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SEX ROLE AND GENDER STEREOTYPE ATTITUDES
AMONGST ADOLESCENTS

FROM A GENDER POINT OF VIEW
Anna Lönn

The purpose of the study was to gain a deeper knowledge about gender roles and
stereotype attitudes among high school students. A total of 139 students participated
in the study. The questionnaire consisted of 29 questions and declarative sentences.
The questions and statements concerned the respondents’ backgrounds (sex, age,
practical/theoretical program, birthplace, type of housing), attitudes towards gender
roles and stereotypes (16 declarative sentences, where the participants were supposed
to value the level of which they agreed or not, on a ten-grade scale), relationships
(relationships and respect between boys and girls) and, finally, a question about the
possibility of working part-time. The results display significant differences not only
between the sexes, but also regarding education and type of housing variables.
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Syftet med studien var att få en djupare kunskap om ungdomars attityder kring
könsroller och könsstereotyper. Totalt deltog 139 förstaårselever från gymnasiet i
studien, som bestod av en enkät. Enkäten innefattade sammanlagt 29 frågor och
påståenden. Dessa behandlade följande områden: individens bakgrund (kön, ålder,
praktiskt/teoretiskt program, födelseland, boendesituation), uppfattning om
könsroller och könsstereotyper (16 påståenden där individen skulle skatta i vilken
grad de instämde eller inte, på en tiogradig skala), relationer (relationer och respekt
mellan flicka/pojke) samt en fråga om möjligheten att arbeta halvtid. Resultaten
visade signifikanta skillnader inte bara mellan könen, utan också beroende på
utbildningsval samt boendesituation.

Könsroller och könsstereotypa mallar för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt innehar
en mycket stor plats i dagens samhälle, där också strävan efter jämlikhet spelar en betydande roll.
Män och kvinnor objektifieras genom att varje kön tillskrivs förhållandevis oförändrade
egenskaper. Traditionellt anses beteenden som att vara manipulativ, analytisk, övergivande och
objektintresserad, typiskt maskulina. Män tillåts vara aggressiva, känslokalla och själviska, och
det anses omanligt att öppet visa känslor eller gråta. Feminina beteenden innefattar traditionellt
att vara intresserad och beroende av andra människor, empatisk, ödmjuk och omhändertagande.
Att vara feminin innebär också att vara underlägsen mannen (Broverman, Vogel, Broverman,
Clarkson & Rosenkratz, 1972; Kovach, 1990). Forskning utförd av Canary & Hause (1993) och
Wilkins & Anderson (1991) tyder dock på att män och kvinnor reagerar och handlar på samma
sätt i 98 % av alla situationer. När skillnaderna väl uppstår, märks trots allt en tydlig koppling till
att män agerar typiskt manligt och kvinnor typiskt kvinnligt. Både män och kvinnor anser, att de
själva besitter de egenskaper som tillhör det egna könet. Män ser sig själva som dominanta och
starka, kvinnor som underlägsna och omhändertagande.

Traditionellt har maskulinitet och femininitet i många sammanhang setts som två
motsatser. Det innebär en enda dimension som sträcker sig mellan två poler, med maskulinitet i
den ena änden och femininitet i den andra. Detta synsätt har dock stött på motstånd de senaste
decennierna av forskare som menar att maskulinitet och femininitet är två av varandra oberoende
dimensioner; en människa kan vara både maskulin och feminin, s k androgyn (Berk, 1994;
Sabini, 1992; Shaffer, 1994). Undersökningar utförda med hjälp av personlighetstester, visar att
ungefär en tredjedel av alla människor är androgyna, d v s deras personlighet är både utpräglat
maskulin och feminin (Shaffer, 1994). Vidare har det också visat sig att dessa personer överlag
har en bättre självkänsla, än personer med utpräglad maskulin eller feminin identitet. Dessa
individer använder inte lika ofta sina könsscheman då de tolkar olika situationer och företeelser.
De tänker över huvud taget inte först och främst på sig själva i termer av kön, vilket gör att de
inte heller låter sitt kön stå i vägen för eller begränsa deras liv. De är mer obundna att reagera fritt
i olika situationer, och blir därmed mer flexibla i sitt beteende (Sabini, 1992; Shaffer, 1994). Det
finns dock mycket som tyder på att det primärt är den maskulina komponenten hos den androgyna
individen som starkast bidrar till den förhöjda självkänslan. Detta är kanske inte särskilt
överraskande med tanke på att både män och kvinnor i vårt samhälle har en tendens att ge de
maskulina egenskaperna och aktiviteterna en högre social status, samtidigt som dessa anses mer
attraktiva än de feminina (Allgood-Merton & Stockard, 1991; Turner & Gervai, 1995).
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Föräldrar ser annorlunda på pojkar jämfört med flickor, och behandlar dem också
därefter (Kovach, 1990). Så snart som 24 timmar efter födseln, tillskrivs barnet olika egenskaper
beroende på om det är en pojke eller en flicka. Pojkar beskrivs av sin omgivning som stora, aktiva
och tuffa, medan flickor benämns som små och söta (Rubin, Provenzano & Luria citerade i
Kovach, 1990).

