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Överallt och hela tiden möts vi av bilder som berättar för oss hur vi bör se ut och 
hur vi bör vara. Det räcker med att gå in på en dagstidnings hemsida, låta bli 

att zappa i reklampauserna, öppna sociala medieappar på telefonen eller se en spelfilm 
för att förstå att vi matas med information om hur vi ska vara som män eller kvinnor. 
Oftast är dessa bilder stereotypa och bara de människor som passar in i den rådande 
normen tillåts synas i media – smala, vita, välklädda eller avklädda och heterosexuella 
män och kvinnor. Hur påverkar detta oss? Hur påverkar det våra barn och unga? Hur 
påverkas de som aldrig kan identifiera sig med dem som får ta plats i media? Dessa 
funderingar, tillsammans med frågor som rör genus, normkritik och jämställdhetsfrågor 
ville vi få svar på under vår lärarutbildning då vi läste samhällskunskap för årskurs 4–. 
Vi upplevde dock att det gavs för lite tid för att diskutera och få kunskap kring dessa 
ämnen och det ledde oss till vårt val av ämne i de examensarbeten som genomfördes 
under lärarutbildningen.
 Ett av målen med det svenska utbildningsväsendet är att det ska vara likvärdigt och 
utbildningen därmed likvärdig oberoende av var du bor, varifrån du kommer eller vem 
du är. Detta är en tanke som är god men svår att uppnå. Kan skolan vara likvärdig 
om inte samhället är det? Det är svårt att blunda för att det finns maktförhållanden 
i samhället som har med klass, etnicitet och kön att göra. För att undervisningen om 
samhällsstrukturer ska kunna ske bör det finnas kännedom om hur samhället är struk-
turerat, hur dessa strukturer har bestått men också förändrats genom århundraden. För 
att förmedla dessa kunskaper har samhällskunskapsläraren en viktig roll. Samhällskun-
skapsämnets huvudsyfte har under årtionden handlat om att fostra demokratiska sam-
hällsmedborgare. Detta är hela skolans uppdrag, men det är i samhällskunskapsämnet 
eleverna ska utveckla kunskaper om demokratiska processer och förhållningssätt och 
det är i huvudsak här de mänskliga rättigheterna förmedlas.1

 Samhällskunskapsämnets centrala innehåll ställer höga krav på samhällskunskapslä-
raren som måste ha en bred kunskap i ämnet, allt ifrån demokratifostran till medier och 
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1  Långström & Virta (211), s.22.
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könsroller. Istället för att samhällskunskapsämnet enbart behandlar demokratifostran 
har den nu gällande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 211 
(Lgr 11) tagit med centralt innehåll som berör könsroller och sexualitet i medier. Medier 
kan vara allt från sociala medier och dagstidningar till radio och TV. I undervisningen 
för årskurs 4– ska ”Hur könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkul-
tur” behandlas.2 Hur medier framställer kön och sexualitet på olika sätt, kan vara något 
allmänt vedertaget som ”man bara vet”. Det allmänt vedertagna i detta saknar vanligt-
vis vetenskapligt belägg. Det vetenskapliga i dessa frågor är dock en förutsättning att ha 
kunskap om för att de ska kunna tillämpas i undervisningen, då denna ska vila på ve-
tenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3 Läraren kan välja att bara fokusera på den 
del i det centrala innehållet som handlar om informationsspridning, reklam och opinions- 
bildning, vilket hade varit fullt naturligt att stanna vid med tanke på hur utformningen 
av ämnet har sett ut tidigare. Dock understryker Skolverket att undervisningen om hur 
könsroller och sexualitet framställs i medier ska ”belysa hur medierna kan bidra till att 
skapa och upprätthålla – men också ifrågasätta och utmana – stereotypa skildringar av 
könsroller och sexualitet”. 4 Detta förutsätter att samhällskunskapslärare har kännedom 
om de stereotypa könsnormer samhället skapar och upprätthåller.

