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Sammandrag 
Att kategorisera innebär att sortera företeelser i olika kategorier. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av 

kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens 

och förälderns. Syftet omfattar även hur niondeklassarna förhåller sig till 

kategoriseringen av kön samt om det förekommer likheter och skillnader mellan hur tjejer 

respektive killar konstruerar könskategoriseringar utifrån materialets olika röster och hur 

dessa i så fall ser ut. Studiens teoretiska utgångspunkter är dels genusteori, dels Mikhail 

Bakhtins (1981, 1984, 1986) teoretiska ramverk om dialoger. 

Materialet utgörs sammanlagt av 48 elevtexter från de nationella provens delprov C i 

svenska och svenska som andraspråk år 2003. Av dessa är 24 texter skrivna av tjejer och 

resterande hälft av killar. Metoden som ligger till grund för studiens analys är 

Membership Categorization Analysis (MCA). 

Resultatet visar att både tjejer och killar tydligt skriver fram att kategorisering av kön 

och sortering utifrån könskategorierna tjejer och killar förekommer i skolan. Ibland är 

niondeklassarna klarsynta och opponerar sig mot både vedertagna mönster och när lärare 

sorterar och kategoriserar utifrån kön, men samtidigt är de inte alltid medvetna om sina 

egna stereotyper och väver in dem i sina texter. Vidare visar resultatet att det både 

förekommer likheter och skillnader mellan hur tjejer respektive killar konstruerar 

könskategoriseringar utifrån materialets olika röster. 

 

Nyckelord: Elevtextanalys, nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, kön, 

genus, kategorisering, Membership Categorization Analysis (MCA). 
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1 Inledning 

Elvin-Nowak och Thomsson hävdar att ingen människa föds till pojke eller flicka, utan 

människor föds med en kropp med vissa yttre karaktärsdrag som gör att omgivningen 

tolkar att det är en pojke respektive en flicka som fötts (2003:21). När sedan omgivningen 

väl fått barnets kön klart för sig så startar det stora "könspådraget". Elvin-Nowak och 

Thomsson definierar detta pådrag som "en lavin som bara rasar in över varje ny liten 

människa". Enligt Einarsson och Hultman styr föreställningarna om "manligt" respektive 

"kvinnligt" vårt beteende så att pojkar och flickor redan från början behandlas olika 

(1984:14). Barnen tilltalas, kläs och får leksaker som tycks passa just det barnet – som 

individ (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:21). Dessa traditionella föreställningar om 

manlighet och kvinnlighet fortsätter sedan livet igenom och genomsyrar i stort sett allt vi 

är med om, allt vi gör och förhåller oss till (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:22). 

Inom elevtextforskning finns ett fåtal studier om likheter och skillnader i innehåll 

mellan tjejers och killars berättelser. I Hagren Idevall och Bellanders (2014) studie 

undersöks bland annat hur elever i årskurs 9 konstruerar normativ kvinnlighet och 

manlighet genom kategoriseringar. Undersökningen visar att kategorierna tjejer och killar 

särskiljs, kontrasteras och hierarkiseras i elevernas texter. Eleverna kopplar samman 

kategoriseringarna och orienterar sig mot dem, antingen i (explicit eller implicit) 

samförstånd eller i oenighet (Hagren Idevall & Bellander, 2014:64 f.). 

Bellander (2015) studerar hur niondeklassare skriver fram kategorisering och 

konstruktion av kön i skolan samt hur eleverna förhåller sig till kategoriseringen av kön. I 

elevernas berättelser framträder i synnerhet tre röster som genomsyrar beskrivningarna: 

lärarens, den allmänna åsiktens och elevens egen (Bellander, 2015:117). Analysen av 

berättelserna visar att både tjejer och killar skriver fram att könskategorisering och 

sortering utifrån könskategorierna tjejer och killar förekommer i skolan. Ibland är 

eleverna klarsynta och reagerar både inför vedertagna mönster och när lärare sorterar och 

kategoriserar efter kön, men samtidigt är de inte alltid medvetna om sina egna stereotypa 

föreställningar om kön och väver in dem i sina texter (Bellander, 2015:129). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11, 2019:6) fastslås att: 

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av  
könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar  
elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir  
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bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras  
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen  
så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 
intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. 

 

Av läroplanen framgår tydligt att könsmönster ska motverkas i skolans verksamhet och 

om elever och lärare använder språket som verktyg för att förstärka och underblåsa 

stereotypa föreställningar om kön strider det mot skolans värdegrund. Läroplanen lyfter 

även fram att läraren har ett ansvar att inte bara utveckla elevers formella skrivförmåga 

utan även deras förmåga till kritiskt tänkande (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet Lgr 11, 2019:11–13). 

Mot bakgrund av läroplanens formuleringar kring jämställdhet och könsmönster samt 

lärarens ansvar vad gäller elevers förmåga till kritiskt tänkande, är det angeläget att 

undersöka hur elever i årskurs 9, i sina texter, kategoriserar sig själva och andra som 

tjejer och killar samt hur de förhåller sig till kategoriseringen av kön. Detta kommer att 

ske genom en kvalitativ innehållsanalys av elevuppsatser från de nationella proven i 

svenska och svenska som andraspråk år 2003. Mitt mål med studien är att både bidra med 

ytterligare kunskap till forskningsområdet samt att, som blivande ämneslärare, få en 

bättre förståelse för hur eleverna själva konstruerar könskategoriseringar och upplever 

normer kring vad de anser vara typiskt "manligt" och "kvinnligt", så att jag kan få 

inspiration kring vad jag kan göra för att förebygga och motverka dessa normer. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera vilka beskrivningar elever i årskurs 9 knyter till 

könskategorierna tjejer och killar i sina berättelser. Genom att undersöka elevtexter från 

de nationella provens delprov C i svenska och svenska som andraspråk år 2003 avser jag 

besvara följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka röster lyfts fram i elevernas texter och hur skriver eleverna fram 

kategorisering och konstruktion av kön utifrån dessa röster? 

• Finns det likheter och skillnader mellan hur tjejer respektive killar konstruerar 

könskategoriseringar utifrån materialets olika röster och hur ser dessa i så fall ut? 

• Hur förhåller sig niondeklassarna till de könskonstruktioner av tjejer och killar 

som de lyfter fram i sina berättelser? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. I första kapitlet presenteras uppsatsens syfte, 

frågeställningar och disposition. I andra kapitlet redovisas studiens teoretiska 

utgångspunkter, vilken utgår från genusteorin och Mikhail Bakhtins (1981, 1984, 1986) 

teoretiska ramverk om dialoger. I kapitel 3 behandlas ett antal forskningsstudier kring hur 

niondeklassare skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan. Studiens 

metod och textmaterial beskrivs i kapitel 4. I femte kapitlet redovisas analysen och 

resultatet av det insamlade materialet. I kapitel 6 sammanfattas och diskuteras resultatet 

av den genomförda analysen. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts i analysen av 

elevernas texter. Inledningsvis ges en grundlig presentation av genusbegreppet, därefter 

beskrivs Mikhail Bakhtins (1981, 1984, 1986) teoretiska ramverk om dialoger.  

 
2.1 Genusteori 
Genus är ett latinskt ord som betyder släkte, kön, slag och sort (Hirdman, 2001:11). I 

Sverige har ordet fram till 1980-talet enbart använts inom spåkläran för att beteckna att 

substantiv är av olika slag – han, hon, den och det. Under 1980-talet började dock 

svenska kvinnoforskare att använda det som en översättning av engelskans gender för att 

bättre kunna beskriva och analysera kvinnors underordning och förstå mäns och kvinnors 

delaktighet i den. Det svenska begreppet genus myntades också för att det engelska ordet 

gender upplevdes som tomt och innehållslöst, men också för att kvinnoforskarna ville 

etablera en nationell betydelse av ordet (Hirdman, 2001:11 f.). Innan det nya språkbruket 

använde man begreppet könsroll för att bättre kunna beskriva och analysera män, kvinnor 

och de sociala processer som omger dem. Men i och med att man började använda genus 

kom kritik mot begreppet könsroll, som exempelvis att begreppet roll tyder på att en 

människa kan "hänga undan sin könsroll som en gammal maläten kappa" och "sätta på 

sig en mer funktionell roll, misstänkt lik en välskräddad, bredaxlad överrock" (Hirdman, 

2001:12 f.). Enligt Hirdman fanns i den gamla betydelsen av könsroll bestämda roller och 

en oförmögenhet att bryta de roller som samhället satt upp som normer och den 

ofrånkomliga uppdelningen "mellan kön, kön som i kropp, könsorgan, biologi, natur och 

roll, roll som i social/kulturell överbyggnad, konstruktion" (Hirdman, 2001:13). Hirdman 

hävdar att genusbegreppet tillåter en betydligt bredare diskussion om hur just genus inte 

bara är något som häftar vid mänskliga kroppar, utan vid allt: tankarna om 

manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, 

situationer, tyg, mat, politik, arbete (2001:16). 

Hirdman lyfter fram tre stereotypa formler kring vad hon kallar "temat Hon". Den 

första formeln, grundformeln, är A – icke A, där A står för man och icke A för icke man, 

vilket betyder att kvinnan definieras utifrån vad hon inte är och blir således osynlig 

(Hirdman, 2001:27 f.). Den andra formeln, jämförelsens formel, är A – a där A, mannen, 

är fullständig och a, kvinnan, ses som en ofullgången man. Kvinnan är enligt denna 
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formel inkomplett, alltså en sämre upplaga av mannen (Hirdman, 2001:28–32). Den 

tredje formeln, den normativa formeln, är A – B, där kvinnligt och manligt anses stå i 

motsatsförhållande till varandra. Enligt denna formel har kvinnan egenskaper som 

mannen, i princip, inte har och inte heller vill ha (Hirdman, 2001:35 f.). En av de första 

som lyfter fram den västerländska kulturens dualistiska genuskonstruktioner är den 

franska filosofen och författaren Simone de Beauvoir. Enligt de Beauvoir är kvinnan, den 

Andre, den negativa polen i ett förhållande medan mannen, den Ene, är såväl det positiva 

som det neutrala. De Beauvoir skriver att "Mannen har intagit denna position i 

förhållande till kvinnan: 'Han är Subjektet, han är det Absoluta, hon är den Andre'" (de 

Beauvoir, 2002:15). Även Gemzöe lyfter fram det dualistiska tänkandet och menar att 

detta tänkande är intimt sammanvävt med idéer om genus i den västerländska kulturen, 

och utmärker dessutom de flesta kulturers syn på genus, även om vad som uppfattas som 

manligt respektive kvinnligt varierar. Några exempel på motsatsförhållanden som enligt 

Gemzöe utgår från motsatsparet man/kvinna är oberoende/beroende, aktiv/passiv och 

subjekt/objekt (2014:86). 

Hirdman menar att kvinnan i det tidiga 2000-talet framställs, utifrån de tre 

ovanstående formlerna, som ett slags aB eller Ba, där kvinnan alltjämt saknar något eller 

är underlägsen i förhållande till mannen samtidigt som hon är mannens motsats, med alla 

de egenskaper som detta medför (2001:44). Kvinnor och män har alltså historiskt sett 

skiljts åt av idéer och föreställningar om att de är och gör olika saker. Enligt Hirdman 

värderas män och maskulinitet, på ett systematiskt sätt, högre än kvinnor och femininitet. 

