad som utgör, eller 

bör utgöra, kvinnligt respektive manligt och hur vi människor skall förstå dem i förhållande 

till varandra. Det är möjligt att barn inte vet hur de skall förstå föreställningar om kvinnligt 

och manligt, som i detta fall genom projektet Cover Story. De väljer möjligtvis en specifik 

tidskrift (-kategori), eftersom detta förväntas av dem? En flicka som är intresserad av fotboll 

kanske inte vågar avvika från normen och de stereotypa föreställningar som finns kring 

manligt och kvinnligt eller en pojke som är intresserad av mode, inte vågar stå för hans åsikt 

av rädsla att bli utskrattad? Detta kan även kopplas till Francks (2007) tankar om 

representationer, som i detta fall kan uttryckas med att elever uppträder eller väljer en 

specifik tidskrift, eftersom det förväntas av dem? Medieutbudet och framförallt tidskrifter 

formas utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja se, läsa eller höra om. Med 

detta menar Hirdman att publiken delas in i kategorier, bestämda av deras kön och av mediers 

idéer om vad detta kön innebär. Stig nämner även detta då han uttrycker att: ”tidningar är 

något könsbaserade” 11, samtidigt som de vänder sig till en specifik målgrupp. Med andra ord 

kanske man genom tidningar adresserar sina läsare som antingen kvinnor eller män och 

                                                 
11 Transkribering av Hawsho 2009  
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därmed producerar medierna föreställningar om vad det innebär (eller bör innebära) att vara 

man eller kvinna.  

Att tala om genus som en medial kategori innebär inte att man beskriver mediala 

representationer av män och kvinnor som ensamma bestämmer innebörden av genus. Utan 

Hirdman menar att medier arbetar utifrån de betydelser och föreställningar som råder om män 

och kvinnor. Av den orsaken kan det vara intressant för lärare att föra diskussioner med elever 

om genus och könsroller, för att gemensamt komma underfund med vilka tankar och 

föreställningar eleverna fått i samband med Cover Story. Är det så att eleverna har påverkats 

av mediers utbud om vad som är eller bör utgöra manligt och kvinnligt? 

Jarlbro (2009) diskuterar kring medieforskningens bidrag till genusvetenskapen och menar 

att människor skall se medier som en bland många socialisationsagenter. Hon menar att 

medierna informellt bidrar till inlärning och accepterande av inrättade normer, värderingar 

och förväntade beteenden i givna sociala roller och situationer. Vi alla styrs av samhällets 

informella inlärning och accepterande av (som i detta fall) könsroller, både medvetet och 

omedvetet. Med andra ord påträffas möjlighet att lärare påverkats av mediers informella 

inlärning och accepterande av könsroller eller genus, eftersom de anser att genus styrt elevers 

val av Cover Story. Precis som Stig och Yvette nämnde, flertalet pojkar valde motorsport eller 

biltidningen och flickor hund eller modemagasinet. 

5.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Stig och Yvette är eniga om att genus speglats i 

projektet och att det har visat sig i elevernas val av tidskrifter. Vidare anser de att projektets 

huvudsakliga syfte var att låta eleverna få fantisera och drömma om framtiden. Därför valde 

lärarna att inte ifrågasätta eller uppmuntra elevernas val, dock något de skulle vilja diskutera 

vid ett senare tillfälle tillsammans med eleverna.  

Ett intressant resonemang som tagits upp är begreppet representationer, som förekommer i 

medier, men även i skolan. Olof Franck (2007) diskuterar detta och menar att lärare kan 

uppfatta uttryck för olika förväntande rollspel mellan elever. Flickor och pojkar kan inta en 

roll som de tror förväntas av dem och visst kan det vara så. Genom att välja exempelvis 

modetidningen visar man direkt eller indirekt att detta är något man skulle vilja arbeta med i 

framtiden eller kanske bara drömmer om att göra. Med det påståendet menar Franck att det 

inte är lätt att vara ung och veta vem eller hur man vill vara. Därför kan det vara intressant att 

arbeta med ett pedagogiskt projekt som Cover Story för att komma underfund med detta. 
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Flera lärare tog fram intressanta aspekter kring arbetet med Cover Story och genus, men jag 

valde att avgränsa mig, för att undvika eventuella upprepningar av svaren som kommit fram. 

Men även om ”tidningarna är något könsbaserade”, som Stig nämner, går det inte att 

generalisera lärarnas utsagor. Därför är det viktigt att veta vad eleverna har för tankar och 

åsikter kring genusaspekten i projektet. 

