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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats har genom en observationsstudie av 28 elever i en grundskoleklass i årskurs 

7 i en svensk skola undersökt interaktionella praktiker mellan elever, detta ur ett genusperspektiv. 

Studien har fokuserat på de interaktionella praktiker som bidrar till genuskonstruktion och 

genusifrågasättande, samt skapandet av feminina och maskulina genuspositioner i vardaglig 

interaktion på en skola. Avslutningsvis behandlar även studien frågan om deltagarna orienterar sig 

mot en könsmaktsordning eller ej, och hur den i så fall organiseras interaktionellt.  

Studien visar att elever och lärare både orienterar mot och skapar genuspositioner inom ramen 

för följande interaktionella praktiker: 1) organisation av utmanande handlingar, 2) organisation av 

det offentliga rummet, 3) störande av ordning, 4) den interaktionella organisationen av affektiva 

handlingar. 

Inom ramen av ovan nämnda tema påvisar studien flera exempel på interaktionella praktiker 

som är genuskonstruerande, genusnormerande samt genusifrågasättande. Bland annat intar 

pojkar det offentliga rummet i större utsträckning än flickor, vilket kan tänkas vara en 

interaktionell praktiker som är genusnormerande. Studien påvisar även hur feminina samt 

maskulina genuspositioner skapas i klassrumsinteraktionen, bland annat genom hur pojkarna 

distanserar sig från kvinnligt kodat beteende genom att förlöjliga det. Vidare orienterar sig 

studiens deltagare mot en könsmaktsordning i vardaglig interaktion på skolan, vilket går i linje 

med tidigare forskning. Studiens deltagare befäster bland annat hierarkiseringen av 

könsmaktsordningen genom att pojkarna vid återkommande tillfällen osynliggör flickorna som 

samtalspartners.  

Föreliggande studie avslutas med en diskussion kring ovan nämnda resultat, i ljuset av tidigare 

forskning. 

 

Nyckelord: Genus, socialt konstruerade könsroller, klassrumsinteraktion, interaktionella 

praktiker.  
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1. Inledning 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framhålls det hur skolan medvetet ska 

främja kvinnor och mäns lika rätt och skyldigheter. Vidare understryks det hur skolan ska arbeta 

för att motverka traditionella könsroller, samt det faktum att hur elever blir bemötta formar deras 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt, och hur varje enskild skola har ett ansvar för 

att motverka detta.  

Ett av de övergripande målen i läroplanen är även att främja demokrati på så sätt att varje 

elev ska få en skolgång som utvecklar dennes förmåga att ta ett personligt ansvar och delta i 

samhällslivet.1  

Mot bakgrund av innehållet i denna läroplan kan det finnas intresse i att undersöka hur genus, 

det vill säga socialt konstruerade könsroller, skapas, upprätthålls samt ifrågasätts av elever i 

klassrummet i en svensk grundskola. Enligt läroplanen ska undervisningen i svensk skola utveckla 

elevers förmåga att ta ett personligt ansvar i att leva efter grundläggande värderingar. Det kan 

tänkas att viljan att uppnå jämställdhet samt oviljan att ordna orientera sig mot makthierarkier 

med avseende på kön tillhör dessa grundläggande värderingar. I ljuset av detta kan det således 

vara intressant att undersöka om klassrumsklimatet på en svensk grundskola skapar 

förutsättningarna för detta eller ej.    

2. Begreppsutredning 

Nedan följer en begreppsutredning på centrala begrepp som kommer att användas uppsatsen 

igenom. Det kan tänkas att en begreppsutredning skulle vara mer passande som en del av de 

teoretiska utgångspunkterna eftersom det är under det delkapitlet som begreppsutredningar 

vanligtvis brukar finnas. Begreppen används emellertid i samtliga avsnitt innan de teoretiska 

utgångspunkterna presenteras. För att undvika missförstånd och ge klarhet i vad varje begrepp 

åsyftar följer begreppsutredningen här nedan.  

Genus: Kulturella föreställningar om skillnaden mellan könen. Introducerades i svenska språket 

på 1980-talet av Yvonne Hirdman och har sedan dess utvecklats och utretts. Det bör påpekas att 

somliga falanger inom feminismen är än idag oense om dess betydelse. Den rådande betydelsen 

är emellertid att föreställningar om kvinnligt och manligt är kulturellt och socialt skapade, och 

således inte helt oproblematiskt sprungna ur biologin.2 

Kön: Till skillnad från genus som är kulturellt skapat är kön format ur biologin.3  

Etnometodologi: En teoretisk utgångspunkt, vilken innebär att samhället och dess normer 

ständigt måste skapas och reproduceras av dess medlemmar, genom de metoder och praktiker som 

                                                 
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (2011) s. 8. 
2 Ambjörnsson, (2003) s. 11. 
3 Högdin, (2007) s. 18. 



 

 2 

medlemmarna använder för att organisera sin gemensamma sociala tillvaro, d.v.s. genom 

kommunikation och interaktion.4    

Social konstruktion: Föreställningar om kvinnligt och manligt uppfattas som socialt och kulturellt 

skapade, snarare än biologiskt givna. Detta innebär att det krävs en ständig upprepning för att 

återskapa dessa sociala konstruktioner, vilket betyder att genus inte är ett statiskt tillstånd. Det 

krävs således en oavbruten process där alla i den sociala konstruktionen upprätthåller den.5   

Socialt konstruerade könsroller: Den äldre benämningen på genus, att det är sociala strukturer som 

skapar kvinnligt och manliga roller, och det är sociala strukturer som sätter ramarna för vad som 

är socialt accepterat att handla samt att vara inom en könsroll.6   

Genusordning/genussystemet: Den feministiska samhällsanalys som visar på dikotomin och 

hierarkin mellan könen, en samhällsordning där kvinnan oftast benämns som det andra könet. 

Detta betyder att det finns en struktur av ojämlikhet mellan könen inom alla samhällsområden 

där kvinnor förtycks i egenskap av att de är kvinnor.7 Genus, d.v.s. socialt konstruerade 

könsroller, bidrar till en maktordning relaterad till kvinnligt och manligt, vilken är kulturellt och 

socialt skapade.8 Brukar ibland även benämnas som samhällsordningen patriarkatet.9  

3. Bakgrund 

I första kapitlet av Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, framgår det att varje skola har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsroller. Jämställdhet är ett av skolans övergripande mål, och 

läroplanen förespråkar en skola som medvetet främjar flickors/kvinnors och pojkars/mäns lika 

möjligheter. Hur varje elev bemöts, bedöms samt uppmuntras i skolan formar hens uppfattning 

om vad som är kvinnligt och manligt. Varje skola har således kravet att motverka dessa socialt 

konstruerade könsroller.10  

I Gy11 är jämställdhet en viktig grundtanke som genomsyrar alla ämnesplaner. I dess första 

kapitel Skolans värdegrund och uppgifter nämns bland annat att skolan medvetet och aktivt ska främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Alla elever ska uppmuntras till att utveckla sitt 

intresse i alla riktningar, oberoende av elevens kön samt utan fördomar om vad som är typiskt 

kvinnliga och manliga intressen. Vidare redogör Gy11 för hur varje gymnasielärare ska ha ett 

                                                 
4 Norrby (2014) s. 34. 
5 Ambjörnsson, (2003) s.12. 
6 Magnusson & Marecek, (2010) s. 68. 
7 Gemsöe, (2014) s. 83. 
8 Gemzöe, (2014) s. 81.  
9 Gemzöe, (2014) s.83. 
10 Lgr11, s. 8. 
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jämställdhetsperspektiv i upplägg och innehåll av varje lektion, samt genomförande av varje 

lektion.11   

Genus är ett mycket omdiskuterat område, inte minst inom skolans värld. Som påvisas ovan 

finns det styrdokument från Skolverket som styrker tanken om en jämställd skola som motverkar 

traditionella könsroller. Samhällsdebatten om genus är mycket aktuell, samtidigt som dess 

frågeställningar inte sällan uppfattas som mycket kontroversiella. Både i media och i andra forum 

diskuteras genus flitigt, bland annat i ljuset av den så kallade arv/miljö-kontroversen, om lika lön 

för lika arbete, om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser, om införande av det könsneutrala 

pronomen hen i det svenska språket, om att lagstadga delad föräldraledighet, om frågeställningen 

om feminismen ”har gått för långt”, om patriarkatets existens, samt om partiet Feministiskt 

Initiativ med den högst feministiska agendan. Detta är endast ett axplock av den fortfarande 

växande genusdebatten som genomsyrar nästan alla institutioner i dagens samhälle.  

Med utgångspunkt i detta ämnes aktualitet, samt inom kontexten skolans värld, syftar denna 

uppsats till att belysa skapande, upprätthållande samt ifrågasättande av genus inom skolan. 

Eftersom skolan inte endast är en plats för kunskapsinhämtning, utan även identitetsskapande för 

den yngre generationen i samhället,12 kan det finnas intresse i att undersöka hur denna centrala 

mötesplats i unga människors sociala liv påverkar dem. Med avstamp i Ambjörnssons avhandling 

I en klass för sig (2003), som belyser hur tjejers socialt konstruerade könsroll skapas, upprätthålls 

och utmanas i det svenska gymnasieklassrummet ämnar därför denna studie att belysa liknande 

dimensioner – denna uppsats syftar emellertid till att undersöka dessa sakförhållanden på en 

grundskola, och dessutom att jämföra flick- samt pojkgenus med varandra. Föreliggande studie 

syftar således till att öka kunskapen om konstruktionen av genus i interaktion elever emellan i ett 

klassrum på en grundskola i Sverige. Studiens frågeställningar är således: Vilka interaktionella 

faktorer bidrar till att skapa, upprätthålla samt ifrågasätta genus i klassrummet i 

klassrumsinteraktion avseende elever samt lärare? Skapas och upprätthålls feminina samt 

maskulina genuspositioner i klassrumsinteraktionen, och i så fall hur? Samt orienterar deltagarna 

mot en hierarkisk ordning mellan olika genuspositioner i klassrummet, d.v.s. en 

könsmaktsordning, och hur organiseras den i så fall interaktionellt?  

                                                 
11 Gy11, s. 6. 
12 Ambjörnsson, (2003) s. 31.  
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4. Litteraturöversikt 

    4.1 Tidigare forskning - Hur genus skapas, ifrågasätts och upprätthålls i skolan 

Sveriges skola har genom tiderna varit mycket involverad i hur genus och genussystemet har 

skapats och återskapats.13 Det var endast pojkar som var välkomna in i utbildningssystemet under 

folkskolans framväxt under 1800-talet, och när även flickor fick beträda skolans arena ett halvt 

sekel senare var undervisningen könsuppdelad, detta med bland annat anledning av att flickor ej 

ansågs vara i behov av exempelvis ekonomiundervisning.14 Genom att se till historien och de 

olika styrdokumenten som har tillhandahållits skolan genom tidens gång finns det åtskilliga 

exempel på hur skolväsendet har påverkat skapandet samt reproduktionen av genus.15  Exempel 

på detta är bland annat hur 1918 års skolkommitté föreskrev hur flickor borde skyddas från 

intellektuell överansträngning.16   

Vidare exempel på hur skolan varit involverad i genus och genussystemets upprätthållande är 

exempelvis hur svensk utbildningspolitik propagerade för samkönad undervisning under 1960- 

samt 1970-talet, men att samma utbildningsnämnd 20 år senare framhöll vikten av kognitiva och 

psykologiska skillnader mellan flickor och pojkar, och hur undervisningen därför bör 

könsanpassas.17  I boken Genus och kultur i psykologi,18 vilket är en forskningsantologi med 

empiriskt baserade artiklar, samt med redogörelse för teoretiska artiklar, framhävs det hur 

könsanpassad undervisning bland annat har påverkat skolan genom att den har återupplivat den 

förlegade tanken om hur matematikundervisningen borde könsanpassas. Pojkar ansågs var bättre 

lämpade för matematik än flickor på grund av psykologiska skillnader, vilket gav följden att 

pojkar och flickor behandlades olika i skolsystemet.19 Att pojkar av naturen ska vara bättre på 

matematik än flickor har senare visat sig inte stämma, men det har givit en effekt på de 

förväntningar som både lärare och föräldrar har på eleverna. Förväntningarna varierar beroende 

på elevernas kön.20 Forskning har visat att genom sociala konstruktioner förväntar sig än idag 

både lärare och föräldrar att flickor kommer att prestera sämre i matematikämnet än pojkar.21 

Detta till trots att flickor oftast presterar bättre än pojkar i skolan, flickor har bättre snittbetyg än 

pojkar i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa.22 23 Sociala konstruktioner som genus har 

således skapats och upprätthållits i skolan.  

                                                 
13 Tallberg Broman, (2002) s. 9 & s. 120.  
14 Tallberg Broman, (2002) s. 121. 
15 Weiner & Berge, (2001) s. 9. 
16 Tallberg Broman (2002) s. 9. 
17 Weiner & Berge, (2001) s. 9. 
18 Magnusson & Marecek, (2010)  
19 Magnusson & Marecek, (2010) s. 30. 
20 Magnusson & Marecek, (2010) s. 35. 
21 Magnusson & Marecek, (2010) s. 31. 
22 Tallberg Broman (2002), s. 147. 
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Ytterligare exempel på hur skolor inte motverkar traditionella könsroller, alltså genus, och 

därför skapar förutsättningar för hur genus kan skapas och upprätthållas i klassrumsinteraktion är 

hur lärare på gruppnivå kommunicerar på olika sätt med elever beroende på elevens kön. En 

metastudie gjord på 32 noga utvalda studier, med inklusionskriterier som nämns nedan,24 

avhandlar hur forskningen kring detta ser ut. Forskningen är till viss del tvetydig, men har 

emellertid till stor del visat på att lärare kommunicerar mer med pojkar än med flickor under och 

efter lektionstid, både verbalt och icke-verbalt.25 En av de få studier som antyder att flickor och 

pojkar får lika mycket samt samma typ av uppmärksamhet från läraren är en observationsstudie 

gjord på 32 förskolelärare och 38 lågstadielärare. Resultatet visade att förskolelärarna inte hade en 

signifikant skillnad i sin respons till elever, oavsett kön. Samma studie visade emellertid att 

lågstadielärarna responderade olika till sina elever beroende på elevens kön.26  

Ovan nyss nämnda forskning har emellertid blivit motbevisad flertalet gånger, bland annat av 

en observationsstudie som följt 18 lärare under deras lektioner, där resultatet visade hur pojkar 

fick mer uppmärksamhet från läraren, samt att de fick både mer positiv samt negativ respons från 

lärare.27 Detta går i linje med tidigare forskning, som har påvisat hur lärare på gruppnivå 

kommunicerar mer med pojkar än med flickor.28 Det som emellertid bör påpekas är dikotomin 

mellan positiv och negativ förstärkning som läraren ger eleven, det vill säga vilken typ av 

kommunikation eleven mottar. Samma metaanalys som nämns ovan angående lärares 

kommunikation med elever har visat att lärare kommunicerar i mer negativa ordalag med pojkar 

än med flickor, men att flickor samtidigt inte heller får mer positiva 

kommentarer/kommunikation från läraren än vad pojkar får.29 Detta i kombination med att 

pojkar får svara på signifikant fler frågor än flickor30 skapar slutsatsen att pojkar får i jämförelse 

med flickor både synas och höras mer i klassrummet, med hjälp av hur läraren riktar sin 

uppmärksamhet.  