I det genussystem som råder i vårt samhälle underordnas kvinnan/det kvinnliga och 

mannen/det manliga får stå som norm (Hirdman, 1990:78 f., se även Gemzöe, 2014:82–

84). I detta system definieras begreppet genuskontrakt enligt Hirdman som "en kulturellt 

nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskilda 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter" (Hirdman, 2001:84). Detta innebär exempelvis 

att mannens sfär, historiskt sett, har varit den stora världen och dess omhändertagande 

medan kvinnans sfär har varit "den lilla, den lugna hamnen för Honom att vila ut i, att 

längta efter framemot kvällen" (Hirdman, 2001:123). Hirdman poängterar avslutningsvis 

hur även dagens samhälle systematiskt stereotypiserar kvinnor och män, men att det idag 

också skapas mer likhet i verkligheten. Däremot råder det fortfarande en konflikt som vi 

inte bör glömma bort (Hirdman, 2001:201). 

En social institution som har pekats ut som att underbygga det dualistiska tänkandets 

roll i konstruktionen av genus är den så kallade arbetsdelningen mellan könen, vilken, 
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enligt Gemzöe, är grunden för orättvisorna i det svenska arbetslivet (2014:84 f.). Gemzöe 

skriver att arbetsdelningen mellan könen baseras på föreställningar om att kvinnor och 

män har olika karaktär och egenskaper. Detta leder till att de utför olika arbeten och att 

traditionellt kvinnliga arbetaryrken ger sämre status och mindre i lönekuvertet än 

traditionellt manliga arbetaryrken. Kvinnor är bland annat mer omvårdande och 

relationsinriktade, vilket leder till att de bättre passar att arbeta i omsorgsinriktade yrken, 

medan män, med egenskaper som självständighet och målmedvetenhet passar bättre på 

chefspositioner (Gemzöe, 2014:84 f.). 

I likhet med Hirdman, definierar Wharton genus som ett "system of social practices", 

ett system i vilket det skapas och upprätthålls skillnader och ojämlikhet (2005:7). 

Wharton menar, likt Butler (2007:9–11) och Edlund, Erson och Milles (2007:33), att 

genus är något som kontinuerligt konstrueras/görs genom språkliga och kroppsliga 

handlingar (Wharton, 2005:7). Genus är, enligt Edlund, Erson och Milles, kulturellt och 

socialt skapat: bakom organiseringen av reproduktion och sexualitet ligger olika intressen 

såsom (köns-)ideologiska, ekonomiska och politiska, som växlar över tid och rum 

(2007:33). Vad har då genus för betydelse? Wharton poängterar att genus spelar en stor 

roll i att forma människors beteenden och identiteter. Genus påverkar, och påverkas av, 

de sociala interaktionerna mellan olika personer eller grupper av människor, då socialt 

samspel tycks kräva ett slags kategorisering av kön (Wharton, 2005:9 f.). Som exempel 

nämner Wharton en observation av Ridgeway (1997:219) om hur människor praktiskt 

taget är oförmögna att interagera med någon om de inte kan läsa av personens kön. Detta, 

anser Wharton, belyser tydligt makten denna kategorisering har i människans sociala liv 

(2005:10). Vidare organiserar genus även sociala institutioner. Med sociala institutioner 

åsyftas "the rules that constitute some area of social life". Sociala institutioner inkluderar 

formella områden såsom utbildning och arbetsliv men även mindre formella områden 

såsom äktenskap och föräldraskap. Avslutningsvis konstaterar Wharton att vår sociala 

värld inte kan förstås utan genus, och genus kan inte förstås utan kunskap om och 

förståelse för vår sociala värld (2005:10). Gemzöes diskussion gällande arbetsdelningen 

mellan kvinnor och män är ett exempel på detta (2014:80–90).  

Enligt Almqvist är könsidentitet den troligen tidigaste och starkast befästa faktorn i 

socialisationsprocessen (1989:13–15). Barn lär sig tidigt vad som är kvinnligt respektive 

manligt och tar till sig detta som om denna lärdom är en oföränderlig del av deras 

identitet. Både flickor och pojkar, menar Almqvist, söker efter denna identitet genom 

olika lekar, och med olika leksaker, som fungerar som övningar i framtida roller som 
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överensstämmer med könsnormen (1989:13–15). Svaleryd poängterar att skapandet av en 

könsidentitet är en känslig process i ett barns liv (2002:17). För pojkarna innebär 

upplevelsen av könsidentiteten i grunden avskiljning/olikhet, vilket innebär att bryta den 

omsorgsfulla, nära relationen med mamma, tjejkompisar och kvinnliga pedagoger, då de 

tidigt förstår att de ska bli något annat som krockar med de faktorer som associeras med 

kvinnorna i deras närhet – "De ska bli män" (Chodorow, 1995:222). Pojkar tvingas 

därmed till ett identitetsskapande som avviker från det han förstår som representativt för 

mamma och andra kvinnor i hans närhet. Pojkarna får på så sätt redan från tidig ålder en 

förståelse för normen de bör leva upp till: de ska vara dominerande, aktiva och kräva 

uppmärksamhet (Svaleryd, 2002:15–17). 

Vad gäller flickor blir de, till skillnad från pojkars identitetsskapande som grundar sig 

på olikheter, fostrade att grunda sina identitetsupplevelser på likheter (Svaleryd, 

2002:19). Svaleryd skriver att flickor ofta identifierar sig med ett "vi" istället för ett "jag" 

och utvecklas i nära och känslomässiga relationer med en "bästa kompis" där de bland 

annat tränar samspel, medkänsla, hänsyn samt inlevelse- och anpassningsförmåga. Ett 

exempel på skillnaden mellan pojkar och flickor avspeglar sig i deras lekar: Pojkar umgås 

ofta i stora grupper där de bland annat tränar styrka, självständighet och 

kroppsuppfattning genom fysisk aktivitet och tävlingsmoment, medan flickors lek 

utmärks av att de läser böcker, skriver dagbok och handlar målmedvetet och effektivt 

men är ändå hela tiden medvetna om deras inverkan på andra (Svaleryd, 2002:16–19). 

Vidare framhåller Svaleryd att flickor ges mycket uppmärksamhet för sina yttre attribut 

och för vad de gör och hjälper till med, vilket leder till att de många gånger mäter sitt 

egenvärde i vad de gör för andra och hur de ser ut (2002:20 f.). I skolan blir flickorna ofta 

tilltalade med ett barnsligare och mjukare tonfall (Einarsson & Hultman, 1984:227) och 

förväntas vara snälla och lydiga samt får även många gånger omedvetet agera 

hjälpfröknar (Svaleryd, 2002:21). Pojkarna får däremot ett vuxnare och robustare tilltal 

(Einarsson & Hultman, 1984:227) och får generellt mer hjälp av läraren eller pedagogen 

(Svaleryd, 2002:18). Pojkar förväntas även vara mer fysiska och ha ett större 

rörelsebehov än flickor, vilket gör att de i klass- och förskolerum tillåts vicka på stolen, 

springa eller gå omkring, medan flickor möter kravet att de ska sitta still. Dessa olika 

regelsystem leder, enligt Svaleryd, till att pojkar automatiskt tillåts ha huvudrollen och 

tillåts tränga sig före. Om pojkar tillåts ta mer tid och utrymme i klassrummet förstår 

snart flickorna det dolda budskapet, att de kommer i andra hand och att de inte är lika 

viktiga som pojkarna (Svaleryd, 2002:18 f.). Svaleryd konstaterar avslutningsvis att "Alla 
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barn är oerhört mottagliga för subtilt uttalade och outtalade signaler, krav, normer, 

förväntningar, regler och villkor som de möter" (Svaleryd, 2002:22). På detta sätt lär sig 

barn redan från tidig ålder sitt "rätta" kön, det vill säga hur de måste vara för att bli 

accepterade av omgivningen (Davies, 2003:21). 

 
2.2 Dialogens röster  
Vid närmare analys av elevuppsatserna i föreliggande studie framgår att många elever 

sorterar kategorierna tjejer och killar som två enhetliga grupper som skiljer sig från 

varandra. Genom niondeklassarnas berättelser förefaller denna sorteringsprincip 

förstärkas av andra aktörer vars bakomliggande röster indirekt kommer till uttryck. I 

denna undersökning används begreppet röst utifrån Bakhtins mångsidiga dialogbegrepp 

som bland annat omfattar en syn på människans existens som en dialog. Bakhtin 

uppfattar livet som en ständigt pågående dialog mellan ett jag och den andra och menar 

att människan inte kan uppfatta sig själv utan att relatera till andra. Det är med andra ord 

genom andra människor och deras ord som människan skapar en idé om sig själv 

(Bakhtin, 1986:136–140). Bakhtin skriver vidare att den andra kan uttryckas som andra 

individer eller som sociala och kulturella fenomen, och dessa aktörer kan vara såväl 

historiska som nutida. Författaren hävdar att all mänsklig kommunikation formas av både 

avsändare och adressat, och av alla som tidigare brukat samma språk, samt av gängse 

värderingar (Bakhtin, 1984:12). Vad gäller individuella röster, det vill säga vad som kan 

sägas och sättet det sägs på, är dessa formade av bruket av sociala språk. En skolklass, en 

institution eller en profession kan exempelvis ha sitt eget sociala språk (se Bakhtin, 

1981:262 f., 290 f.), och det som konstituerar det sociala språket i varje enskilt fall är 

"specific points of view of the world, forms for conceptualizing the world in words, 

specific world views, each characterized by its own object, meanings and values" 

(Bakhtin, 1981:291 f.). Bakhtin menar att det sociala språket inverkar på människors sätt 

att tänka, handla och uttrycka sig, och därmed på den mening dessa människor bidrar till 

att skapa i dialog med andra. 

I en forskningsartikel undersöker Knoeller (2004) röster i elevtexter och studerar 

kontinuumet mellan att ordagrant återge andras yttranden och att skriva med egna ord. 

Bakhtin karakteriserar dessa två typer av diskurs som "auktoritativ" respektive 

"övertygande på djupet". Att ingå i dialogiska möten med texter och andra röster innebär 

enligt Knoeller att ständigt reaccentuera, pröva, ge sin egen version eller finna sin egen 
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"tyngdpunkt" i ett sammanhang. Igland och Dysthe menar att man endast på detta sätt kan 

överta den andras ord, göra dessa till sina egna och därigenom nå en "innerst inne"-

övertygelse (2003:105). 

Liksom Bellanders (2015) studie, visar närläsningar av berättelserna i föreliggande 

uppsats att tre kategorier av röster som lyfts fram är den allmänna åsiktens, lärarens och 

elevens egen. Bellander definierar den allmänna åsiktens röst som "många människors 

samlade röst" och menar att den mer eller mindre avslöjar tydliga föreställningar om hur 

könskategorierna tjejer respektive killar brukar eller ska bete sig (2015:124). 

Niondeklassarna i min studie förhandlar och förhåller sig till de kategoriseringar av kön 

som de gör utifrån lärarens och den allmänna åsiktens röster. Följande utdrag är hämtade 

från två olika elevtexter i denna uppsats och utgör exempel på 1) lärarens och 2) den 

allmänna åsiktens röster:  

 
           1)    Våran jympalärare informerade oss om att det var fotboll som gällde idag. Som vanligt   
                  skulle två killar i klassen välja lag [...]. 
 