5.2 Resultat av elevintervjuer grupp 1: 

Under min första elevgruppintervju var det sex elever från årskurs 1 som deltog. Det var tre 

pojkar och tre flickor. 

5.2.1 Kort introduktion/ingress 

När man intervjuar yngre barn är det viktigt att anpassa frågorna till deras nivå. Att ställa 

frågor om genus kan skapa svårigheter för ett barns förståelse. Därför valde jag att skriva (och 

även uttala) ”tjejigt” och ”killigt”, som i detta sammanhang egentligen betyder synen på 

manligt och kvinnligt.  

Under intervjun var det dessa frågor som ställdes: 

1. Vad handlar era Cover storys om? 

2. Vilken tidskrift har ni valt? och varför valde ni den? 

3. När ni valde tidning, tänkte ni på vad som är typiskt för tjejer och typiskt för killar? Kan 

ni inte berätta hur ni tänkte? 

4. När ni valde tidning, kan ni inte berätta om hur ni tänkte på er framtid och vad ni önskar 

bli när ni blir stora? 

5. Om du fick ändra dig skulle du välja en annan tidning än den du valde? Berätta varför?  

6. Skulle det kännas konstigt att välja en tidning som känns typiskt tjejig eller typiskt 

killig? Varför, Berätta? Ge exempel (om svaret är ja) 

Under mina intervjuer tillsammans med eleverna var det svårt att få fram en del svar, därför 

har avgränsningar gjorts då endast relevanta svar presenteras under den sista frågan (fråga 6).  
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5.2.2 Intervjufråga: Skulle det kännas konstigt att välja en tidning som känns 
typiskt tjejig eller typiskt killig? Varför, Berätta?  

Mia:  

– Om jag skulle tagit en fotbollstidning, så skulle jag faktiskt kunna ta det. Fast… egentligen ville jag 

ta en polistidning, men det fanns ingen så... jag tog en mattidning istället. Jag tycker inte det är för 

killigt att ta polistidning, om det skulle finnas en. 12 

 

Erik:  

– Det spelar ingen roll… 13 

 

Markus:  

– Det skulle inte spela någon roll om det var en hundtidning eller något annat…14 

 
Desserie:  

– Jag ville först ha en fotbollstidning, men det fanns ingen fotbollstidning… så jag fick ta en 

trädgårdstidning… Men det spelar ingen roll om det är för tjejer eller killar. 15 

 

Hasse:  

– Först tänkte jag välja en agenttidning… det fanns inte så det blev istället en actiontidning. Mm… det 

spelar ingen roll. 16 

 

Nina:  

– Jag hade tänkt mig en djurtidning så jag brydde mig inte om det var till tjej eller kille. Så jag bara tog 

en. 17 

5.2.3 Analys mot litteratur/teori 

Mycket intressanta aspekter togs upp under första elevgruppintervjun. Mia, Hasse och 

Desserie hade gärna velat arbeta med fotbollstidningar och i Hasses fall agenttidningen som 

inspiration till deras Cover Story. Men på grund av det lilla urval av tidskrifter som fanns 

tillgängliga, fick de välja något annat (i detta fall mat, action- och trädgårdstidningen). Det 

intressanta med deras uttalande är att det kan knytas ihop till informanten Lisa där hon 

förklarar hur hon gjorde under projektet. 

                                                 
12 Transkribering av intervjuer 2009 
13 Transkribering av intervjuer 2009 
14 Transkribering av intervjuer 2009 
15 Transkribering av intervjuer 2009 
16 Transkribering av intervjuer 2009 
17 Transkribering av intervjuer 2009 
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Lisa 

– Vi gjorde ju så här att vi tog ju bort lite tidningar som… de inte skulle uppskatta. Ja, det kunde ju 

vara vad som helst, det fanns ju sådana här chefstidningar, jätte många, så då tog vi en, eller två av 

dem. Men egentligen tog vi med alla, som tandläkartidningar, läkartidningar, modetidningar, 

hundtidningar och motorcykeltidningar. När vi började välja tidningar så fanns det inga 

fotbollstidningar. Men det vet jag att de gärna hade velat ha, men då kanske de istället tog bilar eller 

mattidningar istället. Ja men… vi styrde ju det lite, men de fick faktiskt välja själva också. Men jag 

tycker att det är viktigt att man får välja lite själv också. Men jag tror att när de går i ettan… de har 

inte riktigt tänkt på vad de vill bli. För jag kan tänka mig kanske i sexan, sjuan, åttan och nian då vet 

de vad de vill bli som tandläkare eller veterinär till exempel. Men de yngre har inte riktigt hunnit 

fundera på det.18 

 

Samtidigt uttrycker informanten Lisa att lärarna som arbetat i de yngre årskurserna i förväg 

valt ut de tidningar som eleverna skulle kunna arbeta med. Detta kan vara orsaken till att en 

del elever inte fått chans att välja den tidning de egentligen hade velat eller önskat arbeta med. 