Vidare gjordes det en enkätundersökning avseende flickor och pojkars olika utgångspunkter 

till skolan på 1193 elever i årskurserna 7 till 9 i fyra olika svenska grundskolor som undersökte 

elevernas inställningar och engagemang till skolan. Med 51 % flickor och 49 % pojkar visade 

undersökningen hur flickor hade ett signifikant högre engagemang i skolan.31 Detta engagemang 

                                                                                                                                                         
23 Högdin, (2007A), s. 293. 
24 Varje studie skulle vara referentgranskad, publicerad efter 1970, innehålla kvantitativ data, utgå från 

empiriska observationer med lärare- elev interaktioner, använda specifika kodningssystem i sin analysering av 

data, delge information om informanternas kön samt att datainhämtningen måste ha skett i ett pedagogiskt 

sammanhang. De 32 studierna som användes i metaanalysen valdes noga ut från 127 studier där alla hade 

liknande sökord, där de som ej platsade i metaanalysen med avseende på ovan kriterier valdes bort. Jones & 

Dindia (2004), s. 452.  
25 Jones & Dindia (2004), s. 443. 
26 Merret & Wheldall (1992), s. 73. 
27 Swinson & Harrop (2009), s. 520. 
28 Swinson & Harrop, (2009) s. 517. 
29 Jones & Dindia (2004), s. 443.  
30 Swinson & Harrop, (2009) s. 517. 
31 Högdin, (2007A), s. 298. 
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kan ses som en av de främsta anledningarna till att flickor når högre betyg än pojkar.32 Som 

nämns ovan har flickor högre betyg än pojkar i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa.33 34 Det 

kan emellertid tyckas paradoxalt att flickor får högre betyg samtidigt som pojkarna får mer 

uppmärksamhet och tar större talutrymme, med detta kan således, till viss del, förklaras av 

flickornas större engagemang.35 Högdin, forskaren till studien, anser att en ytterligare dimension 

till detta är hur flickornas flitighet och pojkarnas bristande engagemang konstruerar och 

upprätthåller den hierarkiska delen av genussystemet.36 Som nämns ovan är skolan inte enbart en 

plats för kunskapsinhämtning, utan även ett offentligt rum med plats för identitetsskapande för 

eleverna.37 Flickorna är underordnade pojkarna i den sociala hierarkin, samtidigt som ambitiösa 

pojkar blir underordnade de icke-ambitiösa pojkarna.38  

4.2 Språkliga olikheter i socialt konstruerade könsroller/genus 

En metaanalys skapad på inrådan av dåvarande Högskoleverket (nuvarande Universitets- och 

högskolerådet) har visat att skolan är en institution där män språkligt dominerar det offentliga 

rummet vid en jämförelse med kvinnor. Till skillnad från ovan presenterande forskning visar den 

att pojkar får två tredjedelar av talutrymmet som står till förfogandet för elever, och flickor en 

tredjedel.39 Metaanalysen visar att pojkar får mer uppmärksamhet från läraren och får svara på 

fler frågor, och när en lärare gav lika mycket talutrymme och uppmärksamhet till både pojkar och 

flickor fick läraren uppfattningen av att hen gav 90 % av talutrymmet till flickorna.40 Denna 

uppfattning om att flickorna tar nästan hela talutrymmet när det egentligen är lika uppdelat kan 

tänkas vara orsakad av den stereotyp som påvisar att kvinnor ej ska delta i det offentliga 

samtalet.41 Metaanalysen visade även på longitudinell forskning som åskådliggjorde hur pojkar 

fick mer uppmärksamhet än flickor från förskoleklassen och vidare genom skolgången. Detta 

gjorde således att flickorna lärde sig vara tysta. Eftersom flickorna visade starka tendenser på 

spontantal samt utnyttjande av det offentliga talutrymmet innan de hade socialiserats in i sitt 

genus indikerade analysen att flickorna ej blev tysta av socialisation i hemmet, utan att de blev 

tysta för att de ignorerades av läraren.42   

I vidare avseende angående kommunikation och skillnaden mellan kvinnor och män är att 

män ofta använder kommunikation, både verbal- och icke-verbal sådan, till att befästa dominans i 

                                                 
32 Högdin, (2007A), s. 306. 
33 Tallberg Broman (2002), s. 147. 
34 Högdin, (2007A), s. 293. 
35 Högdin, (2007A), s. 293. 
36 Högdin (2007A) s. 293. 
37 Ambjörnsson, (2003) s. 31. 
38 Högdin (2007A) s. 293. 
39 Nordenstam, (2003) s. 23. 
40 Nordenstam, (2003) s. 24. 
41 Nordenstam, (2003) s. 24. 
42 Nordenstam, (2003) s. 25  
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ett hierarkiskt system. Vidare så vill män gärna kommunicera strukturerat och utan intimitet.43 

Kvinnors kommunikation står i kontrast med detta, eftersom den gärna främjar intimitet i 

samband med kommunikation, samt är emotionellt engagerad i samtalet.44  

 Kommunikation är emellertid mer än bara tal och en stor del av den icke-verbala 

kommunikationen är exempelvis nickningar. Genom nickningar uppmuntras talaren, vilket gör 

nickningar till en vital del av interaktionen mellan två eller flera personer. En studie som gjordes 

på universitetsstudenter i USA har visat att kvinnliga och manliga studenter nickade lika mycket 

till universitetsläraren, samtidigt som kvinnliga studenter nickade mer till sina medstudenter än 

vad de manliga studenterna gjorde.45 På samma sätt som nickningar är icke-verbal 

kommunikation som uppmuntrar talaren är så kallade stödsignaler av samma natur. Dessa 

stödsignaler är korta inslag från mottagaren i samtalet, vilka i svenska språket brukar vara ”hmm”, 

”jaa” och ”åh”. Forskning har visat att kvinnor använder sig i större utsträckning av stödsignaler 

jämfört med män, och att kvinnor tolkades vara mer emotionella i sitt språkbruk av stödsignaler 

än män.46   

4.3 Feminina samt maskulina genuspositioner 

Det kan tänkas vara av värde att påpeka att flertalet psykologi- samt genusforskare anser att 

feminina samt maskulina genuspositioner inte är preciserade eller fixerade, utan är en följd av 

kulturella och sociala förändringar.47 Eftersom feminina samt maskulina genuspositioner är 

kulturellt skapade föreställningar krävs det en ständig upprepning för att återskapa denna sociala 

konstruktion, vilket betyder att genus ej är ett statiskt tillstånd.48 Detta påpekas då föreliggande 

studie utgår från hur dagens forskning ser ut i dagsläget, med förbehåll för att det ej behöver 

genomsyra alla forum i samhället, att detta inte behöver avse alla individer i samhället samt att, 

som nämns ovan, påpeka att det är föränderligt. 

Som nämns ovan avhandlar boken I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson (2003) hur den 

socialt konstruerade könsrollen tjej upprätthålls och utmanas av tjejer på gymnasiet. Ambjörnsson 

har genom en etnografisk studie följt ett trettiotal tjejer ur två olika program på samma 

gymnasieskola – samhällsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Ambjörnsson har 

sammanfattat studien under syftet och frågeställningen ”Skapas feminina genuspositioner inom 

ramarna för en heteronormativ ordning?” samt ”Mer specifikt har jag kommit att röra mig kring 

skapandet av femininet […] Hur blir man tjej? Hur skapas, upprätthålls, ifrågasätts och 

                                                 
43 Helweg‐Larsen, Cunningham, Carrico, & Pergram, (2004) s. 358 
44 Helweg‐Larsen et al. (2004) s. 358 
45 Helweg‐Larsen et al. (2004) s. 358  
46 Norrby, (2014) s.17. 
47 Magnusson & Marecek (2010) s. 76 
48 Ambjörnsson, (2003) s.12. 
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förhandlas den tjejerna emellan?”.49 Denna tidigare forskning är således högst aktuell för 

föreliggande studie. Ambjörnsson åskådliggör hur feminina genuspositioner skapas i 

klassrummet, bland annat genom att uppmärksamma skillnader mellan tjejerna som studerar 

samhällsinriktningen, fortsättningsvis refererade till som S-tjejerna, och tjejerna som studerar 

barn- och fritidsinriktningen, fortsättningsvis refererade till som BF-tjejerna. Studien redogör 

redan i inledningskapitlet hur S-tjejerna upprätthåller den socialt konstruerade könsrollen tjej, 

samtidigt som BF-tjejerna i större utsträckning utmanar den. Ambjörnsson redogör för, i ljuset av 

annan genusforskning, hur den normativa femininiteten till stor del är strukturer av känslor, där 

ibland uppvisande av glädje, empati, inlevelse och måttfullhet. Inom samma område är således 

bland annat uppvisande av ilska ett sätt för en tjej att utmana genus eftersom det konstruktet ej 

ingår inom ramen för att vara tjej. Detta påvisar bland annat S-tjejerna när de i ett samtal med 

Ambjörnsson uttrycker hur lätt det är att alltid vara glad och tillmötesgående med andra, men hur 

svårt det är för dem att uttrycka ilska. 

Ambjörnsson avhandlar även hur talutrymmet är fördelat i klassrummet mellan tjejerna och 

killarna. I hennes studie angående de elever som studerar samhällsprogrammet pratar tjejerna och 

killarna ungefär lika mycket, men de uttalade sig på olika sätt. Tjejerna svarade oftast mer 

enstavigt på direkta frågor, samtidigt som killarna tog ordet och delade gärna med sig av sina 

personliga åsikter.50 Att tjejer tar mindre plats inom talutrymmet i det offentliga rummet är 

återkommande fynd i klassrumsforskning med genusperspektiv,51 vilket även ovanstående 

forskningsöversikt har visat. 

Vidare visar Ambjörnsson att tonårsfnitter är kontinuerligt förekommande hos tjejerna hon 

observerar. Ambjörnsson avser inte att reproducera en nidbild av tonårsfnittret, utan yrkar på att 

fnittret är en del av hur tjejerna utmanade normen av att vara tjej. Hon menar att en av 

hörnstenarna till genus tjej är att vara ordningsam, flitig och välanpassad, och en stor del av detta 

inom klassrummets fyra väggar är att lyssna på läraren under lektionstid. Att istället ägna sig åt 

tonårsfnitter blir således ett sätt för tjejerna att utmana de ramar de har att röra sig inom genus 

tjej.52 Genom tonårsfnittret införlivar de en parodi på stereotypen tjej och förväntningarna på 

deras egna normativa femininitet. Detta skapar, enligt Ambjörnsson, multipelt seende, vilket betyder 

att personen ironiserar över sin egen stereotyp och därför även utmanar den.53  

Ytterligare en studie som avhandlar skapandet, upprätthållandet och utmanandet av den social 

konstruerade könsrollen tjej i klassrummet är den vetenskapliga artikeln Elementary School Girls And 

                                                 
49 Ambjörnsson (2003) s. 11. 
50 Ambjörnsson (2003) s. 60. 
51 Ambjörnsson (2003) s. 61. 
52 Ambjörnsson (2003) s. 73. 
53 Ambjörnsson, (2003) s. 75. 
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Heteronormativity; The Girl Project.54 Artikeln redogör för en studie som genomfördes på en 

grundskola där syftet med studien var att granska hur fem- till nioåriga flickor skapar och 

vidmakthåller genus, detta främst inom institutionen skolan. Utgångspunkten för studien var att 

belysa ämnet från flickornas synvinkel, och för att åstadkomma detta genomfördes det 

gruppintervjuer. Dessa gruppintervjuer visade bland annat hur nästan alla flickor hade den 

heterosexuella förälskelsen som ett stort intresse. Vidare visar artikeln på hur flickorna triggar 

varandra till ett inferno av skrik och skratt när de pratar om sina förälskelser, vilket författarna till 

studien analyserar vara ett uppror mot vuxenvärldens förbud mot att barn inte får närma sig en 

sexualiserad diskurs. De vill påvisa att flickorna gör detta för att de försöker utföra den 

heterosexuella normativiteten.55  

En studie som avhandlar upprätthållandet av både den socialt konstruerade könsrollen tjej 

samt den socialt konstruerade könsrollen kille är Childerns Gender Stereotypes Through Drawings of 

Emotional Faces. 172 skolbarn, 74 pojkar och 98 flickor, i åldrarna sex till åtta år fick efter en 

historia rita hur karaktären i historien kände sig. Historien hade två olika scenarion, och de kunde 

antingen tolkas att karaktären var ledsen eller arg. Forskningen visade på hur pojkarna signifikant 

mer är flickor valde att rita scenariot där karaktären i historien blev arg.56 Ännu en studie gjord på 

pojkars känsloutrymme i klassrummet är en observationsstudie gjord på 601 andraklasselever, 

303 flickor 298 pojkar.57 Forskningens slutsats var att pojkar uttrycker mer ilska än flickor, både 

genom ansiktsuttryck, verbal kommunikation samt icke-verbal kommunikation.58  

Rapporten Kön, utbildningsmiljöer och prosocial utveckling som skrivits på inrådan samt finansierats 

av Skolverket gjorde en longitudinell undersökning på 20 barn, från dagis och första året i 

grundskolan. Undersökningen innefattade observationer, intervjuer med barnen, 

enkätundersökning med lärarna samt lärarskattningar. Resultatet visade bland annat hur barnen 

själva väljer att könssegregera sig under både lek och lektionstimmar, men att även lärare samt 

material i förskola och skola könssegregerar barnen. Att barnen aktivt väljer att stå vid den krets 

där dess egen könstillhörighet är anser sig författarna till studien beror på barnets föreställning 

om var hen hör hemma.59 Vid frågan om varför barnen inte könsintegrerar sig med varandra i 

leken svarade pojkarna att flickorna var tråkiga att leka med, och flickorna svarade att pojkarna 

tyckte att dem, d.v.s. flickorna, var larviga samt att pojkarna störde dem i deras lek.60  

                                                 
54 Mayers & Raymond (2010)  
55 Mayers & Raymond (2010), s.184. 
56 Brechet, (2013), s. 378. 
57 Hubbard, (2001), s. 1436.  
58 Hubbard, (2001), s. 1436. 
59 Hägglund, & Öhrn, (1992), s. 21.  
60 Hägglnd & Öhrn (1992), s. 52. 
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Forskningen visade även hur flickor var mer prosociala än pojkar, det vill säga att dela med sig, 

vara empatiska, visa sympati och hjälpa de som behövde hjälp. Detta ger således resultatet att 

flickor hjälper läraren att upprätthålla en lugn klassrumssituation när ordningen störs av 

pojkarna.61 På samma tema visade forskningen att det vanligtvis är en pojke/flera pojkar som tar 

upp utrymmet i klassrummet, både verbalt och fysiskt.62 Författarna till studien menar på att 

pojkarna stör ordningen på grund av att de vill skapa en gränsdragning mot flickgenus. Lärarna 

var till största del kvinnor, och flickorna var deras ”hjälpredor”. Pojkarna skapade således en 

gräns mot det feminina genom att störa klassrumsverksamheten.63  

4.4 Teoretiska utgångspunkter – Samtalsanalys  

Föreliggande studie ämnar undersöka vardaglig interaktion i skolan. De teoretiska 

utgångspunkterna samtalsanalyserna kommer att utgå från är dialogisk teori vilken kommer 

förklaras närmre nedan, samt de teoretiska aspekterna av analysmetoden Conversation Analysis, 

vilken även brukar förkortas och kallas för CA. 

Dialogism, d.v.s. dialogisk teori, erbjuder ett teoretiskt analysverktyg för att förstå 

kommunikation och meningsskapande av autentisk interaktion, vilket denna studies data består 

av.64 Dialogism och dialogisk teori har utvecklats sedan 80-talet och har numera flera 

komponenter, och den som kan tänkas vara av intresse för denna studie är de mer samtida 

begreppen kommunikativa verksamhetstyper samt verksamhetsteorin. Kommunikativa 

verksamhetstyper konstrueras delvis i de normer och förväntningar som de som deltar i samtalet 

gör sig till föremål för.65 Verksamhetsteorin är det teoretiska ramverk där analysen av samtalet 

sträcker sig längre än endast den lokala samtalskontexten, utan ser även till den sociokulturella 

konstruktionen,66 vilket i denna uppsats är den sociokulturella konstruktionen genussystemet. 

Verksamhetsteorin vidgar alltså analysen och ser det enskilda samtalet i en större kontext, vilket 

kan tänkas vara av vikt för föreliggande studie. Det kan således tänkas att verksamheten för 

denna uppsats, skolans vardagliga interaktion, utgör en plats där studiens deltagare organiserar sin 

gemensamma sociala samvaro delvis genom något som skapas ”där och då” av deltagarna, 

samtidigt som det även är något som tas över från tidigare liknande situationer och från olika 

kulturer i svenska skolor, d.v.s. verksamhetstypens tradition. Det bör emellertid påpekas att 

föreliggande studie endast kan diskutera kring en lokal genusordning, vilket inte inkluderar en 

övergripande genusordning i alla Sveriges skolor.   

                                                 
61 Häglund & Öhrn (1992), s. 53. 
62 Häglund & Öhrn (1992), s. 53.  
63 Hägglund & Öhrn (1992), s. 55. 
64 Norrby (2014) s. 84. 
65 Norrby (2014) s. 86. 
66 Norrby (2014) s. 86. 
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CA är ett analysverktyg vilket erbjuder möjligheten att förstå hur sociala aktiviteter och 

verksamheter organiseras i interaktion människor emellan.67 Inom CA undersöks inspelade 

interaktionsdata och forskaren bör försöka hitta exempel som upprepas, varpå underbyggda 

slutsatser kan fattas.68 CA utgår från att all interaktion både är kontextberoende samt 

kontextförnyande.69 CAs generella syn på samtalsturer innebär att dessa är karakteriserade av 

både responsegenskaper och initiativegenskaper, det vill säga att samtalsturer både utgör en 

respons på handlingar som föregår, och bidrar till de handlingar som följer efter.70 Personerna i 

interaktionen kommer med nya bidrag, kontextförnyande, vilka är beroende av de tidigare 

yttrandena i interaktionen, kontextberoende.71  

CAs fokus på den lokala interaktionen tur för tur, kan tänkas vara nära sammanknutet med 

det genusteoretiska begreppet social konstruktion, d.v.s. att genus skapas lokalt via deltagares sätt 

att respondera på varandras handlingar.72 

Vidare kommer CA:s turkonstruktionsenhet, även kallad för TKE eller samtalsturer, stå i 

fokus för föreliggande uppsats samtalsanalys. Genom TKE identifieras turtagningen i samtalet 

och hur interaktionen samspelar samt inte samspelar, exempelvis om en talare osynliggör en 

annan talare. Genom TKE kartläggs turtagningen samtalspartnerna emellan, vilket bland annat 

även beskriver hur och när en talare får/tar ordet samt vilket betydelse överlappande tal har. 