           2)    Tro inte att jag vill skriva detta, vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät... 
 

Formuleringar som "vi killar" och "vi tjejer" visar hur elevens egen röst utgör en aktör i 

textmaterialet. Genom dessa formuleringar solidariserar sig berättarjagen med de 

könskonstruktioner som förekommer i berättelserna, till exempel: "Vi killar brukade 

spela fotboll medans tjejerna hoppade hopprep". Ytterligare en kategori av röst som 

framträder i elevernas texter i föreliggande undersökning är förälderns. Denna röst lyfts 

dock inte fram lika frekvent. Textförfattarna förhandlar och förhåller sig till de 

könskategoriseringar som de konstruerar utifrån förälderns röst, exempelvis: "Mamma 

har inte träffat någon ny, hon säger att hon njuter av att inte ha någon karl att ta hand 

om". Det bör dock poängteras att niondeklassarna inte alltid accepterar de könsnormer 

som de framhäver i sina texter. Av berättelserna framgår att de ofta ifrågasätter eller till 

och med invänder mot lärarens, förälderns och den allmänna åsiktens röst. I denna 

uppsats studeras hur niondeklassarna förhåller sig till könskategoriseringen, det vill säga 

hur den fjärde av Freebody och Lukes (1990) litteracitetskompetenser, analyserande, 

kommer till uttryck i berättelserna. Med analyserande menas förmågan att noga analysera 

och urskilja tillförlitliga källor för information (Freebody & Luke, 1990:13 f.). I 

uppsatsen studeras om och i så fall hur högstadieeleverna formulerar en egen ståndpunkt i 
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förhållande till de könskonstruktioner av kategorierna tjejer och killar som de framhäver i 

sina berättelser. 
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3 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras Hagren Idevall och Bellanders (2014) och Bellanders (2015) 

studie som båda handlar om hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och 

konstruktion av kön i skolan. I bägge undersökningarna ligger metoden Membership 

Categorization Analysis, MCA, till grund för analysen av elevtexterna. 

 
3.1 Kategorisering och konstruktion av kön i elevuppsatser 
I studien "Membership Categorization Analysis – för analyser av kategoriseringar i tal 

och skrift" applicerar Hagren Idevall och Bellander metoden MCA, utökat med 

textanalytiska redskap, på tre sorters material – ett inspelat fokusgruppssamtal, tre skrivna 

inlägg från en kommentarfältsdiskussion till en nyhetsartikel på internet och elevtexter – 

och undersöker hur normativ kvinnlighet och manlighet konstrueras genom 

kategoriseringar (2014:45). MCA har sitt ursprung i Conversation Analysis, CA, och är 

sålunda anpassad för samtalsundersökningar (Hagren Idevall & Bellander, 2014:44). Med 

utgångspunkt i Bakhtins (1981) begrepp dialogicitet menar dock Hagren Idevall och 

Bellander att allt språkande är dialogiskt oavsett sekventiell struktur och medium och att 

det är denna egenskap som gör att MCA kan tillämpas även på skriven text (Hagren 

Idevall & Bellander, 2014:44 f.). Syftet med undersökningen är således att visa hur MCA 

kan användas för att studera kulturella normer i olika typer av texter oavsett hur den 

sekventiella strukturen tar sig uttryck. Med sekventiell struktur avser författarna "hur 

yttranden organiseras, kronologiskt och visuellt genom ett specifikt medium" (Hagren 

Idevall & Bellander, 2014:45). De textanalytiska redskap som Hagren Idevall och 

Bellander föreslår är presuppositioner, intertextualitet, logiska betydelserelationer och 

inferenser (2014:52). I min studie sätts fokus enbart på elevuppsatserna på grund av 

uppsatsens begränsade omfång. Elevtextmaterialet utgörs av fyra utdrag från fyra olika 

elevtexter inom 2003 års nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 

9. Enligt författarna är två aspekter av dialogicitet synliga i elevtexterna: dels utgör alla 

uppsatser respons på en och samma instruktion, den till ämnet Mina skolår, dels finns det 

stora likheter mellan de erfarenheter som högstadieeleverna tar upp (Hagren Idevall & 

Bellander, 2014:46 f.). Eftersom de elevtexter som Hagren Idevall och Bellander studerar 

kommer från samma ämne som de uppsatser som utgör det empiriska materialet i min 

studie så gäller dessa två aspekter även för den analys jag presenterar här. 
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Analysen av elevuppsatserna visar att heterosexualitet och homosocialitet1 blir två 

organiserande principer i samspelet mellan kön, relationer och sexualitet (Hagren Idevall 

& Bellander, 2014:63). Enligt Hagren Idevall och Bellander utformas en heterosexuell 

identitet utmed en homosocial identitet och av de fyra elevtextutdragen framgår att 

niondeklassarna umgås med jämnåriga av samma kön och har kärleksrelationer med 

personer av motsatt kön. Undersökningen av elevtexterna visar även att det finns många 

likheter mellan utdragen vad gäller de kategoriseringar som görs och de samlingar som de 

görs utifrån. Hagren Idevall och Bellander konstaterar att eleverna orienterar sig mot den 

ena av de två könskategorierna tjejer eller killar för att forma en egen könsidentitet. Detta 

sker genom pronomenanvändning, exempelvis då en av eleverna, Adam, genom 

pronomenet "vi" identifierar sig själv med kategorin killar (Hagren Idevall & Bellander, 

2014:63). Analysen visar även att kategorierna tjejer och killar förknippas med olika 

rastaktiviteter och formuleringen "i bland kunde det hända att vi lekte med tjejerna" visar 

exempelvis att det som Adam framställer som normalt under sin skoltid var att tjejer och 

killar lekte åtskilda på rasterna (Hagren Idevall & Bellander, 2014:62). 

Vidare framgår av de intertextuella kopplingarna att de fyra textförfattarna orienterar 

sig mot samstämmiga erfarenheter och upplevelser av att ha varit tjejer och killar i svensk 

grundskola (Hagren Idevall & Bellander, 2014:63 f.). I de fyra utdragen från elevtexterna 

konstrueras kategorierna tjejer och killar som varandras motsatser, och blir därmed två 

tydligt separata könsgrupper som hålls ihop genom homosociala aktiviteter, som 

exempelvis då tjejerna bildar bästispar och killarna spelar bandy och snöbollskrig 

tillsammans (Hagren Idevall & Bellander, 2014:61, 64). 

Sammanfattningsvis konstaterar Hagren Idevall och Bellander att man, i elevernas 

texter, kan se hur könskategorierna tjejer och killar särskiljs, kontrasteras och 

hierarkiseras, samt hur beskrivningarna av dem konstruerar normer för kvinnlighet och 

manlighet (2014:64). Undersökningen visar även att eleverna orienterar sig mot 

kategoriseringarna, antingen i (explicit eller implicit) samförstånd eller i oenighet 

(Hagren Idevall & Bellander, 2014:65). 

Hagren Idevall och Bellander framhäver avslutningsvis att trots att den sekventiella 

strukturen skiljer sig åt i artikelns samtliga tre exempelmaterial så kan MCA användas 

som en metod för att undersöka normativitet och kulturell kunskap som är knuten till kön 

(2014:66). De textanalytiska verktyg som använts som komplement till MCA-analysen 

																																																								
1 Begreppet homosocialitet betecknar sociala, icke-sexuella relationer mellan individer av samma kön 
(Hagren Idevall & Bellander, 2014:52). 
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har, enligt författarna, uppfyllt sitt syfte. Verktygen har gjort det möjligt att studera 

dialogiska relationer i samtliga tre exempelmaterial och har även förankrat den språkliga 

analysen av kategoriseringar och samband (Hagren Idevall & Bellander, 2014:66). 

I en forskningsartikel i boken Skrivande i skolan (2015) analyserar Bellander hur 

elever i årskurs 9, i sina texter, kategoriserar sig själva och andra som tjejer och killar 

utifrån materialets tre röster: den allmänna åsiktens, lärarens och elevens egen (2015:117 

f.). Bellander undersöker även hur niondeklassarna förhåller sig till de 

könskonstruktioner av tjejer och killar som de lyfter fram i sina uppsatser. I analysen 

används metoden MCA för att undersöka hur förväntningar om att tillhöra ett visst kön 

kommer till uttryck och förhandlas i elevernas uppsatser (Bellander, 2015:120). 

Undersökningens material utgörs av elevtexter skrivna utifrån provuppgifterna Mina 

skolår och Att byta skola/Att byta klass i det nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk år 2003 (Bellander, 2015:119). I dessa två skrivuppgifter gavs eleverna 

tillfälle att minnas, sammanfatta och reflektera över sin skoltid (Bellander, 2015:117). 

Analysen visar att både tjejer och killar skriver fram att kategorisering av kön och 

sortering utifrån könskategorierna tjejer och killar förekommer i skolan (Bellander, 

2015:129). Genom att högstadieeleverna använder sig av uttryck som exempelvis "vi 

tjejer" och "killarna" förmedlar deras uppsatser, enligt Bellander, en uppfattning om att 

de sammanbinder egenskaper, aktiviteter eller beteenden med antingen det ena eller andra 

könet. Ett exempel på detta är följande utdrag som Bellander klassat som elevens egen 

röst: "Jag minns så väl dungen, där killarna slogs med pinnar och vi tjejer stod fnissande 

och såg på" (Bellander, 2015:127). Analysen visar även att niondeklassarna berör 

mognad eller barnslighet i sina uppsatser. I vissa fall ställs barnsligheten respektive 

mogenheten i relation till det motsatta könet, men i de flesta fall handlar texterna om 

reflektioner om den egna utvecklingen oavsett kön (Bellander, 2015:128). 

Vidare konstaterar Bellander att eleverna ibland är klarsynta och reagerar både inför 

vedertagna mönster och när lärare sorterar och kategoriserar efter kön, men samtidigt är 

de inte alltid medvetna om sina egna stereotypa föreställningar om kön och väver in dem 

i sina texter (2015:129). Flera elever lyfter exempelvis fram hur lärares kategorisering av 

kön bland annat leder till orättvis bedömning samt bidrar till att förmedla en bild av tjejer 

och killar som olika vad gäller egenskaper, intressen och beteenden (Bellander, 2015:122 

f.). Andra texter, som Bellander klassat som den allmänna åsiktens röst, visar hur elevers 

beskrivningar av könskategorier tillsammans med uttryck som "typiskt", "som vanligt" 

och "alla vet ju" synliggör de underförstådda meningar, fördomar och uppfattningar om 
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hur det "egentligen" är som förekommer i en viss kultur (Stokoe, 2012, citerad i 

Bellander, 2015:124). Undersökningen av elevtexterna visar att utfrysning, baktaleri, 

viskning och skvaller ofta presenteras som kategoribundna aktiviteter som hör samman 

med kategorin tjejer. Exempelvis berättar en tjej själv att tjejer inte kan umgås flera åt 

gången: "Vi tjejer började dela in oss i små grupper, som skulle leda till hundratals 

typiska tjejbråk. [...]. Men det är ju uppenbart att man bytte så fort det fanns tid för det. 

typiskt tjejer" (Bellander, 2015:125 f.). 