Mycket tidigt i livet socialiseras vi in i de könsstereotypa rollerna (Hyde,1996). Det
lilla barnet lär sig vilka beteenden som anses vara socialt accepterade, tar dem till sig och gör dem
till sina egna (Kovach, 1990). Inte bara de beteenden som är godkända, utan också de beteenden
som barnet ska undvika, lärs in (Maccoby & Jacklin, 1974). Eftersom barn i regel vill bli
accepterade av sin omgivning och bli en del av en social gemenskap, är de oftast benägna att
uppfylla de förväntningar som riktas mot dem. Så småningom generaliseras barnets förväntningar
till mer sammansatta handlingsmönster; de blir till könsroller (Bjerrum-Nielsen & Rudberg,
1989).

Studier har visat att flickor redan vid 18 månaders ålder kan urskilja leksaker som är
typiskt könsstereotypa; de associerade bilar med pojkar och dockor med flickor. Något liknande
har inte kunnat påvisas bland deras jämnåriga pojkkamrater (Serbin, Poulin-Dubios, Colburne,
Sen & Eichstedt, 2001).

Man har kunnat påvisa att barnet så tidigt som i tvåårsåldern har en benägenhet att
välja lekkamrater av samma kön som dem själva. Så tidigt som vid fyra eller fem års ålder börjar
barnet aktivt avvisa kamrater av motsatt kön, och då barnet nått skolåldern, är dennes kamrater
nästan uteslutande av samma kön som det själv. Avvisandet av jämnåriga av motsatt kön avtar
under ungdomstiden, i takt med att könsmognaden skapar ett nytt intresse för det motsatta könet
(Leaper, 1994; Ramsey, 1995).

Då barnet är mellan tre och fyra år, vet det sitt eget och andras kön, och har börjat
associera vissa objekt, aktiviteter och roller typiska för de båda könen. Tidigare forskning visar
också att barnet skaffar sig kunskaper om vad som är manligt respektive kvinnligt på basis av
våra fysiska attribut; såsom hårlängd och röstläge. Denna utveckling sker redan under barnets
första levnadsår (Serbin et al. (2001).

Leken är en mycket viktig del i barnets könsrollsutveckling. Här formas och
omformas barnets uppfattning om vad det innebär att vara pojke eller flicka. Så fort barnet vet
detta, börjar det aktivt välja könstypiska leksaker och aktiviteter (Pidgeon, 1994; Thorne, 1993).
Redan i tidig förskoleålder har pojkarna en tendens att välja bilar, båtar och olika sorters verktyg
till leksaker, medan flickor ofta håller sig till dockor och mjukisdjur (Leaper, 1994; Ramsey,
1995).

Enligt kognitiv teori tar inte ett barn till sig en specifik könsroll primärt för att detta
beteende belönas av omgivningen, utan för att barnet försöker skapa en mening i vad det innebär
att tillhöra sitt eget kön. Detta behov av att strukturera och kategorisera det som är svårbegripligt i
vår värld tycks vara ett universellt drag i det mänskliga tänkandet och kön är en central dimension
för en sådan kategorisering (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1989).