TKE påvisar således hur interaktionen organiseras lokalt, tur för tur, samtalspartnerna emellan.73 

Analysen kommer att utgå från en etnometodologisk synvinkel, vilken innebär att samhället 

och dess normer ständigt måste skapas och reproduceras av dess medlemmar, genom de metoder 

och praktiker som medlemmarna använder för att organisera sin gemensamma sociala tillvaro, 

d.v.s. genom kommunikation och interaktion.74 Ett nyckelscenario inom etnometodologin är att 

detta ska undersökas med utgångspunkt i vardagliga interaktionssituationer, vilket 

klassrumsinteraktion är.     

4.5 Teoretiska utgångspunkter – Genus  

Föreliggande studie kommer att bearbeta den empiriska datan samtalsanalytiskt och datanära, där 

det både kommer tas i beaktning vad studiens deltagare samtalar om samt agerar kroppsligt i 

rummet i ett genuskontext. Vad som kommer att ”räknas” som genusrelaterat per se redovisas 

för nedan. Vidare argument kring detta redovisas efter att de teoretiska utgångspunkterna för 

genus har presenterats.  

                                                 
67 Norrby (2014) s. 33. 
68 Norrby (2014) s. 35. 
69 Norrby (2014) s. 35. 
70 Norrby (2014) s. 44. 
71 Norrby (2014) s. 44. 
72 Ambjörnsson, (2003) s.12.  
73 Norrby (2014) s. 40.  
74 Norrby (2014) s. 34.  
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Jag har valt ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus, med utgångspunkt från Michel 

Foucaults tankar om makt och normer. Foucaults fokus på normaliseringsprocessen ger mig 

bland annat resonemanget om den disciplinära makten, vilket är de samhällsinstitutioner som verkar 

för normaliseringsprocessen av ”det vanliga”, det eftersträvansvärda som enligt den disciplinära 

makten ska göra varje individ lycklig. Det är således valfritt för varje enskild individ att anpassa 

sig efter de normer som den disciplinära makten förespråkar, men eftersom normalisering har ägt 

rum för vissa normer genom normaliseringsprocessen, makten av normaliseringsprocessen, skapas 

det ramar för vad en människa kan och inte kan göra.75 Ur detta perspektiv kan skapandet, 

upprätthållandet samt ifrågasättandet av socialt konstruerade könsroller, det vill säga genus, ses 

som en diskurs av olika former av makt, implicita och explicita möten med människor i vardagen 

samt självdisciplin kring vad som är normaliserat inom de ramar jag själv och andra tillskriver 

mig.76 Det bör emellertid påpekas att föreliggande studie kommer att, trots denna teoretiska ram, 

fokusera på de explicita och reella mötena mellan människor. Dessa interaktioner kräver således 

en interaktionell teori utöver den genusteori som presenteras här, vilket följaktligen är den 

etnometodologiska samtalsanalysen som presenteras ovan.  

Ovan nämnda maktdiskurs kan således kopplas till klassrumsinteraktion eftersom skolan i sig 

är en del av den disciplinära makten som verkar för normaliseringsprocessen av ”det vanliga”. 

Den disciplinära makten upprätthålls av olika institutioner i samhället, exempelvis religion, arbete, 

heterosexuella äktenskap etc., vilken skola är en del av. Genom interaktion mellan människor 

upprätthålls den disciplinerade makten genom dessa samhällsinstitutioner.77 Vad som innefattar 

”det vanliga” varierar emellertid över tid och mellan kulturer, vilket påvisar hur det är interaktion 

mellan människor som upprätthåller den disciplinerade makten.78 Ur detta perspektiv blir 

normaliseringsprocessen i fokus då processen att införliva socialt konstruerade könsroller, genus, 

är en förening av möten i vardagen, makt samt självdisciplinering, vilket kretsar kring det 

outtalade kravet på normalitet.79 Vidare är skolan en institution i samhället som många barn och 

unga tillbringar mycket av sin tid i, vilket gör det till en naturlig plats för identitetsskapandet för 

barnen och ungdomarna.80 Det kan tänkas att detta identitetsskapande utgör en stor del av att 

integrera med andra människor,81 och att det är när vi integrerar med andra som vi blir givna 

                                                 
75 Magnusson & Marecek, (2010) s. 64. 
76 Ambjörnsson, (2003) s. 21. 
77 Magnusson & Marecek, (2010) s. 65.  
78 Magnusson & Marecek, (2010) s. 65. 
79 Ambjörnsson, (2003) s. 21. 
80 Ambjörnsson, (2003) s. 31. 
81 Ambjörnsson, (2003) s. 31. 
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information om relationer till andra samt vår egen identitet.82 Detta gör således klassrummet till 

en naturlig plats att observera föreliggande studies frågeställningar.   

Vidare kommer föreliggande studie analysera data inom ramen för teorin om den 

heteronormativa genusordningen för att belysa konstruktion, eller icke-konstruktion, av genus i 

klassrumsinteraktion.83 Begreppet heteronormativ genusordning betecknar de normer som enligt denna 

teori genomsyrar samhället med att kvinnor förväntas klä sig och agera på ett specifikt sätt, 

samtidigt som män förväntas klä sig och agera på ett annat sätt. Som namnet förtäljer föreskriver 

även den heteronormativa genusordningen att kvinnor och män ska sexuellt åtrå varandra, vilket 

premierar specifika sexuella relationer, begär, tal och rörelsemönster, vilka också blir mer 

begripliga för andra eftersom det är detta som anses vara ”det normala”.84 Den heteronormativa 

genusordningen kopplas således till föreliggande studie genom att det är den som betecknar och 

klargör de nuvarande könsrollerna, genus, i samhället och samhällets olika institutioner och 

verksamheter, vilket är vad denna uppsats ska försöka öka kunskapen om.  

Som nämns ovan kommer föreliggande studie analysera data genom både ett dialog- och 

genusteoretiskt perspektiv. Det kan tänkas att genuskonstruktion bland annats kan kopplas till 

interaktion och dialog genom dialogismens verklighetsteori, då den vidgar analysen och ser det 

enskilda samtalet i en större kontext, i detta fall inom den vardaglig interaktion i skolan som 

verksamhetstyp, samt sociokulturella ramen genussystemet.85 Teorierna och följaktligen analysen 

kommer att åsyfta den tradition av normer och förväntningar som kan förknippas med 

verksamhetstypen klassrumsinteraktion i en mer generell mening, samt konkreta mönster i 

samspelet mellan studiens deltagare här-och-nu som bidrar till att konstituera både dessa normer 

och själva verksamheten. Förhoppningen kring detta är att låta genusteorin och interaktionsteorin 

samspela via en reflexivitet mellan dessa nivåer i analysen.    

   
 

                                                 
82 Norrby (2014) s. 57. 
83 I avseende om genus konstrueras eller ej får analysen utvisa. 
84 Ambjörnsson (2003) s. 16. 
85 Norrby (2014) s. 87. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie syftar till att öka kunskapen om konstruktionen av genus i vardaglig 

interaktion elever emellan på en grundskola i Sverige. Med avstamp i den ovan presenterade 

forskningsöversikten ämnar denna studie att belysa följande frågeställningar:  
 

 Vilka interaktionella praktiker bidrar till att genus skapas, upprätthålls samt ifrågasätts i 

vardaglig interaktion på en skola? 

 

 Skapas och upprätthålls feminina samt maskulina genuspositioner i vardaglig interaktion 

på en skola, och i så fall hur?  

 

 Orienterar deltagarna mot en hierarkisk ordning mellan olika genuspositioner i vardaglig 

interaktion på en skola, d.v.s. en könsmaktsordning, och hur organiseras den i så fall 

interaktionellt?  
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6. Metod 

    6.1 Metod för datainsamling 

Föreliggande studie ämnar använda kvalitativ videobaserad interaktionsanalys och datainsamling 

sker således med videoinspelning. Detta ger mig sedermera möjligheten att gå tillbaka och 

analysera både verbal samt icke-verbal kommunikation och interaktion eleverna emellan. De 

samtalsanalytiska utgångspunkterna som studien ämnar använda påpekar vikten av att den 

interaktion som analyseras ska video- och/eller ljudinspelas, för att sedermera kunna göra en 

rättfärdig transkribering av data.86 Mot bakgrund av detta har jag valt att använda videoinspelning 

av klassrumsinteraktionen.  

6.2 Studiens deltagare och bearbetning av data 

Deltagarna i denna studie består främst av en årskurs 7 på en skola i Sverige. Urvalets process var 

att jag via personliga kontakter kunde kontakta årskursens klassföreståndare, och därigenom fråga 

om eleverna var intresserade av att delta i min studie. Under dag 1 var det totalt 28 antal elever i 

klassen, 12 flickor och 16 pojkar, under inspelningstillfällena, och under dag 2 var det 26 antal 

elever i klassen, 11 flickor och 15 pojkar. Den studerade klassen mötte åtta lärare under de två 

inspelningsdagarna.  

Efter noggrant övervägande transkriberades utvalda delar av materialet, vilket vid det första 

utkastet blev 43 sidor. Materialet bestod totalt av 9 timmar inspelning, och det som 

transkriberades samt analyserades var de sekvenser där ett mönster kunde skönjas, det vill säga 

företeelser som upprepade sig. Detta gjordes med utgångspunkt i samtalsanalysen CA, vilket 

utgår från att alla slutsatser bör kunna underbyggas med liknande saker som händer många 

gånger.87 Jag har valt att transkribera både tal och kroppsliga rörelser, detta emellertid med fokus 

på talet då det är en samtalsanalys jag sedermera gör. Det visuella som har valts att transkriberas 

är det som tillför förförståelsen för varje sekvens situation.   

 På grund av uppsatsen begränsade omfattning kunde inte samtliga data analyseras. I kapitel 7, 

Analys, har därför sekvenserna kvar sina ursprungliga numreringar, men presenteras inte i 

nummerordning då flera observationer utelämnats. 

 

                                                 
86 Norrby (2014) s. 36. 
87 Norrby (2014) s. 35. 
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6.3 Analysmetod 

Vid identifierande av relevanta interaktionella praktiker, d.v.s. val av sekvenser, utgick jag från CA 

samt dess samtalsstrukturella basenhet turkonstruktionsenheten, även kallad för TKE eller 

samtalsturer.88 Genom CA:s TKE, vilket nämns och förklaras även ovan, kunde jag identifiera hur 

turtagningen i sekvenserna samspelade samt inte samspelade, exempelvis när en talare avbröt en 

annan. Jag valde att precisera hur interaktionen organiserade sig lokalt i tur för tur, vilka jag 

sedermera tematiserade under rubriker vilka fokuserade på en specifik interaktionell metod eller 

praktik med särskild relevans för mina forskningsfrågor. Jag fokuserade således på vissa typer av 

handlingar, för att sedan undersöka hur dessa tas emot och hanteras av andra deltagare, samt vad 

som sker i interaktionen.  

6.4 Reflektioner kring studiens metod 

Jag anser att studiens metod har varit valid i relation till dess syfte. Eftersom jag ville vara öppen 

kring om, och i så fall hur, socialt konstruerade könsroller konstruerades där-och-då i klassen jag 

observerade krävdes videobaserad interaktionsanalys, detta för att öka kunskapen om 

genuskonstruktion i klassrummet. Jag ville få möjligheten att analysera både explicit samt implicit 

interaktion, vilket en videoinspelad data ger möjlighet för eftersom jag kan transkribera ordagrant 

samt titta på data återigen för att upptäcka sådant jag ej upptäckt första gången. Om studiens 

metod istället exempelvis skulle varit endast observationsscheman utan någon reliabel 

videoinspelning att transkribera från skulle studiens sekvenser endast vara transkriberade från 

mitt minne, vilket inte skulle ge utrymme för att undersöka vad deltagarnas handlingar får för 

specifika och detaljerade konsekvenser interaktionellt i vardaglig interaktion på skolan. En 

videobaserad interaktionsanalys ger emellertid denna möjlighet, vilket således blev valet för 

studiens metod. 

En, till studiens storlek, relativ stor mängd data samlades in effektivt, vilken sedan kunde börja 

bearbetas. Det som icke desto mindre bör påpekas är elevernas bemötande av mig. De 

välkomnade mig och var mycket intresserade av min studie, samtidigt som jag kunde skönja en 

viss oro inför videokamerans existens och att jag skulle spela in samt spara deras interaktioner. 

Eftersom föreliggande studies kvalitativa videobaserade interaktionsanalys måste insamla data vid 

en autentisk diskurs, var detta emellertid ett problem som ej kunde undvikas. Det löste sig 

emellertid mycket snabbt då eleverna, i likhet med tidigare forskning,89 glömde bort 

videokameran så fort interaktionen dem emellan initierats, eller åtminstone inte visade att 

kamerans närvaro störde dem. 

                                                 
88 Norrby (2014) s. 40. 
89 Norrby (2014) s. 39. 
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6.5 Etiska överväganden 

Mot bakgrund av att föreliggande studie är en kvalitativ videobaserad interaktionsanalys anser jag att 

alla fyra huvudprinciper avseende korrekt etisk forskning berör detta. Den första principen, 

informationskravet, har eftersträvas. Detta innebär att de medverkande i studien har fått ta del av 

informationen angående vad studien syftar till, vilken metod studien använder, att deltagandet i 

studien är frivillig samt att de kan avbryta sin medverkan i studien vid vilken given tidpunkt som 

helst.90 Till en början väntade jag dock med att berätta om genusperspektivet för eleverna, och 

berättade enbart att jag i stort kommer undersöka klassrumsinteraktioner. Anledningen till detta 

var att jag inte vill påverka mina informanter, vilket risken finns att jag gör om jag berättar om 

genusperspektivet. Jag berättade om genusperspektivet när studien väl var genomförd. 

Vidare har jag efterföljt konfidentialitetskravet, det vill säga att eleverna eller skolan inte kommer 

att kunna identifieras utifrån detta arbete.91 Samtliga namn i studien är ersatta till fingerade namn. 

Även samtyckeskravet har efterföljts, det vill säga att jag har inhämtat samtycke från elever och 

lärare att videoinspela dem.92 Detta är mycket viktigt eftersom studien syftar till att analysera 

interaktioner elever emellan av privat karaktär. Eftersom merparten av studiens deltagare är under 

15 år har även informerat samtycke från alla vårdnadshavare inhämtas.  

Slutligen har föreliggande studie efterföljt nyttjandekravet, vilket innebär att de observationer 

och uppgifter som samlas in enbart kommer användas i denna forskningsstudie och kommer inte 

under några omständigheter lämnas vidare för kommersiellt bruk.93  

 

                                                 
90 Vetenskapsrådet (2009) s. 7. 
91 Vetenskapsrådet (2009) s. 12. 
92 Vetenskapsrådet (2009) s. 9. 
93 Vetenskapsrådet (2009) s. 14. 
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7. Analys  

Nedan följer en redogörelse för studiens observationer, uppdelade i teman efter vad som har 

funnits belägg för under observationerna. Observationerna följs sedermera av varsin analys, vilka 

knyts samma i en övergripande analys gällande temat i stort. Denna övergripande analys kommer 

att förekomma i slutet av varje temas delkapitel. Analyserna evaluerar forskningsfrågorna, med 

undantag av den sista, som behandlar frågan om studiens deltagare orienterar sig mot en 

hierarkisk ordning mellan olika genuspositioner i klassrummet eller ej, det vill säga om de 

orienterar sig mot en könsmaktsordning eller ej. Den forskningsfrågan avhandlas under ett enskilt 

tema sist i kapitlet, avsnitt 7.5, En övergripande analys kring könsmaktsordningen i skolan. 

Det kan tänkas att varje enskild observation är som enskild iakttagelse inte belägg nog för att 

påvisa genuskonstruktion eller genusifrågasättande i klassrumsinteraktion, men mönster i data 

kommer att påvisas i analyserna samt diskussionskapitlet, där även resultatet av studiens analyser 

återknyter till tidigare forskning.    

7.1 Utmanande/ifrågasättande handlingssekvenser 

En utmanande/ifrågasättande handling, d.v.s. hela handlingssekvensen som studiens deltagare utför, 

avses inom detta tema bland annat vara när en deltagare ifrågasätter en annans deltagares 

handling, exempelvis störande av studiero, varpå svaret på ifrågasättandet även är av största vikt. 

Kopplingen dessa handlingssekvenser har till genuskonstruktion är bland annat då de som 

ifrågasätter osynliggörs som samtalspartner, vilket kan ur en genusteoretisk synvinkel vara en 

interaktionell faktor som upprätthåller genus. Nedan följer tre exempel ur empirin med belägg för 

detta, varpå en tydligare genusanalys följer i ett särskilt avsnitt efter exemplen, där bland annat 

ovan påvisande kring osynliggörande av samtalspartner kan upprätthålla genussystemet kommer 

att utvecklas.  