Normer
En norm kan definieras som en informell och osynlig regel för hur vi bör vara och bete 
oss mot varandra. Människor använder normer som en social kontrollmekanism där 
vi ordnas i kategorier i förhållande till ett ”rätt” beteende. Så länge ingen bryter mot 
normen är den osynlig, men när någon bryter mot den delas den in i två delar – det 
avvikande och det normala. Normer är föränderliga och hur de ser ut beror på sam-
manhanget, tidpunkten och situationen.5

 Att arbeta utifrån normkritisk teori i skolan innebär att försöka motverka de rådande 
normerna som kan leda till större makt för de elever som uppfyller normen och ett 
utanförskap för de elever som inte passar in i normen. Att använda sig av ett norm-
kritiskt förhållningssätt kan jämföras med att använda sig av ett verktyg som gör det 
möjligt att förändra rådande maktstrukturer. Med hjälp av ett normkritiskt tänkande 

2  Skolverket (211b), s. 21.
3  Skollag (21:8), kapitel 1, 5 §; Halvardsson & Östlund (214), s. 21.
4  Skolverket (211a), s. 24.
5  Lundgren (28), s. 54–5.
  Martinsson & Reimers (28), s. 9.
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kan de strukturer som finns i samhället och i skolan idag identifieras och förändras. Ett 
normkritiskt förhållningssätt i skolan handlar om att identifiera hur makten är fördelad. 
Den elev som inte kan leva upp till den gällande normen kan bli lidande och hamna i 
utanförskap i skolan. Den som hamnar inom kategorin avvikande kan bli utsatt av 
den som har makt att bestämma normen.7 Normkritisk teori är tätt sammankopplad 
med kön och sexualitet. Det är alla lärares uppdrag att arbeta mot diskriminering av elever 
med könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning. Ändå är hetero-
normativitet, där alla människor förväntas åtrå det motsatta könet, en av de starkast 
befästa normerna i samhället och så även i skolan. Läromedel befäster ofta tanken om 
att heterosexualitet är det normala och förväntade och beskriver homosexualitet som en 
sexuell avvikelse istället för ett jämbördigt alternativ till heterosexualitet.8 Traditionella 
könsroller motverkas genom att ifrågasätta varför vissa kroppar könas på vissa sätt. Det 
bör ifrågasättas varför och hur kvinnligt och manligt tolkade kroppar förväntas ha spe-
cifika gemensamma intressen och varför deras begär förväntas riktas mot det motsatta 
könet. När det talas om kvinnligt och manligt görs det ofta till varandras motsatser och 
dessa motsatser förväntas komplettera varandra.9

Genus
Genusforskning och genusteori är inriktat på att förklara hur normer kring kön 
skapas.1 När vi talar om kön finns det anledning att göra skillnad på det biologiska kö-
net, det som tilldelas oss vid födseln utifrån kroppens fysiska funktion och utseende, och 
det sociala könet som alltså är det som kallas för genus. Dessa två behöver inte stämma 
överens med varandra och därför görs det skillnad mellan cispersoner och transpersoner. 
Cispersoner är de vars biologiska kön, som de tillskrevs vid födseln, är detsamma som 
det sociala könet. Transpersoner är ett paraplybegrepp för dem vars sociala kön kan vara 
varierande, inte överensstämmande med det tilldelade könet vid födseln eller på annat sätt 
brytande mot den binära könsnormen där vi förväntas vara män eller kvinnor. 11

 Genus är alltså det sociala könet, uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt, 
något som människor ständigt skapar i samhället, inte något som är medfött. I takt 
med att de samhälleliga strukturerna förändras, förändras även våra egna föreställningar 

7  Wedin (29), passim.
8  Lundgren (28), s. 54–5.
9  Martinsson & Reimers (28), s. 17–18.
1  Vetenskapsrådet (25) innehåller en översikt av den då aktuella   
 genusforskningen och genusteorin.
11  RFSL (u.å.), begreppslista, rfsl.se.
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om vad som är manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar ser olika ut i olika delar 
av världen, i olika tider genom historien och i olika kulturer.12 Det har under senare år 
uppkommit en reaktion emot föreställningarna om vad som anses vara manligt och 
kvinnligt och som även har inneburit att könsmaktsordningen har ifrågasatts. Enligt 
bland andra genushistorikern Yvonne Hirdman värderas det manliga högre än det kvinn-
liga och mannen tillskrivs mer makt än kvinnan. Detta är en mer eller mindre omedve-
ten process hos alla människor som tillsammans skapar och upprätthåller genusord-
ningen. Vidare menar Hirdman att en annan del är väsentlig när vi talar om genus, där 
det kvinnliga och manliga hålls isär. De som uppträder eller visar på könsöverskridande 
tendenser väcker obehag hos oss människor, då den sociala könsnormen innebär att vi 
föredrar att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga.13

