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Abstract 

The purpose of this essay is to find out how gender upholds in a classroom, both by students as 

well as the teacher. The procedure has been to observe the relationship between students and 

also the teachers. The observations is analysed according to theories of gender and a discussion 

about why gender is maintained follows. The conclusion of the result is that gender is being 

preserved in different ways, but also the contrary – students and the teacher oppose it. The 

students maintain the conception about boys being takers of spatial and verbal area whereas 

girls many times get in the background due to the competion in the classroom. Gender is also 

preserved by students true the norm always being pointed out. The teacher mainly conserves 

the conception about boys and their verbal and central spatial place in the classroom that their 

behaviour gives them, in the same time the conception about girls being silence, nice and 

helpful is maintained. At the same time as gender is being conserved there are examples of the 

contrary where girls for example oppose the idea of the silence, nice and helpful girl or where 

the masculine and the feminine picture gets dualistic. 
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Abstract 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur genus upprätthålls i ett klassrum, både av elever såväl 

läraren. Tillvägagångssättet har varit att observera interrelationer mellan elever sinsemellan 

men även lärarens. Utifrån teorier kring genus analyseras observationerna för att diskutera 

problematiken kring varför genus upprätthålls. Slutsatsen jag kommer fram till är att genus 

bevaras på olika sätt, men även motsatsen – eleverna och läraren går emot den. Eleverna 

befäster många gånger föreställningen om killar som tagare av rumslig och verbal plats medan 

tjejer många gången kommer i skymundan på grund av konkurrens i klassrummet. Genus 

upprätthålls också av eleverna genom att den avvikande normen pekas ut. Läraren bevarar 

främst föreställningen om killar och den centrala plats som deras verbala framställning ger, 

samtidigt föreställningen om tysta tjejer som vidmakthålls. På samma sätt som genus 

upprätthålls finns det exempel på motsatsen där tjejer exempelvis går emot föreställningen om 

den tysta, snälla och hjälpsamma tjejen eller där den maskulina och feminina bilden blir 

dualistisk.  

 

 

 

Nyckelord: Genus, kön, norm och upprätthållande 
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1. INLEDNING 

Föreställningar om manligt och kvinnligt är i vår tids västerländska kultur integrerade, såväl 

synliga som gömda, i en samhällig struktur. Genom dessa föreställningar finns det uttryck för 

ett åtskiljande av de båda könen. Den samhälliga strukturen bestämmer hur könen ska 

uppträda, orsaker till detta förklaras av flertalet teoretiker. Människor klassificeras in i ett 

biologiskt kön, därefter sker en dualistisk uppdelning av begreppen man och kvinna, byggd på 

sociala och kulturella föreställningar. I och med denna process skapas det en innebörd, i 

samhället, om vad som anses vara man och kvinna. Samhället har redan satt spelregler för hur 

ett barn ska uppträda i linje med sitt kön.  

Skolan som en institution i samhället är en del i denna process och befinner sig i den – 

samtidigt som den samhälliga fostran sker. I skollagen står det uttryckligen att man ska arbeta 

för jämställdhet och elevers lika villkor oavsett kön.1 Denna strävan ger sig uttryck i skolans 

miljö, mer specifikt i klassrummet. Det är i denna miljö som kedjan av könsstereotypiska 

reproduktioner ska brytas – förblir kedjan hel eller lossar länkarna? 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån tanken om att skolan som institution i samhället befinner sig bland föreställningar om 

kön har jag en hypotes om att även denna struktur återfinns i klassrummet. Syftet med denna 

C-uppsats är kartlägga på vilket sätt elever och läraren upprätthåller en genusstruktur. I ett 

klassrum existerar mer eller mindre ett samspel mellan lärare och elever. Läraren i klassrummet 

förmedlar medvetet och omedvetet en genusstruktur som påverkar eleverna och eleverna 

sinsemellan bevarar en genusstruktur. Jag kommer utifrån utvalda teorier att diskutera det 

resultat som framkommit av mina observationer och vad ett upprätthållande kan bero på.  

För att undersöka min hypotes har jag använt mig av frågeställningar som jag haft som 

utgångspunkt under mina observationer. Dessa frågeställningar är: 

• På vilket sätt läraren tilltalar och agerar gentemot killar respektive tjejer?  

• Vilka roller tillskriver eleverna varandra i klassrummet?  

• Vilka roller tar killar respektive tjejer på sig i klassrummet?  

                                                 
1 Skolverket, Lpo 98 s 3  
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• På vilket sätt agerar killar respektive tjejer kroppsligt och verbalt i klassrummet?  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 
Tidigare forskning framhåller att föreställningar om hur ett visst kön är och ska vara 

upprätthålls via olika kanaler; skolmiljön är en av dessa där lärare och elever verkar. På Luleå 

universitet har man undersökt huruvida pedagoger lever upp till det ansvar de har – att arbeta 

för jämställdhet. 2 För att kunna undersöka detta ställde författarna till undersökningen, 

Rebecka Arneland och Anna Steigert, några frågor; bl a om det tidsmässigt fanns någon 

skillnad i det utrymme som gavs till killar och tjejer vad gällde tid för att uttrycka sig.  

Undersökningen gjordes i flertalet skolämnen och det visade sig att killar disponerade två 

tredjedelar av tiden. 3  

 

Skolverket har skrivit en rapport som utgår från den del av värdegrunden som behandlar 

begreppet jämställdhet. Jämställdhet ska vara synlig i undervisning och i skolans planering, 

verksamhet och organisation. I undervisningen ska tjejer och killars olika villkor och 

förutsättningar beaktas. 4 Rapporten har genom utvärderingar och analyser följt hur skolan 

genom den pedagogiska gestaltningen försöker tillmötesgå både killar och tjejers behov. 5 

Rapporten tar upp faktiska förutsättningar och behov som skiljer sig mellan de båda könen. 

Självuppfattningen och könens omvärldsuppfattning är präglade av deras erfarenheter och 

villkor såväl i skolan som utanför. Vid starten av elevernas skolgång har således tjejer och 

killar olika erfarenheter med sig. I skolan uppvisas tydliga skillnader dem emellan, exempelvis 

i klassrummet – hur eleverna kommunicerar och hanterar språket osv. Tjejer i klassrummet har 

svårare att hävda sig i den konkurrens som finns då det gäller att komma till tals. Killar och 

tjejers åsikter möter inte samma intresse hos läraren eller bland eleverna i klassummet.6

 

                                                 
2 Arneland, Rebecka; Steigert Anna, ”Jämställdhet i klassrummet – en undersökande tidsstudie i ämnena historia 
och religion”, D-uppsats Luleå tekniska universitet/Utbildningsvetenskap, 2006.  

3 Ibid.  

4 Skolverket, ”Olikheter en brist eller tillgång? Undervisningsformer, pedagogiska metoder och innehåll i ett 
genusperspektiv”. 1997 ISBN 91-88373-09-6 s 8 

5 Ibid 

6 Ibid, 10 
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Fortsättningsvis tar rapporten upp exempel på hur tjejer fäster större vikt vid att förstå 

sammanhangen och hur killar vill lösa enskilda problem. Konsekvensen av könens olikheter 

blir enligt rapporten att läraren alltför ofta engagerar tjejer i att ta ansvar för killars sociala 

uppfostran inom skolan. Killar vänjer sig vid uppmärksamheten och hamnar i och med detta i 

centrum.7  

 
Fanny Ambjörnsson har skrivit en doktorsavhandling som ger en inblick i unga tjejers vardag 

och villkor. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur feminina genuspositioner skapas 

inom ramarna för en heteronormativ ordning.  Under ett år följde hon tjejer i två olika klasser 

på två olika gymnasieprogram – klasserna visade sig ha olika syn på sig själva och andra.  

 

Genom undersökningen växte bilden av hur tjejer skapar, upprätthåller och utmanar bilden av 

den normala tjejen fram. Faktorer som klass, sexualitet och etnicitet blev meningsskapande när 

genus skapades. Ambjörnsson skriver ett kapitel, Rädslan för det okvinnliga, som handlar om 

en ovilja – att inte ses som kvinnlig vad gäller beteende, utseende och uppförande. Flertalet 

tjejer gjorde medvetna val av kläder, sminkning och de smycken de hade på sig för att bekräfta 

sin femininitet.8 Vidare skriver Ambjörnsson att tjejerna, för att uppfattas som kvinnliga, var 

definitivt mer tillbakadragna och blyga i killars sällskap än i enbart tjejers. Detta beteende var 

mer attraktivt än ett utagerande, vilket bekräftades när det gjordes en gruppintervju om hur man 

är som tjej i interaktion med killar: 9

 

Vi uppfattas nog som kvinnliga, men de vet inte vårt rätta jag! (...) Man håller 

inte på på samma sätt när killarna är i närheten. Då är man mer blyg. Det vore 

pinsamt om någon såg oss när vi är ensamma. När vi skriker högt en massa saker. 

10  
 

Eva Gannerud, forskare i pedagogik på Göteborgs Universitet, har skrivit boken Lärares liv 

och arbete i ett genusperspektiv som tar upp lärarens situation ur ett genusperspektiv. Hur 

påverkas man som lärare av de normer och föreställningar som präglar skolan? Boken bygger 

                                                 
7 Skolverket, ”Olikheter en brist eller tillgång? Undervisningsformer, pedagogiska metoder och innehåll i ett 
genusperspektiv”. 1997 ISBN 91-88373-09-6 

8 Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig. 2003:118 

9 Ibid, 118-119 

10 Ibid, 118 
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på intervjuer med kvinnliga lärare och utgångspunkten har varit deras berättelser och 

beskrivningar för en diskussion om vad genus och kön kan ha för betydelse i lärarens vardag.  

Gannerud beskriver hur forskning kring lärarsocialisation på senare tid har förändrats från att 

ha varit forskning om lärare som helhet, ett kollektiv, till att nu koncentreras kring den enskilda 

lärarens privata upplevelser och professionella erfarenheter.11 Betoningen ligger på personliga 

och professionella erfarenheterna under livet. Gannerud menar att det finns fler viktiga 

bakgrundsfaktorer än de nämnda såsom ålder, köns- och klasstillhörighet.12 Den enskilde 

läraren är en del av skolan som i sig är en organisation i samhället och som i sin tid speglas av 

en ideologi och politik. Gannerud beskriver det som att ”Läraren är i varje tid inskriven i ett 

visst ’pedagogiskt mode’” och menar därmed att läraryrket är en föränderlig bricka i det 

samhälliga spelet.13 Elever och lärare möter varandra varje dag i skolan, mötena skapar en 

relation och slutligen en uppfattning om läraren. De erfarenheter elever får i klassrummet sätter 

prägel på deras allmänna uppfattning om läraren. En lärares beteende är mer komplex än det 

elever möter vid första anblicken och de känner inte till ”lärarens intentioner med olika 

förhållningssätt och handlingar, det emotionella och sociala arbetets innehåll och syften”.14  

4. TEORETISK BAKGRUND 

Jag kommer nedan att redogöra för de teorier jag valt att använda i min undersökning som 

analytiska verktyg då jag analyserar mina observationer.  