      I det första exemplet sitter tre elever, två pojkar och en flicka, i ett grupprum och väntar på 

att en fjärde elev ska komma så att de kan börja med sitt grupparbete. In kommer två pojkar 

(Pojke 1 och 2), ingen av dem är med i det pågående grupparbetet. Syftet med exemplet är att 

visa hur pojkarna interaktionellt exkluderar Flicka 1 genom att ej titta på henne, trots att det är 

henne de talar med. Exemplet visar även hur Flicka 1 försöker ifrågasätta pojke 1 och pojke 2:s 

intrång i deras grupparbete, dock utan gensvar från de andra.  
 

(1) Grupparbetet 

(Ur observation 2, vilket sedermera är observationens egennamn). Deltagare: Tre pojkar (Pojke 1, 

2 och 3) och en flicka (Flicka 1). Aktivitet: Eleverna sitter i ett grupprum och väntar på att en 

fjärde elev ska komma så att de kan börja med sitt grupparbete. 
 



 

 19 

1. Flicka 1:  Vad gör ni? ((Säger det i en ton som avslöjar att hon inte önskar att de var där)). 

2. Pojke 1:  Öh, vi ska vara med! ((Tränger sig förbi flickan så att han kan sätta sig vid en ledig plats  

3.   vid bordet de sitter vid. Tittar inte på flickan)) 

4. Flicka 1:  Varför?! ((Tittar surt på pojke 1, invänder på hans intrång)) 

5. Pojke 1:  Jag vet inte. ((Tittar sig runt omkring, men dock ej på flickan)) 

6. Flicka 1:  Men vi har lektion [nu… ((Tittar ner i sina papper, invänder igen på hans intrång)) 

7. Pojke 1:                               [Men ni behöver extrahjälp! ((avbryter Flicka 1, erbjuder hjälp)) 

8. Pojke 2: ((tränger sig också förbi flickan så han kommer in och kan sätta sig på en ledig plats)).  

9.   ((Båda pojkarna tittar på de andra pojkarna, och inte på flickan)) 

10. Flicka 1:  När börjar eran lektion då? ((Undersöker om pojkarna har rätt att vara där)) 

11. Pojke 2:  Vår lektion… ööö.. ((Tittar på pojke 1)) Kanske redan har börjat ((antyder att de skolkar)) 

12. Pojke 1: ((tittar på Pojke 2 och skrattar till.)) 

13. Pojke 3:  Okejrå::::: ((Tittar både på pojke 1 och 2, samt flicka 1, accepterar erbjudande om hjälp)).  

14. Pojke 3:  Jag har tre svar på jesu… jesu.. jesu…  

15. Flicka 1:  Jesu kristi av… 

16. Pojke 2: Håller ni på med kyrkorna?! Det har jag redan gjort! ((Tittar på flicka 1)) 

17. Flicka 1:  Åååh. Då kan du hjälpa oss! ((Uppmärksammar pojke 1s försök samt accepterar hans tidigare  

18.   erbjudande om hjälp)). 

19. Pojke 1:  ((Ser mycket uppspelt ut)) Jag har också den där kyrkan! Jul och påsk! Det är högtiderna.  

20.  ((Skrattar till.)) 

21. Pojke 1:  Jesu kristi kyrka heter JAG! ((Ropar ”JAG”, tittar på pojke 3 som är med i grupparbetet.))  

22. Pojke 3: ((Flinar mot pojke 1)) Hade ni verkligen den här kyrkan? 

23.   ((Pekar på sitt papper, ifrågasätter således trovärdigheten i pojke 1s påstående om hans kunskaper om kyrkan.)) 

24. Pojke 1:  Ja! Jesu Kristi! ((Tittar ut över bordet, åt det håll där det inte sitter någon,  

25.   tittar sedan tillbaka mot pojke 3 och skrattar. Befäster sin kunskap, men skrattar samtidigt, vilket kan tänkas  

26.   vara ett skämtsamt sätt att erkänna att han egentligen inte kan.)) 

 

På rad 7 säger en av de nytillkomna pojkarna till flickan vad hon är i behov av. Vidare, på rad 9, 

tittar pojkarna 1 och 2 på de andra pojkarna, trots att det är flickan de har meningsutbyte med, de 

talar således förbi henne. På rad 13 ger Pojke 3 sitt medgivande till att pojkarna 1 och 2 är där, 

trots att flicka 1 ifrågasatt att de är där. Det bör även påpekas att rad 19 påvisar att det är oklart 

om pojke 1 verkligen kan någonting om ovan nämnda kyrka, eller om han bara nämner kristna 

högtider han känner till från tidigare.  

Ovan sekvens påvisar hur pojkarna tränger sig på i deras grupparbete, flickan ifrågasätter deras 

intrång vilket sedermera osynliggör henne som samtalspartner då pojkarna både tittar och talar 

förbi henne, och pojke 3 ger sitt medgivande till att de andra pojkarna är där. 

Det bör emellertid framhållas att pojke 1 involverar flicka 1 som primär samtalspartner då han 

svarar på hennes påstående, å andra sidan exkluderar henne som primär samtalspartner då han 

undviker att titta på henne. Under observationen fick jag uppfattningen om att han icke desto 
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mindre undvek att titta på henne, vilket sedermera osynliggör flickan som samtalspartner då han 

vägrar tilltala henne ansikte-mot-ansikte.   

Det kan emellertid tänkas att en annan aspekt av ovan observation är att flicka 1 utmanar 

pojke 1 och 2:s rätt att störa deras grupparbete. Pojke 1 försvarar sig mot denna utmaning genom 

att på olika sätt argumentera för att han har rätt att vara där. Han erbjuder sin hjälp, samt 

framhåller sin kunskap om ämnet genom att påpeka att de redan har gått igenom kyrkorna i hans 

klass. Det kan tänkas att faktumet att pojkarna osynliggör flickan som samtalspartner genom att 

inte titta på henne är ett sätt att hantera utmaningen. Det kan eventuellt hävdas att denna typ av 

komplexa deltagandestrukturer är genuskonstruerande, då föreliggande studie kan påvisa hur 

pojkar systematiskt osynliggör flickor som samtalspartner, vilket exempelvis kan ses i observation 

10.  

Nästa sekvens utspelar sig under en matematiklektion, och påvisar hur en flicka utmanar en 

pojke om var en kö börjar. Ungefär 12 stycken elever står samlade utanför ett grupprum. 

Matematikläraren sitter inne i grupprummet och tar emot eleverna en och en för att prata om 

deras betyg med dem. En pojke kommer fram till de elever som står och väntar.  
 

(2) Kö i korridoren 

(Ur observation 20, vilket sedermera är observationens egennamn). Deltagare: En flicka (Flicka 1) 

och 2 pojkar (Pojke 1 och 2), flertalet andra elever. Aktivitet: Eleverna står i kö. 

1. Pojke 1:  Hallå, vart börjar kön då? 

2. Pojke 2:  Här är kön! Den börjar här!  

3.   ((Eleverna står på var sin sida av korridoren, pojken försöker få den  

4.   sida som han står på att gälla som kö)).   

5. Flicka 1:  Nej! Här är kön! Du, du, du, du och sen du! ((Pekar ut ordningen på kön)). 

6. Pojke 1:         ((Ställer sig längst bak i kön på så sätt som flicka 1 har pekat ut den)). 

Pojke 1 undrar över var kön börjar, en pojke försöker bestämma, rad 2, men flicka 1 tar 

kommandot, rad 4. Flicka 1 utmanar således pojke 2:s påstående om var kön är, och pojke 1 

lyssnar till flicka 1:s uttalande. Det kan tänkas att detta således visar på ifrågasättande av 

genusordningen då det är flickan som bestämmer, och genusordningen är den feministiska 

samhällsanalys som visar på dikotomin och maktordningen mellan könen där kvinnan oftast 

benämns som det andra könet.94 Flickan i ovan sekvens bestämmer vilket ifrågasätter denna 

maktordning.  

Det tredje exemplet påvisar hur det under en fysiklektion är flera olika pojkgäng som stör 

lektionen, och efter att läraren utmanar deras beteende så eskalerar ordningsstörandet. Läraren 

(kvinna) står framme vid tavlan och pratar. Det är hög ljudnivå i klassrummet trots lärarens 

                                                 
94 Gemsöe, (2014) s. 83. 
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försök till att få eleverna att lyssna. Tre pojkar kastar upprepade gånger pappersflygplan runt om i 

klassrummet. Läraren säger ifrån mitt i en mening (rad 1).  
 

(3) Fysiklektion 

(Ur observation 10, vilket sedermera är observationens egennamn). Deltagare: Lärare (lärare), 

flertalet pojkar (talades endast Pojke 1), en flicka (Flicka 1), resterande av klassen. Aktivitet: 

Fysiklektion där läraren har genomgång. 

1. Lärare:  Sluta kasta! ((till tre pojkar)) 

2.    Det har alltså blivit en ny kemiskt förgrening [((svårt att höra,=  

3. Pojkar:                                                                         [((De tre pojkarna= 

4. Läraren: =pratar om ämnens löslighet i fett))] 

5. Pojkar: =börjar skratta högt. Annan grupp med tre pojkar börjar prata/skratta  

6.    på andra sidan klassrummet.))] 

7. Läraren: Och vad betyder det?  

8. Flicka 1: ((räcker upp handen)) 

9. Läraren:  Liv? 

10. Flicka 1:  Det är att de löses upp med varandra… Alltså… Ehh, det jag menar  

11.    är att det är som när man trampar i en [vattenpöl… 

12. Pojke 1:                                           [NEJ! Jävla idiot! Jag tycker så här!         

13. Pojke 1: ((Pekar på någonting i sina papper så att hans pojkkompis bredvid ser.  

14.    Han ritar någonting och de båda pojkarna börjar skratta högt)) 

15. Läraren:  Sssch! 

16. Flicka 1:  Det är som när… Sanden blandas med vattnet när jag trampar i en vattenpöl.  

17.    Då blir det så hära… Det blir en blandning. 

18. Läraren:  Ja! Bra. ((Fortsätter prata om olika ämnens löslighet)) 

I rad 1 och 2 kan det avläsas hur läraren försöker tysta pojkarna, men de skrattar högt och stör 

således lektionen ännu mer. Under rad 2, 3 och 4 är det mycket svårt att uppfatta vad som sägs, 

detta på grund av pojkarnas ljudnivå. Under rad 10 börjar den andra pojkgruppen trumma med 

saxar mot en plåtburk, vilket gör det ännu svårare att både höra flickan som talar, och vidare 

läraren som försöker överrösta det störande ljudet. Vidare avbryter Pojke 1 flicka 1 när hon 

svarar på läraren fråga, men inte med ett tillägg som berör lektionens ämnesinnehåll. Istället visar 

han mycket lite respekt mot flickan, läraren och de andra eleverna genom att högljutt 

argumentera med sin klasskamrat om något som ej rör lektionen och skrattar åt ett internt skämt. 

Slutligen ignorerar pojkarna lärarens tillsägelse på rad 1 och 15. Det kan poängteras att detta är ett 

beteende som inte har observerats bland flickorna. Vidare ger läraren frågor till klassen om 

lektionens ämnesinnehåll och det är nästan bara flickor som svarar, eftersom det nästan bara är 

flickor som lyssnar.  



 

 22 

7.1.1 Analys på utmanande/ifrågasättande handlingar  

Hur lärare, flickor, och pojkar responderar på att bli utmanade/ifrågasatta, det vill säga 

acceptera/icke acceptera, berör tre av studiens observationer. Dessa tre observationer redogörs 

för nedan, med numrering samt kort beskrivning.  

 Observation 2: Flicka utmanar pojkes deltagande i grupparbete, får en osynliggörande 

respons. 

 Observation 20: Flicka utmanar pojke om var en kö börjar, och pojken accepterar. 

 Observation 10: Kvinnlig lärare utmanar pojkars ämnesavvikande beteende, får en 

osynliggörande respons, och beteendet eskalerar. 

Ovan sekvenser påvisar hur osynliggörande av den utmanande partnern är metoden pojkarna 

använder för att respondera på en utmanande/ifrågasättande handling, vilket observation 2 och 

10 visar. Genom samtalsanalysverktyget CA95 och dess syn på samtalssekvenser kan slutsatser 

kring detta fattas. I samtliga nyss nämnda observationer är det flickor/en kvinna som osynliggörs 

som samtalspartner av pojkar, de exkluderas följaktligen som samtalspartner. Ur en 

genusteoretisk synvinkel kan detta tänkas vara en interaktionell faktor som upprätthåller genus. I 

observation 10 påvisas även att då den kvinnliga läraren försöker tysta pojkgrupperna låter de 

ännu mer, och när en flicka försöker svara på en fråga börjar en av de påfrestande pojkarna att 

skrika till sin pojkkamrat. Även detta kan ses som en interaktionell faktor som upprätthåller 

genus, där pojkarna endast inkluderar deras pojkkamrater i diskussionen, men exkluderar flickor. 

Det kan således tänkas att detta ger följden av att det skapas och upprätthålls feminina och 

maskulina genuspositioner i klassrummet. Det kan även tänkas att detta skapar en hierarkisering i 

samband med responserna på utmaningarna då flickorna/kvinnan osynliggörs av pojkarna, något 

som kan tänkas vara ett maktuttryck från pojkarna.  

Det bör emellertid påpekas att observation 20 påvisar hur en flicka utmanar en pojke om var 

en kö börjar, och att hon därefter inte exkluderas som samtalspartner. Att båda pojkarna lyssnar 

på vad hon säger, samt att pojken som frågade ställer sig där flickans utpekade kö slutar, visar på 

att hon inte exkluderas i interaktionen. Det kan således tänkas att observation 20 påvisar hur 

flickan utmanar den interaktionella faktorn som upprätthåller genus, hon ifrågasätter istället 

genus. 

7.2 Sekvenser som centreras kring elevers intagande av det offentliga rummet 

Det offentliga rummet avses här vara det fysiska rum där alla på skolan får och kan vistas. Att 

’inta’ detta avses att äga de andra deltagarnas uppmärksamhet samt ockupera detta offentliga, 

fysiska rum med både ljud (rösten) och kropp. Inom detta tema erhålls sex stycken sekvenser och 

                                                 
95 Norrby (2014) s. 35. 



 

 23 

således belägg för den slutliga analysen. Efter varje sekvens åberopas en analys, vilket sedermera 

summeras i en övergripande, sammanfattande analys.  
Exempel fyra, nästa sekvens, utspelar sig under en gymnastiklektion. En pojke klättrar bland 

annat på ribborna på väggen, balanserar på en kon, hoppar på stället, etcetera istället för att lyssna 

på de två lärarnas genomgång av danssteg som de ska lära sig. Lärarna ber då pojken att komma 

fram och vara den tredje personen i en dans då de dansar en sällskapsdans där tre personer 

dansar i varje grupp. Pojken hoppar konstant fram och tillbaka och gör chaséer (hoppsasteg) 

samt hoppar jämfota istället för att dansa de danssteg lärarna visar. Pojken får klassen att skratta 

upprepade gånger. Vid varje tillfälle som lärarna ska visa nya steg under lektionen får samma 

pojke vara den tredje personen i dansen, och vid varje tillfälle gör han något som ska uppfattas 

som lustigt. Totalt får pojken komma fram och vara i centrum i gymnastiksalen fyra gånger, vilket 

är samtliga tillfällen lärarna behöver en extra danspartner i sin dansformation. Följande sekvens är 

en av de fyra gånger pojken blir ombedd att stå i mitten för att vara den tredje danspartnern. Alla 

elever står utspridda i salen, lärarna står i mitten av gymnastiksalen.  

 

(4) Gymnastiklektion 

(Ur observation 7, vilket sedermera är observationens egennamn). Deltagare: 2 lärare (Lärare 1 

och 2), pojke (Pojke 1), flicka (Flicka 1) samt resterande elever i klassen. Aktivitet: 

Dansgenomgång under en gymnastiklektion.  