Redan innan barnet tillägnat sig någorlunda konstanta könsbegrepp, har de
förhållandevis flexibla föreställningar om vilka krav könsrollerna rymmer. Så snart
könsidentiteten blivit fast etablerad, d v s i fem-sexårsåldern, tycks det dock som om de letar efter
regler för hur pojkar och flickor ska uppträda. Genom att observera vuxna eller titta på TV, fångar
de upp information om hur könen beter sig, och utifrån detta utformar de så regler för hur pojkar
och flickor bör uppträda (Martin & Halverson, 1981). Till en början uppfattas dessa regler som
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absoluta moraliska normer, och barnet kan visa sig mycket intolerant gentemot dem som bryter
mot dessa. Efterhand som barnets intellektuella utveckling fortskrider, inser barnet dock att det
mest handlar om sociala överenskommelser, och kan då tänka sig att rucka på de tidigare
fastslagna reglerna. Könsrollsuppfattningarna blir återigen mer flexibla och mindre stereotypa,
och barnet inser att det går att kombinera de stereotypt maskulina och feminina mönstren
(Galambos, Almeida & Petersen, 1990). Galambos m fl menar vidare att detta i sig inte innebär
att de stereotypa könsrollsförväntningarna försvinner. I de tidiga tonåren sker istället en
förstärkning av könsrollerna, vilket medför tydligare könsskillnader och ett ökat tryck att anpassa
sig till sin könstillhörighets normer. Pojkarna börjar uppleva sig själva som mer maskulina, och
flickorna sig som mer feminina.

1996 genomförde Antill, Cotton, Russell & Goodnow en undersökning av 8-14-
åringars yrkespreferenser, och fann att de var relativt stereotypa i sitt tänkande kring vilka yrken
de skulle kunna tänka sig att syssla med i framtiden. Dock var pojkarna mer negativt inställda till
att hamna inom ett ”feminint” yrke än flickorna var att få en mer ”maskulin” yrkesroll. En
liknande undersökning genomförd av Miller & Budd (1999), gav ett liknande resultat; de flesta
individerna önskade sig ett yrke i framtiden som stämde överens med könsstereotyperna om vilka
yrken som passar till vilket kön.

Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan könen i
deras attityder kring könsroller och könsstereotyper. Studien kommer att genomföras med
ungdomar ur ett antal förstaårsklasser på gymnasiet i en mindre stad i mellersta Sverige.

Metod

Deltagare

Totalt deltog 139 personer i undersökningen, 71 pojkar och 68 flickor. Samtliga deltagare var
förstaårselever vid ett gymnasium i en mindre stad i mellersta Sverige. Undersökningen
innefattade såväl elever från praktiska som teoretiska program. Fördelningen var 50 pojkar och 35
flickor från de praktiska programmen och 21 pojkar samt 33 flickor från de teoretiska
programmen. Åldern hos deltagarna varierade mellan 15-18 år. Av de 139 utdelade enkäterna var
samtliga enkäter tillräckligt fullständigt ifyllda för att kunna användas i undersökningen; med
andra ord blev det inget bortfall att notera.

Mätinstrument

Enkäten som användes vid undersökningen innefattade totalt 29 frågor och påståenden (se bilaga
2). Dessa behandlade följande områden: individens bakgrund (kön, ålder, praktiskt/teoretiskt
program, födelseland, boendesituation), uppfattning om könsroller och könsstereotyper (16
påståenden där individen skulle skatta i vilken grad de instämde eller inte, på en tiogradig skala),
relationer (relationer och respekt mellan flicka/pojke) samt en fråga om möjligheten att arbeta
halvtid.
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Tillvägagångssätt

Klassföreståndarna för de aktuella klasserna (åtta stycken) kontaktades och förfrågades om deras
möjlighet att låta sina elever medverka i undersökningen (se bilaga 1). Jag deltog själv vid
samtliga tillfällen då enkäten besvarades, och för detta avsattes i genomsnitt 15 minuters
lektionstid per klass. I dessa 15 minuter ingick en kortare presentation av ämnet samt syftet med
undersökningen. Samtliga elever meddelades även vid detta tillfälle att deltagandet i
undersökningen var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan.
Enkätbesvarandet var helt anonymt och kunde inte härledas tillbaka till eleven, vilket eleverna
blev informerade om.