4.1 Yvonne Hirdman – teori om ett genussystem 

Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman menar att begreppet genus sätter namn på all 

den kunskap vi har om manligt och kvinnligt. Begreppet genus kan förstås som föränderliga 

tankefigurer om män och kvinnor vilka är byggda på kulturella och sociala föreställningar, som 

i sin tur skapar och ger upphov till föreställningar och sociala tillämpningar – exempelvis 

tillämpning i arbetsfördelning i samhället.15 Ur denna definition mynnar Hirdmans tanke om ett 

genussystem.  

                                                 
11 Gannerud, Eva. Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. 2001:23 

12 Ibid, 24 

13 Ibid, 24 

14 Ibid, 25 

15 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 50-51 
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Genussystemet är uppbyggt på två principer där den första är dikotomin, d v s isärhållandet av 

manligt och kvinnligt och den andra principen är att mannen alltid utgör normen – ur 

isärhållandet legitimeras den manliga normen.16 Isärhållandets lag finns överallt och placerar in 

människan i olika ordningar, exempelvis i den psykiska och fysiska ordningen. Hirdman menar 

att ett isärhållande strukturerar sysslor, platser och egenskaper och att den i och med detta blir 

meningsskapande, d v s att de båda könen socialiseras in i olika bestämda platser, sysslor och 

egenskaper.17 Ett förtydligande exempel skulle kunna vara inom arbetets sfär där strukturen 

blir tydlig. En egenskap som att vara handlingskraftig och stark tilldelas mannen och anses 

därmed lämpa sig bättre för en chefsposition medan kvinnan som tilldelas egenskaper som 

vårdande och omsorgsfulla anses lämpa sig bättre inom vårdyrket.  

Fysiken, den biologiska kroppen, i detta avseende ger individen en plats och syssla i samhället 

och det psykiska genererar könstypiska egenskaper, som ovanför beskrivits. Barnet föds in i 

kulturellt samlade tankefigurer, Hirdman menar alltså att varken män eller kvinnors identitet är 

medfödda - utan dessa har skapats.18 Könen formas till ett hangenus och hongenus och deras 

innebörd har skapats. Denna genusformering exploaterar ständigt en biologisk olikhet i man 

och kvinna som att exempelvis skilja dem åt inom arbetssfären. Hirdman understryker 

dikotomins funktion, den enastående strukturering och ordning den skapar.19  

Genussystemet fungerar som en rangordnande struktur där processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar ingår och skapar ett mönster och regelbundenheter. Hirdman menar att 

genussystemet ligger till grund för ordningar som exempelvis sociala, politiska och 

ekonomiska. 20 I de ordningar som Hirdman talar om sker en socialiseringsprocess, mellan 

könen, där den rangordnande strukturen uppstår. Här talar hon om ett genuskontrakt där hon 

understryker att det inte handlar om ett jämlikt förhandlande mellan könen, utan att kontraktet 

är uppdraget av den part som definierar den andre parten – där den andre parten som oftast 

utgörs av mannen.21  

Dessa kontrakt finner vi på tre nivåer: 

                                                 
16 Ibid, 51 

17 Ibid, 52 

18 Ibid, 52 

19 Ibid, 52 

20 Ibid, 52 

21 Ibid, 53-54 
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Figur 1. 

1. De kulturella föreställningar som finns om hur relationen mellan man och kvinna bör 

vara, ett idealiserande.  

2. Mellan män och kvinnor på det sociala planet, att det existerar ett genuskontrakt på våra 

institutioner och i arbetsfördelningen.  

3. Mellan mannen och kvinnan kan det finnas ett konkret kontrakt, d v s mannen jobbar 

och kvinnan är hemma med barnen.22 

Ur genuskontraktet, som figur ett visar, kommer en förståelse för hur män/man och 

kvinnor/kvinna ska vara mot varandra inom olika områden som arbete, kärlek eller vilka kläder 

som är tillåtna osv. Genuskontraktet förs vidare från generation till generation.23  

Yvonne Hirdmans tyngdpunkt i genusskapandet ligger i det meningsskapandet som kommer ur 

isärhållandet. Genom att koncentrera sig på och att bryta upp dikotomin, tror hon att man kan 

undvika en reproducering av själva genussystemet.    

4.2 Fanny Ambjörnsson – ifrågasättande av en heteronorm 

Ambjörnsson anser, som Hirdman, att begreppet genus konstruerades för att huvudsakligen 

skilja biologin från kulturen – relationen mellan könen ska främst betraktas som socialt och 

kulturellt skapade. 24 Viktigt att understryka, enligt Ambjörnsson, är den föränderlighet som 

finns i den kulturella skapelsen; kvinna är med andra ord inte något man föds till utan snarare 

något som man skapas till.  

Hon understryker även, till skillnad från Hirdman, att genus måste förstås utifrån ett 

sexualitetsperspektiv.25 Detta bekräftades i Ambjörnssons egen undersökning bland 

gymnasietjejer, hur processen i genusskapande var tätt sammanflätad med ideal, föreställningar 

och handlingar knutna till en sexualitet där heterosexualitet fungerade som normerande – där 

man skulle vara pojk- och flickvänner. Hon ger exempel på detta där den 17-åriga Marika 

                                                 
22 Ibid, 54 

23 Ibid, 54 
24 Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig. 2003: 11 

25 Ibid, 11-12 
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betraktas som barnslig av sina klasskamrater då hon inte har pojkvän.26 Begreppet sexualitet 

används i detta avseende inte som könsumgänge eller samlag utan för att beskriva en ordning 

av ”blickar, begär, känslor, sociala relationer och skvaller”.27  

Även om det idag är heterosexualitet som är normen innebär inte detta att all form av 

heterosexualitet är accepterande. Även inom heterosexualiteten finns en hierarki, en ordning 

som fungerar reglerande – d v s vissa beteenden som normala och andra avvikande. Det är 

härifrån som begreppet heteronormativ härleds.28  

Ambjörnsson problematiserar begreppet normalisering. Jag har valt att ta med två aspekter som 

hon redogör för i sin avhandling.  Den första som handlar om att normen aldrig existerar av sig 

självt, utan enbart finns i relation till en motpol. Exempelvis att tjejer ska ha rakade ben i 

motsats till killar som ska ha orakade ben. Normen uppstår i och med att den pekar ut det den 

inte är, på så sätt som heterosexualitetens motpol blir homosexualiteten. Den andra aspekten är 

att det tillkommer en hierarki, d v s en rangordning av accepterande tankar, känslor och 

beteenden vad gäller kön, klass och etnicitet etc. Exempelvis att om heterosexualitet är normen 

blir homosexualitet avvikande; överordnade positioner skapas.29 Genom detta menar 

Ambjörnsson att man kan: 

…analysera vardagliga och till synes harmlösa gränsdragningar tonårstjejer 

emellan, som en menande blick riktad åt någons ”totalt misslyckande” 

sminkning, eller ett löst skvaller om någon som hånglat med ”alltför många”, 

som sätt att bestämma och upprätthålla normalitet och därigenom hierarki.30

4.3 Marie Nordberg – maskulinitetens och feminitetens dualistiska innebörd 

Marie Nordberg, forskare inom etnologi, skriver om pojkar som inte platsar i normen. Jag har i 

tidigare avsnitt redogjort för att en manlig norm skapas och blir överordnad det avvikande. I 

denna norm, som Nordberg talar om, blir aktiviteter indelade i olika överordnade roller. Det 

finns exempelvis vissa aktiviteter som är kopplade till något manligt önskvärt, motpolen blir då 

aktiviteter som är mindre önskvärt; feminina.  

                                                 
26 Ibid 

27 Ibid, 14 

28 Ibid 

29 Ibid, 22 

30 Ibid, 22-23 
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Vad händer då när det finns killar som föredrar andra aktiviteter än de som är utpekat manliga. 

Nordberg använder sig av pedagogen Paul Sargen som menar att den negativa kopplingen som 

finns mellan killar och femininitet ofta utestänger dem från aktiviteter som klassas som 

omsorgsfulla. Dessa omsorgsfulla aktiviteter tillhandahålls tjejer, exempel på detta skulle 

kunna vara att tjejer får lära sig att ta hand om barn. Killar som skulle vilja lära sig detta får 

inte det eftersom dessa aktiviteter är till för det andra könet att lära sig.31  

Nordberg har under sina forskningsprojekt varit ute på förskola/skola och observerat. Hon 

skriver att pojkar och flickor ofta gör samma saker, vilket skulle innebära att könspolariteten 

skulle motsägas. Hon har upplevt att det för pedagogen blir extra viktigt att framhålla 

skillnader mellan könen. Pedagogen har ofta en given föreställning om en könsskillnad ur ett 

biologiskt perspektiv, den accepterande eller avvikande aktivitet som utförs av barnet kopplas 

således till kille och tjej. 32 Det feminina är underordnat det maskulina; om en pojke uppfattas 

som en pojkflicka är detta inte lika accepterande som när en flicka uppfattas vara mer maskulin. 