Detta innebär att de inte påverkats av mediers informella inlärning och accepterande av 

könsroller, som Jarlbro (2009) belyser. Samtidigt som Nina, Erik och Hasse uttryckte att det 

inte spelade någon roll om tidningen hon fann intressant var riktad till tjejer eller killar. Så 

länge det är något man tycker om, menar Nina, skall det inte spela någon roll. Majoriteten av 

eleverna som deltog ansåg att det inte spelade någon roll om de hade valt en tidning som 

ansågs vara för ”tjejig” eller ”killig”. Men om man jämför med den kvantitativa delen av 

studien, där involverade lärare deltagit, lyder det faktiskt annorlunda: 

(Enkätsvar: Anonym) 
– I min klass har det varit väldigt ”könsbundet” hur de har valt, killar – motortidningar och tjejer har 

valt hundtidningen. 19 

(Enkätsvar: Anonym) 

 – Flickor väljer oftare tidningar med mode, vackra saker m.m. Pojkar väljer bilar m.m. Jag försökte 

prata om olika yrken, det är intressant att veta varför elever väljer det de väljer. 20 

 

 

 

 

                                                 
18 Transkribering av intervjuer 2009 
19 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
20 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
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(Enkätsvar: Anonym) 

– Mycket förutsägbart genusmässigt. Pojkarna väljer fotboll/motor tidskrifter. Flickor Elle etc. Detta 

borde diskuterats, men har inte hunnit med. De normalt/stärkande eleverna väljer mer genusneutralt än 

övriga. 21 

 

(Enkätsvar: Anonym) 

– Många killar har valt fotbollstidningar (men även flera tjejer). Tidningen ”Chick” är populär bland 

vissa tjejer. Men jag tycker att de inte har valt speciellt stereotypt överlag. 22  

Lärarnas enkätsvar motsäger elevernas utsagor, eftersom lärarna uttrycker att eleverna valt 

könsbaserade tidningar. Författaren Inga Wernersson (2006) talar om ungdomars sociala 

kategoriseringar i samband med en intervjustudie som genomförs med klass i årskurs åtta; om 

hur de uppfattar fenomenet ”kränkning”. Wernersson beskriver hur närvarande 

socialkategorisering verkar vara hos eleverna. Det som verkar avgörande för många, är hur 

viktigt det är att vara ”riktigt flicka” eller ”riktig pojke”. Hon beskriver också att det är 

särskilt pojkarna som är avståndstagande från det ”kvinnliga” respektive ”omanliga”. 

Däremot verkar socialkategorisering inte särskilt påtagligt bland eleverna som deltagit under 

den första gruppintervjun, som Wernersson (2006) benämner i sin studie. Desserie anser att 

det inte spelar någon roll om tidningen hon velat ha riktas till killar eller tjejer. Så länge det är 

något man gillar, spelar det ingen roll vilken tidning man väljer och även de andra eleverna 

uppvisar liknande svar. Wernerssons intervjustudie och denna studie skiljs åt vad gäller 

elevers uppfattningar om kvinnligt och manligt. Men detta kan även ha med elevernas låga 

ålder att göra. Resultat från den andra elevgruppsintervjun kanske säger någonting annat? 

5.3 Resultat av elevintervjuer grupp 2: 

Under den andra delen av elevgruppintervju deltar två flickor och en pojke från årskurs åtta.  

5.3.1 Kort introduktion/ingress 

Under intervjun ställs samma intervjufrågor som till den första elevgruppintervjun.  

                                                 
21 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
22 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
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5.3.2 Intervju fråga: Skulle det kännas konstigt att välja en tidning som känns 
typiskt tjejig? eller typiskt killig? Varför, Berätta?  

 

Jonas 

– Det skulle väl kännas konstigt på ett sätt. Jag brukar väl inte dra mig mycket för sådant, men om 

jag hade haft det som intresse, såklart jag hade gjort det. För mig finns det inget att skämmas över. 