 Tillsammans i samhället skapar och upprätthåller vi de genusnormer som ligger till 
grund för maktstrukturer mellan män och kvinnor. Vi skapar det sociala könet och i 
och med det även uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Genusforsk-
ningen har uppkommit för att kunna förändra detta och göra könsroller annorlunda, 
något som är svårt då de sitter djupt rotade i vårt samhällssystem och i våra strukturer. 14

Uppfattningar om genus och kön hos elever i årskurs –

Under våren 215, under sista terminen på lärarutbildningen, genomförde vi sex stycken 
fokusgruppsintervjuer på tre olika skolor. Totalt deltog tjugotre elever i åldrarna 1–12 
år. Grupperna var uppdelade i könshomogena grupper och de diskuterade kring kön 
och genus utifrån två tidskrifter för barn och ungdomar, Goal Junior och Julia. Vi ville 
undersöka hur väl elever i årskurs 4– var medvetna om de könsnormer som upprätt-
hålls och skapas i medierna. I vår analys inför intervjuerna kom vi fram till att Goal 
Junior utifrån de normer som råder i samhället idag har pojkar som främsta målgrupp 
medan Julia har flickor som främsta målgrupp.
 Vid intervjutillfällena gavs deltagarna möjligheten att diskutera utifrån tidningsom-
slagen. På Goal Juniors omslag benämndes de som porträtterades där som ”fotbollsspe-
lare” medan kvinnorna på omslaget till Julia benämndes som ”tjejer”. I vår tolkning var 
detta ett tecken på att kvinnor oftast erkänns utifrån sitt utseende medan män erkänns 
utifrån sina handlingar i större utsträckning. Frågan är hur detta kan komma att på-
verka våra elever. Är de redan i tidig ålder medvetna om att pojkarna förväntas prestera 

12  Wedin (29), s. 49.
13  Hirdman (21), s. 93–98.
14  Elvin-Nowak & Thomsson (23), s. 29–33.
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för att få uppmärksamhet, medan flickorna förväntas bli uppmärksammade utifrån sitt 
utseende? Undersökningar visar på att flickor och kvinnor oftare än pojkar och män 
påverkas av exempelvis reklam och andra forum i medier och populärkultur där kvinnor 
sexualiseras, vilket kan ge unga flickor en negativ självbild som i längden begränsar deras 
liv. 15

 Utifrån vår studie kunde vi göra tolkningen att elever redan i mellanstadieåldern har 
en uppfattning om vad ett fördelaktigt utseende är. Dock ställde de sig kritiska till de 
skönhetsideal som ofta framkommer i medier. Deras önskan var en större representation 
av olika kroppstyper och utseenden. 1

 De ord som användes för att beskriva pojkar i intervjuerna var: stökiga, manliga och 
kungar. Flickorna beskrevs i stället som: lugna, fega och slavar. Detta stämmer överens 
med Hirdmans genusordning där kvinnor och män förväntas vara varandras motsatser. 
Det som kan vara bra att observera i dessa beskrivningar är vilka förväntningar lärare 

15  Sveriges Kvinnolobby (213), s. 9.
1  Halvardsson & Östlund (215), s. 2
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tillskriver pojkar respektive flickor. Om lärare förväntar sig att pojkar ska vara stökiga 
i skolan kan detta leda till låga förväntningar vilket i sin tur kan leda till att pojkarna 
inte presterar lika bra som flickorna eftersom de inte förväntas göra det. Flickor som 
bryter mot förväntningen att de ska vara lugna kan lätt framstå som ”jobbiga”. Lä-
rares förväntningar på elever utifrån kön kan upprätthålla stereotypa könsroller vilka 
eleverna själva lär sig att återskapa i skolan. Konsekvenserna av detta kan bli att flickor 
tar ett steg tillbaka medan pojkar tilldelas lärarens tid, engagemang och uppmärksam-
het. För att detta inte ska ske är det viktigt att läraren fullföljer sitt uppdrag som det 
beskrivs i Lgr 11 och implementerar värdegrundsarbete för att motverka traditionella 
könsmönster, främja jämställdhet och låta flickor och pojkar få lika stort utrymme i 
och inflytande över undervisningen. 17