Den negativa kopplingen som görs mellan pojke och feminint yttrar sig i att pojkar måste ta 

avstånd från det som uppfattas att vara tjejigt, manligheten måste skyddas från misstankar om 

homosexualitet.33  

Pojkar som uppfattas som feminina väcker hos föräldrar, pedagoger och barn större oro än vad 

flickpojken gör.  Tjejen med maskulina egenskaper uppfattas som mer accepterande i och med 

de egenskaper som styrka och oräddhet står för. Nordberg talar om flickans maskulinitet som 

en tillgång.34

Nordberg talar om att genuspedagogiken ofta blir blind och utgår från en socialisationsmodell 

som innebär att man ser två motsatta kön och enhetliga kategoriseringar. Den ska istället se 

”kön som en mängd olika och situationellt betingande, tillfälliga och föränderliga 

diskurskonstellationer”.35 Risken med att se två kön är att individen förlorar sina egenskaper 

och man istället kategoriserar individen till passande sådana. Delar man in killar och tjejer i 

blandade grupper förstärks könsdikotomin, istället bör man i genuspedagogiken tillsammans 

med barnen arbeta för att lyfta fram och peka på kill- och tjejpositioner som finns i skolmiljön, 

                                                 
31 Red. Nordberg Marie, Manlighet i fokus- en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i 
förskola och skola. Liber 2005: 125-126 
32 Ibid, 126-127 

33 Ibid, 129 

34 Ibid, 127 

35 Ibid, 139 
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exempelvis att killar tar stor verbal plats i klassrummet och tjejer tvärtemot, samt att synliggöra 

maktförhållanden som finns i gruppen och skapa en diskussion.36  

4.4 Kajsa Svaleryd – genuspedagogikens dilemma 

Kajsa Svaleryd har under många år handlett genuspedagogiskt arbete på förskole-, grund- och 

gymnasieskolor samt vuxenutbildningar. Svalerud har skrivit boken Genuspedagogik som är en 

tanke- och handlingsbok för pedagoger som vill arbeta aktivt med jämställdhet i sitt arbete och 

ge barn och ungdomar en trygg och medveten identitet.  I sin bok behandlar hon bl a ämnen 

som könsuppdelade grupper och härskarteknik.  

Att arbeta i könsuppdelade grupper eller ej handlar om varför, vilket syfte, man väljer det ena 

eller det andra sättet. En konsekvens av genusperspektivet är att ett fokuserande på ett starkt 

isärtänkande av könen kan uppstå. Pedagogen förenklar genusproblematiken genom att 

exempelvis låta tjejer arbeta i grupp för att få lugn och ro och förbigår därmed den 

övergripande strukturen, att killar och tjejer av naturen skulle vara olika.37 Svaleryd tar upp att 

i många metodikböcker framkommer det föreställningar om könens behov, exempelvis att 

flickorna vill arbeta i lugn och ro och få diskutera tjejsnack och att killar inte skulle dela detta 

behov. Problematiken med sådana föreställningar är att de fokuserar på ett av de två könen 

istället för relationen mellan dem och inte ett problematiserande av de båda könens positioner. 

Ofta lägger vuxna en värdering i vad barn vill och vad de är. Exempelvis i samtal med barn 

läggs en värdering om vad en pojke ska hitta på när det är rast – klart Johan ska spela fotboll 

med de andra grabbarna, istället för att lyfta fram deras vilja.38 Frågan pedagogen måste ställa 

sig är: ”Är det för att barn är på ett visst sätt eller är det för vad vi gör dem till”?39  

Elever ser själva till att umgås i enkönade grupper, därav kan samundervisning i skolan 

motiveras med den viktiga uppgiften att inte öka avståndet mellan könsgrupperna och samtidigt 

inte upprätthålla markeringen av den manliga status som yttrar sig i dikotomin.40 Däremot 

menar Svaleryd att med könsuppdelade grupper kan man kompensera och komplettera för det 

som killar och tjejer specifikt behöver och annars inte kan få i samundervisning. Erfarenheter 

visar på att arbete i könsuppdelade grupper innebär att eleverna får mod att pröva sådant som 

                                                 
36 Ibid, 139-140 
37 Svaleryd, Kajsa. Genuspedagogik. 2002:59 

38 Ibid,59-60 

39 Ibid,60 

40 Ibid 
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normalt tillskrivs det andra könet.41 Samtidigt finns det kritik om att man genom uppdelade 

könsgrupper bevarar tanken om att pojkar måste få vara pojkar och flickor få vara flickor, d v s 

rådande könsnormer reproduceras. 42

Ett annat ämne som Svaleryd behandlar är härskarteknik som hon hämtar från den norske 

forskaren och politikern Berit Ås, som myntat själva uttrycket. I alla relationer finns en 

maktstruktur som är grundläggande när man ska titta på jämställdhet. Maktstrukturen kan 

spåras i mäns och kvinnors villkor och vilka positioner som de intar i förhållande till varandra i 

olika sammanhang.  

Makt och solidaritet utövas i de båda könens lek, killars makt tar mer plats medan tjejers är mer 

subtil. Pedagoger tillskriver omedvetet killar makten och tjejerna att ta ansvar för det som 

händer istället för att skylla ifrån sig.43 Ett förtydligande exempel som Svaleryd beskriver 

handlar om en tjej som har ont i ryggen efter att en pojke knuffat henne. Tjejen kommer in till 

läraren och förklarar vad som hänt. Läraren tröstar och säger till tjejen att hon måste lära sig att 

säga ifrån och att hon borde veta att just den killen som knuffade henne är hårdhänt.44 

Härskarteknik kallas själva metoden för att använda sig av makt. Svaleryd beskriver de fem 

typer av tekniker som Berit Ås etablerat. 45 Nedan i figur 2 kommer dessa att redogöras för:  

Figur 2. 

1. Osynliggörande, att låta bli att se eller höra någons behov av eller försök till att komma 

till tals.  

2. Förlöjligande, att göra sig lustig på en annans bekostnad.  

3. Undanhållande av information, att inte tala om för alla vad man kommit fram till.  

4. Dubbelbestraffning, vad man än gör så blir det fel, exempelvis att man klagar på att 

tjejer tar för liten plats och när de väl sedan gör det klagas det.  

                                                 
41 Ibid,61 

42 Ibid,62 

43 Ibid, 66 

44 Ibid 

45 Ibid, 67-70 
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5. Belastande av skuld och skam, när en händelse inträffar utses en person till syndabock 

och får bära skulden. 

 

5. METOD 

Jag kommer i följande avsnitt att presentera mitt tillvägagångssätt för själva undersökningen 

där jag observerat elever under en viss tid för att kunna genomföra min uppsats.  

5.1 Etiska aspekter 

Jag har valt att först och främst observera eleverna. För att eleverna inte ska göra sig till och 

uppträda på ett sådant sätt som skulle påverka mina observationer under de lektioner som jag 

medverkar på har jag medvetet valt att inte förklara mitt exakta syfte. Istället har jag talat om 

att jag kommer att sitta med i klassrummet för att se hur arbetet fungerar. Läraren har vetat om 

mitt syfte och att denne haft en liten roll i undersökningen, läraren har däremot inte vetat om 

vilka frågor som jag har använt under min observation. Skolledningens hållning angående mina 

observationer har varit att jag inte behövt informera elevernas föräldrar då jag inte använt mig 

av intervjuer med eleverna. 

5.2 Metod och observationer 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag använt mig av deltagande observation. Min 

avgränsning har gjorts till Blåbärsskolan46 som jag till stor del har haft min praktik på och där 

har jag följt klasserna Mars/Venus47 från årskurs sex till nio, totalt fyra klasserna. För att kunna 

observera dem så jämt som möjligt har jag valt att observera deras SO (samhällsorienterade 

ämnen) lektioner där alla dessa klasser haft samma lärare. Förutom dessa SO-lektioner har jag 

följt klass 8SN: s tjejer under en livskunskapslektion och en elevens val lektion där ämnet har 

varit U-landskunskap. Totalt sett har jag observerat 15 lektioner som tillsammans i tid har varit 

14 timmar och 20 minuter.  

Min undersökning är hermeneutisk, d v s den bygger på observationer och tolkningar.48 En 

sådan undersökning försöker förstå en fundamental grund i mänsklig existens. ”Moderna 

                                                 
46 Blåbärsskolan är ett fingerat namn för den skolan jag besökt. 

47 Mars/Venus är fingerade namn för klasserna. 

48 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. 1991:46 
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hermeneutiker menar att man kan tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa 

på samma sätt som man tolkar språkliga utsagor och texter”.49 En sådan metod har fått 

betydelse av att vara ett förståelse- och tolkningssystem, en metod som är öppen, subjektiv och 

engagerad. Man menar att den mänskliga verkligheten är av språklig natur och att man i och 

med detta kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Genom en människas intentioner 

och avsikter, som yttrar sig i språk och i handling går det att tolka och förstå innebörden av. 

Man säger även att den förförståelsen som forskaren har och de tankar, intryck och känslor och 

den kunskap som forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå sitt 

forskningsobjekt.50

Under varje lektion som jag deltagit i har jag befunnit mig längst bak i klassrummet och 

antecknat. Under dessa lektioner är det mina preciserade frågeställningar som jag utgått från 

och dessa redogjordes för inledningsvis. I min analysdel kommer jag att göra redogöra för mina 

observationer med hjälp av de teorier kring ämnet genus som jag tidigare diskuterat.  

5.3 Validitet och reliabilitet 

Då min undersökning är hermeneutisk gjord och ligger till grund för observationernas resultat 

kan det finnas invändningar. Invändningar som jag kan se, handlar om att allt är tolkat utifrån 

mina ögon och att detta inte är en absolut kunskap. Jag anser som Torsten Thurén skriver i sin 

bok Vetenskapsteori för nybörjare att det inte går att kontrollera min undersökning på samma 

sätt som man kan kontrollera ren fakta eftersom den bygger på just min förförståelse och mina 

tolkningar av det som skett i klassrummet.51 Därav blir det svårt att ifrågasätta själva 

undersökningens resultat om vad som har skett i klassrummet.  

Många av de observationer jag har gjort har varit konkreta händelser som jag har återgett. Att 

jag har kunnat beskriva elevers känslor beror till stor del på att jag har spenderat nästan all min 

praktiktid på denna skola och i tre av dessa fyra klasser. Detta har möjliggjort att jag har kunnat 

skapa en god relation till eleverna och lärt känna de flesta. Det har också resulterat i att min 

närvaro i deras klassrum inte varit något nytt och jag har istället kunnat sitta i klassrummets 

bakre del väldigt anonymt och gjort anteckningar och ingen elev har någonsin frågat vad jag 

har skrivit ned. Jag nämnde även i avsnittet etiska aspekter att jag inte berättade för eleverna 

                                                 
49 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 2003:29 

50 Ibid, 29-30 

51 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. 1991: 47 
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vad jag skulle göra under en veckas tid utan sade istället att jag skulle se hur arbetet fungera, 

detta menar jag på tillsammans med ovanstående avsnitt höjer min reliabilitet. Vad gäller mina 

observationer kring lärarens agerande i klassrummet kan reliabiliteten ha påverkats av att 

läraren har vetat om mitt syfte. Genom att läraren varit medveten om att jag har tittat på hur 

genus upprätthålls i ett klassrum, kan läraren ha påverkats genom att möjligen vara mer 

fokuserad kring genus i sitt klassrum. Dock visste läraren aldrig mina exakta frågeställningar.  