Om det hade känts konstigt och om jag hade vart intresserad av det, tror jag inte jag hade brytt 

mig, andra hade kanske reagerat konstigt på det, men inte jag, skulle inte gjort det. 23 

Lina 

– Som tjej tror jag att man kan välja de flesta tidningarna. Om jag skulle vara intresserad av fotboll, 

så skulle jag kunna ta det. Som Joel sa, man följer typ sitt intresse, det är vad man gillar. Jag 

skulle kunna ta fotbolltidning om jag var intresserad av det. 24 

Selina 

– Jag vet inte, det skulle vara roligt, det skulle inte vara en stor grej om jag tog en sporttidning eller 

om jag tog en wrestlingtidning. Det skulle vara roligt, det skulle inte kännas konstigt, men de 

andra kanske skulle skratta, men de skulle vara roligt. Det är faktiskt värre om en kille skulle välja 

tidningen Elle.  25 

5.3.3 Analys mot litteratur/teori 

Enligt Jonas finns det inget konstigt med att välja en tidskrift som anses vara för tjejig för 

hans smak. För honom handlar det mer om intresse och inte om vilket kön som tidningen 

vänder sig till. Jonas verkar inte ha några stereotypa föreställningar om genus eller manligt 

och kvinnligt i detta sammanhang. Han tror dock att andra elever kan reagera konstigt på 

detta, men det är ingenting han bryr sig om. Det intressanta för mig som forskare är när 

informanten Jonas antyder att hans åsikt är på ett sätt, samtidigt som han uttrycker att: ”men 

andra hade kanske reagerat konstigt på det, men inte jag, skulle inte gjort det”. 26 Det får mig 

att undra om det verkligen är på det sättet? Samtidigt som Selina och Lina uttrycker att man 

som tjej faktiskt har större möjlighet att överskrida gränser än vad killar har. För en kille kan 

det vara känsligt att bete sig ”kvinnligt” eller ”omanligt”, såsom Wernersson (2006) också 

talade mycket om kring hennes intervjustudie, socialkategorisering. 

                                                 
23 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
24 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
25 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
26 Bilaga 5: Resultat från enkät 2009 
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Selinas och Linas uttalanden hänvisar till det Conell (2003) beskriver om symboliska 

relationer, där man hänvisar till ett jättelikt system av tolkningar och förutsättningar, i 

situationer då man talar om en kvinna eller en man.  Han menar att innebörden av dessa ord, 

man och kvinna, är enormt mycket större än de biologiska kategorierna hane och hona. Selina 

uttrycker att det är värre för killar att välja tidningen Elle, än om man som tjej skulle välja 

fotboll - eller wrestlingtidningen. Hon anser att det skulle vara roligt att välja en tidning som 

anses vara för killig, även om de andra skulle skratta. Hennes uttalande om att det är värre för 

killar att välja en tidning som anses vara för tjejig, stämmer bra överens med Wernerssons 

intervjuresultat om pojkars avvikande från det ”omanliga” respektive det ”kvinnliga”. Men 

resultaten från båda elevgruppintervjuerna säger helt olika saker. 

5.3.4 Sammanfattning 

Det är intressant att analysera elevernas utsagor, eftersom de säger en sak, men frågan är: vad 

gjorde de i praktiken? Resultaten från elevgruppintervjuerna visar att de äldre och yngre 

eleverna återger erfarenheter och föreställningar om genus på olika sätt. Det finns olika 

orsaker till detta, men framförallt handlar det om livserfarenheter och hur pass självmedveten 

man är kring de föreställningar som råder om manligt och kvinnligt. De yngre eleverna har 

ännu inte fått genusföreställningar inpräntade i samma utsträckning som äldre elever fått. 

Dessa har fått veta vilka föreställningar som finns om manligt och kvinnligt, särskilt genom 

olika medier(-kanaler): tidskrifter, TV, radio och på nätet. Som även Hirdman (2001) belyser 

att genom medier produceras, föreställningar om vad som utgör, eller bör utgöra, kvinnligt 

respektive manligt och hur vi människor ska förstå dem i förhållande till varandra. Dessutom 

har de yngre inte hunnit fundera på vad de vill (eller bör) göra i framtiden. När man är liten, 

har man tankar om det som sker här och nu och inte så mycket på framtiden. De yngre 

eleverna har därmed inte lika mycket åsikter, tankar eller föreställningar kring vad de anser 

vara ”tjejigt” eller ”killigt”, i samma utsträckning som de äldre eleverna hunnit få. Detta beror 

dels på livserfarenheter.  
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6. Sammanfattande diskussion 