1. ((Alla elever står och pratar med varandra, stämningen är något livlig, det är hög ljudnivå i salen)) 

2. Lärare 1:  [Nu är alla tysta så vi kan förklara, okej?] 

3. Pojke 1:  [((står och balanserar på en kon samtidigt som han flaxar med  

4.   armarna. Han ramlar ner tre gånger med ett duns, vilket ekar i hela gymnastiksalen))] 

5. Lärare 1:  Då ska vi visa första dansen för er då. 

6. Alla:  ((de flesta elever tystnar så lärarnas röster hörs)) 

7. Lärare 2:  Då bara tittar ni först och lyssnar 

8. Lärare 1:  Bara lyssnar. Sssch! 

9. Lärare 2:  Sssch! ((pekar på pojke 1, som har mer uppmärksamhet på konen än på läraren. 

10.   Läraren vinkar in honom till mitten av salen)) 

11.   ((De resterande eleverna som pratade blir nu tysta)) 

12. Pojke 1:  ((Går in och ställer sig i mitten av salen bredvid lärarna)) 

13. Lärare 1:  Det börjar med… Dansen heter polka] 

14. Pojke 1:                                                          [Tjojkla! ((säger det med ”bäbisröst”))  

15. Lärare 2:  ((Tittar på pojke 1)) Sssch! 

16. Lärare 1:  ((Förklarar dansens alla steg, samtidigt som hon visar dem, dansar runt lärare 2 och pojke 1))  

17. Pojke 1:  ((Hoppar hoppsasteg/gör chaséer samt trippar på tå samtidigt som han flaxar med armarna på  

18.   vägen tillbaka till sin plats när de dansat färdigt)) 

19.   ((Flera elever i klassen, ungefär en tredjedel, skrattar åt pojke 1s upptåg)) 
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20. Flicka 1:  ((mumlar)) Asså… ((suck)) Jonas…  

21. Pojke 1:  ((Tillbaka på sin plats tar han upp konen som han förut balanserade på och sätter den på huvudet.  

22.   Han tappar den omgående och dunset av konen ekar över salen)).  

23. Lärare 1:  Först 16 [steg 

24. Pojke 1:                    [Jag är bäst!  ((Säger det troligtvis i affekt av att ha tappat konen han  

25.   ((Hoppar jämfota på stället))    försökte balansera på huvudet))  

26.   ((Tre pojkar som står runt om pojke 1 skrattar åt honom)) 

En pojke intar det offentliga rummet med både sin fysiska aktivitet samt sitt tal. I rad 12 avbryter 

pojken läraren med att upprepa vad hon nyss sa med bäbisröst, någonting som kan tänkas vara 

störande för lektionen både för lärare samt elever. I rad 15 fortsätter pojken med att ”spexa”, och 

i rad 16 får han omedelbar positiv respons från sina klasskamrater. Flickan som mumlar i rad 17 

står precis bredvid kameran, därför uppfattas hennes mummel, samt uppgivenheten i hennes 

respons på pojke 1:s spexande. Det kan tänkas att hennes uppgivenhet visar på hur lite hon 

uppskattar pojke 1:s upptåg. När pojken utropar ”Jag är bäst!” i rad 20, avbryter han läraren och 

stör genomgången, i rad 21 ger pojkarna emellertid pojke 1 ännu en positiv respons för hans nya 

upptåg.    

Det kan tänkas att pojken verkligen tycker om uppmärksamheten han får. Lärarna ger honom 

utrymme att ”spexa” framför klassen åtskilliga gånger, de vill säga att de placerar pojken på den 

interaktionella scenen. Det kan emellertid tänkas att lärarna gör detta som en respons på hur 

pojke 1 bevisligen är ofokuserad på lektionens uppgift.  

Precis som talutrymmet tillhör till större delen pojkar i klassen, visar även detta på hur det 

faktiskt fysiska utrymmet upptas av en pojke. Detta återkommer även i observationerna 11 samt 

12, vilka redovisas för nedan.    

I observation 11 (ej transkriberad) står eleverna och väntar utanför ett klassrum för att få prata 

en och en om betyg med läraren i klassrummet. Pojkarna tar upp ca 90 % av utrymmet i 

korridoren genom att busa/bråka/knuffa på varandra. Flickorna står i en tät ring och pratar med 

varandra, alternativt sitter på en bänk och ägnar sig åt sina telefoner. Denna observation 

innefattar inte någon konversation eleverna emellan, men har emellertid valts att nämnas på 

grund av att pojkarnas kroppsliga intagande av den offentliga interaktionella scenen.  

Detta kan även ses i observation 12 (se exempel 5 nedan). Här pågår en matematiklektion. 

Eleverna står i en korridor och väntar på betygssamtal med läraren. Fem pojkar som står på rad 

är mycket fysiska med varandra, knuffas och drar i varandra på ett hårdhänt sätt. Tre flickor sitter 

på en bänk som är placerad bredvid pojkarna som bråkar (raderna 1-10).  

I det femte exemplet som följer nedan bråkar/puttar ett pojkgäng med varandra. De puttar så 

pass aggressivt på varandra att de ramlar över tre flickor som sitter bredvid på en bänk. Flickan 

som sitter närmast pojkgängen får en armbåge i ansiktet och tvingas bort från bänken. Pojkarnas 
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aggressiva intagande av det offentliga rummet i korridoren går ut över flickornas plats i det 

offentliga rummet.  

 
(5) Pojkar som knuffas, ambågar en flicka som sitter bredvid  

(Ur observation 12, vilket sedermera är observationens egennamn). Deltagare: 4 pojkar (Pojke 1, 

2, 3 och 4) 3 flickor, 1 talandes (Flicka 1). Aktivitet: Eleverna spenderar en matematiklektion i 

korridoren.  

1. Pojke 1:  ((Trycker till en pojke i magen)) 

2. Pojke 2:  ((blir tryckt i magen av pojke 1)) Ahhh! ((Sparkar utåt med ena benet, sätter sig sedan  

3.   på huk med armarna kring magen)). Hahaha! 

4. Pojke 3:  ((Skrattar högt åt pojke 1 och pojke 2s interaktion)) 

5. Pojke 3:  Men tror du jag skrattar med dig eller?  

6. Pojke 1:  Vi skrattar ju inte med [dig! ((betonar ordet ”med”)) 

7. Pojke 3:                                         [Vi skrattar åt dig 

8. Pojke 1:  ((Gör ett utspel med kroppen, slungar överkroppen åt olika håll)) 

9. Pojke 3:  Men va fan! ((Puttar på pojke 1 så han slungas mot flickorna som sitter på bänken)) 

10. Pojkarna:  ((När pojke 1 ramlar tillbaka åt det håll han kom ifrån ramlar han in i pojkskaran så alla pojkarna  

11.   ramlar åt ena hållet)): 

12. Pojke 4:  ((Står längst bort från bänken, när alla pojkar ramlar knuffar han hela pojkledet så de genom  

13.   domonieffekten ramlar över flickorna på bänken)) 

14. Pojke 1:  ((armbågar flicka 1 i ansiktet)) 

15. Flicka 1:  Aiii! ((skriker))  

16.   ((lämnar bänken tillsammans med sina kompisar, går ut ur korridoren och lämnar klassen)) 

17. Pojke 1:  Yes! Nu finns det plats hära! 

18. Pojke 4:  Två stycken lämna´ kön!  

19.   ((Hela pojkskaran försöker sätta sig samtidigt på bänken, de knuffar på varandra för att försöka få en  

20.   plats på bänken. När alla fyra pojkar till sist har satt sig på bänken, släpper pojke 1 ut en lättnandes suck)).  

En flicka som sitter på bänken får en av pojkarnas armbågar i ansiktet när pojke 1 blir puttat 

bakåt av pojke 2 (rad 11). Flickan skriker till när hon får armbågen i ansiktet, men i övrigt är hon 

tyst (rad 12). Flickan puttas sedan bort från bänken av hela pojkskarans vikt, och hon och hennes 

kompis lämnar bänken och kön. Hon och hennes vän går tillbaka in i klassrummet (rad 13).  Den 

sista flickan på bänken ställer sig upp och går till andra sidan av korridoren, utan att titta upp från 

sin mobiltelefon.  

Som nämns ovan så påverkar pojkarnas aggressiva intagande av det offentliga rummet i 

korridoren flickornas plats i det offentliga rummet. Det bör nämnas att flickan som fick 

armbågen i ansiktet hade väntat längst i kön och det var således hennes tur därnäst. Det bör även 

nämnas att när pojkarna väl hade satt sig till rätta på bänken fick de alla plats utan bekymmer, 

men trots detta knuffade de febrilt på varandra för att få en plats. Under datainsamlingen kunde 

det inte vid något tillfälle observeras att två eller flera flickor bråkade/knuffades/slogs. Vidare 



 

 26 

kan det vara av vikt att påpeka att flickan är tyst under hela denna observation, förutom när hon 

skriker till av smärta/förvåning av armbågen i ansiktet.  

Hennes tystnad och pojkarnas idoga knuffande på varandra och på flicka 1 kan tänkas vara en 

fysisk gestaltning av genussystemets hierarki.  

I nästa exempel, observation 14 (ej transkriberad), har eleverna svensklektion. Alla elever sitter 

med självständigt arbete och jobbar tyst. Det är en lugn stämning i klassrummet och nästan ingen 

pratar. De som pratar med varandra viskar.   

En flicka sitter med handen uppe för att få hjälp i 11 minuter. Under dessa 11 minuter får tre 

pojkar hjälp. Läraren ser henne inte, utan går till de pojkar som säger lärarens namn. Flickan 

åberopar ej lärarens uppmärksamhet mer än att hålla handen uppe, vilket gör att hon får vänta 

längre och pojkarna får går före henne i turordningen. Under dessa 11 minuter går dessutom en 

pojke fram till läraren för att få hjälp så snabbt som möjligt, någonting jag ej uppfattar någon 

flicka göra.  
Flickan är timid och åberopar ej lärarens hjälp. Pojkarna tillskriver sig själva rätten att få hjälp 

så snabbt som möjligt, någonting som ej observeras att en flicka gör. Det kan tänkas att detta är 

en del av de sociala praktiker som pojkarna använder för att få hjälp, vilket accepteras av läraren. 

Flickans sociala praktik för att få hjälp, d.v.s. att räcka upp handen, vilket kan tänkas vara den 

officiellt accepterade praktiken i klassrummet när någon vill ha hjälp, tycks bli bortprioriterad av 

läraren som inte tittar sig omkring. Detta skapar således en situation där flickans sätt att be om 

hjälp marginaliseras och leder till att hon får vänta väldigt länge. Pojkars offentliga och högljudda 

sätt att be om hjälp marginaliserar tystare flickor. Pojkarnas praktiker leder sedermera till att de 

får mer plats i klassrummet, vilket utgör det offentliga rummet för elever och lärare på skolan. 

Det bör påpekas att läraren hjälper varje elev individuellt, och pojkarnas högljudda offentliga 

praktiker är således mer framgångsrika inom avseendet att inta det offentliga rummet och får 

därför hjälp av läraren snabbare.  

Nästa sekvens, exempel 6, utspelar sig under en engelskalektion. Det är två observationer som 

återger två olika engelskalektioner från två olika dagar. Observationerna påvisar hur läraren ger 

pojkarna utrymme i det offentliga rummet snarare än flickor, samtidigt som även pojkarna själva 

tar utrymme i det offentliga rummet utan att blivit tilldelade det. Nästkommande sekvens, 6B, 

återger hur flicka 1:s, Fredrikas, respons på detta.    

 

(6) Engelskalektion 

(Ur observation 16A, vilket sedermera är observationens egennamn). Deltagare: Lärare (Läraren), 

en flicka (Flicka 1) fem pojkar (Pojke 1, 2, 3, 4 och 5) samt resterande elever i klassen. Aktivitet: 

Engelskalektion där läraren har genomgång. 

Sekvens 6A 



 

 27 

Engelskalektion dag 1. Läraren står framme vid tavlan och pratar om tempus. 

1. Läraren:  […] så ja, det är olika tidsformer. ((Skriver ”tidsformer” på tavlan)). 

2. Läraren:  Hur många tempus kan du då?... Eller ni? Hur många tempus kan ni?  

3.    Vilka kom vi fram till förra veckan? Vad säger.. ehh..  

4. Flicka 1:  ((Räcker upp handen)). 

5. Läraren:  Fredrika? 

6. Flicka 1:  Presens, preteritum. Ehh… Framtid! Future ((sägs på engelska)) 

7. Läraren:  Vad är det då? Framtid. Vad är det då? ((Tittar på Fredrika när hon säger frågan)). 

8. Pojke 1:  Men det [är ju… 

9. Pojke 2:               [Preteritum! 

10. Läraren:  Kommer ni ihåg? Vi har ju pratar om det förut.  

11. Läraren:  ((Tittar nu på hela klassen.)) 

12. Läraren:  ((tittar på Fredrika igen)) Någonting på fuuuu… Det låter ju lite som…  

13.    Vad heter framtid på engelska? Johan? 

14. P3 Johan:  Future ((sägs på engelska)) 

 

Sekvens 6B (ur observation 16B, observationens egennamn), engelskalektion dag 2. Även denna 

lektion står läraren framme vid tavlan och pratar om tempus. 

15. Läraren:  […] Men så fanns det ju några undantag. Vilka var det?  

16.    ((Flertalet elever räcker upp handen)).  

17. Läraren:  Mohamed? Kan du? 

18. Pojke 4: (Mohamed): Det var när det var verb… Eh, nej! Konsonant!  

19.    Då lägger man på ett i och ett d. Nej! I, e, d! 

20. Läraren:  Jaa… Om du ger ett exempel då så vi förstår hur du menar.  

21.    Mohamed, ta ett exempel! 

22. Pojke 4:  Ja men… Cry. Då blir det liksom… Cried.  

23. Läraren:  Ja, cry. Vad ska vi tänka på då rå Mohamed? Förklara med det exemplet.  

24.    ((Flertalet elever räcker upp handen för att svara, läraren riktar fortfarande frågan till Mohamed)). 

25. Pojke 4:  Ja men alltså… Du tar väl bort i? Jag menar y!  

26. Läraren:  Ska jag ta bort y? ((Har skrivit ”Cry” på tavlan och suddar sedan bort y:et)). 

27. Mohamed:  Ja! Och sen… ((Skratt)). Sen… Sen lägger du på i, e, d.  

28. Läraren:  Sen lägger jag på i, e, d? 

29. Mohamed: Ja! 

30. Läraren:  Det är alltså ord som slutar på konsonanter. Så ändrar man till i, e, d.  

31.    Japp! Någon som har fler exempel på det? Fredrika? 

32. F1 Fredrika:  Tillexempel på fix, då är… 

33. Läraren:  Ja, hur blir regeln då? Richard? 

34. Pojke 5:  Då är det… Då blir det bara e och d... Inget i.   
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Fredrika räcker ofta upp handen för att försöka svara på lärarens frågor. Det är ofta som ingen 

kan svaret förutom Fredrika. Läraren ser då förbi hennes hand och väntar till dess att någon 

annan kan svara. Det inträffar elva gånger under ovanstående lektion att Fredrika försöker svara 

på en fråga men inte blir tilldelad ordet av läraren, det inträffar två gånger att Fredrika vill svara 

på en fråga och får det. Det kan emellertid tänkas att detta är lärarens strategi till att få fler pojkar 

att svara på ämnesrelaterade frågor. När Fredrika blir tilldelad ordet kan det avläsas från ovan 

exempel hur frågan snabbt går över till en pojke, jämförelsevis med hur många samtalsturer pojke 

4 får i rad 15 till 25, samt att läraren mycket snabbt leder frågan till en annan elev, en pojke, när 

Fredrika precis fått ordet i rad 32. Vidare uppfattar, på rad 8 och 9, två olika pojkar sig som den 

primära mottagaren till frågan riktad mot Fredrika, vilket kan tänkas vara ett uttryck för intagande 

av det offentliga rummet.  

Efter 20 minuter av lektionen ser det ut som om Fredrikas mod börjar dala. Hon gör några 

tafatta försök till att räcka upp handen, men det är inte hela armen sträckt rakt upp i luften som 

hon brukar, utan istället är det endast en loj handgest i höjd med hennes axel. Efter ytterligare 

några minuter försöker inte Fredrika svara alls på lärarens frågor, och jag ser hur hon tittar ut 

genom fönstret och troligtvis slutat lyssna på läraren. Från att ha varit en av de mest engagerade 

eleverna under denna lektion samt alla andra lektioner som observatören närvarat vid, ser det ut 

som om Fredrika har slutat lyssna helt. Hon börjar efter en stund rita förstrött på ett papper 

framför henne och tittar inte upp på läraren något mer under lektionen. Det kan således tänkas 

att pojkarnas intagande av det offentliga rummet, både när de tar det själva samt blir givna det av 

läraren, är en av de interaktionella praktiker som bidrar till att upprätthålla genus. Pojkarnas 

utbredning i det offentliga rummet tystar således flickorna, en analys som fortsätter här nedan. 

7.2.1 Analys av elevers intagande av det offentliga rummet 

Observationer gällande sekvenser som centreras kring elevers intagande av det offentliga rummet 

berör åtta stycken av studiens observationer, vilka redogörs kort för här nedan:  

 Observation 7: Pojke tar plats i det offentliga rummet, gympasalen. 

 Observation 11: Pojkar intar det offentliga rummet, korridoren, samtidigt som flickor drar 

sig undan. 

 Observation 12: Pojkar knuffar undan flickor från det offentliga rummet, en kö i en 

korridor. 

 Observation 14: Pojkars offentliga sätt att be om hjälp marginaliserar privatare flickor. 