Bellander konstaterar att högstadieeleverna visar upp ett förhållningssätt som i de 

flesta fall är reflekterande och som borgar för möjlighet att utveckla den litteracitetsresurs 

som ett kritiskt tänkande innebär (2015:130). Enligt läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet ska läraren inte bara utveckla elevers formella 

skrivförmåga utan också deras förmåga till kritiskt tänkande (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11, 2011:12–15) och därför gäller det, menar 

Bellander, att fånga de tillfällen som ges vid skrivundervisningen att låta eleverna syna 

föreställningar och kategorisering av kön hos sig själva och i det samhälle som dagligen 

omger dem (2015:130). Enligt Bellander utgör elevernas egna berättelser ett ypperligt 

material att använda som utgångspunkt för diskussioner om omedvetna konstruktioner av 

könsmönster som kan vara nedvärderande för både tjejer och killar och begränsa 

elevernas framtida möjligheter. Skrivundervisning som innehåller semantiska analyser 

där man avkodar de värderingar och uppfattningar som ligger kodade i 

könskategoriserande ord och uttryck kan, enligt Freebody och Luke, bidra till befrielse 

från förutfattade meningar som eleverna omedvetet tagit till sig och få dem att både 

kunna reflektera och skriva mer kritiskt (1990:13 f.).  

Denna studie grundar sig i en syn på språkbrukssituationen som skapande, bekräftande 

och förändrande i samspelet människor emellan (Edlund m.fl. 2007:11–13). Med detta 

menas att språket ses som en hjälp att organisera och systematisera tillvaron i det dagliga 

livet så att den blir förståelig. Genom berättelsen blir berättaren en medskapande aktör 

vars språkhandling har förmåga att både förändra den egna världsbilden samt att påverka 

mottagare och deras syn på världen. När eleverna i årskurs 9 skriver och berättar om sina 

erfarenheter och upplevelser av sin grundskoletid sker både en reproducering och ett 

ifrågasättande av de föreställningar om kategorierna tjejer och killar som förekommer i 

skolan. 
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4 Metod och material 
Nedan följer en redogörelse över studiens metod och material. Inledningsvis presenteras 

det material som ligger till grund för analysen: elevtexterna. I ett andra avsnitt ges en 

kortfattad presentation av metoden Membership Categorization Analysis, MCA, och de 

textanalytiska verktyg som används i analysen av elevuppsatserna. Därefter behandlas 

studiens etiska aspekter samt reflektioner kring genusteorin och materialets olika röster. 

Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet.   

 
4.1 Elevtexter 
Analysen i studien utgår från ett empiriskt material bestående av texter skrivna av elever i 

årskurs 9 i de nationella provens delprov C i svenska och svenska som andraspråk år 

2003. Elevlösningarna finns samlade vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet. Jag har läst igenom drygt 150 elevuppsatser men valt ut de uppsatser som 

innehåller minst en explicit beskrivning av en eller båda könskategorierna (tjejer – killar). 

Materialet utgörs sammanlagt av 48 elevtexter. För att få en jämn fördelning av uppsatser 

mellan tjejer och killar har jag valt ut lika många texter av varje grupp. 24 av dessa texter 

är skrivna av killar och resterande hälft av tjejer. Antalet uppsatser har valts utifrån vad 

som kunde vara utförbart inom ramen för en C-uppsats. Jag har, efter att ha samlat in 

textmaterialet, klassat elevernas beskrivningar av könskategorierna utifrån materialets 

fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns, och 

placerat de därefter i olika delavsnitt i analys- och resultatkapitlet beroende på vilken röst 

de skrivits utifrån. På grund av uppsatsens begränsade omfång kommer jag endast att ta 

upp några exempel utifrån varje röst i analys- och resultatkapitlet. Vid urval av uppsatser 

har elevernas provbetyg inte tagits i beaktande eftersom det inte har någon relevans för 

denna undersökning. 

I de nationella provens delprov C, som är en skrivuppgift, fanns det fyra olika ämnen 

som eleverna kunde välja mellan vid provtillfället: Mina skolår, Att byta skola/Att byta 

klass, Lära för livet! och Min syn på skolan (Nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk 2003, instruktioner delprov C). Av dessa fyra provuppgifter har jag valt ut 

uppgifterna Mina skolår och Att byta skola/Att byta klass, med tanken att dessa uppgifter 

kan ha gett upphov till olika beskrivningar av kategorierna tjejer och killar. Av det totala 

antalet elevtexter som valts ut för denna studie är 31 texter lösningar på skrivuppgiften 
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Mina skolår och 17 texter svar på provuppgiften Att byta skola/Att byta klass. Det totala 

antalet uppsatser som författats av tjejer är jämnt fördelade mellan båda skrivuppgifterna; 

sammanlagt har 12 texter av vardera uppgift plockats ut. Vad gäller texter skrivna av 

killar skiljer sig det totala antalet mellan uppgifterna åt. Sammantaget har 19 texter av 

provuppgiften Mina skolår och 5 texter av skrivuppgiften Att byta skola/Att byta klass 

valts ut. För att få en klarare överblick av elevtexterna redovisas i tabell 4.1 nedan 

samtliga texter i respektive skrivuppgift och könsgrupp. 

 

Tabell 4.1 Antal elevtexter i respektive skrivuppgift och könsgrupp 

 

Könsgrupp 

Skrivuppgifter 

Mina skolår 

 

Att byta skola/Att byta klass 

 

Totalt 

Kille 

Tjej 

        19 

        12 

                        5 

                      12 

    24 

    24 

Totalt         31                       17     48 

 

I uppsatsämnena Mina skolår och Att byta skola/Att byta klass gavs niondeklassarna 

tillfälle att minnas, sammanfatta och reflektera över sin skoltid (Nationella provet i 

svenska och svenska som andraspråk 2003, instruktioner delprov C). Skrivuppgiften 

Mina skolår går ut på att skriva en krönika för en skoltidning. I uppgiften ska eleverna 

berätta om minnen och intryck från sin skoltid. Den andra skrivuppgiften, Att byta 

skola/Att byta klass, innebär för niondeklassarna att skriva och berätta om ett eller flera 

byten av skola eller klass. Eleverna ska beskriva hur det var både före och efter 

bytet/bytena samt göra jämförelser, och de får gärna utforma sina berättelser som en 

novell. 

Analysen av elevtexterna är kvalitativt inriktad, vilket innebär att varje enskild text 

potentiellt är av intresse för analysen. Stavfel och andra skrivfel i utdragen från 

elevtexterna har inte rättats. I nästkommande avsnitt presenteras metoden MCA som 

ligger till grund för studiens analys. 

 
4.2 Analysmetod 

För att analysera vilka beskrivningar niondeklassarna knyter till könskategorierna tjejer 

och killar har jag tagit hjälp av analysredskap från metoden Membership Categorization 

Analysis, MCA. MCA är ursprungligen utarbetat av Sacks (1974, 1992) men har senare 
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vidareutvecklats av bland annat Hester och Eglin (1997), Housley och Fitzgerald (2002) 

och Stokoe (2012). Analysmetoden erbjuder en grundlig, materialnära analys och utgår 

från människors användning av sociala kategorier som exempelvis mamma, 

sjukpensionär och hundägare, för att beskriva människor. Att kategorisera innefattar att 

framhäva vad som är gemensamt för det kategoriserade vid en viss tidpunkt i en viss 

kultur. Kategorier kan, på en högre nivå, kopplas samman utifrån de gemensamma 

premisser de grundar sig på. Exempelvis kopplas kategorierna mamma, pappa och barn 

samman utifrån en gemensam kulturell kunskap om vad som utgör en kärnfamilj. Enligt 

Stokoe kallas dessa sätt som samlingar bildas på när kategorier kopplas samman 

membership categorization devices (MCD). De kategorier som ingår i en samling kan ha 

olika roller i förhållande till varandra. I samlingen familj bildar exempelvis kategorierna 

mamma och pappa ett standardiserat närhetspar, lillebror och storasyster har en 

hierarkisk relation till varandra och könskategorierna tjejer och killar kan skildras som ett 

kontrasterande par (Stokoe, 2012:281). Enligt Sacks kan hela familjen betraktas som ett 

så kallat team där varje kategori har sin fasta roll och utestänger andra medlemmar 

(1992:240, 247). 

Ett sätt att närmre undersöka vilka normer och föreställningar som finns både om en 

samling och om de kategorier som hör till samlingen är att studera beskrivningar av 

kategorierna, så kallade predicates (Stokoe, 2012:281). Dessa kan exempelvis vara 

påståenden om vad som är utmärkande för kategorin, aktiviteter (category-bound 

activities) som knyts till en viss kategori, förväntningar och krav på medlemmarna i 

kategorin samt framställningen av kategoriernas rättigheter och skyldigheter (se t.ex. 

Jayyusi 1991:240, Housley & Fitzgerald, 2002:69, Stokoe 2012:281). I niondeklassarnas 

berättelser utgör beskrivningen som nämns tillsammans med könskategorin ett påstående, 

en aktivitet eller någon form av förväntning eller krav. I följande avsnitt redovisas 

studiens etiska riktlinjer. 

 
4.3 Etiska aspekter 
Av etiska skäl har namnen på de elever som skrivit texterna i denna studie anonymiserats. 

Istället används fingerade namn på eleverna. Känsliga uppgifter och uppgifter som skulle 

kunna röja elevernas identitet har inte tagits med i denna uppsats. Detta i enlighet med 

Vetenskapsrådets rekommendationer gällande anonymitet och avidentifiering, vilka är att 

ingen koppling mellan material och en individs identitet ska kunna göras, varken av 



	 21 

utomstående eller av forskargruppen, samt att insamlingen av material görs utan att en 

bestämd individs identitet antecknas (Vetenskapsrådet, 2017:40) 

Vidare är materialet från nationella provet sekretessbelagt, vilket innebär att det inte är 

tillåtet att citera texterna i helhet i denna undersökning, varken i löpande text eller i 

bilagor. De citat från elevtextmaterialet som används i föreliggande undersökning har 

därmed valts ut med hänsyn till provets sekretess. Därutöver är det inte heller tillåtet att 

använda elevlösningarna i något annat syfte än just denna uppsats, varför kopiorna av 

originaltexterna som använts till uppsatsen kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd för publicering i DIVA.  

 
4.4 Reflektioner kring genusteorin och materialets olika röster 
Ett problem som denna undersökning stött på i relation till genusteori är benämnandet av 

elever som antingen tjejer eller killar. Detta gör att undersökningen bidrar till ett 

dualistiskt könstänkande och på så sätt bibehåller samhällets normativa, dualistiska syn 

på könen. Valet att benämna eleverna som tjejer och killar har sin grund i att det är de 

enda valmöjligheterna som ges för att indikera kön i de nationella proven samt på de 

formulär som de ansvariga lärarna ska fylla i när de utvalda uppsatserna sänds in för 

arkivering vid Uppsala universitet. Av den anledningen blir det därför naturligt att behålla 

benämningarna för elever i undersökningen. Det vore däremot välkommet om elever som 

inte identifierar sig som tjej eller kille också fick möjlighet att synas i statistiken. Som 

tidigare nämnts i avsnitt 4.3 så har eleverna i denna studie tilldelats fingerade namn. 

Dessa namn har jag valt utifrån det kön som eleverna indikerat i de nationella proven, 

alltså benämns eleverna med traditionellt könskodade personnamn i analyskapitlet. 