Bearbetning och analys

Vid kodningen av data, användes värden mellan ett och tio, då skalan var tio-gradig. Instämmer
helt kodades som tio och instämmer inte alls som ett. Detta förfarande underlättade sedan
uträkningen av medelvärde och standardavvikelse.

För att undersöka om det existerade några signifikanta skillnader mellan pojkar och
flickor, deras programval eller deras boendeform, genomfördes en jämförelse av de 16
påståendena med hjälp av t-test för oberoende grupper. Analysen genomfördes i SPSS 11.0 for
Windows.

Resultat

Nedan presenteras resultaten av beräkningarna av medelvärde och standardavvikelse, samt i de
fall signifikans föreligger, även t-värde.

Tabell 1. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och t-värde för de påståenden som gav
signifikanta skillnader mellan kön, utbildningsval eller boendeform.

Påstående                                  1                                   2                               3                                    4
                      n           M          SD            t            M         SD          M         SD            t              M          SD
Totalt

Pojkar
Flickor

Prakt pr
Teor pr

Lägenh
Villa/rad

139

71
68

86
53

34
105

3,68
3,09

3,66
2,96

3,35
3,40

2,39
1,96

2,39
1,80

2,20
2,21

1,57**

1,82**

4,94
3,42

4,47
3,74

4,06
4,25

3,06
2,41

2,72
3,03

3,19
2,74

2,69
2,09

2,94
1,53

2,68
2,31

2,44
2,15

2,60
1,41

2,36
2,31

1,53*

3,64***

5,77
5,00

5,11
5,85

4,91
5,55

2,89
2,44

2,85
2,40

2,83
2,65

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

1. Det är lättare för kvinnor än män att lyckas i samhället
2. Det är bra för pojkar att ha varit ihop med många flickor
3. Kvinnor är mer värda än män
4. Det är viktigt för pojkar att se bra ut
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Av de första fyra påståendena, kunde signifikans påvisas mellan könen för påstående 1 (t = 1.57
<.01), samt påstående 3 (t = 1.53 <.05). Enligt värdena som kan utläsas ur tabellen, ser man att
pojkarna i högre grad än flickorna instämmer i att kvinnor har lättare än män att lyckas i
samhället, samt att de i större utsträckning anser att kvinnor är mer värda än män. Vidare
noterades signifikanta skillnader mellan praktiskt och teoretiskt program, också de på påstående 1
(t = 1.82 <.01) respektive 3 (t = 3.64 <.001). Värdena för de praktiska programmen följer
pojkarnas utveckling och ligger i båda fallen högre än värdena för de teoretiska programmen.

Tabell 2. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och t-värde för de påståenden som gav
signifikanta skillnader mellan kön, utbildningsval eller boendeform.

Påstående                                   5                                        6                                                 7
                       n                M            SD             M             SD               t               M            SD               t
Totalt        139

Pojkar
Flickor

Prakt pr
Teor pr

Lägenh
Villa/rad

71
68

86
53

34
105

7,79
7,64

7,94
7,35

7,76
7,70

2,93
2,68

2,90
2,63

3,04
2,74

3,86
1,96

3,36
2,21

3,35
2,78

2,95
1,52

2,64
2,20

2,25
2,61

4,74***

2,67**

4,04
4,74

4,55
4,11

4,15
4,46

3,18
3,05

3,15
3,09

2,73
3,25             -0,50*

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

5. Jag har lätt för att säga ”nej” till det som inte passar mig
6. Mannen bör försörja kvinnan och resten av familjen
7. Pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor

För påståendena 5-7, påvisades signifikanta skillnader mellan könen på påstående 6 (t = 4.74
<.001). Även här se man att pojkarnas värden ligger högre än flickornas; de instämmer alltså i
högre grad i att mannen bör försörja kvinnan och resten av familjen än vad flickorna gör.
Signifikanta skillnader uppmättes också mellan teoretiskt och praktiskt program, även det på
påstående 6 (t = 2.67<.01). Detta visar återigen att praktiskt program följer pojkarnas utveckling
med högre värden. Vidare noterades signifikans för påstående 7 mellan de olika boendeformerna
(t = -0.50<.05), där boendeformen villa/radhus i större utsträckning tycker att pojkar får mer
uppmärksamhet i klassrummet än flickor.
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Tabell 3. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och t-värde för de påståenden som gav
signifikanta skillnader mellan kön, utbildningsval eller boendeform.