Jag anser att min validitet är god och att de frågeställningar jag ställde mig under den tid som 

observationerna gjordes har höjt validiteten och gjort fokuserandet säkrare. Resultatet kommer 

att visa att mitt syfte besvaras, nämligen på vilket sätt genus upprätthålls. Det kan tyckas att 

validiteten ibland kan hamna i mörker av det enkla skäl att resultatet även visar på stunder som 

genus inte vidmakthålls. Dock anser jag att även detta resultat är viktigt att diskutera. 

6. DISPOSITION 

Uppsatsen är indelad på så sätt att jag härnäst redogör för de observationer som gjorts inflätad i 

diskussion med de teorier jag valt att ta med. Med utgångspunkt av observationerna har jag 

delat upp dem i olika kapitel. I kapitlet Lärarens tillfälliga medvetenhet diskuteras lärarens roll 

i elevernas upprätthållande och ett icke upprätthållande av genus. Därefter analyserar jag 

eleverna själva i de två följande kapitlen upprätthållandet av genus och att gå i motsatt håll 

från genus. Under observationerna har det framkommit att eleverna uttrycker sig på olika sätt, 

detta behandlas i det näst sista kapitlet den verbala och kroppsliga olikheten. Sista kapitlet, ett 

försök till att bryta en existerande dikotomi, handlar om arbetet i könsintegrerade eller 

segregerade grupper. 

7.  RESULTAT AV OBSERVATIONER 

Nedan kommer jag att redogöra för mina observationer samt föra diskussion och koppla dem 

till den litteratur som jag tidigare förklarat. Jag kommer att presentera händelser ur mina 

observationer som jag med hjälp av de specifika frågeställningarna tittat på. Dessa specifika 

händelser kommer jag att illustrera som exempel hämtade ur mina observationer, de kommer 

att vara märkta som exempel. Jag har valt att sätta ord på situationer och främst människor med 

att beskriva dem som exempelvis tuffa och tjejiga, innebörden av dessa ord och vad jag med 

tuffa menar förklaras då ordet används första gången. 
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7.1  Lärarens tillfälliga genusmedvetenhet 

Under mina observationer vad gäller läraren har det framkommit att denne har gjort tillfälliga 

ansträngningar för att arbeta emot ett upprätthållande av genusstrukturer samtidigt som läraren 

vid tillfällen har befunnit sig i det. Vid flertalet gånger har det funnits situationer där läraren 

ofta sagt åt stökiga killar, med stökiga menas när det funnits någon som stört på lektioner 

genom att exempelvis pratat, skrikit eller inte räckt upp handen osv. Samtidigt som det funnits 

en del killar har det funnits tjejer som har stört under lektionstid och då läraren inte har sagt till 

på en gång. Vid tillsägelse gentemot tjejer har läraren använts sig av mer kroppsligt språk eller 

lugnt verbalt språk i jämförelse med hur läraren har agerat mot killarna, hårt verbalt språk. Här 

nedan följer två exempel som visar det jag skrivit om: 

Exempel: När eleverna släpps in från rasten blir det livligt i klassrummet. Många av killarna 

springer framfusigt in i rummet och läraren säger: ”- Skärpning!”. Samtidigt som detta sker 

kommer några tjejer in och skrattar högt för att en tjej bär sin kompis på ryggen, varpå läraren 

säger till tjejerna: ”- akta er så att ingen gör sig illa”. Eleverna sätter igång och arbetar. En kille 

sitter och tittar på en annan kille, till slut utbrister han till läraren: ”-Varför har han sin jacka 

här inne, det får man ju inte?” Läraren svarar: ”-Sköt dig själv!” 

Exempel: En tjej sitter och småpratar under lektionen. Läraren säger till några gånger och ber 

henne till slut att flytta på sig. Samma händelse sker med en kille som varit lugn under hela 

lektionen. Vid ett tillfälle småpratar han och läraren ber att han genast ska flytta lite på sig, bort 

från sin kamrat.  

Dessa exempel visar på hur läraren bejakar en genusstruktur om att killar skulle vara aktiva, 

dominerande och uppmärksamhetskrävande medan tjejer som snälla och hjälpsamma.52 

Läraren bekräftar de stökiga killarnas beteende, som fler exempel kommer att visa, genom de 

tillsägelser och den direkta uppmärksamhet som killarna får av dennes agerande vid dessa 

tillfällen. När sådana tillfällen inträffar får stökiga killar stor uppmärksamhet och som 

observationer visat får de en central och rumslig roll i klassrummet. Tjejer som blir tillsagda av 

läraren blir det främst genom kroppslig uppmärksamhet, vilket i sig inte ger den rumsliga plats 

som när en verbal uppmärksamhet ges. I situationer där båda könen uppträtt stökigt har läraren 

agerat olika, detta har genererat i att killar fått större uppmärksamhet i klassrummet. Detta kan 

liknas vid det som skolverket talar om, att tjejers åsikter inte möter samme intresse hos 

                                                 
52 Svaleryd, Kajsa. Genuspedagogik. 2002: 15 
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pedagogen.53 Detta skulle kunna innebära att tjejer och killar lär sig hur de specifikt, i sitt kön, 

får uppmärksamhet, läraren agerar vid killars stökighet och tjejers tysthet. 

Kajsa Svaleryd talar om hur pedagogen och vuxna ofta lägger en värdering i könet och kanske 

snarare gör eleven (killen och tjejen) till vad den vuxne och pedagogen anser barnet ska vara, 

till skillnad från vad de gör. 54 Att läraren inte bejakar tjejen som pratar i det ovanstående 

exemplet kan tolkas som det Svaleryd talar om, pedagogen gör en värdering i hur denne anser 

att en tjej ska vara. Detta känns igen i det Marie Nordberg talar om hur genuspedagogiken ofta 

blir blind, att den utgår från en socialisationsmodell som framhäver och talar om två kön, som 

blir kategoriserade.55  

Svaleryd och Nordbergs tankar finner jag tydligt i många av mina observationer. Det har 

funnits många situationer där tjejer som har stört på lektionen genom att ha kastat saker, skrikit, 

inte räckt upp handen och istället pratat rakt ut där läraren många gånger inte sagt till på en 

gång. Istället har denne låtit det gå några gånger innan det har sagts till på skarpen, gestikulerat 

eller höjt rösten. Sammantaget av ovanstående kan sägas att läraren vid åtskilda situationer 

behandlat könen olika då samma händelse inträffat. Läraren har vid ett tillfälle skickat ut en 

kille ur klassrummet som stört medan den tjej som vid samma tillfälle också uppträtt störande 

fått stanna kvar i klassrummet.  

Detta kan enligt min mening bero på den föreställning som finns om genus, om hur killar och 

tjejer ska/får/bör vara. Lärarens förhållningssätt till stökiga killar och tjejer har tett sig se olika 

ut. Killar har fått mer uppmärksamhet vid stökighet av läraren medan tjejer som också varit det 

inte fått det. Det stökiga beteendet kan i sin tur bli meningsskapande i genusstrukturen då killar 

och tjejer hanteras olika av läraren, könen behandlas olika. Det kan tolkas som att tjejer som är 

stökiga känner av att deras stökighet inte ger uppmärksamhet, läraren ger endast dem en 

menande blick som visar på att de ska vara tysta och räcka upp handen. Killar och tjejer lär sig 

att de får uppmärksamhet på olika villkor. På samma gång finner jag exempel, hämtade ur mina 

observationer, på hur läraren arbetar emot att upprätthålla den genusstruktur jag har diskuterat.  

Exempel: En kille försöker svara på en fråga som läraren ställer, dock räcker han inte upp 

handen – läraren ger ordet till en tjej som har räckt upp handen.  
                                                 
53 Skolverket, ”Olikheter en brist eller tillgång? Undervisningsformer, pedagogiska metoder och innehåll i ett 
genusperspektiv”. 1997 ISBN 91-88373-09-6 s 10 

54 Ibid, 60 

55 Red. Nordberg Marie, Manlighet i fokus- en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i 
förskola och skola. Liber 2005: 139 
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Exempel: En tjej besvarar en fråga, under tiden avbryter en kille henne. Läraren griper in och 

avbryter killen med att säga att tjejen inte pratat klart. 

I dessa två exempel bryter läraren killars verbala mönster då det gäller tagande av 

uppmärksamhet och central plats. Ur Eva Ganneruds resonemang om en lärares liv ur ett 

genusperspektiv tolkar jag det som att lärarens agerande kan bero på att denne ingår i en 

institution (skolan) som i sin tur speglas av samhällets föreställningar om genus, men även 

förändring av rådande föreställning. Läraren bär med sig sina egna personliga och 

professionella erfarenheter in i sitt yrke och undervisningen präglas av detta. 56 Det nutida 

samhället speglas av en specifik ideologi och politik. De människor som företräder denna 

specifika ideologi och politik är mer än tidigare uppmärksam och insatt i begreppet genus. I 

genusdiskursen ingår läraren i det genussystem, som både Yvonne Hirdman och Fanny 

Ambjörnsson talar om och som jag redogjort för.57 Det okonsekventa agerandet kan till en viss 

del förklaras i den föränderliga genusstruktur som finns i det existerande samhället.  

Återigen kan det påpekas att läraren vid flera tillfällen har upprätthållit föreställningen om att 

killar är busiga och stökiga och tjejer lugna och snälla. En sådan föreställning kan vara en 

förklaring till varför läraren agerar annorlunda vid killars stökighet och tagande av 

uppmärksamhet än vid tjejers. Det handlar om könens olikheter och att detta skulle tilldela 

könen olika egenskaper som visar sig i exemplet nedan, där läraren låter en tjej ta ansvar för att 

inte jaga upp en kille som vill skojbråka med henne.  

Exempel: Det sitter en kille och tjej och bråkar. Läraren säger till killen på skarpen, går sedan 

till tjejen och försöker lugna henne och säger att hon ska vända sig om så att killen inte blir 

störd. 