Ett annat dilemma som uppkommit vid närläsningar av uppsatserna är identifiering av 

de olika rösterna. Det har stundtals varit svårt att avgöra om ett elevtextutdrag bör klassas 

som den allmänna åsiktens röst eller som elevens egen röst. Vid sådana fall har en 

avvägning mellan dessa två röster gjorts och utdraget har därefter placerats i det 

delavsnitt som anses vara mest passande, tillsammans med en kort motivering. 

 
4.5 Studiens tillförlitlighet 
Inom kvalitativ forskning har vissa författare, såsom Guba och Lincoln (1985, 1994, 

citerad i Bryman, 2018:467), föreslagit att kvalitativa undersökningar ska bedömas 
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utifrån helt andra kriterier än dem som används inom kvantitativ forskning. Detta 

eftersom reliabilitets- och validitetskriterierna, som både används i kvantitativa och 

kvalitativa studier, förutsätter att det finns en absolut sanning om den sociala 

verkligheten. Guba och Lincoln föreslår därför två grundläggande kriterier för bedömning 

av kvalitativa studier: tillförlitlighet och äkthet. Jag kommer dock inte att använda mig av 

det senare kriteriet, äkthet, eftersom det berör ett antal mer generella frågor som rör 

forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet, vilket inte har någon relevans för min 

studie. 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Lincoln & Guba, 1985, Guba & Lincoln, 

1994, citerad i Bryman, 2018:467). Trovärdighet innebär att forskaren beskriver 

verkligheten på ett korrekt sätt samt säkerställer att undersökningen utförts i enlighet med 

de regler som finns. Eftersom denna uppsats förhåller sig till verkligheten som 

presenterats i tidigare undersökningar av ämnet så kan delkriteriet anses uppfyllt. 

Överförbarhet handlar om att kvalitativa forskare beskriver tillvägagångssättet, analysen 

och resultaten på ett så utförligt sätt att den som tar del av forskningen kan avgöra hur 

pass överförbara studiens resultat är till en annan miljö (Lincoln & Guba, 1985, Guba & 

Lincoln, 1994, citerad i Bryman, 2018:467 f.). I föreliggande undersökning är metod för 

insamling av empiri och analys, analysen samt resultaten utförligt beskrivna under 

respektive rubrik. Pålitlighet innebär att en studie ska inneha fullständiga och tillgängliga 

redogörelser av varje del av forskningsprocessen för att anses vara pålitlig. Resultaten ska 

sedan även, under eller i slutet av forskningens gång, kunna styrkas av exempelvis 

kollegor (Lincoln & Guba, 1985, Guba & Lincoln, 1994, citerad i Bryman, 2018:468). I 

denna uppsats uppfylls pålitlighetskriteriet genom att uppsatsen dels förhåller sig, som 

nämnts ovan, till tidigare genomförda undersökningar inom samma fält samt går igenom 

en granskning via en ventilering vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet. Slutligen innebär det fjärde delkriteriet att en kvalitativ undersökning ska 

inneha en möjlighet att styrka och konfirmera resultaten genom granskning av 

utomstående (Lincoln & Guba, 1985, Guba & Lincoln, 1994, citerad i Bryman, 

2018:470). I och med att denna studie går igenom en granskning via en ventilering vid 

Uppsala universitet så uppfylls även detta delkriterium. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel redovisas analysen av kategoriseringen av kön i elevuppsatserna. Tjejers 

och killars beskrivningar av könskategorierna presenteras var för sig under en egen 

underrubrik. 

 
5.1 Tjejers kategorisering och konstruktion av kön 
I de följande delavsnitten presenteras de beskrivningar som tjejerna i denna studie knyter 

till könskategorierna tjejer och killar i sina berättelser. Beskrivningarna redovisas och 

analyseras utifrån vems röst, i Bakhtinsk mening, som är framträdande i tjejernas 

uppsatser, först utifrån elevens egen röst, därefter utifrån lärarens och den allmänna 

åsiktens röster och till sist utifrån förälderns röst. 

 
5.1.1 Elevens egen röst 

Ett sätt att studera könskategorisering är att analysera hur elever framställer sig själva 

som tjejer eller killar och sig själva som i kontrast till sitt motsatta kön (Bellander, 

2015:127). I detta avsnitt undersöks tjejers framställning av sig själva som tjejer och sig 

själva som i kontrast till killar. Genom att flickorna använder sig av formuleringar som 

exempelvis "vi tjejer" och "killarna" förmedlar deras berättelser en uppfattning om att de 

sammanbinder egenskaper, aktiviteter eller beteenden med antingen det ena eller andra 

könet. I textutdragen nedan förknippas könskategorierna tjejer och killar med olika 

aktiviteter: 

 
3) Alba: Vi rabblade alfabetet, lärde oss 1+1 och vi hoppade alltid tvist eller jagade killar på 

rasterna. 
 

4) Hanna: På rasterna sprang vi och retade upp killarna i mellanstadiet tills vi blev jagade 
runt hela skolgården. Det var det bästa jag visste. 

 
5) Laila: Rasterna var som alla vanliga raster. Killarna stog och pratade om sporten. Tjejerna 

pratade om killarna och deras utseenden. 
 

6) Sara: Där var ett himla liv överallt i klassrummet. Vissa pojkar stod och gjorde sig till 
medans några flickor satt i ett hörn och viskade. 

 
   7)    Mira: Men killarna gjorde aldrig som läraren sa och det slutade ju några gånger att läraren  

jagade runt några i klassen. Men det var ju bara komiskt, vi tjejer satt där i ett hörn och 
fnittrade. 
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I samtliga exempel gör tjejerna en tydlig uppdelning mellan könskategorierna "tjejer" och 

"killar". I textutdragen 6 och 7 presenteras beskrivningarna "att sitta i ett hörn och viska" 

och "att sitta där i ett hörn och fnittra" som kategoribundna aktiviteter kopplade till 

kategorin tjejer. Killarnas aktiviteter utmärks av att de "står och gör sig till" och "blir 

jagade av läraren i klassen". I exempel 7 framgår däremot inte vad killarna sysslade med 

under tiden de blev jagade av läraren, men formuleringen "läraren jagade runt några i 

klassen" tyder på att de med stor sannolikhet sprang ifrån hen för att inte bli uppfångade. 

I både Saras och Miras citat intar tjejerna en passiv deltagarroll medan killarna, tvärtom, 

intar en aktiv deltagarroll. Att killar kategoriseras som aktiva och tjejer som passiva lyfter 

även Gemzöe fram i sin bok som menar att detta motsatsförhållande är ett av de 

förhållanden som utgår från kontrastparet man/kvinna (2014:86). 

Av citaten 3, 4 och 7 kan urskiljas att Alba, Hanna och Mira, genom användning av 

"vi" och "vi tjejer", identifierar sig själva med kategorin tjejer. I de två andra 

textutdragen, 5 och 6, distanserar sig textförfattarna Laila och Sara från de tjejer som 

"pratar om killar och deras utseenden" och "sitter i ett hörn och viskar" genom att 

använda uttrycken "tjejerna" respektive "några flickor".  

Ur tre av fem exempel (exempel 4, 5, 7) kan även utläsas att tjejernas aktiviteter på 

rasterna och i klassrummet kretsar kring kategorin killar: Tjejerna retar upp killarna för 

att bli jagade av dem runt hela skolgården, de pratar om killarna och deras utseenden och 

de sitter i ett hörn och fnittrar åt dem i klassrummet. Killarna däremot är upptagna med 

annat: De står och pratar om sporten på rasterna och gör inte som läraren säger och blir 

därför jagade av hen i klassen. I Hannas citat, exempel 4, framgår dock inte vad killarna 

gjorde just vid den tidpunkten då hon och hennes tjejkompisar retade dem, men av 

formuleringen "På rasterna sprang vi och retade upp killarna" kan ändock urskiljas att 

killarna höll sig sysselsatta med något annat ända till dess att tjejerna kom springandes 

mot dem för att retas. Uttrycket "tills" pekar på att tjejerna höll på med detta tills killarna 

fick nog och började att jaga dem. 

I exempel 8 lyfter Amelia fram hur kategorin killar ständigt tävlar mot varandra för att 

visa upp sin fysiska styrka: 

 
  8)    Amelia: I seksan hade vi en större klassresa. Våran klass åkte till Vaasa i Finland. Under  
          bussresan började killarna att tävla att vem som orkade hänga i luften längst, alltså mellan  
          sätena. De skulle alltid visa vem som var starkast av dem, fast de gör det väl nu också... 
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I texten ger uttrycket "väl" och de tre punkterna i slutet av den sista meningen uttryck för 

en ironisk markering då textförfattaren indirekt framhåller att killarna i hennes klass 

fortfarande är lika barnsliga nu, i årskurs 9, som då när de gick i årskurs 6: "De skulle 

alltid visa vem som var starkast av dem, fast de gör det väl nu också... ". I samma mening 

markerar även formuleringen "skulle alltid" att kategorin killar ständigt tävlar mot 

varandra på olika sätt för att visa upp sin fysiska styrka. Detta kan man koppla till 

Svaleryds konstaterande gällande pojkars lekar, att pojkar bland annat tränar styrka och 

kroppsuppfattning genom fysisk aktivitet och tävlingsmoment (2002:17). 

I utdraget i exempel 9 kategoriseras åter killar som barnsliga. Elevtextutdraget 

omfattar två tydliga könskategorier "killarna" respektive "oss tjejer" och "vi tjejer". De 

två senare formuleringarna ger uttryck för att Selma själv solidariserar sig med det egna 

könet: 

 
 9)    Selma: Vid den här åldern började killarna dessutom tjata om bröststorlekar. Det var  
         förstås lite genant för oss tjejer. Killarna sprang även runt med den såkallade  
         "Mensboken". Ett beteende som vi tjejer ansåg som ganska barnsligt. 

 

I detta citat står de två kategorierna, tjejer och killar, i opposition till varandra eftersom 

kategorin tjejer beskrivs underförstått som mogna i förhållande till kategorin killar som 

explicit beskrivs som "ganska barnsliga". Att tjata om bröststorlekar och att springa runt 

med den så kallade "Mensboken" framstår som ett beteende som i exemplet är 

kategoribundet till (omogna) killar. 

I Bellanders studie berör niondeklassarna också mognad eller barnslighet i sina texter, 

där de bland annat ställer barnsligheten i relation till sitt motsatta kön (2015:128). 

 
5.1.2 Lärarens röst 

I tjejernas texter förekommer det totalt två exempel på beskrivningar av könskategorierna 

som är formulerade utifrån lärarens röst. 