Påstående                                          8                                           9                                       10
                       n               M             SD               t                M            SD             M             SD               t
Totalt

Pojkar
Flickor

Prakt pr
Teor pr

Lägenh
Villa/rad

139

71
68

86
53

34
105

7,75
9,19

8,33
8,66

9,18
8,22

2,81
1,51

2,43
2,29

1,40
2,57

-3,76***

2,07***

5,00
3,51

4,76
3,49

4,85
4,09

2,87
2,32

2,81
2,38

2,98
2,61

3,01
1,52

2,55
1,87

2,24
2,31

2,94
1,55

2,64
2,15

2,28
2,55

3,69***

1,59**

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

8. Män bör  vara hemma med sina barn lika mycket som kvinnor
9. Vi lever i ett jämlikt samhälle
10. Män är mer  värda än kvinnor

För påståendena 8-10, uppmättes signifikanta skillnader mellan könen på påstående 8 (t =
-3.76<.001). Här visar testresultaten att flickorna mer än pojkarna anser att män bör vara hemma
med sina barn lika mycket som kvinnor. Även påstående 10 indikerade signifikanta skillnader, (t
= 3.69<.001). Resultaten visar på att pojkarna i högre utsträckning än flickorna tycker att män är
mer värda än kvinnor. Mellan praktiskt och teoretiskt program uppmättes signifikanta skillnader
på påstående 10, (t = 1.59<.01). Slutligen visade beräkningarna även på signifikanta skillnader
mellan de två boendeformerna på påstående 8 (t = 2.07<.001), där de lägenhetsboende eleverna
stod för de högre siffrorna.

Tabell 4. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och t-värde för de påståenden som gav
signifikanta skillnader mellan kön, utbildningsval eller boendeform.

Påstående                                         11                                                12                                         13
                       n               M             SD               t               M             SD               t               M            SD
Totalt

Pojkar
Flickor

Prakt pr
Teor pr

Lägenh
Villa/rad

139

71
68

86
53

34
105

3,83
2,75

3,66
2,72

4,15
3,03

2,85
2,14

2,76
2,16

2,95
2,40

2,52**

2,13**

2,74
1,48

2,42
1,66

2,24
2,09

2,14
1,09

2,05
1,25

2,18
1,70

4,33***

2,42***

5,89
6,42

5,79
6,72

5,82
6,25

2,83
3,01

3,00
2,71

3,23
2,82

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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11. Flickor får mer uppmärksamhet i klassrummet än pojkar
12. Kvinnan bör försörja mannen och resten av familjen
13. Det är lättare för män än kvinnor att lyckas i samhället

Påståendena 11-13 visade på signifikanta skillnader mellan könen på påstående 11 (t = 2.52<.01)
och 12 (t = 4.33<.001). För båda dessa påståenden ligger pojkarnas resultat högre än flickornas;
de instämmer i högre grad i att flickor får mer uppmärksamhet i klassrummet än pojkar samt att
kvinnan bör försörja mannen och resten av familjen. Signifikanta skillnader uppmättes även
mellan praktiskt och teoretiskt program på påstående 11 (t = 2.13<.01) och 12 (t = 2.42<.001).
Praktiskt program ligger i topp för båda dessa påståenden.

Tabell 5. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och t-värde för de påståenden som gav
signifikanta skillnader mellan kön, utbildningsval eller boendeform.