Skolverket skriver att en konsekvens av könens olikheter är att läraren ofta engagerar tjejer i 

killarnas sociala uppfostran inom skolan.58 Detta bekräftas även av Svaleryd och av det 

ovannämnda exemplet.59   

                                                 
56 Gannerud, Eva. Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. 2001: 24 

57 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988 :3 sid. 53// Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig. 2003: 13 

58 Skolverket, ”Olikheter en brist eller tillgång? Undervisningsformer, pedagogiska metoder och innehåll i ett 
genusperspektiv”. 1997 ISBN 91-88373-09-6 

59 Svaleryd, Kajsa. Genuspedagogik. 2002: 66 
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Lärarens agerande gentemot sina elever har varit att både upprätthålla genus, med hjälp av att 

elever själva håller dessa roller levande, men även att denne har försökt bryta genusstrukturen 

och de egenskaper och platser som normalt tillskrivs killar och tjejer. Det har funnits både 

killar och tjejer som inte har bekräftat denna struktur. Dock har det funnits tillfällen då läraren 

ändå upprätthållit denna föreställning. I situationer där det funnits högljudda tjejer och lugna 

killar, d v s elever som inte bekräftat en struktur om att tjejer skulle vara tysta och killar som 

pratar. Här har läraren inte sagt till tjejerna som pratat men sagt åt killar som gett ifrån sig 

mindre ljud. Här kommer exempel hämtat ur mina observationer: 

Exempel: Läraren säger till två tjejer som sitter och pratar och stör flera gånger, läraren blir 

mer och mer ansträngd för varje gång. En kille som suttit tyst hela tiden ger ifrån sig ett ljud, 

läraren agerar och säger till på skarpen.  

Exempel: Läraren har skickat ut eleverna på rast och när de ska komma in igen till 

klassrummet är det många som pratar, både killar och tjejer. Läraren säger till två killar på 

vägen in i klassrummet, samtidigt som det finns tjejer som skrattar högt i hela klassrummet.  

Exempel: Några killar i klassrummet sitter och pratar, läraren säger till. Någon minut senare 

ser jag några tjejer som sitter och pratar, läraren ger dem en blick och de stannar upp för någon 

sekund för att sedan fortsätta prata.  

Återigen kan lärarens föreställning om genus, om att könen av naturen skulle vara olika tydas. 

Läraren ser killar på förhand som pratiga. 

Kajsa Svaleryd skriver om hur killar generellt får mer hjälp i skolan än tjejer. Pedagoger bär 

omedvetet känslan av att pojkar har mer bråttom och om pedagogen inte hjälper killen på en 

gång vet man aldrig vad de kan ställa till med.60 Det Svaleryd talar om är något som även den 

läraren jag har observerat talat om och bekräftat. För att få lugn i klassen lugnar man killarna 

som generellt styr agendan.  

Exempel: En tjej sitter tyst och räcker upp handen och det tar lång tid för henne att få hjälp. 

Bredvid hennes sitter två kamrater, killar, och ropar efter läraren, ingen av deras händer är uppe 

i luften. Läraren hjälper två killar som ropat eller tagit tag i läraren. Därefter ser läraren tjejen 

som nu sitter med halv arm uppe.  

Eleverna själva är delaktiga, medvetet och omedvetet i denna process, genusskapandet, vilket 

för mig vidare i diskussionen. 
                                                 
60 Ibid, 18 
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7:2 Upprätthållandet av genus 

Som tidigare nämnts är inte våra identiteter medfödda – dessa skapas och formas under hela 

vårt liv.61 Under denna tid lär vi oss hur man som kille/man och tjej/kvinna ska vara. I 

samhället skapas det en bild som sedan upprätthålls och återskapas. Jag har under mina 

observationer sett händelser där bilden av hur man ska/får/bör vara har bevarats av eleverna 

själva.  

Exempel: En kille säger till en tjej: ”- Varför har du inte hål i öronen? Alla tjejer har ju det.” 

Hon svarar att hon inte vågar ta hål, för det gör så ont.  

Exempel: En kille i klassrummet sitter och skämtar högt inför klassen, hans kompisar sitter och 

skrattar högt och ljudligt, de vrider sig av skratt medan tjejerna sitter och småfnissar åt hans 

skämt.  

Exempel: En tjej fixar till mascaran som kletat ut sig, hennes kompis försöker hjälpa henne och 

tar ett kort med mobilen för att hon ska få se hur utsmetat det är. Efter det att hon fått bort 

mascaran tar det några minuter innan hon känner sig bekväm.   

Exempel: Tjejerna i klassrummet är till stor del tysta och jobbar under lektionen. Tjejerna, 

förutom en som pratar med några killar, räcker hela tiden upp handen när de behöver hjälp eller 

ska besvara en fråga. När läraren har gått igenom sin planering får eleverna sitta själva och 

arbeta. Efter ett tag börjar några tjejer prata om saker som hänt under helgen. De pratar om 

programmet Idol, där det skrivits sexiga kommentarer på en av deltagarnas sida, tjejerna fnissar 

om detta, samtidigt som de gör grimaser om att det är äckligt. De fortsätter att prata om en 

annan deltagare i Idol och att man hela tiden ser hennes fettvalkar i teven och detta är inte 

accepterat av dem. Efter ett tag kommer det in en tjej som har försovit sig, hon hade varit uppe 

sent och när hon hade vaknat var hennes hår katastrofalt – det såg ut som afrohår och hon visste 

inte alls vad hon skulle göra. En diskussion kring hennes hår startas om hur man kan lösa ett 

sådant hårproblem eftersom det inte var snyggt om håret bara var som en enda stor tova.  

Utifrån det Fanny Ambjörnsson skriver om normalisering, kan det uppfattas som att det för 

eleverna, i de beskrivna exemplen, blir viktigt att upprätthålla bilden av hur en kille eller tjej 

ska/får/bör vara, för att inte pekas ut som avvikande.62 Som tjejerna gör i exemplet där de talar 

om en tjejs fettvalkar, som inte är accepterat. Det räcker inte endast med att vara tjej, utan man 
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ska vara en tjej utan fettvalkar. Här anser jag att man kan se hur ett återskapande av genus sker 

av dessa tjejer i exemplet, det sker ett ständigt utpekande.  Denna process, upprätthållandet av 

genus, sker bland tjejerna själva. Bevarandet kan ske på olika sätt. Det kan vara av en själv, 

men även på andras villkor. Nedanstående händelser är hämtade ur mina observationer. 

Exempel: Två tjejer sitter och pratar om en kille som kanske är ful, men den ena tjejen har inte 

bestämt sig än för vad hon ska tycka. En annan kille som sitter i närheten av dem och hör deras 

diskussion säger till tjejerna: ”- Ni båda är fula!” och skrattar åt dem, även tjejerna fnissar lite. 

De tre sitter nu tillsammans och dividerar fram och tillbaka om den första killen är söt eller ful. 

Killen säger efter en stunds diskuterande: ”- Men hallå han är ful.” Tjejerna tittar på honom och 

tänker efter, de håller med honom och instämmer om att den förstnämnda är ful.  

Exempel: En kille antar rollen som en pajas under lektionen som är ganska fri, han skojar friskt 

och blir lite av den styrande eleven just då i klassrummet. En tjej tar på sig samma roll, 

pajasrollen, men hennes skämt kommer inte från henne utan från killarna i hörnet som säger till 

henne vad hon ska göra och säga.  

Exempel: En tjej som vanligtvis är lugn ändrar beteende när det kommer in en annan tjej i 

klassrummet. Den tjejen ses som populär och cool, av klassen. Hon innehar makt i form av att 

hon leder och får med sig många tjejer. Den lugna tjejen blir genast mycket kaxig och mer 

utåtriktad.  

Ett sådant upprätthållande av genus, på andras villkor, kan kopplas till Yvonne Hirdmans tanke 

om ett genuskontrakt, där kvinnor medvetet och omedvetet har funnit sig i att tillhöra den 

underordnade rollen. Dock är detta kontrakt inte jämställt då den ena parten definierar den 

andra, d v s att maskulinitet oftast definierar femininet.63 Kajsa Svaleryd talar om att makt som 

egenskap blir meningsskapande i formandet av genuskontrakt, där makt som begrepp ofta 

tillskrivs det maskulina.64 Detta kan tolkas som att tjejerna, i de exempel jag redogjort för, 

accepteras av den andre genom att ställa upp på villkor som de egentligen inte gått med på, där 

den som ställer villkor innehar maskulina egenskaper, som exempelvis makt. På så sätt 

vidmakthålls genus av någon annan än en själv. Här kan man tolka det som att de maskulina 

egenskaperna blir biologiskt könsöverskridande, d v s att det inte behöver vara mannen som 

definierar den andre parten, utan även kan vara en kvinna. Detta framgår tydligt av det 
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exemplet som visar på hur en vanligtvis lugn tjej ändrar på sig då den populära och coola tjejen 

kommer in i klassrummet. Det sistnämnda exemplet för mig vidare till en diskussion där genus 

inte upprätthålls. 

7:3 Att gå i motsatt håll från genus 

Det finns exempel på tjejer och killar som går emot de stereotypa könsroller som diskuterats. 

Det har framförallt funnits en tjej som utmärkt sig. Då de flesta tjejer, i de klasser jag har 

observerat, har klätt sig i tajta jeans och toppar har denna tjej burit stora college tröjor och 

mysbyxor. Hon har varit osminkad och inte brytt sig om sitt hår på samma sätt som många av 

de andra tjejerna har gjort – där håret har varit lockat, uppsatt eller stylat med spray osv. Hon 

har varit väldigt utåtriktad, tagit för sig i klassrummet och varit väldigt aktiv. Det har även 

funnits andra tjejer som tagit för sig i klassrummet, skillnaden mellan dessa och den här tjejen 

har varit deras yttre. Skillnaden i hur de har uppfattats av killar har varit att den tjejen som till 

det yttre sett varit mer maskulin blivit mer påhoppad av några killar, medan de tjejer som till 

det yttre sett varit feminina inte blivit påhoppade.  

Exempel: Det är lektion i SO, under denna lektion utmärks tre elever, en tjej och två killar. 

Tjejen tar plats och breder ut sig i klassrummet, hon är den enda av tjejerna som klär sig i 

mjukisbyxor och stor collegetröja, hon räcker ofta upp handen och kan svaren. Killarna är de 

tuffa, styr agendan och anses av sina klasskamrater vara de populära och coola i klassen.  

Under hela lektionen är dessa tre elever på varandra på olika sätt, de både skämtar och bråkar 

en del. Killarna accepterar inte riktigt att hon kan många av svaren på de frågor som läraren 

ställer och de försöker göra bort henne inför klassen. De avbryter henne när hon läser högt och 

hon frågar dem om lov om hon kan fortsätta. Killarna klankar ner på hennes språk. Detta är den 

enda tjejen i klassrummet som får negativ uppmärksamhet.  

På samma sätt som genus kan upprätthållas på andras villkor, finner jag i nämnda exempel att 

även motsatsen existerar. Genus får brytas till en viss gräns, när gränsen nåtts ingriper någon. 

