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1  INLEDNING 
Denna studie undersöker och analyserar elevers beteenden och aktiviteter under rasten och på 

lektionerna i skolan ur ett genusperspektiv. Vårt sätt att se på saken är att om inte 

pedagogerna vet vad elevernas tankar är om genus, så blir detta ett problem då skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster.1 För att skolan ska kunna arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster är en viktig del i det arbetet att skaffa sig kunskap om de 

eventuella könsstereotypa föreställningar eleverna har för att kunna förändra dem.2 

Lärarförbundet skriver att jämställdhet i skolan handlar om att skapa utrymme för varje elev 

att växa och utveckla sina talanger bortom diskriminerande och hämmande könsmyter. För 

att klara detta uppdrag på ett bra sätt anser Lärarförbundet att pedagogerna behöver ta till sig 

den kunskap som modern genusforskning tillhandahåller.3 Pedagogernas agerande spelar en 

viktig roll. Eleverna läser av pedagogerna och tar till sig eller förkastar det de gör och säger. 

Utformningen av den dagliga verksamheten har betydelse för elevernas genuskonstruktion. 

Pedagogerna är också kvinnor och män och de bär med sig egna bilder av vad som är 

kvinnligt respektive manligt.4  

 

Redan från födseln tillskrivs vi vissa egenskaper och färdigheter utifrån vårt biologiska kön. 

På BB är oftast första frågan ”Är det en pojke eller flicka?”.5 Många människor bär på 

vardagsföreställningar av att pojkar och flickor har olika egenskaper. Genom uppfostran ges 

barnen olika uppgifter och roller beroende på könstillhörighet. Rollen som pojke eller flicka 

knyts till vissa typer av intressen, leksaker, färger och språk.6 Vanliga könsstereotypa 

beskrivningar av hur flickor respektive pojkar är t ex att flickor ska vara snälla, hjälpsamma i 

hemmet, stillsamma, väluppfostrade och benägna att gråta. Pojkar däremot ska vara aktiva, 

dominerande, mekaniskt intresserade, våldsamma i lek och försvarsberedda.7  

 

I samspelet med andra människor socialiseras barnet in i samhället. De bilder som de får av 

vad som är manligt respektive kvinnligt genom föräldrar, kamrater och medier under 

                                                
1 Lärarförbundet, 2001 
2 Lärarförbundet, 2000 
3 Ibid 
4 Karlsson I, 2003, Molloy G,1992 
5 Sandquist A, 1998, Svaleryd K, 2002 
6 Svaleryd K, 2002 
7 Bjerrum-Nielsen H & Rudberg M, 1991, Svaleryd K, 2002 
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uppväxten är de bilder som de tar med sig in i sitt vuxna liv. Det är också de bilder som 

eleven har med sig när de kommer till skolan.8 

 

Vår studie kan förstås i relation till vad skollagen och läroplanen har att säga om genus och 

jämställdhet. Enligt skollagen 1 kap 2§ ska alla oberoende av kön ha lika tillgång till 

utbildning. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar och 

ska främja varje människas egenvärde och respekt. Läroplanen för obligatoriska skolväsendet 

(Lpo -94) fastslår även: 

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 

intressen oberoende av könstillhörighet.9 

 

Elever får många olika erfarenheter i skolan. De skaffar sig kunskaper inom olika ämnen men 

får också erfarenheter av att förstå och gestalta sig själva som människor i olika avseende 

som t ex flickor och pojkar.10  

                                                
8 Hirdman Y, 2001, Skolverket, 1994 
9 Skolverket, 1994; 10 
10 Karlsson I, 2003 
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2  BAKGRUND 

Vi kommer i vår bakgrund att ta upp de begrepp, skillnad mellan kön och genus, jämlikhet 

och jämställdhet som vi anser viktiga att klargöra för den fortsatta läsningen av vår studie. 

Detta då begreppen används på olika sätt av olika forskare. Vi är medvetna om att begreppen 

är komplexa och att det finns fler sätt att se på dessa begrepp än vad vi tagit upp. Vi kommer 

även kortfattat att redogöra för socialisationsprocessen och genuskonstruktionen då vi vill 

klargöra att elevernas fostran börjar redan vid födseln och när de kommer till skolan har de 

redan fått ta del av olika värderingar och föreställningar om hur man ska vara som människa.  