 Observation 16A och 16B: Lärare ger pojkarna utrymme i det offentliga rummet snarare än 

flickan. 
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De interaktionella faktorerna som upprepas i observationerna 7, 11 och 12 är hur pojkar tar plats 

i det offentliga rummet, i synnerlighet i observation 12 då flickorna puttas bort från deras plats på 

bänken med våld. Med avstamp i CA, där det är av vikt att hitta exempel som upprepas,96 kan det 

tänkas att en av de interaktionella faktorerna som bidrar till att skapa genus i klassrumsinteraktion 

är pojkars utbredning i det offentliga rummet. Mot bakgrund av denna observation kan det 

tänkas att pojkars utbredning verkar inom den disciplinära makten,97 vilket är en diskurs av olika 

former av makt,98 där intagandet av det offentliga rummet utgör en av de dimensionerna. I 

observation 12 är flickorna tysta samtidigt som pojkarna knuffar idogt på varandra, där pojkarna 

sedermera knuffar bort flickorna från bänken med våld. Detta kan tänkas vara en fysisk 

gestaltning av genussystemets hierarki, då det är pojkar som grupp som knuffar bort flickor som grupp, 

vilket etablerar en åtskillnad mellan flickor/pojkar. Bortknuffandet skapar en över- och 

underordning i interaktionen då pojkarna bokstavligen tar flickornas plats i kön, vilket kan tänkas 

bidra till en mer överordnad genusordning för den aktuella verksamheten.  

     Vidare kan det tänkas att den interaktionella faktorn att pojkarnas sätt att be om hjälp, 

observation 14, skapar en annan interaktionell faktor som marginaliserar privatare flickor, vilken 

således även den bidrar till att skapa genus.   

     Vidare kan observation 16A samt 16B vara en interaktionell faktor som upprätthåller genus, 

då lärare ger pojkarna utrymme i det offentliga rummet snarare än flickan. Det kan tänkas att 

läraren, i egenskap av sitt yrke, upprätthåller den disciplinära makten genom att ge pojkarna större 

utrymme i det offentliga rummet. Detta kan till den heteronormativa genusordningen ses som en 

dimension av att upprätthålla genussystemet, det vill säga patriarkatet, och där även genus.  

     Det kan tänkas att ovan tema påvisar både hur det skapas feminina och maskulina 

genuspositioner, detta genom pojkarnas utbredning i det offentliga rummet. 

7.3 Störande av ordning och studiero  

I följande tema avses störande av ordning och studiero vara när elever avbryter lektioner och/eller 

grupparbeten med någonting som ej rör lektionsinnehållet. Inom detta tema erhålls fyra stycken 

sekvenser och således belägg för den slutliga analysen. Efter varje sekvens åberopas en analys, 

vilket sedermera summeras i en övergripande, sammanfattande analys. 

Nedan exempel utspelar sig under en gymnastiklektion. Sekvensen återger en konflikt mellan 

tre pojkar som försvårar en dansaktivitet under en gymnastiklektion. 

 
 

                                                 
96 Norrby (2014) s. 35. 
97 Var vänlig se 4.5 Teoretiska utgångspunkter – Genus. 
98 Ambjörnsson, (2003) s. 21. 
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(7) Bråk under gymnastiklektion  

(Ur observation 8, observationens egennamn). Deltagare: 2 lärare (Lärare 1 och 2), tre pojkar, 

samt resterande elever i klassen. Aktivitet: Gymnastiklektion där eleverna lär sig en dans.  

      Eleverna ska dansa tre och tre. Dansen går ut på att personen i mitten ska springa framåt och 

ställa sig i mitten vid nästkommande par. Om det fattas en tredje person i ett av paren kan den 

formationen inte genomföras, vilket således gör dansen svår att dansa för hela klassen. Tre pojkar 

kan inte komma överens om vem som ska stå i mitten. Hela lektionen avstannar i fyra minuter då 

pojkarna bråkar med varandra samt då lärarna försöker medla mellan dem. Lärarna stänger av 

musiken under denna tid. Till slut går en av pojkarna iväg och sätter sig på en bänk. Pojken på 

bänken ser mycket arg ut. Lärarna gör ingenting, vare sig tar hans plats i dansen eller försöker få 

honom att dansa igen. Vid ett tillfälle försöker pojken få lärarnas uppmärksamhet genom att 

räcka upp handen, men de tittar inte åt hans håll och ser det inte.  

      Tyvärr kan ingen transkription återges då ljudet av musiken samt de andra eleverna som 

pratar/skrattar med varandra överröstar de tre pojkarna. Trots att lärarna stänger av musiken 

under den tiden då pojkarna bråkar som mest gör akustiken samt de andra elevernas prat att det 

inte möjligt att höra vad pojkarna säger till varandra. Det som emellertid går att se på videon är 

att pojkarna börjar dra i varandras armar, då de alla tre håller varandra i händerna på grund av 

dansens formation. De sliter i varandra samtidigt som de ömsom tappar greppet om varandra, 

ömsom tar tag i varandras händer igen. Efter ca 30 sekunder börjar de även knuffa på varandra, 

samt putta bort varandra genom att stöta rumpan emot den andres höft. Vardera pojke gör sitt 

yttersta för att stå mellan de andra två genom att snabbt förflytta sig och putta bort de andra två 

med sin kropp. Konflikten uppkommer således i interaktion mellan pojkarna, men stör hela 

klassen då deras formation förflyttar sig på grund av deras rumpputtning.   

      Pojkarna ger sig själv rätten att utöva ett känslospektrum som påverkar lektionen för hela 

klassen. Detta kan tänkas att detta är genusorienterande då liknande beteende ej kunde observeras 

bland flickorna. En vidare analys kring pojkars störande av ordning och studiero förs nedan.  

 

Observation 2, 7 och 10, redan nämnda observationer 

Eftersom interaktion är multifunktionell exemplifierar samma sekvens flera aspekter av 

föreliggande studies teman med avseende på dess frågeställningar. Samma observationer kommer 

således användas som belägg flera gånger, med de kommer emellertid inte att skrivas ut igen utan 

endast nämnas med en kort beskrivning.  

      Observation 2: Två pojkar stör ett grupparbete, interaktionellt exkluderar flickan som 

ifrågasätter deras handlingar, samt berättar för henne vad hon är i behov av. Inom detta aktuella 
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tema styrker observation 2 beläggen för hur pojkar stör studieron, detta trots att flickan 

ifrågasätter varför de tränger sig på deras grupparbete. Vad som fokuseras på interaktionellt i 

denna sekvens är således hur pojkarna stör ordningen, och ur ett genusperspektiv gör pojkarna 

det både genom att negligera flickans önskan, samt att de även berättar för henne vad hon är i 

behov av, d.v.s. deras hjälp. Det kan tänkas att detta påvisar en interaktionell praktiker som bidrar 

till att skapa och upprätthålla genus, d.v.s störande av ordning, samtidigt som det visar en 

makthierarki mellan flickan och pojkarna, detta eftersom pojkarna tar tolkningsföreträde och 

berättar för flickan att hon är i behov av deras hjälp, trots att hon ej gett uttryck för det. Det bör 

således påpekas att det visar sig senare i transkriptionen att pojkarna ej verkar kunna någonting 

om den kyrka grupparbetet centreras kring, vilket följaktligen betyder att pojkarna både hade fel 

avseende flickans behov av hjälp samt att de kunde i så fall kunde tillgodose henne med den 

informationen hon (egentligen inte) behövde.      

       Observation 7: Pojke ”spexar” under en gymnastiklektion. Klättrar på väggarna, försöker 

balansera en kon på huvudet som faller ner med ett duns, avbryter lärarna upprepade gånger. 

Härmar bland annat en lärare med ”bäbisröst”. Han väljs även ut av lärarna att vara den tredje 

personen i dansformationen när lärarna visar de andra eleverna hur stegen ska dansas.  

      På samma sätt som ovan sekvens påvisar denna sekvens hur en pojke stör ordningen och 

studieron för de andra i klassen, vilket således kan tänkas vara en interaktionell praktiker som 

bidrar till att skapa samt upprätthålla genus i vardaglig interaktion på skolan. Lärarna ger pojken 

utrymmet att ”spexa” och störa ordningen i klassrummet, samtidigt som pojken ger sig själv 

rätten att störa ordningen ännu mer. Det är även en flicka som sucka högljudd och uppgivet inför 

pojkens ”spexande”, vilket kan tänkas visa på maskulina och feminina genuspositioner i 

klassrummet, där hennes uppgivenhet påvisar hur pojkens spexande förhindrar henne och de 

resterande av klassens elever att på ett smidigt sätt genomföra de arbetsmoment som hör till 

lektionen.  

      Observation 10: Två olika pojkgäng pratar och trummar med saxar mot en plåtburk så pass 

högt att lärarens genomgång ej hörs under en fysiklektion. En pojke avbryter en flicka som 

försöker svara på en fråga genom att pratskrika med sin kamrat bredvid, detta med något som ej 

rör lektionen samt skrattar åt ett internt skämt. På samma sätt som ovan påvisar denna sekvens 

den interaktionella praktikern där pojkarna stör ordningen och studieron i klassrummet, vilket ur 

ett genusperspektiv kan tänkas både upprätthålla genus samt påvisa maskulina och feminina 

genuspositioner, detta eftersom pojkarna tar sig rätten att organisera klassrumsinteraktionen. Fler 

belägg kring denna analys nämns nedan, i 7.3.1 Analys av observationer gällande störande av 

ordning och studiero.   
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7.3.1 Analys av observationer gällande störande av ordning och studiero 

Observationer gällande störande av ordning berör fyra av studiens observationer, vilket kommer 

redogöras kort för här nedan.  

 Observation 8: Konflikt mellan tre pojkar under gymnastiklektion. 

 Observation 2: Två pojkar stör ett grupparbete, interaktionellt exkluderar flickan som 

ifrågasätter deras handlingar, samt berättar för henne vad hon är i behov av.  

 Observation 7: Pojke som ”spexar” under en gymnastiklektion och stör således dess 

ordning. 

 Observatoin 10: Två olika pojkgäng pratar och trummar med saxar mot en plåtburk så pass 

högt att lärarens genomgång ej hörs under en fysiklektion.  

Gällande interaktionsmönster i ovan nämnda observationer kan det tänkas att pojkarna tar sig 

rätten att organisera klassrumsinteraktionen, detta eftersom de åberopar uppmärksamheten och 

stör ordningen och studieron. Pojkarna avbryter både lärare och elever med prat, skratt och skrik, 

de gör ljud med både gymnastikredskap och saxar och plåtburkar, de bråkar högljutt och de 

stegar rakt in i ett grupparbete, trots att deras initiativ ifrågasätts. Pojkarnas initiativhandlingar 

påverkar ordningen, vilket således kan tänkas begränsa andra personers handlingsutrymme. I 

observation 10 är detta handlingsutrymme lärarens försök till att genomföra en lektion, och de 

resterande eleverna, vilket till stor del är flickor, försök till att tillgodoräkna sig den kunskap som 

läraren således misslyckas att lära ut. Även om pojkarnas interaktionsmönster är kontextberoende, 

skapar pojkarnas agerande ytterligare bidrag till interaktionen, de är kontextförnyande, vilket 

påverkar de resterande deltagarnas handlingsutrymme i interaktionen.    

Det kan tänkas att ovan tema påvisar hur feminina och maskulina genuspositioner skapas och 

upprätthålls i klassrumsinteraktion, detta då det är pojkar som stör ordningen och således tar sig 

rätten att organisera klassrumsinteraktionen. Detta kan ses som interaktionella faktorer som både 

skapar och upprätthåller genuspositioner och en lokal genusordning, detta eftersom ovan 

påvisade tema visar på hur det endast är pojkar som stör ordningen och studieron i 

inspelningarna, medan flickorna delvis förhindras att genomföra de arbetsmoment som hör till 

lektionerna.  

7.4 Affekt som interaktionell handling 

Affektiva handlingar avses i detta delkapitel vara när elever ger uttryck för ilska, bråk/knuffar 

samt välbehag/icke välbehag vid massage. Inom detta tema erhålls fyra stycken sekvenser och 

således belägg för den slutliga analysen, vilken kopplar temat till skapande, upprätthållande och 
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ifrågasättande av genuspositioner. Efter varje sekvens åberopas en analys, vilket sedermera 

summeras i en övergripande, sammanfattande analys. 

      Den första sekvensen under detta tema återspeglar hur fyra flickor är intima med varandra 

genom en massagelek, samtidigt som pojkarna härmar och hånar deras massagelek.  

 

(8) Engelskalektion där eleverna bildar ett massagetåg  

(Ur observation 17, observationens egennamn). Deltagare: En lärare och hela klassen. I centrum 

för denna sekvens är emellertid fyra flickor och fyra pojkar. Aktivitet: Engelskalektion där 

eleverna leker en lek som förklaras nedan.  

      Klassen står uppdelade i två led framför tavlan. Personen längst fram i ledet ska stava ett ord 

rätt på engelska, de två leden tävlar mot varandra. Stämningen är stökig och de flesta pratar med 

klasskamraten bredvid. Längst bak i ett av leden står två flickor. De håller varandra i handen 

under tiden de väntar på deras tur. De viskar med varandra så ingen annan hör. Efter någon 

minut ställer sig en av flickorna bakom den andra och omfamnar henne med båda armarna runt 

midjan. Flickan som står framför håller i den andra flickans händer så hon inte kan släppa greppet 

om henne. Den ena flickan pussar den andra på kinden. Efter tre minuter och 36 sekunder av 

omfamning ber läraren flickorna att ställa sig ordentligt och rätta sig efter ledet och de måste 

således släppa taget om varandra.  

      Efter någon minut ställer sig ovan nämnda flickor tillsammans med två andra flickor i ett led 

om fyra personer och masserar varandra i ett massagetåg i ca 1 minut och 45 sekunder. Det ser ut 

som om alla fyra flickor upplever massageleken/massagetåget mycket behagligt. 

      Några minuter senare skapar fyra pojkar ett massagetåg med varandra. De är också intima 

som flickorna ovan, men inte lika kärleksfulla. Masserar varandra i 15 sekunder. Det ser ut som 

att de masserar varandra mycket hårt, samt nyper varandra i sidan på ett, vad som kan tänkas 

vara, obehagligt sätt för den som blir nypt. Tåget bryts upp när de nyper varandra så hårt att de 

måste slingra sig ur varandras grepp.  

      En pojke fortsätter efter några sekunder att massera på ett nu behagligt sätt på sin kamrat 

som står framför. Kamraten slingar sig ur greppet, troligtvis i tron om att han ska bli nypt istället 

för att bli masserad.  

      De två flickorna upprätthåller flickgenus eftersom de är intima – precis som flickorna i 

Ambjörnssons I en klass för sig gör. Pojkarna är däremot även de intima, men ej på samma sätt 

som flickorna. Det kan tänkas att pojkarna förlöjligar flickornas massagelek, då det är flickorna 

som börjar massageleken och pojkarna kopierar sedermera deras massagetåg, dock med en annan 

attityd mot varandras kroppskontakt. Detta förlöjligande samt olika attityder mot varandras 
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kroppskontakt kan tänkas bidra till elevernas genuskonstruktion då de olika attityderna mot 

varandras kroppskontakt skulle kunna uppfattas som en dikotominisering mellan femininitet och 

maskulinitet, samtidigt som förlöjligandet skulle kunna ses som en hierarkisering av dessa 

genuspositioner. 

      Nästa sekvens inom detta tema, affekt som interaktionell handling, påvisar en pojkes 

aggressivitet samt hur han trotsar observatören med ovårdat språk. 

 

(9) Syslöjdslektion där pojkarna påvisar aggressivitet 

(Ur observation 15, observationens egennamn). Deltagare: Tre pojkar (Pojke 1, 2 och 3) samt 

observatören (obs). Aktivitet: Syslöjdslektion där eleverna arbetar självständigt.  

Pojke 1 har utanför salen tryckt upp pojke 2 (Kim) mot väggen, varpå pojke 2 slog pojke 1 på 

skrevet. Sex minuter senare börjar pojke 1 ta sig om skrevet och vrida sig i, vad som kan 

uppfattas som, smärta, samtidigt som han säger: 

1. Pojke 1:  Jag HATAR Kim! Jag kommer ALLTID att göra det!  

2. Pojke 2 (Kim): ((Står bredvid pojke 1 men säger ingenting)) 

3. Pojke 1:  ((Tittar på observatören)) Jag har så jävla ont i kuken!  

4. Pojke 3:  ((Tittar dömande på pojke 1)).  

5. Pojke 1:  Men jag har så jävla ont! Då MÅSTE jag få säga att jag har ont i kuken!  

6. Pojke 1:  ((Tittar på observatören)).  

7. Obs:  Men vad gjorde Kim då? 

8. Pojke 1:  Han sparkade mig på kuken! 

9. Obs:  Men… Det var väl efter du hade tryckt upp honom mot väggen? 

10. Pojke 1:  ((Skrattar)). Nej! ((Skrattar)). Jag hade inte rört honom! ((Skrattar)).  

11.     ((Tystnad)) 

12. Pojke 1:  Jag försökte bara krossa honom. ((Skrattar)). 

Pojke 1 uppvisar stark affekt, säger att han hatar Kim i rad 1. I rad 3, 5 och 8 uttrycker Pojke 1, 

vad som kan uppfattas som, ett ej vårdat språk och utmanar med att rikta könsordet mot 

observatören, vilken ej är en av samtalsparterna. Vidare anklagar pojke 1, i rad, pojke 2 för att ha 

vållat smärta till hans könsdelar. Sekunder senare, i rad 10, nekar pojke 1 skämtsamt om sin 

inblandning i bråket, i rad 12 medger pojke 1 emellertid till sin inblandning i bråket, emellertid 

med den lätt absurda termen ”krossa honom”.  