6.1 Styr genus valet av Cover Story?  

Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka hur genus kommer till uttryck i Cover 

Story. När jag började läsa och forska vidare på detta tema, trodde jag att jag visste svaret på 

min huvudfråga, nämligen att genus styr elevers val av Cover Story. Anledningen bakom mitt 

antagande berodde på mina erfarenheter och nära samarbete jag hade med eleverna under 

våren 2009, då jag skrev min första uppsats (Hawsho 2009). Elevernas tidningsomslag (Cover 

Story) riktades mot sådant som jag fortfarande uppfattar som typiskt manligt eller typiskt 

kvinnligt. Det var något som jag ofta funderade över och samtalade med andra lärare om. Ett 

halvår efter avslutad uppsats (Hawsho 2009) beslutade jag mig för att studera 

forskningsområdet och genus i ett större perspektiv såväl som att komplettera mitt empiriska 

undersökningsmaterial med nytt. Det kändes viktigt och relevant för mig att undersöka ett 

vanligt pedagogiskt projekt i skolan, utifrån ett annat perspektiv som genus. Eftersom genus 

berör oss alla, särskilt lärare som skall arbeta med barn och ungdomar i skolan och fostra 

dessa till att få en neutral samt icke stereotypisk syn på män och kvinnor. 

Syftet med Cover Story var att eleverna skulle få chansen att fantisera över framtiden och 

sina drömmar. Eleverna valde tidskrifter inom specifika yrkeskategorier, där deras uppdrag 

var att skapa ett tidningsomslag, det vill säga en Cover Story om sig själva eller sina 

drömmar. Elevernas val kunde se lite olika ut beroende på vissa faktorer: pojkarna som tycker 

om bilar valde bilsporttidningen och skrev nyhet om deras drömbil. Medan flickorna som 

tycker om hundar, valde hundmagasinet och skrev en nyhet om deras favorithund. Självklart 

fanns det även elever som avvek från normen, men i stort sett valde de flesta eleverna typiska 

”tjej- och killtidningar”. 

Min stora fråga är huruvida eleverna valde tidskrift utifrån det egna intresset eller på 

grund av deras medvetenhet kring föreställningar om manligt och kvinnligt. Men intresset kan 

vara en konsekvens av föreställningarna, eftersom genusmönster inte är medvetna hos alla. I 

enlighet med mitt resultat från elevgruppintervjuerna framkom det att samtliga elever brytt sig 

mindre eller inte funderat alls på genus i samband med deras val av Cover Story. De har valt 
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tidning efter intresse och andra har valt tidningar på grund av ett för litet utbud av tidningar. 

Samtidigt kom det fram en intressant aspekt, nämligen att man som tjej har lättare än en kille 

att överskrida gränser. Detta förklaras med att tjejer kan välja en fotbollstidning som anses 

vara manlig. Men det går inte lika bra för en kille att välja modetidningen utan att bli 

utskrattad, svarade informanten Selina. De yngre eleverna ansåg att det viktigaste var att välja 

en tidning man gillar, utan att tänka på vilket kön tidningen egentligen vänder sig till. Utifrån 

min tolkning, möjligen kan det vara så att elevers ”intressen” kan vara en konsekvens av 

föreställningar om manligt eller kvinnligt, eftersom genusmönster inte är medvetna hos dessa 

elever. Genusmönster är en intressant aspekt eftersom det finns i hela samhället och uttrycks 

ofta genom olika medier, i hemmet, på arbetsplatsen och även i skolan. Elevers intressen kan i 

detta sammanhang ha styrts av deras omedvetna föreställningar om genus och därmed styrs 

intresset genusmönster och är därmed inte fria. 

Utifrån mitt undersökningsmaterial kan man konstatera att samtliga lärare sett eller upplevt 

tydliga genusmönster under arbetet med Cover Story. Det de hänvisar till är att eleverna valde 

typiskt tjej- eller killtidningar. Lärarna menar att flickorna huvudsakligen valde hund- eller 

modemagasin och pojkarna bil- eller motorsportidningar. Därmed drar de slutsatsen att 

eleverna kan ha påverkats av föreställningar om manligt och kvinnligt, på grund av elevernas 

val av tidskrifter. Lärarna var samtidigt överens om att projektet skulle vara elevernas eget 

val. Detta medförde att lärarna absolut inte fick ifrågasätta eller uppmuntra elevernas val, 