Ofta är det killar som ingriper, som i fallet med flickan som tar stor plats och avviker från de 

andra flickorna i klassen. Hon bryter det feminina genuset, vilket accepteras av killarna till en 

viss gräns. De skämtar med henne och bråkar, skrattar åt henne när hon gör något fel eller 

avbryter henne när hon försöker svara på en fråga och det visar sig att hon har rätt. Dessa 

pojkar har haft styrande roller på olika sätt i klassrummet, exempelvis att låta en tjej få vara den 

roliga pajasen och vara de som låter en tjej skämta öppet i klassrummet.  
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Det kan här konstateras att killarna medvetet eller omedvetet använder sig av den härskarteknik 

som tidigare nämnts. Hela ovanstående händelse genomsyras en maktstruktur, som återigen 

bekräftas som en maskulin egenskap. Här övermannar killarna den tjej med maskulina 

egenskaper, eftersom en tjej endast kan inneha maskulina egenskaper till en viss gräns. De har 

avbrutit henne när hon talat, hånat henne när hon svarat fel eller uttalat ett ord fel. Dessa killars 

sätt att hantera en tjej med makt kan liknas vid den härskarteknik, utarbetad av Berit Ås, som 

Kajsa Svaleryd talar om.65

Av detta kan det utläsas att eleverna ger varandra roller, tjejer ger varandra och killar varandra 

och de ger varandra roller på så sätt att de visar vad som är acceptabelt att göra, säga och att 

vara. Eleverna, såväl killar som tjejer, agerar efter vad de uppfattar som rätt och fel. Vart 

kommer detta agerande ifrån? Hur kommer det sig att killar i större utsträckning har en ledande 

roll? Materialet som framkommit kan återigen komma att tolkas med Yvonne Hirdmans teori 

om ett genussystem. Ur genussystemet legitimeras beteenden, detta sker exempelvis i sociala 

förhållanden, som dessa elever jag observerat befinner sig i. Återigen isärhålls det sociala 

förhållandet, manligt och kvinnligt, där mannen står som normerande.66  

Den styrande rollen, innehavet av makt, som jag talat om är en egenskap som till största del 

tillskrivits killar och som upprätthållits av dem. På nytt kan ett genuskontrakt spåras, där tjejer 

medvetet och omedvetet har accepterat sin underordnade roll. Det styrande beteendet finner jag 

inte lika ofta under mina observationer hos tjejerna som bland killar. Det blir tydligt att detta 

beteende kan framkomma ur det som Hirdman kallar för den psykiska och fysiska ordningen, 

att man vet sin plats och att man vet vad man som kille och tjej ska/får/bör göra.67 Detta blir 

meningsskapande och framförallt ett återskapande beteende, som jag tror till stor del är direkt 

omedvetet reproducerat av eleverna själva.  

Formandet av genus kopplat till elever är mer komplex än att konstatera att de är återskapare i 

denna cykel. Dock konstruerar de genus genom att bevara klassiska föreställningar som 

placerar in dem i olika egenskaper och sysslor. Killar har under mina observationer haft en 

ledande roll. Detta har legitimerats av tjejer genom att de exempelvis låtit killar styra över 

deras beslut om huruvida en kille var snygg eller inte, vidare genom att invänta ett 

accepterande från killar att få fortsätta att skämta osv. Förhållandet mellan killar och tjejer, där 
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tjejer accepterar killars överordnade roll kan bidra till den roll som killar sedan tar och 

kommer att ta. På olika nivåer finns ett förutbestämt förhållande om hur det ska/får/bör se ut 

mellan man och kvinna. På den nivån tjejerna, i många av mina exempel, befinner sig på kan 

det tolkas som att deras beteende tillhör ett ideal. Ett ideal som visar vilket sätt en tjej ska bete 

sig för att det ska bli rätt och accepterat, detta ideal finns även hos killar. 

Ur de observationer jag gjort har det framkommit att det exempelvis finns en tjej som antar en 

mer maskulin roll än den feminina och det har även visats från det motsatta hållet, en kille som 

antagit en feminin ansats. Marie Nordberg och även Hirdman talar om det maskulina som 

normerande och överordnat det feminina och integrerade tillsammans med varandra är det 

maskuliniteten som fungerar som det överordnade.68 En tjej med maskulina egenskaper är mer 

accepterat än det motsatta, en kille med feminina egenskaper.69 Tjejen, i exemplet jag ovan 

beskrivit, som går emot det feminina och påtar sig ett mer maskulint yttre och egenskaper 

accepteras, om än till en viss gräns av båda könen. Från den kvinnliga sidan blir hon utpekad 

som att vara mer maskulin, d v s något som är avvikande bland de andra tjejerna. Enligt 

Ambjörnsson är det här som normen uppstår, i tjejens avvikande roll blir det normerande 

utpekat.70 Detta fungerar på samma sätt som när killar gör eller är något feminint, alltså i 

motpol till det maskulina. Detta är dock inte lika accepterat som Marie Nordbergs tidigare 

beskrivna flickpojke. Exemplet nedan visar det som Nordberg talar om, hur kopplingen mellan 

en kille och femininitet ifrågasätts. 

Exempel: En kille sitter och gör en rörelse med handen, en ganska mjuk rörelse. Killen bredvid 

honom säger: ”- Men hallå är du bög eller!” 

Exempel: Lektionen är slut, i dörren hänger det kvar en grupp killar som diskuterar tjejer och 

att en kompis till dem hade pussat en tjej. Plötsligt utbrister en av dem: ”Ha tänkt om X och Y 

skulle pussa varandra, då skulle dem va bögar, haha.” En av de killar som skämtet innefatta blir 

stött och uppskatta inte alls kommentaren och tittar upp på killen som just dragit skämtet. Alla 

killar försjunker in och är tysta, till slut säger den skämtsamme: ” Men killar kom igen, jag 

skämta ju bara, jag fattar väl att ni inte är bögar!”. 
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Både Yvonne Hirdman och Fanny Ambjörnsson talar om en rådande norm som styr ett ideal, 

hur man bör/får/ska vara. En sådan norm kan tolkas komma ur Hirdmans teori om ett 

genussystem som hon menar formar de båda könen, där en ordning av dessa är att föredra, d v s 

en normerande man och kvinna.71Ambjörnsson trycker på att det är heterosexualitet som är 

normativ, vilket Hirdman i sin teori missar. Vissa relationer än andra är mer accepterande, d v s 

heterosexualitet och avvikande blir homosexualitet. I och med detta kopplar Ambjörnsson att 

sexualitet blir en del av det genusskapande som sker.72 Vilket även bekräftas av exempel ur 

mina observationer. 

Under mina observationer har det framkommit att det är heterosexualitet som är normen, det är 

inte bekvämt med homosexuella inslag. Under en livskunskapslektion, där det enbart var tjejer 

i klassrummet, visade läraren filmen Fucking Åmål. En film som handlar om livet på landet, 

om att passa in i samhället och om två tjejer som blir kära i varandra. Följande exempel är 

hämtat från denna lektion: 

Exempel: Det är ny lektion, livskunskap, där alla klasser är könsseparade i sina indelningar. 

Läraren som jag följer visar filmen Fucking Åmål. Filmen visar två scener där två tjejer kysser 

varandra, alla tjejer börjar fnissa och tycker det är pinsamt. De tittar till på läraren och mig och 

fnissar samtidigt lite till, för att sedan vända sig mot varandra och grimaserar ett icke gillande 

genom att de gör äckliga miner, som speglar de två kyssandes tjejer i filmen. En av 

huvudrollsinnehavarna har på sig pösiga byxor och en college tröja, en av tjejerna i 

klassrummet fnissar och säger: ”Hon ser ju lesbisk ut. Hon har så grabbiga kläder”.  När en av 

tjejerna i filmen onanerar brister ett fniss ut i klassrummet och tjejerna upplever det som 

pinsamt och äckligt, många av tjejerna sätter händerna för ögonen och markerar att de inte vill 

se.  

Jag har tidigare talat om Marie Nordbergs tankar om det hotande och lockande feminina, att det 

finns en negativ koppling mellan killar och det feminina.73 Detta kan tydligt ses i det exempel 

där en kille gör en mjuk rörelse med handen och kompisen som undrar om han är bög. I detta 

fall uppfattades den mjuka rörelsen som feminin, inte riktigt passande för det maskulina. Här 

kan man även tala om att detta kan finnas hos det motsatta könet, det hotande och lockande 
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maskulina integrerat med en tjej, som något negativt. Det passar inte in i den feminina rollen, 

som tjejen i exemplet ovan säger: ”- Hon ser ju lesbisk ut. Hon har så grabbiga kläder”. Det 

maskulina yttre går emot det feminina. Som Ambjörnsson tar upp handlar det återigen om 

vilken sorts sexualitet man har. 74 Den sexualitet man ska ha pekas ofta ut genom att nämna den 

motsatta och lämnar inget utrymme för det avvikande, som i detta fall handlar om 

homosexualiteten. 

Den stereotypa normen bryts under en av de första lektionerna jag deltar i. Från tidigare VFU 

praktik har jag träffat på den ryska tjejen som vid den tiden var en ganska tystlåten, blyg och 

påklädd tjej och med påklädd menar jag någon som har skylande kläder, där hud inte visas. 

Hon hade då svårt att passa in bland tjejer och även nu när jag såg henne under lektionen.  Hon 

satt bredvid killarna och var som en helt ny person. 

Exempel: Sista lektionen för dagen, läraren ber eleverna ta fram sitt arbetshäfte i svenska och 

direkt börjas det prata i klassrummet. Många flickor skriker på killar som går och snor deras 

pennor. Efter ett tag blir det lugn och nästan alla börjar arbeta. Det sitter en tjej och flirtar med 

två killar, hon kråmar sig mot dem med sin urringande tröja. Hon ägnar tiden till att bara prata 

med dessa pojkar och ägnar i stort sett inte alls någon större uppmärksamhet mot sin tjejkompis 

som satt bredvid henne. Hon satt och flirtade med killarna men mest satt hon och sminka sig 

under denna lektion.  