I exempel 10 nedan framhäver Denise, genom formuleringen "som vanligt", hur det 

mer eller mindre alltid är killar som får välja fotbollslag på idrotten: 

 
10)    Denise: Våran jympalärare informerade oss om att det var fotboll som gällde idag. Som  
         vanligt skulle två killar i klassen välja lag och jag vart som vanligt vald sist, men jag förstår  
         dom. Jag skulle inte heller välja den som är sämst på fotboll först. 
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Av formuleringarna "våran jympalärare informerade oss" och "som vanligt skulle två 

killar i klassen välja lag" kan utläsas att det implicit är idrottsläraren som först utser 

två killar i klassen som lagledare för att sedan låta dem få välja lag. Att Denise lyfter 

fram episoden tyder på att hon själv har lagt märke till lärarens kategorisering av 

kön. Genom att använda uttrycket "som vanligt" i satsen "Som vanligt skulle två 

killar i klassen välja lag [...]" framhäver Denise att lärarens könskategorisering har 

pågått ett tag. Hur länge framgår dock inte av utdraget. I texten framgår det inte 

heller om killarna enbart får välja fotbollslag eller om de också får välja lag i andra 

sporter. Formuleringen "som vanligt" i satsen "[...] och jag vart som vanligt vald sist, 

men jag förstår dom" visar på att Denise, precis som alla andra gånger, valdes sist in 

i laget. Hon framhåller dock i den sista meningen att hon begriper varför hon inte 

valdes först genom att poängtera att hon själv inte heller skulle ha valt "den som är 

sämst på fotboll först". 

I citatet i exempel 11 lyfter ytterligare en tjej, Sophie, fram lärares kategorisering av 

kön: 

 
11)    Sophie: Bland tjejerna pågick ganska mycket tjafs, utfrysning och småbråk. Det fanns även  
          gruppindelningar med stora mellanrum. Bland killarna var det liknande fast mera fysiskt,  
          men det var sånt som lärarna valde att inte se. 

 

Aktiviteterna att "tjafsa", att "frysa ut" och att "småbråka" förknippar Sophie med båda 

kategorierna "tjejer" och "killar", men däremot framhåller hon att killarnas mobbning var 

"mera fysiskt". Det framgår inte i texten om Sophie också var inblandad i dessa 

aktiviteter eftersom hon distanserar sig själv från kategorin tjejer genom att använda 

uttrycket "tjejerna". I exemplet berättar hon att det bland tjejerna även förekom 

"gruppindelningar med stora mellanrum" och att killarnas fysiska mobbning "var sånt 

som lärarna valde att inte se". Att Sophie framhäver episoden tyder på att hon precis som 

Denise också har uppmärksammat lärares kategorisering av kön. Skillnaden mellan 

Sophies och Denises textutdrag är att det i Sophies exempel inte bara är en utan flera 

lärare som kategoriserade utifrån kön vilket framgår av substantivet lärare i plural form: 

"[...], men det var sånt som lärarna valde att inte se". Genom verbet "valde" framhäver 

Sophie att lärarna avsiktligt förbisåg killarnas mobbning. Det framgår dock inte om 

lärarna också ignorerade tjejernas konflikter, men eftersom Sophie inte lyfter fram det i 

sin text tyder det på att de inte gjorde det. Uttrycket "sånt" i satsen bestyrker detta 

antagande då författaren, genom formuleringen, lyfter fram att den typen av (fysisk) 
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mobbning som killarna ägnade sig åt var den mobbning som lärarna medvetet 

negligerade. 

Att lärarna sorterar och kategoriserar utifrån kön framkommer även i Bellanders studie 

där flera elever lyfter fram hur lärares könskategorisering bland annat leder till orättvis 

bedömning samt bidrar till att förmedla en bild av tjejer och killar som olika vad gäller 

egenskaper, intressen och beteenden (2015:122 f.). 

 
5.1.3 Den allmänna åsiktens röst 

En annan röst som inte är lika uppenbar som lärarens och elevens benämner jag här som 

den allmänna åsiktens röst. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.2 definierar Bellander den 

allmänna åsiktens röst som "många människors samlade röst" och menar att den mer eller 

mindre avslöjar uttalade föreställningar om hur könskategorierna tjejer respektive killar 

brukar eller ska bete sig (2015:124). 

Metoden MCA används i syfte att lyfta fram dolda normer och föreställningar. Ett 

effektivt sätt att göra detta är att analysera beskrivningar av könskategorier som 

förekommer tillsammans med uttryck som "som vanligt" och "typiskt". På så sätt kan 

man synliggöra de underförstådda meningar, fördomar och uppfattningar om hur det 

"egentligen" är som förekommer i en viss kultur (Stokoe, 2012). 

I många av de berättelser som är författade av tjejer förekommer beskrivningar om 

mobbning av olika slag och grad samt förmågan att umgås flera samtidigt. Beskrivningar 

av hur tjejer fryser ut, baktalar och bråkar presenteras ofta som kategoribundna aktiviteter 

som hör samman med könskategorin tjejer. Beteendet framställs i de flesta fall som om 

det vore vanligt och normalt i tjejers sociala samspel. 

Exempelvis berättar en tjej, Elise, om hur hon och de andra tjejerna i klassen jämt 

bråkade med varandra och fick därför ofta gå till kuratorn för att lösa bråken. Att bråk är 

något vanligt förekommande bland tjejer och som tjejer inte kan avstå från framhäver 

Elise genom uttrycket "så typiskt oss tjejer". Aktiviteterna att "ena sekunden vara kompis 

med den" och "i nästa vara med en annan" samt att "titta snett på den" och att "vara sur på 

den" presenterar hon som ett kategoribundet beteende som hör samman med kategorin 

tjejer. Den stereotypa uppfattningen om tjejers svårigheter att vara fler än två tillsammans 

förskansas genom formuleringarna "alltid hade vi något på gång" och "så typiskt oss 

tjejer". 
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Tjejers oförmåga att umgås flera åt gången lyfter även en annan tjej, Vilda, fram. 

Vilda berättar att hennes lärare placerade henne i vad hon själv kallar "världens bästa 

grupp", gruppen som bestod av "fyra av dom tjejerna som alla ville vara med" och som 

"alla såg upp till". Men på grund av konflikter i gruppen så beslutade hon sig för att 

umgås med killarna istället eftersom de, enligt henne, var "mer naturliga" än tjejerna. 

Tjejerna sa "som vanligt" bara "taskiga saker", "frös ut" och "mobbade andra", vilket 

killarna inte gjorde utan de var "snälla". Att Vilda använder sig av uttrycket "som 

vanligt" tillsammans med de ovanstående mobbningshandlingarna tyder på att hon varit i 

liknande situationer tidigare där utfrysning och baktaleri förekommit. "Naturlig" och 

"snäll" är de egenskaper som enligt författaren utmärker kategorin killar och som skiljer 

dem från kategorin tjejer. Aktiviteterna att "säga taskiga saker", att "frysa ut" och att 

"mobba andra" presenterar hon som kategoribundna aktiviteter kopplade till kategorin 

tjejer. Genom att använda uttrycket "som vanligt" framställer Vilda beteendet som något 

normalt i tjejers sociala samspel. Uttrycket lyfter även indirekt fram hur det förväntas att 

tjejer baktalar, bråkar och fryser ut varandra. 

Även i Bellanders undersökning presenteras beskrivningar av hur tjejer fryser ut 

och baktalar ofta som kategoribundna aktiviteter som hör samman med kategorin 

tjejer (2015:125 f.). 

 
5.1.4 Förälderns röst 

I detta delavsnitt presenteras och analyseras två exempel på beskrivningar av kategorierna 

tjejer och killar utifrån förälderns röst.  

I exempel 12 återges en sekvens ur en text som handlar om hur berättarjagets mamma 

njuter av att vara singel efter separationen med berättarjagets pappa: 

 
12)    Ines: För några månader sedan så träffade pappa en tjej Anna. Det var kärlek vid första  

ögonkastet påster han. Men det vill han inte att jag skall berätta för mamma. Och nu väntar 
hon barn. Jag är glad för hans skull. Mamma har inte träffat någon ny, hon säger att hon 
njuter av att inte ha någon karl att ta hand om. 

 

Genom verben "njuter" och "ta hand om" i satsen "hon säger att hon njuter av att inte 

ha någon karl att ta hand om" framhäver Ines mamma explicit att hon trivs med att 

vara singel nu eftersom hon, under sitt föregående äktenskap med Ines pappa, 

troligtvis var den i familjen som fick dra det stora lasset hemma. I texten framgår det 

dock inte vad hon fick göra, men att det var krävande hushållssysslor lyfts tydligt 
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fram genom uttrycket "njuter". Ines mamma befäster således implicit de traditionella 

könsrollerna där kvinnan förväntas ta det större ansvaret för arbetet i hemmet. 

I följande textutdrag berättar Nora hur hennes tjejkompis inte tillåts gå ut sent på 

natten för att exempelvis träffa killar eftersom hennes föräldrar är rädda för att andra 

personer av samma bakgrund som dem ska sprida dåligt rykte om deras dotter: 

 
13)    Nora: Om hon fick då kunde hon följa med och fika mitt i natten, ut och gå med en hoper  

människor alldeles för sent eller titta på film hos någon kille. Detta tillåter inte hennes 
föräldrar. De är från Iran, och är rädda för att någon iranier ska prata illa om deras dotter. 

 

I texten lyfter Nora fram hur hennes tjejkompis föräldrar begränsar deras dotters liv 

eftersom de är rädda för att både dottern och de själva ska drabbas av dåligt rykte. Att en 

tjej är ute och träffar killar på natten förknippar Noras tjejkompis föräldrar med dåligt 

rykte, och deras rädsla för ryktesspridningen kopplar både Nora och föräldrarna indirekt 

till vanära. Genom att nämna tjejkompisens föräldrars hemland och ryktesspridarnas 

bakgrund tar Nora implicit avstånd från deras uppfattningar och värderingar. 

 
5.2 Killars kategorisering och konstruktion av kön 
I de kommande delavsnitten presenteras de beskrivningar som killarna i denna 

undersökning knyter till könskategorierna tjejer och killar i sina uppsatser. 

Beskrivningarna redovisas och analyseras utifrån vems röst, i Bakhtinsk mening, som är 

framträdande i killarnas berättelser, först utifrån elevens egen röst, därefter utifrån 

lärarens och den allmänna åsiktens röster och till sist utifrån förälderns röst. 

 
5.2.1 Elevens egen röst 

I detta avsnitt undersöks killars framställning av sig själva som killar och sig själva som i 

kontrast till tjejer. Genom att killarna använder sig av formuleringar som "killarna" och 

"alla tjejer" förmedlar deras uppsatser en uppfattning om att de sammanbinder 

egenskaper, aktiviteter eller beteenden med det ena eller andra könet. 

I många av de texter som är författade av killar presenteras och beskrivs rastaktiviteter 

och andra aktiviteter av ledigare slag som könsbundna: 

 
14)    Noah: Vi killar brukade spela fotboll medans tjejerna hoppade hopprep. 

 
15)    Nicholas: Flickorna hoppade hopprep och killarna spelade boll. 
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16)    Isak: Tjejerna jagade och killarna joggade för nästan alla gillade pussar och ville bli tagna. 
 
17)    Elias: I den åldern så sprang alltid alla tjejjer och jagade alla killar hela tiden. 

 

Samtliga textutdrag omfattar två tydliga könskategorier "killar" och "tjejer". I exempel 14 

och 15 förbinder textförfattarna, genom uttrycken "vi killar" respektive "killarna" samt 

"tjejerna" respektive "flickorna", aktiviteterna att "spela fotboll" och att "hoppa hopprep" 

med respektive kön. I de två andra textutdragen, som är formulerade av Isak och Elias, 

presenteras aktiviteten att "jaga" som förknippade med könskategorin tjejer. Killarnas 

aktivitet utmärks, i de två citaten, av att de snarare "blir jagade" av tjejerna. 