      I ovan observation använder pojke 1 ovårdat språk samt uppvisande av känslor inom 

pojkgenus, det vill säga ilska samt avsaknad av empati mot pojke 2. Det kan således tänkas att 

pojke 1 tar indirekt avstånd från flickgenus genom ovan påvisade affektuttryck, vilket emellertid 

är en indirekt analys. Vidare är pojke 1:s handling att han tryckte upp pojke 2 mot väggen utanför 
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syslöjdssalen ett uppvisande av pojkgenus då fysisk närkontakt i form av bråk tycks tillhöra 

pojkgenus och ej flickgenus, vilket bland annat observation 12 som nämns ovan påvisar. 

 

Observation 8 och 12  

Som nämns ovan är interaktion multifunktionell, vilket betyder att samma sekvens exemplifierar 

flera aspekter av föreliggande studies teman i avseende dess frågeställningar. Samma observation 

kommer således framhävas flera gånger, denna gång med endast en beskrivning och kort analys. 

Observation 8: Konflikt mellan tre pojkar under gymnastiklektion, vilket avbryter lärarna i 

deras genomgång av dansstegen som även försvårar dansaktiviteten när eleverna börjar dansa 

igen. Uppvisar affekt som interaktionell handling och påvisar hur pojkar bråkar och slåss, vilket 

även visas i ovan och nedan sekvenser. Det kan således tänkas att pojkarna använder ilska och 

bråk som interaktionella handlingar för att skapa och upprätthålla pojkgenus. Dessa 

interaktionella handlingar skapar således en distansering mot flickgenus då liknande affekter som 

interaktionella handlingar ej observeras bland flickorna. Eftersom pojkarnas affektuppvisande 

påverkar hela klassen kan detta även tänkas vara ett uttryck för feminina och maskulina 

genuspositioner i vardaglig interaktion på skolan, detta eftersom pojkarnas affekter som 

interaktionella handlingar ej begränsas till pojkarna själva, utan utövar påverkan på hela klassen. 

Pojkarna tar således den disciplinära makten i besittning, en analys som förs närmre i delkapitel 

avseende störande av ordning och studiero.   

Observation 12: Flertalet elever står i kö i en korridor. Pojkar knuffar och bråkar med 

varandra. De knuffas så pass vilt att de armbågar en flicka i ansiktet samt ramlar över de tre 

flickorna som sitter på bänken bredvid pojkbråket. Detta ger sedermera konsekvensen av att 

flickorna trycks bort från bänken där de satt. Den interaktionella praktiker som uppmärksammas 

i denna sekvens under detta tema är, liknande ovan sekvens, hur pojkarna uppvisar ilska och bråk 

som affekt som interaktionell handling. Detta kan ur genussynpunkt påvisa, som ovan sekvens, 

hur pojkarna skapar och upprätthåller pojkgenus, samtidigt som de distanserar sig från flickgenus. 

De upprätthåller även feminina och maskulina genuspositioner då de genom deras 

affektuppvisande påvisar en hierarkisering eftersom de, med våld, tar sig friheten att fysiskt avvisa 

flickorna från kön. 

7.4.1 Analys av observationer gällande affekt som interaktionell handling 

Observationer gällande affekt som interaktionell handling berör fem av studiens observationer.  

 Observation 17: Flickor utför massage på varandra i ett massageled/massagelek.  
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 Observation 15: Återger i inledningen hur en pojke blir upptryck mot väggen av en 

annan pojke. Interaktionen återspeglar sedermera hur en av pojkarna åberopar hur 

mycket han hatar den andra pojken. 

 Observation 8: Konflikt mellan tre pojkar under gymnastiklektion, vilket avbryter 

lärarna i deras genomgång av dansstegen. 

 Observation 12: Pojkar som knuffas/bråkar så pass vilt att flickor blir bortträngda från 

bänken där de sitter.  

      Observation 15, 8 och 12 påvisar hur pojkar bråkar och slåss. I observation 15 uttrycker även 

en pojke sitt hat mot en annan pojke, i observation 8 knuffas pojkarna så pass mycket att deras 

dansformation förflyttas flera meter, och i observation 12 bråkar fyra pojkar med varandra i ett 

slagsmål som får konsekvensen av att en flicka blir armbågad i ansiktet samt att de resterande 

flickorna blir borttryckta av pojkbråksklungans gemensamma vikt. I skenet av kommunikativa 

verksamhetstyper, kan det tänkas att pojkarnas agerande, bråkar och slåss med varandra, är en följd 

av de normer och förväntningar som de som deltar i interaktionen, d.v.s. bråket, gör sig till 

föremål för.99 Det kan även tänkas att pojkarna använder sig av bråkandet som ett sätt att utmana 

syftet med verksamheten, d.v.s. undervisningen. De interaktionella faktorerna gällande pojkarnas 

affekt kan således tänkas vara ilska, hat samt slagsmål i interaktion med varandra, samtidigt som 

de använder ilska och hårdhänta fysiska lekar som interaktionella metoder för att utmana centrala 

aspekter av den aktuella aktivitetstypen, exempelvis att stå i kö. 

I jämförelse med pojkarna visar således observation 17 hur flickor initierar till empatiska 

handlingar, detta genom att initiera till kram samt utföra massage på varandra. Flickornas 

kommunikativa verksamhetstyper är således kärleksfulla handlingar som respons, vilket 

observation 17 påvisar då det är flertalet flickor som masserar varandra och de visar alla välbehag 

kring massagetåget. Detta kan tänkas vara genusproducerande då det går i linje med tidigare 

forskning som har visat på hur den normativa femininiteten till stor del är strukturer av positiva 

känslor, exempelvis glädje, kärlek, empati etc.100 

De interaktionella faktorer som i ovan analys kan benämnas som genusreproducerande i 

dessa observationer är således pojkars affektuttryck för ilska och hårdhänta, våldsamma fysiska 

lekar, samtidigt som detta kan jämföras med flickornas förkärlek till kärleksfulla handlingar.       

                                                 
99 Norrby (2014) s. 86. 
100 Ambjörnsson (2003) s. 98. 
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7.5 En övergripande analys kring könsmaktsordningen i skolan 

Följande delkapitel avhandlar hur könsmaktsordningen framträder i de observationer som finns 

med i denna uppsats, det vill säga den lokala könsmaktsordningen. Könsmaktsordningen avser 

genussystemet och hierarkin samt dikotomin mellan feminina och maskulina genuspositioner 

inom den. Belägg för detta ur empirin redovisas för nedan och kommer att avslutas med en 

övergripande analys.    

      Nedan sekvens omfattar hur en pojke härmar och förlöjligar kvinnligt beteende och utseende, 

samt hur en flicka ifrågasätter detta. 

  
(10) Syslöjdslektion där en pojke förlöjligar femininitet 

(Ur observation 21, observationens egennamn). Deltagare: Två flickor (Flicka 1 och 2) och en 

pojke (Pojke 1). Aktivitet: Syslöjdslektion där eleverna arbetar självständigt.  

Pojke tar ett tygstycke och knyter det runt huvudet som ett dok, samtidigt som han skrattar 

och går fram och tillbaka och vickar på höfterna på ett mycket feminint kodat sätt. Han gör det 

framför två flickor som båda skrattar. 

1. Pojke 1:  ((Går fram och tillbaka med doket på huvudet och vickar på höfterna))    

2. Flicka 1:  Du ser ut som en påskkärring!  

3. Pojke 1:  ((Skrattar. Han svänger med tygstycket som om det vore ett stycke långt hår)). 

4. Pojke 1:  Så! Hej Mia! ((Går fram och stryker en av flickorna på armen)).  

5. Flicka 2:  ((Tittar ogillande på pojke 1)). 

6. Pojke 1:  ((Skratt)). Är det too much?! ((Skratt)). Oj… Har ni några kakor?! 

7. F 1&2: ((Går ifrån pojke 1)).  

8. Pojke 1:  ((Går efter flickorna, fortfarande vickandes på höfterna)). 

Pojke 1 dramatiserar på ett skämtsamt, förlöjligande sätt hur kvinnor går. Flicka 1 utmanar då 

hans dramatisering och påpekar att han ser mer ut som än påskkärring än som en, underförstått, 

kvinna. Pojken uppgraderar som svar på detta sin dramatisering av att porträttera en kvinna, det 

kan tänkas att han skrattar genom att bemöta kritiken från flicka 1. Det kan även tänkas att 

genom kroppsberöringen, stryka en av flickorna på armen, införlivas den förlöjligande bilden av 

en typisk kvinna. Pojke 1 inser emellertid att han gått för långt i sitt rollspel genom att fråga ”Är 

det too much?” i rad 6. Det bör påpekas att observatören inte förstår påpekandet om kakorna.  

      Pojken ifrågasätter sin socialt konstruerade könsroll, men befäster även den kvinnliga 

könsroller genom att porträttera en nidbild av den. De genusaspekter som kan tänkas kopplas 

samman med denna nidbild är att pojke 1 vickar på höfterna samt svänger med sitt dok/långa 

hår, vilket kan tänkas vara en porträttering av den arketyp samt norm av hur en kvinna bör se ut. 

Pojkens nidbild porträtteras ytterligare av hans närmande kroppsspråk, vilket han gör på ett 

skämtsamt, förlöjligande sätt. Det bör emellertid påpekas att detta kan tänkas vara ett uttryck för 
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genusöverskridande beteende hos pojken, detta eftersom han, som nämns ovan, ifrågasätter sitt 

pojkgenus genom att porträttera en nidbild av en kvinna. Han rör sig således utanför sitt eget 

pojkgenus genom att föra sin kropp på det sättet han gör, något som kan tänkas vara 

genusifrågasättande. Det bör emellertid även påpekas att han porträtterar en nidbild av en kvinna 

på ett förlöjligande sätt, vilket kommer stå i fokus för föreliggande analys.   

 

Observation 2, 10, 7, 11, 12, 16A, 16B, 8, 17 och 20 

Som nämns ovan är interaktion multifunktionell, vilket betyder att samma sekvens exemplifierar 

flera aspekter av föreliggande studies teman i avseende dess frågeställningar. Samma observation 

kommer således framhävas flera gånger, denna gång med endast en beskrivning och kort analys. 

 Observation 2: Flicka utmanar pojkes deltagande i ett grupparbete han ej tillhör. Hon får 

en osynliggörande respons. Den interaktionella faktorn som utgör grund för en lokal 

könsmaktsordning är således pojkarnas osynliggörande av flickan samt deras intrång i 

grupparbetet, vilket sedermera kan tänkas vara en del i att upprätthålla genussystemet.  

 Observation 10: Kvinnlig lärare utmanar pojkars ämnesavvikande beteende, vilket 

eskaleras. Hon osynliggörs som samtalspartner och de två pojkgängen stör ordningen 

ännu mer. Som ovan sekvens påvisar denna observation hur pojkar använder sig av 

osynliggörande som respons på en utmanande partner, samt hur pojkarna stör ordningen 

och studieron. 

 Observation 7: Pojke tar plats i det offentliga rummet, gympasalen, och stör ordningen. 

Den interaktionella praktikern som utgör grund för en lokal könsmaktsordning är således 

både hans intagande av det offentliga rummet, samt lärarnas inbjudan till honom att göra 

så. Det är även en flicka som suckar högljutt och uppgivet inför pojkens ”spexande”, 

vilket kan tänkas visa på maskulina och feminina genuspositioner i klassrummet, där 

hennes uppgivenhet påvisar hur pojkens spexande förhindrar henne och de resterande av 

klassens elever att på ett smidigt sätt genomföra de arbetsmoment som hör till lektionen 

 Observation 11: Pojkar intar det offentliga rummet, korridoren, samtidigt som flickor 

drar sig undan. Den interaktionella praktikern som skapar samt upprätthåller genus är 

således pojkarnas utbredning i det offentliga rummet. 

 Observation 12: Pojkar knuffar undan flickor från det offentliga rummet, en kö i en 

korridor. Kan tänkas påvisa en interaktionell faktor som utgör grund för en lokal 

könsmaktsordning då pojkarna intar det offentliga rummet, samtidigt som de 

bokstavligen knuffar iväg flickorna med våld. Påvisar även makthierarkin då pojkarna tar 

tolkningsföreträde på det offentliga rummet och bestämmer vilka som får vistas där. 
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Ännu en interaktionell praktiker som bör uppmärksammas är pojkarnas affekt, ilska och 

bråk, som interaktionell handling, vilket således skapar och upprätthåller pojkgenus.  

 Observation 16A och 16B: Lärare ger pojkarna utrymme i det offentliga rummet snarare 

än flickan, samtidigt som pojkarna även ger sig själva rätten till det offentliga rummet och 

svarar på publika frågor samt frågor som ej är riktade mot dem, vilket kan tänkas utgöra 

grund för en lokal könsmaktsordning. Vidare påvisar även sekvensen hur detta påverkar 

flickan till att hennes engagemang i studierna dalar.  

 Observation 8: Konflikt mellan tre pojkar under gymnastiklektion. Det kan således tänkas 

att pojkarna använder ilska och bråk som interaktionella handlingar för att skapa och 

upprätthålla pojkgenus. Pojkarnas affektuppvisande påverkar även hela klassen, vilket kan 

tänkas vara ett uttryck för feminina och maskulina genuspositioner i vardaglig interaktion 

på skolan, detta eftersom pojkarnas affekter som interaktionella handlingar ej begränsas 

till pojkarna själva, utan utövar påverkan på hela klassen. 

 Observation 17: Flickor utför massage på varandra i ett massageled/massagelek, pojkarna 

härmar deras massagelek på ett förlöjligande vis. Flickornas affekt som interaktionell 

handling, d.v.s. initierar till empatiska handlingar, kan tänkas ses som genusnormerande, 

samtidigt som pojkarnas förlöjligande av detta kan tänkas vara en interaktionell praktiker 

som distanserar feminina och maskulina genuspositioner från varandra. Pojkarnas 

förlöjligande av flickorna kan även tänkas vara uttryck för hur de orienterar sig mot en 

könsmaktsordning. Det bör emellertid påpekas att pojkarnas närmande av flickornas 

beteende kan tänkas vara genusöverskridande, det är emellertid pojkarnas förlöjligande av 

flickornas massagelek som står i fokus för föreliggande analys.  

 Observation 20: Flicka utmanar pojke om var en kö börjar, och en annan pojke lyssnar på 

det flickan påpekar. Denna sekvens kan tänkas vara genusutmanande då det är flickan 

som bestämmer. Enligt genusordningen, som visar på dikotomin och maktordningen 

mellan könen, benämns oftast kvinnan som det andra könet.101 Flickan i ovan sekvens 

bestämmer, vilket sedermera ifrågasätter denna maktordning.  

7.5.1 Analys av observationer gällande könsmaktsordning i klassrummet 

Observationer gällande affekt som interaktionell handling berör 13 av studiens observationer. De 

som nämns ovan i punktform föreligger ingen sammanfattning.  

 Observation 21: Pojke porträtterar en nidbild av kvinnligt beteende/utseende.  

                                                 
101 Gemsöe, (2014) s. 83. 
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Observation 17 samt 21 påvisar hur pojkar förlöjligar flickornas i klassens beteende samt 

kvinnligt beteende enligt normen. Detta kan tänkas vara en interaktionell faktor som påvisar hur 

studiens deltagare orienterar sig mot en hierarkisk ordning i klassrummet, det vill säga en 

könsmaktsordning. Genom förlöjligande använder sig pojkarna av den disciplinära makten, 

framförallt pojken i observation 21 som porträtterar en nidbild av kvinnligt beteende och såldes 

införlivar normen hur en kvinna bör se ut/vara.  

Vidare visar observation 2 och 10 hur pojkar osynliggör flickor i klassen samt kvinnliga lärare 

som samtalspartner, de osynliggör den utmanande partnern i interaktionen. Även detta skulle 

kunna tänkas vara en interaktionell faktor som påvisar hur studiens deltagare organiserar sig mot 

en könsmaktsordning i klassrummet. Pojkarna påkallar sig själva högst upp i det hierarkiska 

systemet genom att påverka flickornas rörelseutrymme i deras responsegenskaper, samt i 

observationer ser pojkarna andra pojkar som primära mottagare interaktion, detta till trots att det 

är flickan de har meningsutbyte med. Detta ifrågasätts emellertid av flickan i observation 20 där 

flickans utmanande av pojkens påstående åhörs. Föreliggande uppsats har emellertid funnit fler 

belägg för att studiens deltagare orienterat sig mot en könsmaktsordnig, där den interaktionella 

faktorn således är hur pojkarna osynliggör flickorna som samtalsparter. 