Påstående                                      14                                          15                                         16
                       n             M            SD              t             M         SD              t             M         SD             t
Totalt

Pojkar
Flickor

Prakt pr
Teor pr

Lägenh
Villa/rad

139

71
68

86
53

34
105

7,68
6,78

7,03
7,58

6,68
7,42

2,64
2,62

2,90
2,18

2,80
2,60

-1,16***

3,83
2,85

3,67
2,83

3,12
3,43

2,87
2,10

2,67
2,31

2,45
2,60

2,27**
8,62
9,57

8,90
9,40

9,18
9,06

2,63
1,51

2,26
2,08

2,17
2,22

-2,64***

-1,33*

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

14. Det är viktigt för flickor att se bra ut
15. Det är bra för flickor att ha varit ihop med många pojkar
16. Män och kvinnor ska ha lika mycket betalt för lika arbete

Slutligen visade uträkningarna på signifikanta skillnader även hos påståendena 14-16. Först
redovisas resultaten av signifikanserna mellan könen för påstående 15 (t = 2.27<.01) och 16 (t = -
2.64<.001). Pojkarna anser i större utsträckning än flickorna att det är bra för flickor att ha varit
ihop med många pojkar och flickorna instämmer mer än pojkarna i att män och kvinnor ska ha
lika mycket betalt för lika arbete. Praktiskt och teoretiskt program visade sig ha signifikanta
skillnader på påstående 14 (t = -1.16<.001) och 16 (t = -1.33<.05). Eleverna vid de teoretiska
programmen ansåg i högre grad att det är viktigt för flickor att se bra ut och ansåg dessutom i
större utsträckning att män och kvinnor ska ha lika mycket betalt för lika arbete.

Diskussion

Innan undersökningen genomfördes, hade jag en föreställning om att det skulle finnas signifikanta
skillnader mellan könen, vilken utbildning individen valt, samt hur dennes boendesituation såg ut.
Dessa förutspåelser infriades, men beräkningarna visade att de flesta signifikanser fanns att finna
mellan könen och utbildningsvalen. Boendesituationen, som kanske till viss del kan ses som ett
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mått på den socioekonomiska statusen, visade sig ha en underordnad inverkan på ungdomarnas
attityder kring könsroller och könsstereotyper. Nu bör i detta sammanhang nämnas att även om
vissa signifikanta skillnader uppmättes, kan dessa ändå inte ses som en riktigt sanningsenlig bild
av verkligheten. I samtliga fall där skillnader uppmättes, låg nämligen mätvärdena av de båda
jämförda variablerna på samma sida av skalan. Inte i något av fallen, hamnade mätvärdena på
varsin sida av skalan. De tillfrågade individerna ansåg bara i högre eller mindre grad att de
instämde eller inte instämde i de givna påståendena. Resultaten kan alltså bara ses som en
fingervisning och ingen absolut sanning.

På påstående 7 (pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor),
uppmättes en signifikant skillnad mellan de olika boendeformerna, men då denna signifikans är
mycket svag, har jag valt att förhålla mig försiktigt till denna. Vidare visade det sig att pojkarna i
större utsträckning än flickorna ansåg kvinnor vara mer värda än män (påstående 3), men att de
senare i enkäten även i högre grad än flickorna kryssade att män var mer värda än kvinnor
(påstående 10)! Liknande resultat, d v s signifikanta skillnader, uppmättes för påstående 3 och 10
även mellan praktiskt och teoretiskt program, där praktiskt program stod för de högsta värdena.
Slutligen visade det sig att pojkarna och elever från de praktiska programmen i högre grad än
flickorna och elever från de teoretiska programmen instämde i att kvinnan bör försörja mannen
och resten av familjen (påstående 12), men lite förvånande blir då de tidigare redovisade
resultaten, där de även påstår sig tycka att mannen ska försörja kvinnan och resten av familjen
(påstående 6)! Anledningen till att resultaten i vissa fall blivit så motsägelsefulla kan man
naturligtvis bara spekulera kring, men en faktor skulle kunna vara att individerna dels fyller i så
som de känner att de ”borde”, dels som de verkligen tycker. Vidare uppvisades ofta liknande
resultat för pojkarna och de praktiska programmen, men förklaringen till att dessa två kategorier
stundtals följer varandra åt, är antagligen att det inom de deltagande praktiska klasserna varit en
majoritet av pojkar (50 st av sammanlagt 85 st).