I tre av fyra exempel (exempel 15, 16, 17) kan man även se att textförfattarna 

distanserar sig från kategorin killar genom att använda formuleringarna "killarna" och 

"alla killar". I exempel 14 identifierar sig Noah däremot med kategorin killar genom 

uttrycket "vi killar". 

I utdraget nedan berättar Josef om hur han ofta umgicks med tjejer och gjorde "många 

barnsliga saker" tillsammans med dem: 

 
18)    Josef: Jag umgicks mycket med tjejer och gjorde många barnsliga saker till exempel  

 gungade och sjöng samtidigt. 
 

Författaren beskriver en tid som inträffar mot slutet av mellanstadiet. I texten framstår 

aktiviteten att "gunga och sjunga samtidigt" som en kategoribunden sysselsättning som i 

synnerhet tjejer på mellanstadiet ägnar sig åt, frånsett textförfattaren. Genom att Josef 

lyfter fram att den beskrivna rastaktiviteten var en av de "barnsliga saker" som han och 

hans tjejkompisar ägnade sig åt framhåller han indirekt att de själva också var barnsliga. 

Längre fram i texten, när han skildrar sina upplevelser från den senare delen av 

högstadiet, lyfter han själv fram att han var barnslig när han, tillsammans med tjejerna,  

"gungade och sjöng sammtidigt" på mellanstadiet: 

 
19)    Josef: Jag är fortfarande den glada, spralliga sånglärkan fast inte lika mesig kan man säga. 

 Till exempel när jag gungade och sjöng sammtidigt, om du förstår vad jag menar. 
 

Genom uttrycket "fast inte lika mesig" framhäver Josef explicit att aktiviteten att "gunga 

och sjunga samtidigt" var töntigt, och att han i och med detta också var töntig. 

Formuleringen tyder även på att författaren fortfarande ser sig själv som en "mesig" 

person då han än idag är "den glada, spralliga sånglärkan", men att han däremot inte är 
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lika mesig som förut som då när han exempelvis "gungade och sjöng sammtidigt" med 

tjejerna. 

Även i Bellanders studie berör eleverna mognad eller barnslighet i sina berättelser. I 

vissa fall ställs barnsligheten i relation till det motsatta könet, men i de flesta fall handlar 

texterna om reflektioner om den egna utvecklingen oavsett kön (Bellander, 2015:128). 

I citatet i exempel 20 berättar en kille om hur alla killar på mellanstadiet försökte 

skaffa sig en tuffare identitet eftersom det var "det tjejerna ville ha": 

 
20)    Jakob: Men jag vill komma ihåg att alla försökte skaffa sig en tuffare identitet. Det var ju  
         det tjejerna ville ha. Det var tufft att slåss och man skulle hälst ha en uppkäftig attityd. Jag  

 var ganska bra på att vara uppkäftig men blev istället killarnas favorit och inte tjejernas. 
 Jag kanske var lite för tuff. Kompisarna ville vara med mig för att jag vågade mycket. 

 

I citatet kategoriseras killar som "alla", "man", "killarnas" och "kompisarna" och tjejer 

som "tjejerna" och "tjejernas". För att ha en chans hos tjejerna, framhåller Jakob, måste 

han och de andra killarna dels slåss, dels besitta en uppkäftig attityd. Att slåss och att vara 

uppkäftig kan således beskrivas som aktiviteter som är kategoribundna till killar. Genom 

uttrycket "men blev istället" lyfter Jakob explicit fram att han kom att bli "killarnas 

favorit och inte tjejernas" eftersom han möjligtvis var "lite för tuff". Att vara alltför tuff 

var sålunda något som inte önskades av tjejerna. Berättarjagets instuckna "ju" i satsen 

"Det var ju det tjejerna ville ha" visar att tjejernas önskan om att killar ska besitta en tuff 

attityd är ett vedertaget faktum och skulle kunna vara ett exempel på att han har tagit över 

den allmänna åsiktens röst och gjort den till sin egen (jfr Igland & Dysthe, 2003:105).  

Även i följande citat belyses killars tuffhet där en kille skriver att han försökte vara 

"lite tuff" för att bli accepterad i killgänget: 

 
21)    Adrian: Jag försökte vara lite tuff för att bli tillräckligt accepterad. Det ledde till vissa nya  

 killkompisar, [...]. 
 

Egenskapen att "vara tuff" kopplas även i detta exempel till kategorin killar. Genom 

formuleringen "Det ledde till vissa nya killkompisar, [...]" framhåller Adrian att hans 

uppkäftiga attityd accepterades av vissa killar och att han på så sätt fick nya vänner. 

 

5.2.2 Lärarens röst 

I killarnas berättelser har jag hittat tre exempel på beskrivningar av kategorierna tjejer 

och killar som skrivits utifrån lärarens röst. 
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I utdraget nedan lyfter en kille fram hur hans idrottslärares könskategorisering leder 

till orättvist bemötande: 

 
22)    Alex: Kompisarna säger så här till mej: Mina lärare var orättvisa mot killarna men dom va  

 rättvisa mot tjejerna. Då håller man ju med om såklart. Visa gånge har det varit så ex: vi  
 skulle springa 4 km i tid i idrotten tjejernas tid var: 30 min killarnas: 23 min. Tjejerna kom  
 på ungefär 32 minuter eller mer t.o.m 40 minuter då sa han alltid bra gjort tjejer bra kämpat  
 berömde dom hela lektionen, medans vi killar kom några sekunder försent så gapade o  
 skrek han det var orättvis tycker jag. Det finns ju tjejer som springer tre gånger snabbare en  
 killar och dubbet så bra kondition. 

 

Exemplet visar att både Alex och hans kompisar har uppmärksammat lärarnas 

kategorisering av kön. Alex framhåller att lärarens uppdelning mellan tjejer och killar på 

idrotten både vad gäller springtiden och bemötandet vid målet, är orättvist. Det är dock i 

synnerhet kategoriseringens särbehandlande följder som han protesterar mot snarare än 

själva kategoriseringen, vilket framgår av meningen "Det finns ju tjejer som springer tre 

gånger snabbare en killar och dubbet så bra kondition". Att idrottsläraren ställer högre 

krav och förväntningar på kategorin killar än på kategorin tjejer framgår dels av de 

springtider som han satt upp för respektive kön, dels av hans bemötande när killarna 

kommit i mål. Genom användning av uttryck som "vi" och "vi killar" solidariserar sig 

Alex med det egna könet. 

I följande exempel lyfter ytterligare en kille, Enzo, fram lärares kategorisering av kön. 

Enzo beskriver hur hans lärare, i hans gamla skola, tyckte mer om flickorna för att de, till 

skillnad från pojkarna, var "snälla och duktiga": 

 
23)    Enzo: Vår lärare var ganska snäll men ibland inte alls. Han tyckte mer om flickorna, för  

 att de var snälla och duktiga. 
 

Av citatet framgår att de gånger som läraren inte var snäll, enligt eleven, var de gånger då 

han visade att han tyckte mer om flickorna. Hur han gjorde det nämns dock inte i texten. I 

exemplet står kategorierna "flickorna" och "oss killar" i opposition till varandra eftersom 

kategorin flickor explicit beskrivs som "snälla och duktiga" i förhållande till kategorin 

killar som implicit beskrivs som mindre snälla och duktiga. Det är dock oklart om det 

enbart var läraren som ansåg att flickorna var snälla och duktiga eller om det också var 

eleven själv som gjorde det: "Han tyckte mer om flickorna, för att de var snälla och 

duktiga". 
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I utdraget i exempel 24 berättar Mikael om hur han och de andra killarna i klassen i 

hans gamla skola i hemlandet inte fick leka tillsammans med flickorna fastän klassen till 

stor del bestod av tjejer: 

 
24)    Mikael: Man fick inte spela eller leka tillsammans med flickorna. Fast det var mest tjejer i  

 klassen. 
 

Genom formuleringen "fick inte" framhäver Mikael att det, i skolans verksamhet, fanns 

tydliga regler och restriktioner kring elevers lekar. Killarna skulle leka för sig och 

flickorna för sig. Uttrycket lyfter även implicit fram att det var personalen på skolan, 

kanske läraren eller någon annan verksam person, som satt upp detta krav. Det framgår 

dock inte vem eller vilka i texten. Genom användning av "man" istället för "vi killar" 

eller "vi" distanserar sig Mikael från kravet. Han använder uttrycket "fast" för att lyfta 

fram det märkliga i att han och de andra killarna inte gavs tillåtelse att leka med flickorna 

trots att "det var mest tjejer i klassen". 

I Bellanders undersökning lyfter flera elever också fram lärares kategorisering av kön 

där de påpekar hur lärarnas könskategorisering bland annat leder till orättvis bedömning 

samt bidrar till att förmedla en bild av tjejer och killar som olika vad gäller egenskaper, 

intressen och beteenden (2015:122 f.). 

 
5.2.3 Den allmänna åsiktens röst 

I killarnas berättelser blir föreställningen om gråt som könsbunden tydlig genom att flera 

killar lyfter fram att gråt inte är förenlig med kategorin killar. Exempelvis skriver en kille: 

 
25)    Benjamin: Tro inte att jag vill skriva detta, vem vill skriva om en svag liten pojke som  

 alltid grät... 
 

Genom att använda uttrycket "vem vill" befäster Benjamin en vedertagen stereotyp, att 

killar inte ska visa sig sårbara och ägna sig åt gråt eftersom det anses vara skamfyllt och 

omanligt. Med formuleringen "vem vill" menar Benjamin underförstått "ingen": Ingen 

skulle vilja skriva om en svag liten pojke som alltid grät. Det är dock oklart om eleven 

med uttrycket "vem vill" avser att hänvisa till båda könen, det vill säga till både killar och 

tjejer, eller enbart till killar. 

Föreställningen att killar inte ska visa känslor blir också tydlig i killarnas texter. En 

kille, som jag tilldelat det fingerade namnet Aksel, berättar hur stämningen var när han 
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gick sin sista dag på skolan. På tjejerna syntes det, enligt honom, att de var ledsna då 

exempelvis en av hans bästa tjejkompisar kramade om honom och sa att han måste höra 

av sig ibland. Vad gäller killkompisarna var de också ledsna, det visste han, men däremot 

visade de inte att de var det, i alla fall inte på samma sätt som tjejerna: "Hos killarna 

visste jag att dom var ledsna, men det visade inte dom". Att Aksel lyfter fram episoden 

tyder på att han själv har uppmärksammat att tjejer och killar är och beter sig på olika 

sätt. Han framhäver, genom formuleringen "men det visade inte dom", indirekt att det 

finns en norm kring hur kategorin killar ska vara och bete sig i och med att det bara var 

hans killkompisar som inte visade känslor när han gick sin sista dag på skolan och inte 

hans tjejkompisar. 

 
5.2.4 Förälderns röst 

I killarnas uppsatser har jag inte hittat några exempel på beskrivningar av 

könskategorierna utifrån förälderns röst. 
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6 Diskussion av analys och resultat 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet av den ovan genomförda analysen 

av kategoriseringen av kön i elevuppsatserna. Under diskussionens gång relateras 

resultatet till tidigare forskning och till de teoretiska utgångspunkter som använts i 

analysen av texterna.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram 

kategorisering och konstruktion av kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, 

lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns. Syftet har också varit att studera hur 

niondeklassarna förhåller sig till kategoriseringen av kön samt om det förekommer 

likheter och skillnader mellan hur tjejer respektive killar konstruerar könskategoriseringar 

utifrån materialets olika röster och hur dessa i så fall ut. 