 På omslaget till tidskriften Julia fanns en bild på den manliga YouTube-stjärnan 
PewDiePie, något som deltagarna uppmärksammade. De menade att pojkar faktiskt 
skulle kunna tänka sig att köpa Julia-tidningen för att läsa om PewDiePie. Ett annat 
förslag som gavs för att Julia skulle kunna nå målgruppen pojkar var om de bytte ut alla 
kvinnor på omslaget till män. Samtliga fokusgrupper hade uppfattningen att pojkar en-
bart vill läsa om det män har åstadkommit. Många av flickorna i studien kunde tänka 
sig att läsa Goal Junior trots att det inte var några kvinnor på omslaget. Det var alltså 
inte på tal att flickor bara vill läsa om kvinnors prestationer. Det är inte bara i medier 
barn och ungdomar får läsa om mäns prestationer, det får de även i stor utsträckning 
göra i skolan i de läroböcker som de läser, inte minst i historia och samhällskunskap, 
där studier visar att männen innehar störst plats i både bild och text. 18 Vilka konsekven-
ser kan detta ge för elevers, framförallt flickors, identitetsskapande och framtidsdröm-
mar? Kan flickor drömma om att bli politiker om representation av kvinnliga politiker 
eller politiska ideologier skapade av kvinnor inte går att se eller läsa om i läromedlen? 
Därför är det viktigt att lärarna gör läromedelsgranskningar med ett genusperspektiv 
och är uppmärksamma på vilka som representeras i läromedlen för att inte osynliggöra 
en hel grupp människor och därmed begränsa elevers framtidsdrömmar.19

 Deltagarna i studien var väl medvetna om vilka stereotypa bilder av män och kvin-
nor som framställs i medier och vilka normer de förväntas sträva efter. De var eniga 
om att flickor bryr sig mer om sitt utseende, vilket är förklarligt i och med att media 
och samhället ställer högre krav på kvinnors utseende. Dessa skönhetsnormer upplev-

17  Skolverket (2011b), s. 8; Halvardsson & Östlund (215), s. 2–27.
18  Jämför SOU (21:1), passim; SOU (21:33), passim; Berge & Widding  
 (2), passim.
19  Halvardsson & Östlund (215), s. 27–28.
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des begränsande av flickorna i studien då de förväntades ha ”det perfekta håret och den 
perfekta rumpan”. Deltagarna ifrågasatte dessa normer och efterfrågade olika sorters 
kroppar och utseenden i medier. De var också väl medvetna om hur stereotypa fram-
ställningar av män begränsar pojkar på så vis att vissa inte vågar uttrycka sig själva på 
det sätt de kanske hade velat. De kan utsättas för hån om de bär nagellack eller rosa 
kläder. Eftersom det är den manliga normen som är den eftersträvansvärda är det svårare 
för pojkar att överskrida denna vilket deltagarna var väl medvetna om. Deltagarna i vår 
studie visade på en medvetenhet om hur normer förs vidare och begränsar. Normer 
finns överallt och kommer förmodligen alltid att finnas. De behöver inte vara dåliga 
i sig men det är viktigt att de inte oreflekterat förs vidare, vilket enligt våra tolkningar 
deltagarna gav uttryck för.2

 I en av intervjuerna sa en av pojkarna att han har läst Julia-tidningen och fick genast 
frågan från en annan deltagare ”är du bög, eller?”. Enligt vår uppfattning ställdes denna 
fråga på ett nedlåtande sätt och diskussionen som följde handlade om hur ens sexuella 
läggning hör ihop med intressen. Sexualitet är tätt sammankopplat med förståelse och 
upplevelse av genus då en man förväntas vara manlig och attraheras av det motsatta könet. 
I flera av intervjuerna beskrev flickorna männen på bilderna som ”snygga”, vilket även 
pojkarna gjorde om kvinnorna på omslagen. Här framträdde hetereonormen tydligt, 
både genom att homosexualitet var något negativt och att åtrå förväntades riktas mot 
det motsatta könet.21