Faktorer som kan tänkas ha inverkat på resultatet är huruvida ungdomarna verkligen
tog undersökningen på allvar, och således svarade sanningsenligt, men detta kan ju naturligtvis
alltid diskuteras, vilken typ av undersökning man än företar sig.

I dagens samhälle finns inte längre något behov av att socialisera in barn och
ungdomar i de traditionella könsrollerna. Istället behöver dessa rustas för det samhälle vi har idag,
där t ex kvinnor och män antas konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden, en arbetsmarknad
som alltmer kräver att man är både "feminint" socialt kompetent och "maskulint" företagsam och
självständig. Mycket talar alltså för att den androgyna personligheten är den mest gångbara i
dagens samhälle.

Hur utvecklas då den androgyna personligheten? Delvis genom att både föräldrar,
lärare och andra vuxna förmedlar till barnet att kön inte behöver inneha en så central roll för
kategorisering i olika situationer i livet. Detta kan i praktiken innebära att föräldrarna delar på de
sysslor som traditionellt anses tillhöra den manliga respektive den kvinnliga könsrollen, och att
lärare uppmuntrar flickor och pojkar att aktivera sig med både stereotypt kvinnliga och stereotypt
manliga aktiviteter i skolan (Berk, 1994; Shaffer, 1994). Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1989)
menar att man bör arbeta för att göra könsgränserna med flexibla, genom att medvetandegöra de
könsstereotyper som existerar i dagens samhälle och diskutera dessa med barn och ungdomar. De
skriver vidare att barndomen utgör en mycket viktig tidsperiod i våra liv, eftersom den psykiska
struktur vi skaffar oss då, följer oss hela livet. Även Berk (1994) menar att det är i den tidiga
barndomen som möjligheter till att förändra könsrollsuppfattningar finns, då de senare i livet
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blivit alltför utkristalliserade för att ändras i särskilt stor omfattning. Bjerrum-Nielsen & Rudberg
(1989) betonar dock att det är viktigt att se flickor och pojkars könsbeteende som uttryck för en
psykologisk värld de inte själva bestämmer över. De har genom sin socialiseringsprocess tillägnat
sig en identitet som flicka eller pojke och denna kan man inte helt plötsligt be dem lägga ifrån sig.
Man kan dock öppna ögonen för deras könsbeteenden och visa på hur dessa kan komma att
begränsa dem, inte bara nu, utan också senare i livet.

Det är nu länge sedan könsskillnaderna officiellt betraktades som legitima och
nödvändiga. Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1989) menar att stereotyperna för vad som är typiskt
manligt och typiskt kvinnligt långsamt håller på att övervinnas. De understryker dock att
begreppet könsroller inte är på väg att bli ett ord utan mening och innebörd, utan att
könsskillnaderna snarare upprätthålls på ett mindre öppet sätt idag. Alla medverkar vi mer eller
mindre till att könsskillnaderna kan kvarstå, genom att tillskriva pojkar och flickor skilda
egenskaper, och som en följd av det reagera olika på samma beteende hos de båda könen (Sabini,
1992; Servin & Bohlin, 1999). Vilka könsrollsuppfattningar man än har, så är de aldrig
opåverkade av samhällets könsstereotypa föreställningar; alla har ju blivit socialiserade som man
eller kvinna i vårt samhälle (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1989).

Könstillhörighet är en av de mest omskrivna sociala kategorierna i vår värld. Alla
kan vi med ganska stor säkerhet bli indelade i rätt könstillhörighet utefter våra fysiska attribut,
och alla hittills kända kulturer har sin egen, ofta med varandra överensstämmande, definition av
manligt och kvinnligt. Med detta i åtanke är det av största intresse att försöka ta reda på när och
hur barnet skaffar sig vetskap om sin könstillhörighets alla ”rättigheter” och ”plikter” (Eichstedt,
Serbin, Poulin-Dubois & Sen, 2002).

I en vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra en studie på yngre
barn, för att om möjligt studera när det stereotypa tänkandet utvecklas och befästs, samt att
försöka finna de faktorer som kan tänkas ligga till grund för detta. Ämnet som sådant verkar vara
en outtömlig källa, och denna undersökning endast en droppe i havet. Med det i åtanke ska det bli
spännande att se vad framtiden har i sitt sköte.
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                                  Bilaga 1

Hej!