Resultatet av elevuppsatserna visar att både tjejer och killar tydligt skriver fram att 

könskategorisering och sortering utifrån kategorierna tjejer och killar förekommer i 

skolan, vilket ligger i linje med Bellanders studie av elevtexter (2015:129). Av 

berättelserna framgår hur könskategorierna särskiljs och ställs i motsats till varandra, 

samt hur beskrivningarna av dem konstruerar normer för kvinnlighet och manlighet. 

Ibland är niondeklassarna klarsynta och opponerar sig mot både vedertagna mönster och 

när lärare sorterar och kategoriserar utifrån kön, men samtidigt är de inte alltid medvetna 

om sina egna stereotyper och väver in dem i sina texter. Detta resultat kan jämföras med 

Bellanders undersökning som visar att högstadieeleverna ibland reagerar inför vedertagna 

mönster och uppvisar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt när lärare sorterar och 

kategoriserar efter kön, medan de andra gånger själva accepterar stereotypa 

föreställningar om kön och väver in dem i sina uppsatser (2015:129). De beskrivningar 

som visar på hur lärarens röst tränger igenom i tjejernas och killarnas berättelser och 

kategoriserar niondeklassarna utifrån kön har alla ett drag av motstånd. Både tjejerna och 

killarna invänder explicit mot antingen själva sorteringen eller de särbehandlande följder 

den för med sig. Ingen högstadieelev anser att lärarnas handlingssätt på dessa punkter är 

att betrakta som positivt och något som gynnar deras egen upplevelse av att vara tjej eller 

kille. Även i Bellanders studie uppmärksammar flera elever lärares kategorisering av kön 

och protesterar mer eller mindre mot antingen själva kategoriseringen eller de följder den 

bringar (2015:122 f.). Vid jämförelse av pojkarnas och flickornas texter som jag klassat 

utifrån lärarens röst framkommer ytterligare en likhet: Både Denise och Alex lyfter fram 

idrottslärarens kategorisering av kön. I Denises fall rör det sig om att det mer eller mindre 
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alltid är killar som får välja fotbollslag på idrotten. Denise framhåller implicit att det är 

idrottsläraren som först utser två killar i klassen som lagledare för att sedan låta dem få 

välja lag. Vad gäller Alex påpekar han att lärarens höga krav och förväntningar på enbart 

kategorin killar är orättvist. Vid jämförelse mellan Denises och Alex textutdrag 

förekommer även en skillnad: I Denises citat är det tjejerna som blir orättvist behandlade, 

medan det i Alex text är killarna som blir det. 

I de utdrag som jag klassat som den allmänna åsiktens röst lyfter både flickor och 

pojkar explicit fram kategoriseringar av tjejer och killar genom att skildra det som de, 

liksom deras omgivning, betraktar som könsbundna aktiviteter, beteenden och 

egenskaper. I samtliga exempel bekräftar niondeklassarna stereotyperna genom att visa 

att de själva eller personer av samma kön som dem själva uppfyller det förväntade. I en 

av texterna sker bekräftelsen däremot också genom att en elev, Vilda, framhåller att hon 

själv är avvikare. I sin text lyfter Vilda fram att hon, på grund av konflikterna i 

tjejgruppen, beslutade sig för att vara med killarna istället eftersom de var "mer naturliga" 

än tjejerna. 

De beskrivningar som är skrivna utifrån den allmänna åsiktens röst visar också att 

tjejer och killar berör olika ämnen i sina texter. Eftersom eleverna skriver och berättar om 

sina erfarenheter av sin skoltid tar de upp situationer och händelser som de själva har 

upplevt. Exempelvis belyser killarna, Benjamin och Aksel, hur killar inte ska visa känslor 

och ägna sig åt gråt, medan tjejerna, Elise och Vilda, lyfter fram mobbning av olika slag 

och grad samt förmågan att umgås flera samtidigt. Att utfrysning, bråk och baktaleri är 

vanligt förekommande i tjejers sociala samspel belyser även flera flickor i Bellanders 

undersökning (2015:125 f.). 

Enligt Chodorow innebär upplevelsen av könsidentiteten för pojkarna i grunden 

avskiljning/olikhet, vilket innebär att bryta den omsorgsfulla, nära relationen med 

mamma, tjejkompisar och kvinnliga pedagoger, då de tidigt förstår att de ska bli något 

annat som krockar med de faktorer som förknippas med kvinnorna i deras närhet – "De 

ska bli män" (1995:222). Aksels textutdrag vari han framhåller att hans killkompisar inte 

visade känslor när han gick sin sista dag på skolan, men att hans tjejkompisar öppet 

gjorde det, kan kopplas till detta konstaterande. I hans beskrivning blir föreställningen att 

pojkar inte ska visa känslor tydlig genom tjejernas rakt motsatta agerande. Chodorows 

påstående kan således sägas stämma i detta fall. 

När det kommer till analysen av flickornas och pojkarnas texter som är formulerade 

utifrån deras egen röst visar resultatet att det förekommer fler skillnader än likheter i 
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materialet. Både tjejerna och killarna förbinder olika typer av aktiviteter med det ena eller 

andra könet genom att använda uttryck som "vi tjejer", "killarna" och liknande. Även i 

Hagren Idevall och Bellanders undersökning förknippas flickor och pojkar med olika 

rastaktiviteter (2014:62). Exempelvis presenterar en av tjejerna i min studie 

rastaktiviteterna att "hoppa tvist" och att "jaga" killar som förknippade med kategorin 

tjejer. Den senare aktiviteten sammanbinder även två killar med könskategorin tjejer. I 

analysen av textmaterialet framkommer även att elever av båda könen berör barnslighet 

och mognad i sina uppsatser. Oftast ställs barnsligheten i relation till det motsatta könet, 

men i en del fall, som i Josefs citat, tas också reflektioner om den egna utvecklingen upp. 

Detta resultat kan jämföras med Bellanders studie som också visar att tjejer och killar 

berör mognad eller barnslighet i sina berättelser. I Bellanders undersökning handlar dock 

texterna i högre grad om reflektioner om den egna utvecklingen än om det motsatta 

könets barnslighet (2015:128). 

Vad gäller förälderns röst så hittade jag inga exempel på beskrivningar av 

könskategorierna utifrån denna röst i killarnas texter, så en jämförelse mellan könen på 

denna punkt är således inte möjlig. Men gemensamt för tjejernas citat utifrån denna röst 

är att det i både Noras och Ines exempel görs invändningar. Nora protesterar indirekt mot 

de uppfattningar och värderingar som hennes tjejkompis föräldrar besitter. Ines mamma 

opponerar sig implicit mot de traditionella könsrollerna där kvinnan förväntas ta det 

större ansvaret i hemmet. Att kvinnor förväntas dra det stora lasset hemma lyfter även 

Hirdman fram genom att påpeka att hemmet, historiskt sett, varit kvinnans sfär, medan 

mannens sfär varit "den stora världen" (2001:123). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det både förekommer likheter och skillnader 

mellan tjejers och killars texter utifrån materialets olika röster. Min studie av elevtexter 

visar att niondeklassarna i många fall orienterar sig mot den ena av de två 

könskategorierna för att forma en egen könsidentitet. Detta sker vanligtvis genom 

pronomenbruk, till exempel: "Vi killar brukade spela fotboll [...]". Även i Hagren Idevall 

och Bellanders undersökning orienterar sig eleverna, genom pronomenbruk, mot den ena 

av de två kategorierna tjejer eller killar för att konstruera en egen könsidentitet (2014:63). 

Vidare visar analysen att kategorierna tjejer och killar ofta konstrueras som varandras 

motsatser i elevernas berättelser, och blir två tydligt åtskilda grupper som hålls ihop 

genom homosociala aktiviteter, till exempel då killarna spelar fotboll tillsammans och 

tjejerna hoppar tvist. I Hagren Idevall och Bellanders studie konstrueras de två 
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könskategorierna också som kontraster i niondeklassarnas texter, och blir två tydligt 

separata könsgrupper som hålls ihop med hjälp av homosociala aktiviteter (2014:61, 64). 

Om vi återigen studerar läroplanens formuleringar kring könsroller blir det tydligt att 

även om ambitionen är att skolan ska motverka könsmönster (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11, 2019:6) speglas denna ambition inte riktigt i 

de studerade elevuppsatserna. Viktigt att poängtera är dock att texterna skrevs år 2003 

och den nya läroplanen implementerades år 2011. Om resultatet beror på läroplanens 

implementeringsår eller på att skolorna inte tillräckligt aktivt arbetade med dessa frågor 

är således svårt att säga. Däremot finns all anledning för både lärare och 

skolorganisationer samt Skolverket att noga tänka igenom vad som aktivt görs för att 

dessa målsättningar ska ge resultat. Att formuleringarna finns med i läroplanen är 

positivt, men utan reflektion och ansträngning kommer de att fortsätta att vara just 

formuleringar i ett styrdokument och inte få någon verklig effekt både inom skolans värld 

och i samhället överlag. 

I likhet med eleverna i Bellanders undersökning (2015:130) uppvisar även 

niondeklassarna i min studie ett förhållningssätt som i de flesta fall är klartänkt och 

reflekterande och som borgar för möjlighet att utveckla den litteracitetsresurs som ett 

kritiskt tänkande innebär. Som påpekats i inledningen och i avsnitt 3.1 har läraren enligt 

läroplanen ett ansvar att inte bara utveckla elevers formella skrivförmåga utan även deras 

förmåga till kritiskt tänkande (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lgr 11, 2011:12–15, 2019:11–13). Därför gäller det, menar Bellander, att 

fånga de tillfällen som ges vid skrivande i skolan att låta eleverna syna föreställningar, 

värderingar och kategorisering av kön hos sig själva och i det samhälle som dagligen 

omsluter dem (2015:130). 

Enligt Bellander utgör niondeklassarnas egna berättelser ett ypperligt material att 

använda som underlag för diskussioner om omedvetna konstruktioner av könsmönster 

som kan vara nedvärderande för både tjejer och killar och begränsa elevernas framtida 

möjligheter (2015:130). Skrivundervisning som innehåller semantiska analyser där man 

avkodar de värderingar och uppfattningar som ligger kodade i könskategoriserande ord 

och uttryck kan, enligt Freebody och Luke, bidra till befrielse från förutfattade meningar 

som eleverna omedvetet tagit till sig och få dem att både kunna reflektera och skriva mer 

kritiskt (1990:13 f.). 

Inom elevtextforskning finns bara ett fåtal studier om likheter och skillnader i innehåll 

mellan tjejers och killars berättelser. Denna studie bidrar med kunskap till forskningen 
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om hur tjejer respektive killar konstruerar könskategoriseringar utifrån materialets olika 

röster samt hur de förhåller sig till kategoriseringen av kön. Undersökningen kan 

förhoppningsvis även bidra med en grund för vidare studier av ämnet, där exempelvis 

andra röster också kan inkluderas i analysen av elevtexterna eller där elevtextanalyser kan 

kompletteras med kvalitativa intervjuer av såväl elever som lärare för att studera 

intentionerna hos respektive grupp vad gäller konstruerandet av könskategoriseringar i 

såväl texter som i klassrummet.  
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