även om dem hade velat det. Däremot fanns det önskemål om att föra diskussioner 

tillsammans med eleverna om deras tankar kring projektet och genus senare. Huruvida 

diskussioner kring detta framkommit i dagsläget, har jag dess värre ingen information om. Jag 

hoppas innerligt att de flesta lärarna diskuterat genus i samband med Cover Story, men 

givetvis även i andra sammanhang. Eftersom genus inte är ett ämne som obligatoriskt kräver 

att lärare och elever tvingas redogöra för begreppets innebörd och betydelser, förstår jag att 

lärare tänker att de vill ta upp en del saker senare. Begreppet senare, tänker och uttrycker 

lärare när de upplever att tid och utrymme inte finns för att diskutera nya saker, vilket är synd 

tycker jag. I uppsatsens inledning citerar jag ur läroplanen som uttrycker att: 

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

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

till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (LPO 1994: 4) 
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Det är ledningens, skolans och pedagogernas ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

Med detta anser jag att det är även skolans uppgift att medvetandegöra föreställningar som 

råder, för att på så sätt kunna undvika att bidra till negativa könsföreställningar. Min 

uppfattning, mot bakgrund av den genomförda undersökningen, är att genus som ämne inte 

prioriteras i skolan i lika hög grad som det borde. Men på vilket sätt skall man då som lärare 

medvetet arbeta aktivt för att motverka traditionella könsmönster? Något så självklart, kanske 

inte alltid är det? Det uttrycks även i läroplanen att skolans uppdrag är att främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta kunskaper (LPO 1994: 5). Att upptäcka nya perspektiv och 

intressanta tankar hör till skolans uppgift, mål och syfte, för att på så sätt möjliggöra lärande 

och självinsikt för både den som lär och den som lär ut. I skolans värld borde tankesättet 

”senare” slopas och istället arbeta ”här och nu”. Jag förstår att lärare har fullspäckade 

scheman och kursplaner att följa, men mycket av tiden avsätts på administrativa uppgifter. 

Den dyrbara tiden borde istället tillämpas med avseende på elevernas lärande och utveckling.  

6.1.2 Värdering av resultat till tidigare forskning 

Intentionen med Cover Story, var inte tänkt att synliggöra genus, likt Johanne Skillingstads 

(2006) studie. Genusperspektiv kan trots det uppkomma i samband ett projekt. Hur lärare 

sedan väljer att förhålla sig till detta varierar säkerligen. Min förhoppning är att lärare skall 

inse vikten av ämnet jag berört i denna uppsats.  

Therese Sademyrs uppsats (2006), var för mig intressant läsa, eftersom det fick mig att 

fundera över min egen förståelse av genus samt hur jag kan göra för att motverka traditionella 

könsmönster i mitt arbete som blivande lärare. Med hjälp av Cover Story, har förståelsen för 

begreppet genus ökat avsevärt. För att kunna motverka traditionella könsmönster i skolan, 

behövs kunskap och djupare förståelse om genus, men också hur genus ter sig i skolans och 

samhällets sfär.  

Ann-Margret Grewins avhandling (2001) har varit intressant att ta del. Hon beskriver, 

analyserar och söker förstå innebörder av de fiktioner som kommer till uttryck i en grupp 13–

14-åriga flickors berättelser och teckningar. Fiktionerna i hennes studie betraktas som uttryck, 

för hur flickorna förhåller sig till en omgivande kultur. Det är intressant att ta del av olika 

studier som gjorts inom genusområdet. Det ger en ett bredare perspektiv och förståelse för hur 

samhället och skolan ser ut i dag. Genus finns och kommer alltid att finnas överallt, vare sig 

vi vill eller inte. 
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Inför ett forskningsarbete kan det vara bra att införskaffa sig kännedom om den tidigare 

forskning som gjorts. Detta möjliggör som forskare att se större och bredare perspektiv inom 

problemområdet som skall undersökas. Men också för att få kunskap och kännedom om vilka 

teorier som går att använda till den egna studien. Man bör dock vara källkritisk samt vara 

medveten om att det teoretikerna skrivit i sina avhandlingar, rapporter, essäer och uppsatser 

behöver inte nödvändigtvis betyda att innehållet i deras arbeten är görligt eller faktiskt. Allt är 

ju görligt i teorin, men problematiskt blir det så snart man vill omsätta teorin i praktiken.  