Genussystemet innebär att tjejer ska vara på ett visst sätt för att passa in i vad som anses vara 

tjej. Den ryska tjejen frångick detta ideal på ett sätt, hon framhävde hur en tjej ska vara på ett 

väldigt öppet och framträdande vis. Detta kan uppfattas som att tjejer ska/får/bör klä sig snyggt 

och sexigt, men inte överdrivet. Tjejer ska/får/bör sminka sig, men inte så att någon ser. Det 

räcker inte med att tjejer ska sminka sig eller klä sig snyggt, det måste vara på rätt sätt. Detta är 

något som de flesta av de författare jag har nämnt talar om, inom en ordning finns en egen 

rangordning. Exempelvis skriver Ambjörnsson om att överordnade positioner som skapas 

genom att det ena pekar ut det andra, där något blir positivt och det andra negativt.75  

Några av de författare som jag tar upp missar aspekten etnicitet som genusskapare. Då genus är 

socialt och kulturellt bundet, anser jag att etnicitet inte är något som kan bortses ifrån. Socialt 

och kulturellt bundet kan vara något som skiljer sig åt beroende på var man kommer ifrån. 

Sociala och kulturella koder kan vara något som skiljer sig åt land från land. Ambjörnsson 
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trycker på att sambandet mellan faktorerna genus, sexualitet, klass och etnicitet synliggör att 

dessa aldrig existerar i ren form, snarare i interrelation med varandra.76 Därav spelar etnicitet 

en roll i fallet med den ryska tjejens identitetsskapande, som helt plötsligt kommer till ett nytt 

land där andra koder gäller. När tjejen kom till Sverige var hon annorlunda. Hon var tyst och 

tillbakadragen, klädde sig i skylande kläder och som av tjejerna i klassen uppfattades som 

barnsliga. En killes och tjejs utveckling och mognad ser olika ut i olika samhällen. Det kan 

tolkas som att den utveckling hon befann sig i, i Ryssland, var på en annan nivå än den hon 

märkte av här. Frågan blir om hon var tvungen att anpassa sig, exempelvis i det yttre, för att 

accepteras? En förklaring till hennes beteende i klassrummet och de utmanade kläderna kan 

vara denna tjejs försök till att passa in i den svenska tonårskulturen. 

I detta exempel trycker jag på etnicitet som genusskapare, detta är något som är viktigt att 

understryka. Dock har jag inte upplevt det vara en del i många av mina andra observationer och 

valt att inte diskutera det utförligare.   

7:4 Den verbala och kroppsliga olikheten 

Skolrapporten, ”Olikheter en brist eller tillgång? Undervisningsformer, pedagogiska metoder och 

innehåll i ett genusperspektiv?”, som jag redogjort för under tidigare forskning har tagit upp att 

killar tar rumslig och verbal plats i klassrummet samtidigt som tjejerna har svårt att hävda sig i 

denna konkurrens.77  

Under mina observationer har samma iakttagelser gjorts, att killar generellt har haft en mer 

central plats i klassrummet och det finns många exempel som visar hur tjejerna kommit i 

skymundan. Killars kroppsliga och verbala agerande har under hela tiden som jag observerat 

till största del varit högt och ljudligt, de har på många sätt och vis tagit stor rumslig plats, 

exempelvis genom att ta stor plats med kroppen under filmvisningarna och när de har 

skojbråkat använt sig av mycket fysisk kontakt i form av slag mot kroppen. Tjejer däremot som 

bråkat med varandra har oftast gjort det genom att vara verbala. Nedanstående visar på killars 

generella beteende: 

Exempel: När lektionen börjar kommer de tuffa killarna i klassen in och tjoar och skriker, det 

tar någon extra minut i och med detta för läraren att sätta igång. Det ska vara filmvisning och 

de killar som stört tar nu stolarna och sätter dem uppe på bänkarna. Läraren får säga till att alla 
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dessa stolar ska stå på golvet. Efter en stund kommer en kille in i klassrummet, några minuter 

sent. Han är inte tyst utan låter ända tills han sätter sig på sin plats. Han har han dragit ut stolen 

och släpat den i golvet så att det hela tiden har kommit ljud. Det kommer in ytterligare en kille 

som sjunger med djup stämma, detta stör en del i klassrummet som nu sitter och arbetar efter 

att filmen tagit slut. Minuten efter kommer en tjej in i rummet, hon går lugnt och tyst fram till 

sin plats och sätter sig ned, hon fortsätter med det hon gjorde lektionen innan. 

Exempel: Det är nu läsning i klassrummet. Två tjejer smyger fram för att be läraren om hjälp, 

en kille går också fram till läraren och på vägen fram sparkar han till en annan kille och gör 

stora rörelser så han får uppmärksamhet av några elever.  

Tjejer har också pratat, dock förhållandevis ganska tyst och då till stor del under den tiden på 

lektionen man suttit och arbetat självständigt. De har många gånger använt sig av gester när de 

velat säga något, istället för som många killar har gjort, skrikit rakt ut. När killar kommit sent 

har de generellt alltid låtit när de kommit in i klassrummet, från det att killen har gått in i 

rummet tills det att han satt sig ned. Tjejer har haft större tendenser till att smyga in och sätta 

sig ned tyst. I de två klasser där det varit filmvisning har läraren avslutat lektionen med att 

besvara elevers frågor om själva filmen. Här har många killar tenderat till att ha mindre kortare 

frågor och svar än tjejer, som tenderat att ha analysera filmen på ett djupare plan.   

Exempel: Läraren ska ha filmvisning. De få elever som dykt upp på morgonkvisten smyger in i 

klassrummet, tjejerna sätter sig ned på en gång med benen i kors, detta gör alla tjejer. Två 

killar, de populära killarna i denna klass drar ut stolen så att man hör ljud från golvet. De sätter 

sig ned och brer ut sig med fötterna på bänken – de sätter sig i en position som är bekväm för 

en filmvisning. Två tjejer kommer sent, de smyger in, även två av de killar som anses vara 

smarta och flitiga kommer lite sent och smyger in. Efter dem kommer ytterliggare några killar 

in i klassrummet, som liksom de första killarna anses vara populära och coola. De drar till sig 

uppmärksamhet genom att smälla igen dörren och drar ut stolen så att det kommer ljud. En av 

dessa killar blir en stund senare tillsagd av läraren att ta av sig skorna. Han tar av sig dem och 

kastar skorna tio meter genom klassrummet så att de landar vid dörren, ytterligare en gång har 

han fått klassens uppmärksamhet. Ytterligare en kille kommer sent, går längst bak där den 

populära och coola killgruppen sitter. Han drar ut stolen så att det hörs i hela klassrummet. 

Stunden senare sätter sig en kille för en annan kille, vilket innebär att hans utsikt blir skymd. 

Han som får sin utsikt skymd säger till den andre: ”- Tack så jäkla mycket – Fuck You!” 

Kajsa Svaleryd skriver om hur pojkar till stor del umgås i grupper, där en hierarkisk känsla 

framhävs. I gruppen tränas ”ledarskap, kroppsuppfattning, jagkänsla, initiativförmåga, 
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självständighet, mod och styrka”.78 Pojkars språk kommer ofta av ett verb, i formen imperativ 

(Kom nu! Gå! o s v) och det finns ofta en avsaknad av att inte ge en beskrivning av hur man 

upplever något.79 Samtidigt skriver Svaleryd att enligt den feministiska teoretikern Nancy 

Chodorow upplever killar att i sitt skapande av en könsidentitet särskilja sig. 

Det innebär att bryta den omsorgsfulla, nära relationen med mamma eller 

fröken. De söker motpolen till de kvinnliga pedagogerna och flickorna. 

Pojkarna ska ju bli någon annan. De ska bli män.80

Om tjejer ska vara söta, hjälpsamma och omsorgsfulla, menar Svaleryd och Chodorow att killar 

kommer att söka sig till det motsatta. Detta blir förståeligt med Yvonne Hirdmans tanke om en 

dikotomi, isärhållande av könen.81 Att som kille uppfattas som feminin är något som inte ses 

som positivt och därav gör man tvärtom och befäster sin maskulinitet. Detta tar sig uttryck i det 

verbala och kroppsliga språket. Här kan det finnas en förklaring till varför killar har uppträtt 

som de gjort och tjejer som de har gjort, i de beskrivna exemplen. De har varit måna om att 

befästa sitt genus och dess identitet för att inte bli avvikande. 

7:5 Ett försök till att bryta en existerande dikotomi 

Under nästan varje lektion har det funnits en tydlig skiljelinje i hur killar och tjejer är placerade 

ifrån varandra. Under en lektion påpekar läraren denna skiljelinje för eleverna, efter en stund 

flyttade ett par killar på sig och satte sig vid ett bord där det fanns några enstaka tjejer. Under 

denna lektion visar sig lärarens medvetenhet om den rådande genussituationen i sitt klassrum 

och gör ett försök till att bryta det grundläggande problemet – själva dikotomin. Läraren 

beslutar sig för att bryta den befintliga barriär och delar in dem i blandande grupper. Läraren 

ställer tre frågor som de könsblandade grupperna ska svara på, eleverna får veta dessa efter 

gruppindelningen och sätter sedan igång med att diskutera fram svar. Följande exempel är 

hämtade ur denna lektion: 

Exempel: Det finns en karta i klassrummet som kan underlätta för grupperna att finna sitt svar. 

Grupp ett har lagt beslag på denna och vill absolut inte dela med sig den till de andra 

                                                 
78 Svaleryd, Kajsa. Genuspedagogik. 2002: 17 

79 Ibid, 17 

80 Ibid, 16 

81 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid 51 
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grupperna. En kille ur grupp två försöker gå fram och hämta den, killen som har kartan puttar 

bort honom med våld. Bråk om kartan har nu uppstått och läraren är just vid detta tillfälle inte i 

klassrummet. Läraren kommer sedan tillbaka till klassrummet och situationen blir lugnare bara 

av lärarens närvaro. Läraren går fram till grupp två och försöker få med de två tjejer som är 

tysta och sitter bakom killarna, som sitter och diskuterar det svar de kommit fram till. Läraren 

får inte med sig tjejerna och en kille säger: ”- de kan ändå inte hjälpa till”. Under hela lektionen 

tar alla killar, förutom han som blivit placerad i den dominerande tjejgruppen, stor plats på 

många sätt, kroppsligt, verbalt och ljudligt. När det har gått ett tag samlar läraren klassen för 

uppmärksamhet och meddelar att svaren på frågorna ska ges. En kille ur en av de tre grupperna 

försöker svara, han uttalar ett ord fel och en tjej försöker rätta, han skriker jäkla tönt tillbaka. 

Gruppövningen är nu slut, läraren säger att de får återgå till sina platser om de vill och börja 

förhöra varandra. Nästan alla återgår till sina platser. I hörnet där de två killar som satte sig 

bredvid två tjejer sitter nu bara en kille kvar. Efter ett tag sitter det lite fler tjejer vid det bordet 

och det tar inte lång stund innan den killen inser att han är ensam vid tjejbordet och flyttar på 

sig, han sluter upp vid killarna.  