Egna erfarenheter
År 215 tog vi vår lärarexamen och började efter det arbeta som lärare i bland annat 
samhällskunskap. Där fick vi möjlighet att undervisa kring vårt hjärteämne som vi även 
hade kunskap i efter att ha gjort en egen studie och läst mycket forskning kring ämnet. 
När lärare i samhällskunskap ska undervisa kring det centrala innehållet ”Hur män och 
kvinnor framställs i media och populärkultur” finns en uppsjö av exempelbilder att 
hämta. Det kan vara från tidningar, både veckotidningar och nyhetstidningar, internet-
sidor, Youtube, spelfilmer, reklampelare eller varsomhelst ifrån där bilder på människor 
visas. Det är också viktigt att ha i åtanke att elever i årskurs 4– har mycket förkun-
skaper gällande hur kvinnor och män framställs. Eftersom de är egna producenter av 
bilder på sociala medier har de ofta en tanke på hur de vill framställa sig själva. Flickor 
framställer gärna sig själva som söta eller snygga, kanske genom att göra ett ”duckface” 
med plutande läppar och oskyldig blick medan pojkar ofta ska se coola ut, med ett så 

2  Halvardsson & Östlund (215), s. 28.
21  Ibid.
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kallat ”stoneface” där de inte ler eller visar några andra känslouttryck.22 Under flickor-
nas självporträtt på det sociala mediet Instagram fylls kommentarsfältet med ord som 
”snygging”, ”babe” och ”vacker” medan pojkarnas kommentarsfält fylls med ord som 
”bror”, ”kung” och ”cool”. Hur de vill framställa sig själva har såklart påverkats av de 
bilder de ser av människor de kan identifiera sig med i media och populärkultur. Vi 
anser det vara viktigt att inte fastna i att låta enbart elevernas förförståelse styra under-
visningen utan att komma vidare eftersom det finns gedigen forskning på hur män och 
kvinnor framställs i media och vilka konsekvenser detta kan få för människor. En sam-
hällskunskapslärares uppgift är att belysa de stereotypa vis kvinnor och män framställs, 
ifrågasätta dessa och visa på exempel som bryter mot normen.
 I undervisning i årskurs  behandlades gestaltningar av män och kvinnor i media 
av en av kapitelförfattarna i samband med ett större arbetsområde om media. Inled-
ningsvis fick eleverna redogöra för sina förkunskaper, vilket öppnade upp för mycket 
diskussion. Många elever hade redan tänkt på hur män och kvinnor framställs på bil-
der. Därefter visade läraren många exempel på bilder där eleverna fick diskutera hur 
kvinnor och män framställs och även fundera på varför det var så och vad det kan leda 
till. Denna övning är tänkt att utveckla elevernas förmåga att resonera och att se orsaker 
och konsekvenser, vilket är centralt i samhällskunskapsämnet. Under arbetets gång, efter 
många diskussioner och exempelbilder, fick eleverna en skriftlig bedömningsuppgift där 
kunskapskraven ”Eleven har […] kunskaper om olika samhällsstrukturer”, ”Eleven kan 
undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då […] samband 
med enkla och […] underbyggda argument” samt ”Eleven värderar och uttrycker olika 
ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med […] resonemang och […] underbyggda 
argument” kunde bedömas.23 Eleverna fick resonera utifrån frågorna ”Hur brukar män 
och kvinnor framställas i media?” där en elev svarade:

Oftast på bilder eller tidningar kollar kvinnorna på kameran, ska se snälla ut, ha på sig 
inte mycket kläder och oftast kvinnor plutar med läpparna. Men för män ska de inte 
kolla på kameran, de ska se tuffa ut, de ska inte le, oftast ha på sig kostym.