6.1.3 Studiens relevans och användbarhet för kommande forskning 

Det är min förhoppning att denna studie kan ha relevans för studenter och forskare som i 

framtiden undersöker liknande frågor. Även om jag inte kan generalisera mitt resultat, kan jag 

ändå konstatera att all forskning om barn och ungdomar är viktigt. Vare sig vi beskriver ett 

litet projekt med få involverade elever eller ett stort och omfattande projekt. Alla elever har 

olika synsätt, tankar, erfarenheter och principer. Vad som formar dessa egenskaper är skolans 

och samhällets syn på människan som individ, men också som ett socialt kön. Det är inte bara 

skolan som måste arbeta hårdare för att främja jämlikhet såväl som motverka traditionella 

könsroller. Det ligger i hela samhällets ansvar att göra detta. 

6.1.4 Förslag på kommande forskning 

Med min studie kan jag fastställa att ytterligare tankar och frågor har uppstått under arbetets 

gång, som kan vara intressant att utveckla vidare i kommande forskning.  

Följande frågor skulle vara intressanta att undersöka: 

• Är lärare medvetna om sin egen roll som genusskapare i ett klassrum? På vilka sätt kan 

det utspela sig? Vilka tankar och funderingar har dem kring detta? 

 

• Hur uppfattar elever sig själva i förhållande till sina ”könsroller”? Vilka bilder och 

influenser påverkar eleverna och deras självbild? Är det medierna, samhället eller 

föräldrarna som påverkar de mest? 

 

• Hur behandlas flickor och pojkar av varandra i ett klassrum? Vilka likheter och 

skillnader finns? Vilka gränser finns? 
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• Är genus något man diskuterar i skolan och i klassrummet? Hur mycket utrymme finns 

det för ämnet?  Vad säger Läroplanen? 

 

• På vilket sätt har delegationen för jämställdhet i skolan lyckats med sitt uppdrag från 

staten? Vilka förbättringar har skett sedan år 2009? Vad bör man arbeta extra med inför 

kommande år?  

Hur ser läget ut idag i den svenska skolan? 

Delegationen för jämställdhet i skolan är en statlig utredning som har tillsatts av 

utbildningsminister Jan Björklund. Delegationens uppdrag finns beskrivnet i deras 

kommittédirektiv och sammanfattas i sju punkter: 

 
1. Vi ska belysa och analysera vilka förändringar i flickors och pojkars villkor, förhållningssätt och 
agerande som skett under perioden 1994–2007,  
 
2. Tillsammans med högskolor och universitet ska vi ta fram en kunskapsöversikt om hur och varför 
flickor och pojkar presterar olika i skolan. Vi ska också titta närmare på flickor och pojkars attityder 
till studier och till skolan.  
 
3. Vi ska undersöka hur skolan resurser fördelas ur ett könsperspektiv och se vilka effekter den här 
fördelningen får.  
 
4. Tillsammans med högskolor och universitet ska vi identifiera och sammanställa områden där ny 
forskning behövs.    
 
5. Vi ska kartlägga flickors och pojkars studievanor och undersöka skolarbetets inverkan på deras 
psykosociala hälsa.  
 
6. Tillsammans med högskolor och universitet ska vi sammanställa och utvärdera metoder för att bryta 
traditionella könsmönster och könsroller.    
 
7. Till sist ska vi också föreslå lämpliga insatser för hur ett långsiktigt jämställdhetsarbete i skolan ska 
utvecklas och stärkas. 27   
 

 

 

Avslutningsvis vill jag som blivande lärare framföra att jag ser fram emot att få arbeta i 

skolan och tillsammans med skolans alla människor samt ha genusperspektivet i åtanke.  

 

                                                 
27 http://www.jamstalldhetiskolan.se Datum: 2009-11-15 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor - lärare 

 

• Kön och ålder? 

• Hur många år har du jobbat som lärare och hur länge har du arbetat på 
Lillholmsskolan? 

• Är du involverad i projektet Cover Story? Om ja, på vilket sätt? 

• Hur upplever du att genus ter sig i samband med detta projekt och hur förhåller du dig 
till eleverna. Exempelvis: när du märker att flickor enbart väljer tidskrifter där kvinnan 
objektifieras som modeller m.m.  

• Uppmuntrar du de till vilket som eller ifrågasätter du eleverna där du frågar varför de 
väljer en viss tidning eller person 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjufrågor - elever 

 

• Vad handlar era Cover storys om? 

• Vilken tidskrift har ni valt? och varför valde ni den? 

• När ni valde tidning, tänkte på vad som är typiskt för tjejer eller typiskt för killar? 