Vidare påvisar observation 7, 11 och 12 hur pojkarna intar det offentliga rummet, samtidigt 

som observation 11 och 12 även påvisar hur flickorna självmant drar sig undan eller blir 

bortknuffade med våld av pojkarna. Observation 16A samt 16B påvisar även hur läraren ger 

pojkarna utrymme i det offentliga rummet snarare än flickan. Observation 2, 10, 7 och 8 påvisar 

dessutom hur pojkar stör ordningen i klassrummet. Pojkarna tar sig rätten att organisera 

klassrumsinteraktionen, detta eftersom de åberopar uppmärksamheten och stör. Genom deras 

initiativhandlingar påverkas andra personers handlingsutrymme i klassrummet, vilket kan tänkas 

vara en interaktionell faktor som indikerar hur studiens deltagare orienterar sig mot en 

könsmaktsordning i klassrummet.   

Det kan således tänkas att studiens deltagare orienterar sig mot en hierarkisk ordning mellan 

olika genuspositioner i klassrummet då pojkarna både ges och intar själva det offentliga rummet 

mer än flickorna. Detta organiserar interaktionellt både av pojkarnas eget agerande, samt 

flickorna och lärarnas agerande mot pojkarna. Den strukturella konsekvensen som således bidrar 

till hierarkisering av genus är således att dessa praktiker är knutna till kön.   

7.6 Sammanfattning av studiens resultat  

I ljuset av det samtalsanalytiska begreppet kommunikativa verksamheter kan det tänkas att ovan 

beskrivna interaktioner sträcker sig längre än endast den lokala samtalskontexten, att det även går 

att se till den sociokulturella konstruktionen i en vidare mening.102 Analysen vidgas således och 

ser enskilda samtal i större kontext, vilket i föreliggande studie är genus och genussystemet. 

Resultatet av detta blir således att ett flertal interaktionella faktorer bidrar till att skapa, 

                                                 
102 Norrby (2014) s. 86. 
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upprätthålla samt ifrågasätta genus i vardaglig interaktion mellan elever och lärare. Vidare skapas 

och upprätthålls feminina samt maskulina genuspositioner i klassrumsinteraktion genom dessa 

interaktionella faktorer. Slutligen kan det argumenteras för att deltagarna orienterar sig mot en 

hierarkisk ordning mellan genuspositionerna i klassrummet, det vill säga en könsmaktsordning, 

vilket organiseras genom nyss nämnda interaktionella faktorer. Det bör emellertid påpekas att 

föreliggande studie endast kan påvisa lokal genusordning, vilket inte per se måste vara en 

konsekvens av en mer övergripande genusordning, exempelvis på samhällsnivå.  

Avslutningsvis bör det påpekas att studiens deltagare har ägnat sig åt social konstruktion, vilket 

är att socialt konstruerade könsroller är kulturellt skapade föreställningar, och med anledning av 

detta krävs det en ständig upprepning för att återskapa denna sociala konstruktion. Detta betyder 

att genus ej är ett statiskt tillstånd, det krävs en oavbruten process där alla i denna sociala 

konstruktion upprätthåller den.103  

 

                                                 
103 Ambjörnsson, (2003) s.12. 
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8. Diskussion 

Föreliggande studie har bland annat visat belägg för att pojkar både tar mer uppmärksamhet i 

klassrummet, samt får mer uppmärksamhet från läraren. Detta går i linje med tidigare forskning, 

vilken har påvisat hur pojkar får mer uppmärksamhet från läraren104 samt hur pojkar får två 

tredjedelar av talutrymmet i klassrummet.105 När talutrymmet styrs av en moderator på så sätt att 

talutrymmet blir jämnt könsfördelat tycks läraren uppfatta att flickorna får 90 % av 

talutrymmet.106 Det finns även en longitudinell studie som gjordes på flickor från förskoleklassen 

och vidare genom skolgången, vilken visade att flickorna socialiserades in i flickgenuset av att 

ignoreras av läraren, vilket sedermera gav följden att de blev tystare och tystare i klassrummet.107 I 

ljuset av detta kan flickans reaktion i observation 16A och 16B bli mer förståelig samt överskådlig 

i en mer objektiv dimension. Som visas ovan tystnar flickan i observation 16A och 16B till slut 

ner, detta är troligtvis av att hon upprepade gånger blir negligerad av läraren, och när hon 

slutligen får ordet uppmuntras hon ej, utan frågan går snabbt över till en pojkelev, utan att hon 

får prata till punkt. Detta går även i linje med Ambjörnssons studie I en klass för sig, där flickorna 

ofta svarar enstavigt på direkta frågor, och där pojkarna avbröt flickorna,108 något som även 

föreliggande studie har påvisat. Det kan tänkas att detta i allra högsta grad visar hur studiens 

deltagare skapar feminina samt maskulina genuspositioner, med både elever och lärare som 

upprätthåller detta. 

      Vidare vad gäller talutrymme har föreliggande studie gett belägg för hur pojkar osynliggör 

flickor som samtalspartner, i synnerlighet om flickorna ifrågasätter pojkarnas agerande. Detta kan 

jämföras med belägg för hur pojkar ser sig själva som den primära deltagaren av en publik fråga, 

vilket kan betraktas som en form av synliggörande av sig själv. Detta kan ses i ljuset av tidigare 

forskning som påvisar hur pojkar/män ofta använder kommunikation till att befästa dominans i 

ett hierarkiskt system,109 vilket i denna studie åsyftas som det hierarkiska systemet till 

genussystemet. Ytterligare studier har påvisat, genom räknandet av antalet nickningar, hur män 

interaktionellt uppmuntrar sin samtalspartner mindre än kvinnor gör,110 samtidigt som ytterligare 

en studie påvisar hur kvinnor uppmuntrar talaren mer än vad män gör med hjälp av 

                                                 
104 Jones & Dindia (2004), s. 443. 
105 Nordenstam, (2003), s. 23. 
106 Nordenstam, (2003) s.23. 
107 Nordenstam, (2003) s.25. 
108 Ambjörnsson (2003) s. 60. 
109 Helweg-Larsen et al. (2004) s. 358. 
110 Helweg‐Larsen et al. (2004) s. 358. 
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stödsignaler.111 Det skulle kunna tänkas att föreliggande studies deltagare orienterar sig mot 

liknande dimensioner då de har visat på interaktionella praktiker där pojkarna exkluderar 

flickorna som samtalspartner. 

      Vidare har föreliggande studie påvisat hur pojkar intar det offentliga rummet i större 

utsträckning än flickor, där de även i en observation knuffar bort flickorna med våld. Även detta 

går i linje med tidigare forskning, där det påvisas hur pojkar tar upp merparten av det verbala 

utrymmet, samtidigt som de upptar merparten av det fysiska utrymmet i skolan.112 Det kan tänkas 

att detta även är i nära relation till hur pojkar stör ordningen, vilket föreliggande studie funnit 

belägg för. Att pojkar stör ordningen ligger i linje med tidigare forskning, vilket således har, enligt 

tidigare forskning, påverkat flickorna på så sätt att de agerar extralärare för att bibehålla lugnet i 

klassrummet.113 Det har även föreliggande studie påvisat. Som tidigare forskning påpekar kan 

detta vara ett uttryck för hur elever orienterar sig mot en könsmaktsordning, detta då pojkarna 

försöker skapa en gränsdragning mot det feminina/hjälpsamma.114 Pojkarna sätter emellertid sina 

egna behov i första rum, och denna strukturella konsekvens kan tänkas bidra till en hierarkisering 

av genus.  
      Vad gäller temat affekt som interaktionell handling påvisar föreliggande studie hur studiens 

deltagare orienterar sig mot socialt konstruerade könsroller, eller genus, genom detta. Detta går i 

linje med tidigare forskning som har visat hur den normativa femininiteten till stor del är 

strukturer av positiva känslor, exempelvis glädje, kärlek, empati etc.115 Genom genusordningen 

blir således motsatsen till detta, avsaknad av kärleksfulla handlingar samt stort uttryck för ilska, 

den normativa maskuliniteten, vilket föreliggande studies pojkar orienterade sig mot. Denna 

avgränsning är emellertid endast teoretisk och inte empirisk. En avgränsning tillika empirisk 

sådan är bland annat hur pojkarna aktivt tar avstånd från vad som kan tänkas vara femininitet, 

vilket de gör i sekvenserna 17 och 21.  

      Tidigare forskning har visat på hur pojkar uttrycker mer ilska än flickor, både genom 

ansiktsuttryck, verbal- samt icke-verbal kommunikation.116 Kontentan av detta kan således tänkas 

vara att en del av de interaktionella faktorer som bidrar till att skapa samt upprätthålla genus i 

klassrummet är strukturer av känslor och uttryck för dessa, ett resonemang som redan förts i 

analysen. 

                                                 
111 Norrby, (2014) s.17. 
112 Häggund & Öhrn (1992), s. 53. 
113 Hägglund & Öhrn, (1992), s. 53. 
114 Hägglund & Öhrn (1992), s.55. 
115 Ambjörnsson (2003) s. 98. 
116 Hubbard (2001), s.1436 
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      Avslutningsvis kan det tänkas att studiens deltagare har ägnat sig åt social konstruktion, 117 ett 

resonemang som även det redan förts i analysen. Det bör emellertid påpekas att föreliggande 

studies avsikt inte har varit att hålla studiens deltagare ansvariga för detta. Studiens avsikt har inte 

heller varit att cementera socialt konstruerade könsroller, trots identifierandet av dessa i 

interaktionen mellan studiens deltagare. 

                                                 
117 Ambjörnsson, (2003) s.12. 
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9. Konklusion 

Slutsatsen av denna uppsats är att flera interaktionella faktorer bidrar till att skapa, upprätthålla 

samt ifrågasätta genus i klassrumsinteraktion avseende elever och lärare. Vidare skapas och 

upprätthålls feminina samt maskulina genuspositioner i klassrumsinteraktion genom flertalet av 

dessa interaktionella faktorer. Slutligen orienterar sig studiens deltagare mot en hierarkisk ordning 

mellan genuspositionerna i klassrummet, det vill säga en könsmaktsordning, vilken organiseras 

genom i uppsatsen nämnda interaktionella faktorer. Exempel på dessa interaktionella faktorer är 

bland annat vilka affekter eleverna visade upp (och inte visade upp). Vidare var utnyttjandet av 

talutrymmet samt det offentliga rummet en av de interaktionella faktorer som bidrog till 

skapandet samt upprätthållandet av genus. Det bör även påpekas att empirikapitlet även påvisar 

hur studiens deltagare motsätter sig genusskapande, genusordningen och den disciplinära makten, 

det kan emellertid tänkas att dessa observationer ej var tillfredsställande nog för att kunna leda till 

slutsatsen att studiens deltagare aktivt ifrågasätter etablerade genuspositioner.    

I Läroplan för grunsdskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår det hur skolan ska arbeta 

för att motverka traditionella könsroller.118 Mot bakgrund av detta har det funnits intresse i att 

undersöka hur genus, d.v.s. socialt konstruerade könsroller, skapas, upprätthålls samt ifrågasätts 

av elever i klassrummet i en svensk grundskola. Det har således varit intressant att undersöka om 

klassrumsklimatet på en svensk grundskola skapar förutsättningar för att motverka genus eller ej.    

Som nämns i bakgrunden till denna studie är genus ett mycket omdiskuterat område, inte 

minst inom skolans värld. I ljuset av detta kan ovanstående slutsats vara intressant, då den bland 

annat visar hur feminismen och jämställdheten inte har ”gått för långt”, studiens deltagare har av 

allt att döma skapat feminina och maskulina genuspositioner, i vilka de i flera av fallen orienterat 

sig mot en könsmaktsordning i klassrummet. Eftersom dagens ungdom är morgondagens framtid 

kan det tänkas att denna fråga är av största vikt att tillhandahålla resurser till. Alla elever ska 

uppmuntras till att utveckla sitt intresse i alla riktningar, oberoende av elevens kön- och 

genustillhörighet samt utan fördomar om vad som är typiskt kvinnligt respektive manligt. 

I första kapitlet av Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, står det att varje skola har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsroller,119 och i Gy11 är jämställdhet en viktig grundtanke som 

genomsyrar alla ämnesplaner.120 På varje skola ställs således kravet att motverka dessa socialt 

konstruerade könsroller, men trots detta kan ovanstående resultat redovisas. Detta visar att det 

vardagliga interaktionella klimatet på en svensk grundskola troligtvis inte skapar förutsättningar 

för en skola för alla individer. Som nämns ovan kan föreliggande studie emellertid endast påvisa 

en lokal genusordning, vilket inte per se måste vara en konsekvens av en mer övergripande genusordning, 

                                                 
118 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (2011) s. 8. 
119 Lgr11, s. 8. 
120 Gy11, s. 6. 
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exempelvis på samhällsnivå. Uppsatsens resultat visar icke desto mindre på en lokal 

genusordning, vilket jag anser räcker för att påvisa att lärare och andra vuxna som jobbar inom 

skolan måste fortsätta arbeta aktivt med att främja alla elevers utveckling oavsett elevens kön- 

och genustillhörighet samt att lärarna och andra måste fortsätta arbeta aktivt för att främja en 

skola för alla. Denna studies resultat påvisar hur en genusnormerande skola fortfarande existerar, 

vilket jag anser inte är önskvärt. 

 De attityder som kan tänkas vara av vikt att påverkas för att förändra en genusnormerande 

skola är bland annat att involvera mer genusvetenskap i lärarutbildningen samt påverka dem som 

hävdar att feminismen har ”gått för långt”. Det kan även vara av intresse för kommande studier 

att fortsätta undersöka rådande forskningsfält, detta exempelvis genom forska ännu mer kring 

frågan hur utmanande handlingar från elever påverkar genuskonstruktion.  

Det bör emellertid påpekas att genuskonstruktion inte måste betyda en negativ 

samhällsordning per se. Konstruktionen ger oss människor normer, kommunikationsstrategier 

och handlingsstrategier att förhålla oss till, men när denna konstruktion begränsar människan 

utifrån hens kön och genus, på så sätt att hen inte kan nå sin fulla potential får det en mycket 

negativ verkan för såväl individ som samhälle. Hur det exakt förhåller sig och vilka lösningar som 

finns kan det dessvärre inte finnas något tydligt svar på, endast ytterligare frågor. 
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Bilaga 1 – Medgivande och infobrev 

Information om en studie angående elevers kommunikation och interaktion med 

varandra 

Hej! 

Mitt namn är Linnéa Anerfält och jag studerar sista terminen på lärarprogrammet. Jag har 

denna termin påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Syftet med examensarbetet är att kartlägga elevers 

kommunikation och interaktion med varandra, och jag har därför en önskan att besöka klass 

***121 under två till tre dagar för att observera hur eleverna kommunicerar och interagerar 

med varandra. 

Eftersom kommunikation och interaktion inte bara innebär vad som sägs/mottas, utan även 

hur det sägs/mottas kommer jag att filma klass ***122, detta endast under lektionstid och 

således inte under raster/utanför skolan. Jag kommer att vistas på ***123 utan att medverka på 

annat sätt och utan att påverka barnens vanliga aktiviteter.   

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien, i form av publikationer, seminarier och konferenser, kommer alla personuppgifter 

vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer 

av studiens resultat.  

Är du/ni positiv/a till att ditt barn deltar i denna studie? Prata med ditt barn om detta och 

fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och lämnas tillbaka till skolan, senast måndagen den 

24/11. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare innan ett beslut tas. Se nedan för kontaktuppgifter. Jag kommer även att ta in 

medgivanden från berörd personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att jag har mottagit 

alla medgivanden kommer jag att bestämma dagar för datainsamling. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Linnéa Anerfält, student vid Uppsala universitet. 

Telefon: 073-0402070 

Email: Linnea.anerfalt.8560@student.uu.se 

 

Niklas Norén, studiens handledare samt universitetslektor vid institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier. 

Telefon: 018 – 471 2490 

Email: niklas.noren@edu.uu.se 
 

 

                                                 
121 Klassens namn, borttaget med avsikt på konfidentialitetskravet. 
122 Klassens namn, borttaget med avsikt på konfidentialitetskravet.  
123 Skolans namn, borttaget med avsikt på konfidentialitetskravet. 

mailto:Linnea.anerfalt.8560@student.uu.se
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Medgivande till deltagande i studien – lämnas åter till skolan senast måndagen den 

24/11 

 

Studien, som kommer att handla om elevers kommunikation och interaktion med varandra, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Linnéa Anerfält som 

går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att filmas i sin skolmiljö, samt att kommunikationen som mitt barn har med sina 

klasskamrater kommer att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och 
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