Här är det tydligt att det är lärarens undervisning som har gett eleven en syn på hur 
kvinnor och män framställs. Detta har från lärarens håll baserats på den forskning som 
finns om hur män och kvinnor framställs i media, som visar att mäns och kvinnors 
utseende ofta är normativt anpassade och skapar ett skönhetsideal. I mediala samman-
hang ska kvinnor helst ha långt, böljande, blont hår medan männen ska vara kortklippt 
mörkhåriga. Det mest passande plagget för en kvinna att bära i dessa sammanhang är 

22  Forsman (2014), s. 116.
23  Skolverket (211b), s. 221–222.
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en klänning med smaklig urringning. Mannen ska i sin tur ha skjorta och byxor på sig, 
vid finare tillfällen även kavaj och slips.24 Hur kvinnors och mäns kroppar könas och 
bedöms framställs olika i medier. Utmärkande är att mannen oftare är mer påklädd än 
kvinnan samtidigt som han är kraftfull och symboliserar makt. 25 Dessa stereotypa bil-
der hade eleverna fått många exempel på i undervisningen före bedömningsuppgiften. 
Därefter gavs eleverna möjlighet att själva reflektera utifrån frågan: Vilka åsikter har du 
kring hur media framställer män och kvinnor? En elev svarade så här:

Jag tycker inte att det är okej att kvinnor typ ska förminskas i media, medans männen 
”ska” vara stora och starka. Den känns som kvinnor tappar sitt värde i media. Alla är ju 
lika mycket värda men det verkar inte som media tycker så.

Ytterligare en fråga i bedömningsuppgiften var: Tror du att detta påverkar dig på något 
sätt? I så fall hur?:

Ja, det påverkar mig för att i media det är vita människor, de mörkhyade är för få.   
Jag vill att de mörkhyade ska vara med för att alla är människor.

Här framgår det tydligt att det är viktigt med representation i medier, i detta fall av 
olika hudfärger. Forskning visar att barn helst tittar på och identifierar sig själva med 
hjälp av människor eller bilder som de kan känna igen. 2 Vi anser att denna represen-
tation måste finnas i skolans läromedel så att eleverna på ett bättre sätt kan ta del av 
undervisningen. En annan elev svarade på samma fråga:

Ja, det påverkar mig jättemycket för att det känns som om media säger hur jag ska se ut 
t.ex. de säger att jag ska se smal ut, måste använda smink, söt och ha de perfekta kläder 
och det får mig att känna att jag inte är fin som jag är. Jag tror att de påverkar andra 
också samma som de på verkar mig.

I vår tidigare studie framgick det att det var flickorna i åldrarna 1–12 som diskuterade 
påverkan, medan detta inte var i fokus då vi intervjuade pojkar. I den här uppgiften 
framgick också att det var flickorna som svarade att de påverkas, medan pojkar oftare 
hade en annan syn på hur de påverkas av mediers bilder av män: ”Om jag ska vara helt 
ärlig så tänker jag inte på det så mycket men om man är kille så ska man också få se 
glad ut på en bild och tvärt om.”
 Den sista frågan som eleverna skulle resonera kring var: Har du någon gång upplevt 
någon orättvisa på grund av ditt kön? En flicka svarade så här:

24  Lönngren (21), s. 8. 
25  Lundgren & Sörensdotter (24), s. 11.
2  Rönnberg (28), s. 223–22.
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Ja, jag som tjej får göra mindre saker på grund av att jag är tjej och att t.ex. mina 
bröder får gå ut lite senare en mig. Medans att jag ”måste” vara försiktig för att jag 
är tjej, jag tycker det är orättvist för att killarna ska låta bli att våldta kvinnor och 
så vidare. Vi kvinnor ska inte behöva vara rädda eller försiktiga på grund av detta.

Denna elev, tillsammans med andra elever som uttryckte liknande orättvisor, är väl 
medveten om andra debatter i samhället som exempelvis berör maktförhållanden mellan 
män och kvinnor, i detta fall sexuella övergrepp. Att hon dessutom har bröder påverkar 
också hennes uppfattning av hur flickor begränsas och måste vara rädda och försiktiga. 
Hon diskuterar också skuldfrågan kring sexuellt våld. Detta var inget som berördes i 
undervisningen vid detta tillfälle och det är sorgligt att flickor redan i mellanstadieåldern 
tvingas fundera och oroa sig över dessa frågor. Detta var även något en pojke hade 
funderat kring:

[…] en del [pojkar] kanske är kaxiga mot tjejer mera för dom tänker säkert att tjejer 
är svaga och inte vågar säga emot, killar våldtar mer tjejer så ungefär 2% som våld-
tar killar, så tjejer går mycket på stan och är rädda.