Kan ni inte berätta hur ni tänkte? 

• När ni valde tidning, kan ni inte berätta om hur ni tänkte på er framtid och vad ni 

vill bli när ni blir stora? 

• Om du fick ändra dig skulle du välja en annan än den du valde? Berätta varför?  

• Skulle det kännas konstigt att välja en tidning som känns typiskt tjejigt eller typiskt 

killigt eller vice versa.... Varför, Berätta? Ge exempel (om svaret blir ja) 
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Bilaga 3: Enkät 

 

1.   Ålder_____________ 

2.   Vad är ditt kön? Man □  Kvinna □  

3.   Hur många år har du jobbat som lärare?____________________ 

4.   Hur många år har du jobbat på Lillholmsskolan                                      
(eller den du jobbar på idag?)               ____________ 

5.  Hur upplever du att genus ter sig i samband med exempelvis projektet 
Cover Story och hur förhåller du dig till eleverna? Exempel: Om du märker att 
flickor enbart väljer tidskrifter där kvinnan objektifieras som modeller m.m. Förklara 
gärna 

Svar:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Om ni märkt av detta: uppmuntrar du de till vilket som eller ifrågasätter du 
eleverna där du frågar varför de väljer en viss tidning eller person? 

Svar:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4: Enkät: informanterna 

 

 
E1:   Kinna   56 år Ekholmskolan 

E2:   Kvinna   61 år  Ekholmskolan 

E3:   Kvinna   55 år  Ekholmskolan 

E4:   Kvinna   33 år  Ekholmskolan 

E5:   Kvinna   50 år  Ekholmskolan 

E6:   Kvinna   23 år  Ekholmskolan 

 

E7:   Kvinna   45 år   Lillholmsskolan 

E8:   Kvinna   35 år  Lillholmsskolan 

E9:   Man   35 år  Lillholmsskolan 

E10:   Kvinna   31 år  Lillholmsskolan 

 

 

Bortfall: 15st 

Orsak: Flera arbetade i samma klass därav behövde bara en lärare besvara på enkäten 

 

Totalt: 25st  
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Bilaga 5: Resultat från enkät 

 

•  Hur upplever du att genus ter sig i samband med exempelvis projektet 
Cover Story och hur förhåller du dig till eleverna? Exempel: Om du märker att 
flickor enbart väljer tidskrifter där kvinnan objektifieras som modeller m.m. Förklara 
gärna 

Kommentarer: 

- ”Många killar har valt fotbollstidningar (men även flera tjejer). Tidningen ”Chick” är 

populär bland vissa tjejer. Men jag tycker att de inte har valt speciellt stereotypt överlag”. 

- ”Mycket förutsägbart genusmässigt. Pojkarna väljer fotboll/motor tidskrifter. Flickor 

Elle etc. detta borde diskuterats, men har inte hunnit med. De normalt/stärkande eleverna 

väljer med genusneutralt än övriga”. 

- ”Man kan diskutera intresseområden, löner osv”. 

- ”Det har med gruppen att göra. Har man redan arbetat med den frågan kommer man att 

se att barnen inte delar upp sig så mycket”. 

- ”Vi försöker få eleverna att tänka efter med de får ändå välja själva”. 

- ”I min klass har det varit väldigt ”könsbundet” hur de har valt, killar – motor tidningar 

och tjejer har valt hundtidningen”. 

- ”Flickor väljer oftare tidningar med mode, vackra saker m.m. Pojkar väljer bilar m.m. 

Jag försökte prata om olika yrken, det är intressant att veta varför elever väljer det de 

väljer”. 

 

• Om ni märkt av detta: uppmuntrar du de till vilket som eller ifrågasätter du 
eleverna där du frågar varför de väljer en viss tidning eller person? 

Kommentarer: 

- ”jag har låtit de välja helt fritt”. 
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- ”Nej, tyvärr har detta inte hunnits med. Däremot har vi diskuterat detta genom de tre 

högstadieåren mycket ofta och med stort engagemang från elever. 

- ”Det är svårt. Man kan göra genusövning en annan gång eller diskutera detta vid ett 

tillfälle”. 

- ” Det har fått välja fritt men vi har (hade) tänkt ta upp det efteråt och diskutera detta”. 

- ”Ja, jag uppmuntrar. Jag lägger fram presentation med olika tider och livsperspektiv. 

- ”De fick välja och vi har inte ifrågasatt deras val 

 

Tack för din medverkan! 
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