Jag heter Anna Lönn och studerar psykologi tredje terminen (C-nivå) på Högskolan
Trollhättan/Uddevalla. Kursen i psykologi består bland annat av ett uppsatsarbete omfattande
10p.

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars attityder till könsroller och könsstereotyper. För
genomförandet av undersökningen skulle jag vara tacksam om ca 150 st elever ur 1:a årskurs på
gymnasiet kunde besvara min enkät. Den sammanlagda tiden för en kort introduktion samt
besvarande av dessa 30 frågor, beräknas uppgå till ca 20 minuter. Jag räknar med att kunna samla
in alla enkäter under lektionstid den 15 och 17 oktober. Vänligen kontakta mig och meddela
vilken tidpunkt som skulle passa er bäst.

Deltagandet i denna undersökning är naturligtvis frivilligt och eleverna har rätt att när som helst
avbryta sin medverkan. Enkätbesvarandet är anonymt och kommer inte att kunna härledas tillbaka
till eleven.

Handledare för uppsatsen är universitetsadjunkt Ingemar Johansson, som kan nås via
telefonnummer xxx eller via e-post ingemar.johansson@htu.se.

Vid frågor kontakta mig gärna på mobiltelefonnummer xxx eller e-post
anna.lonn@student.htu.se.

Tack på förhand!

Vänersborg 031006

Med vänliga hälsningar

Anna Lönn
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Är Du pojke                Bilaga 2

eller flicka      

Vilket år är Du född?     19…….

Läser Du ett praktiskt program       

eller ett teoretiskt program               

I vilket land är Du född?   ……………………

I vilket land är Dina föräldrar födda?         Mamma  ……………..

         Pappa     ……………..

Bor Du med båda dina föräldrar       

eller med en förälder                           

annat        ………………………………..

Bor Du i lägenhet                       

eller villa/radhus                  

Vilken utbildning har Dina föräldrar?

Mamma                
Grundskola            Gymnasieutbildning             Högskola/universitet
   (1-9 år) (2-3 år)

Pappa                
Grundskola            Gymnasieutbildning             Högskola/universitet

                         (1-9 år)                             (2-3 år)

Vad jobbar Dina föräldrar med? (Precisera!)          Mamma   …………………….

                      Pappa   ……………………….
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Här följer några påståenden. Markera med ett kryss på skalan det alternativ Du tycker
stämmer bäst.

         Instämmer inte alls                                Instämmer helt

Det är lättare för kvinnor än män att lyckas i samhället                                   

Det är bra för pojkar att ha varit ihop med många flickor                              

Kvinnor är mer värda än män                              

Det är viktigt för pojkar att se bra ut                              

Jag har lätt för att säga ”nej” till det som inte passar mig                              

Mannen bör försörja kvinnan och resten av familjen                                

Pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor                                 

Män bör vara hemma med sina barn lika mycket som kvinnor                              

Vi lever i ett jämlikt samhälle                              

Män är mer värda än kvinnor                              

Flickor får mer uppmärksamhet i klassrummet än pojkar                              

Kvinnan bör försörja mannen och resten av familjen                              

Det är lättare för män än kvinnor att lyckas i samhället                              

Det är viktigt för flickor att se bra ut                              

Det är bra för flickor att ha varit ihop med många pojkar                              

Män och kvinnor ska ha lika mycket betalt för lika arbete                                 
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Här följer några frågor. Markera med ett kryss det alternativ Du tycker stämmer bäst.

Jag har:

a) bra relation med både pojkar och flickor         

b) bättre relation med pojkar                                

c) bättre relation med flickor                                

Jag har:

a) dålig relation med både pojkar och flickor       

b) sämre relation med pojkar                                

c) sämre relation med flickor                                

Uppfattar Du att Du möter mer respekt hos:

      a)   pojkar                       

      b)   flickor                       

      c)   ingen skillnad           

Om en förälder får möjlighet att bara jobba halvtid, vem ska det då vara?

      a)   mamman                  

      b)   pappan                     

       c)   vet inte                    

Tack för Din medverkan!



17

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla
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