Som lärare eller vuxen kan det kännas jobbigt att diskutera dessa ämnen och för att 
skydda barnen undviks de. Vi upplever att ungdomar idag har större koll på omvärl-
den i och med att de har sina smartphones där de snabbt kan komma åt nyheter och 
information i sociala medier som barn tidigare har varit skyddade från. Vi anser inte 
att det går att blunda för dessa ämnen, eftersom det är något många elever redan på 
mellanstadiet är medvetna om och behöver få uttrycka sina tankar och sin oro kring. 
Sexuellt våld är också ett exempel på maktförhållanden mellan män och kvinnor och 
en samhällsstruktur som behöver problematiseras och diskuteras.
 I undervisningen kring män och kvinnor i medier diskuterades och synliggjordes 
orättvisor gentemot kvinnor tydligare än de orättvisor män möter i samhället. Diskus-
sioner kring hur pojkar inte förväntas överskrida den manliga normen diskuterades 
men då flertalet pojkar i klassen upplevde sig själva som att de uppfyllde normen ville 
de få reda på andra orättvisor som kunde drabba pojkar. Det ledde till en diskussion 
att män ska se hårda ut, vara mäktiga och inte visa känslor och vad detta kan leda till. 
Diskussionen berörde då den psykiska ohälsa bland män som ökar i samhället och kan 
leda till självmord då 72% av dem som begår självmord är män.27 Det är viktigt som 
lärare att ta hänsyn till den elevgrupp som berörs av undervisningen och vara lyhörd för 
deras funderingar och påläst i ämnet.
 Skolans uppgift är att motverka kränkande behandling och därför anser vi att kun-
skap kring normkritiskt förhållningssätt är något som lärare bör applicera på sin under-

27  Wasserman (21), ki.se.
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visning. Inför vår studie och senare även våra verksamma år som lärare är det tydligt 
att elever i mellanstadieåldern är väl medvetna om normer och hur kvinnor och män 
framställs i medier, något vi inte var säkra på innan vi genomförde studien. Elever i 
denna ålder efterfrågar en större representation av kroppstyper och utseenden vilket vi 
lärare kan hjälpa med att ge dem genom att lyfta fram goda exempel på mediala bilder 
som utmanar de stereotypa uppfattningar som finns om kvinnligt och manligt. Detta ef-
tersom vi anser att de skildringar och förväntningar som ställs på män respektive kvin-
nor begränsar individer. Även heteronormen begränsar och därför borde olika familje-
konstellationer och relationer lyftas fram i undervisningen. Det är viktigt att detta inte 
enbart görs då läraren undervisar om HBTQ (samlingsnamn för homosexuella, bisexu-
ella, transpersoner och queer).. Det bör i stället kontinuerligt visas på sådana relationer 
oavsett ämne, så att det inte blir fråga om en undervisning om ”de andra”.
 Skolan ska vara en plats där kunskap förmedlas om att människor kan se olika ut 
och vara på olika sätt oavsett könstillhörighet. Medier har ett stort inflytande på sam-
hället och elever möts ständigt av stereotypa bilder på reklamskyltar, på sociala medier, 
i affärer, i tidningar och på TV. Studien och våra egna erfarenheter har visat att de 
främst är i dessa sammanhang stereotypa könsnormer förmedlas och därför kan skolan 
behöva vara den plats där andra alternativ och möjligheter ges.
 Så hur påverkas vi av att enbart se ”rätt” sorts män och kvinnor i media? Mycket, 
visar det sig, både i vår studie och av våra erfarenheter, och framför allt enligt de elever 
vi möter i skolan. Deras medvetenhet och ifrågasättande av normerna anser vi vara väl-
digt positivt och vi lärare bör hjälpa dem att nå denna insikt. Det är eleverna som sitter 
i våra klassrum idag som är vår framtid. Det är de som har möjlighet att förändra och i 
framtiden visa på den mångfald människor besitter, och bredda den nu snäva normen 
så att alla kan vara människa på sitt sätt. ■
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