Läraren gjorde ett försök till att integrera killarna och tjejerna i klassen med varandra, i hopp 

om att bryta den rådande skiljelinjen i klassen. Det visade sig att i just detta fall fungerade inte 

det könsintegrerade arbetet. Jag vill dock understryka att lärarens försök till brytningen inte var 

ett vanligt inslag och det kan vara svårt att omedelbart bryta ett mönster. Försöket visade att vid 

detta tillfälle upprätthölls genusstrukturen ändå i den könsintegrerade indelningen. Många 

killar tog för sig, en del tjejer satt tysta och lät killarna komma fram till deras gemensamma 

svar, utan att vara delaktiga. Killen som blev indelad i tjejgruppen blev direkt hånad av en 

annan kille för att vara medlem av tjejgruppen.  

Det råder diskussion om hur man som pedagog ska arbeta i fallet som är beskrivet. Det råder 

delade meningar om integrerat könsarbete är det främsta alternativet? Kajsa Svaleryd talar om 

att elever generellt förser sig med att umgås i enkönade grupper och att samundervisning i 

klassrummet kan motiveras med att motverka avståndet mellan de båda könen.82 Däremot talar 

hon om att man i könssegregerade grupper kan man kompensera och komplettera, för det som 

killar och tjejer specifikt behöver och det som de inte kan få genom samundervisning. Svaleryd 

talar om erfarenheter som visar på att eleverna i segregerade grupper får mod att pröva sådant 

som vanligtvis tillskrivs det motsatta könet.83 Samtidigt talar hon om kritiken som finns mot 
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83 Ibid, 61 
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segregerade grupper, genom sådana grupper bevaras tanken om att pojkar måste få vara pojkar 

o s v.84  

Marie Nordberg skriver, som Svaleryd, om könssegregerade grupper. Risken med att se två kön 

och passande egenskaper till dessa är att man på så sätt förstärker dikotomin – isärhållandet av 

könen. 85 Även Fanny Ambjörnsson för diskussion kring könssegregerat arbete då hon haft 

samtal med ett gäng tjejer: 

I detta samtal ser vi hur tjejerna vid ett flertal tillfällen pekar ut en rad normer 

som de anser sig nödgade att förhålla sig till. Gång på gång återkommer frågan 

om när man väljer att införliva dessa och när man väljer att låta bli. I vissa 

sammanhang (som i könsblandade grupper) håller man sig mer strikt till 

förväntat genusbeteende, i andra sammanhang (som i det könsseparerade 

kompisgänget) kan man släppa loss och prata på.86

Enligt min mening behöver inte arbete i separerade könsgrupper vara något negativt eller som 

Svaleryd talar om att man bevarar genus genom att låta pojkar vara pojkar och tjejer får vara 

tjejer. Ett separerat arbete kan fungera som ett stärkande syfte i att just motverka en 

reproducering av genus. Att först stärka de båda könen i sig för att sedan kunna mogna 

tillsammans.  

I mina observationer finns exempel på ovanstående, där en klass har fått sitta bredvid sina 

kompisar under en längre tid i klassrummet. Detta har inneburit att tjejerna och killarna i den 

klassen suttit för sig och med dem som de känt sen tidigare. Klassen, som var förhållandevis ny 

för varandra, blev efter den första egna indelningen omplacerad med nya bänkkamrater, som 

lottades av läraren. Denna indelning tedde sig bli både könsintegrerad och segregerad, där det 

till en början blev protester, men allt medan lektionen och veckan gick blev protesterna och 

minerna mindre. 

Exempel: Det finns nu placeringar i klassrummet, de flesta sitter bredvid någon av sitt kön 

utom ett fåtal. Några i klassen är sjuka, idag ser jag bara ett par av motsatt kön som sitter 

bredvid varandra. Killen sitter till en början långt ut på bänken, ifrån tjejen. När man ska sitta 

två och två och göra en övning tillsammans sitter de åtskilda och man ser kylan mellan dem. 
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Efter ett tag kommer de in i övningen och kylan mellan dem blir mindre och i slutet av 

lektionen är avståndet dem emellan mindre. 

8. SAMMANFATTNING 

Mitt syfte har varit att ta reda på hur föreställning om genus har upprätthållits i klassrummet. 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit att genus har kunnat spåras i skolan. Genom de 

observationer som har gjorts har det framkommit att eleverna såväl som läraren vidmakthållit 

genus, men även brutit den. 

Det har visat sig att läraren i klassrummet både har och inte har bevarat föreställningen om 

genus. Främst i situationer där killar uppträtt stökigt och där läraren agerat omedelbart. 

Samtidigt har det funnits tjejer som uppträtt stökigt, d v s gått emot föreställningen om tjejer 

som snälla, tysta och hjälpsamma, där läraren inte har agerat direkt med att säga till. På så sätt 

har föreställningen, om hur man som kille/tjej får uppmärksamhet, bevarats av läraren. 

Skolverkets rapport talar om killar och deras tagande av rumslig plats, både verbalt och 

kroppsligt, och att tjejer i sådana situationer ofta kommer i skymundan då lärare tenderar att 

hjälpa killar i första hand. Detta har bekräftats, främst vid situationen då en tjej sitter tyst och 

stilla och räcker upp handen medan två killar som efter henne viftar och ropar på läraren får 

hjälpen före tjejen. Läraren förblindas av den härskarteknik som omedvetet och medvetet 

används. 

Läraren har bevarat genus, men även arbetat för att bryta den. Här finns exempel som visar en 

medvetenhet om just tjejers skymundanhet i den konkurrens med killar som sker i 

klassrummet. Då killar avbrutit en tjej som försöker svara på en fråga griper läraren in och 

avbryter killarna medan tjejen kan fortsätta prata. Under en lektion påpekade läraren för 

klassen om den skiljelinje som fanns mellan könen, att killarna satt på ena sidan och tjejerna på 

den andra. Två elever lyssnar till lärarens ord och sätter sig vid ett bord, bestående av tjejer. 

Under samma lektion gör läraren ett försök till att bryta den tydliga dikotomin och gör en egen 

gruppindelning där könen blandas upp.  

Lärarens beteende, som präglas av privata och professionella erfarenheter, kan återspeglas i det 

existerande samhället som på samma sätt är medvetet och omedvetet om genus. Detta kan vara 

en förklaring till lärarens okonsekventa handlande i klassrummet, att samtidigt ha bevarat och 

arbetat mot upprätthållande av genus. 

Killar och tjejer har bevarat föreställningen om genus genom att de exempelvis bekräftat den 

klassiska tanken, som litteraturen tagit upp, om hur killar tar verbal och rumslig plats medan 
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tjejer håller sig mer i bakgrunden och är tystare. Det har funnits många exempel på hur killar 

har uppträtt mer fysiskt gentemot sina kamrater och ett verbalt språk som skiljer sig från tjejers. 

Skillnaden har funnits i att killar generellt ofta uttryckt sig med verb medan tjejer till en större 

del använt sig av adjektiv, detta har inneburit att de har förklarat en känsla och använt sig av 

mer hela meningar. 

Samtidigt som det funnits elever som vidmakthållit genus har det funnits de som gått emot den. 

Tjejer som varit högljudda och killar som varit tysta. I båda fallen där genus upprätthålls och 

där den blir ifrågasatt har läraren bekräftat en föreställning om att killar är pratiga och tjejer är 

tysta. Tjejer som uppträtt maskulint och killar som visat en ansats till femininet har ifrågasatts, 

d v s deras motpol blir det som ifrågasätts. Tillsammans bevarar de en föreställning om en 

existerande dikotomi mellan det maskulina och feminina. Isärhållandet mellan det accepterande 

och avvikande har främst visats sig genom att det avvikande pekats ut, d v s det man inte 

ska/får/bör vara.  

Det har framkommit att det är en norm som är viktig att peka ut, den heterosexuella. 

Homosexualitet är motpolen som inte accepteras. Det framkommer ur den heterosexuella 

normen att det förekommer en viss ordning, rangordning av ett ideal – det önskvärda. Killar 

och tjejer ska/får/bör vara på ett visst sätt för att uppfattas rätt. Det har exempelvis framkommit 

att det inte riktigt är accepterat med fettvalkar eller hår som står ut och som kille bör man inte 

göra en ansats till femininet. 

Medan killars femininit ifrågasätts tidigt, accepteras istället tjejens maskulinitet i större 

utsträckning, dock till en viss gräns. Killar tar över och tillbaka maktrollen då de känner sig 

hotade. Killar som ofta reglerar genuskontraktet, även viktigt att påpeka på tjejers omedvetna 

som medvetna villkor styr agendan i klassrummet. Det har dock framkommit att detta 

reglerande kan vara biologiskt könsöverskridande. Det vill säga en tjej som innehar egenskapen 

makt kan vara en av den part som definierar den andre.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att syftet med denna C-uppsats har besvarats, på vilka sätt 

genus upprätthålls. Dock är det viktigt att understryka ett annat resultat, som jag inte beaktade 

när jag gick in i detta arbete, nämligen då genusbarriären bryts. Tjejer som går emot den 

traditionella föreställningen om dem som tysta och killar som verbala. Det finns många faktorer 

i ett genusskapande, som glöms bort i en begreppsdefinition där genus står för kulturella och 

sociala föreställningar. Faktorer som ligger inbäddade i dessa föreställningar handlar om 

sexualitet, klass och även etnicitet.  



 36 

Genusskapandet handlar om ett ideal som killar och tjejer i unga åldrar strävar efter att uppnå 

för att accepteras. Frågan är om detta ideal någonsin kan uppnås, det är ju trots allt ett ideal 

som ständigt är föränderligt. Genusnormen som finns i klassrummet både bryts och repareras i 

en ständig ömsesidig process. 
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9. VIDARE FORSKNING 

Genus är ett brett ämne där många frågor kan diskuteras vidare. Ett intresse som väckts hos 

mig är att forska vidare om den medvetenhet och omedvetenhet som finns hos elever då det 

gäller frågor om genusrelaterade frågor. Hur pass påverkade känner elever att de blir av läraren 

som de interagerar med dagligen eller hur påverkade blir de av sina vänner i frågan om hur man 

som tjej eller kille ska/får/bör uppträda? En sådan forskning, studera hur pass medvetna elever 

är i genusdiskursen tror jag skulle kunna föra lärare framåt i deras undervisning.  
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