 
2.1  ”Kön” eller ”genus”? 
Vad är det för skillnad mellan begreppen kön och genus? Begreppet genus betyder enligt 

Nationalencyklopedin, lat., ’härkomst’, ’släkt’, ’stam’, ’kön’, ’art’, ’slag’. Kön är en term 

som används för att särskilja individer som producerar olika typer av könsceller.11  

 
Modern genusforskning förhåller sig olika till begreppen kön och genus. T ex Ingrid Karlsson 

använder sig av ordet kön i sin forskning om könsgestaltningar i skolan. Hon använder ordet 

kön i den bemärkelse att hon ser kön som socialt förmedlat och historiskt föränderligt och 

inte som att det har en fast betydelse.12 Vi har däremot valt att använda oss av begreppet 

genus i vår studie då ordet kön kan förknippas med det biologiska könet.13 Kön anses av 

forskare vara ett vardagsord, inte ett begrepp att använda i vetenskapligt arbete.14 När vi 

använder ordet kön i vår studie menar vi enbart det biologiska könet, det vill säga inte det 

socialt konstruerade (genus). 

 
Genus består av två motsatta och uteslutande kategorier där mänskligheten placeras; 

man/manligt/maskulint och kvinna/kvinnligt/feminint. Genus är både vårt kulturella, sociala 

och biologiska kön. Begreppet genus riktar sig mot relationen mellan könen, mäns och 

kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses vara manligt/maskulint och 

kvinnligt/feminint.15  

                                                
11 Nationalencyklopedin, 1993 
12 Karlsson I, 2003 
13 Hirdman Y, 2001, Höglund A-M, 2000 
14 Thurén B-M, 2003, Höglund A-M, 2000 
15 Svaleryd K, 2002, Hirdman Y, 2001 
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Genusforskare är dock överens om att termen genus pekar på att det vi studerar är något som 

vi människor har konstruerat. Som Yvonne Hirdman säger: 

Kön är något man föds med men genus är något man formas till.16 

 

2.2  Jämlikhet och jämställdhet 
Sverige framstår ofta som ett av de mest jämställda länderna i världen. Bidragande faktorer 

till jämställdheten i Sverige är statliga åtgärder som underlättat kvinnors rätt till utbildning, 

arbete och ekonomisk självständighet. Andra förutsättningar har varit barnomsorg, 

föräldraledighet, fria skolor och skattesystemets uppläggning.17 Sverige har fortfarande en bit 

kvar innan landet kan räknas som helt jämställt t ex så har kompetenta kvinnor svårt att få ett 

jobb som motsvarar deras kompetens.18 

  

Jämställdhet innebär enligt Kajsa Svaleryd att alla människor är fria att utveckla sin 

personliga förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av att de är man eller kvinna. Det 

handlar om att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.19 

Det var först på 1970-talet som begreppet jämställdhet började användas, då man tidigare 

använt begreppet jämlikhet. Jämlikhet är ett vidare begrepp som avser rättviseförhållande 

mellan alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet syftar till likvärdiga villkor för olika 

människor och rör alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social 

tillhörighet m m.20 Jämställdhet är dock en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.21    

 
Jämställdhet som en pedagogisk fråga betyder samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för flickor och pojkar såväl på dagis och fritids som i skola. En 

jämställd skola med likvärdig behandling och lika möjligheter kan bara skapas i en 

skolmiljö vars pedagogiska metoder, läromaterial och fysiska utformning bygger på 

en djup kunskap om flickors och pojkars villkor.22      

 

Jämställdhet som en pedagogisk fråga innebär även att skolan skall komplettera och 

kompensera det som flickor respektive pojkar specifikt behöver, men även ge eleverna 

                                                
16 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm 
17 Tallberg Broman I, 2002 
18 Hedlin M, 2004 
19 Svaleryd K, 2002 
20 Svaleryd K, 2002, Hedin M, 2004 
21 Forsberg U, 1998 
22 Sandquist A-M, 1998; 120 
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möjlighet att prova och utveckla sådana färdigheter och intressen som inte är typiska för det 

genus som eleverna bär med sig.23  

 

Det känns relevant att förklara vad som menas med jämlikhet och jämställdhet i vår 

undersökning. Den aktuella läroplanen, i vårt fall Lpo -94 måste tolkas och för att kunna 

tolka de punkter som rör genusfrågor behöver man fundera på vad som menas med 

formuleringar som t ex jämställdhet och jämlikhet.  

 

2.3  Socialisation 
Då eleverna kommer till skolan är de inte tomma blad som skolan kan fylla med de värden 

och normer som samhället anser vara de rätta. År av fostran har redan präglat eleverna, vilket 

är viktigt att ta i beaktande i denna studie. Nedan kommer vi att kortfattat beskriva några sätt 

att se på socialisationsprocessen. 

 

Socialisation är den samlade beteckningen på processer som införlivar ett barn i den 

mänskliga gemenskapen och integrerar ungdomar och vuxna i nya grupper. Socialisationen 

består av överföring av värden, normer, föreställningar och handlingsmönster. Målet med 

detta är internalisering. Vilket innebär att socialisationen har varit osynlig för den som 

genomgått processen, d v s att man inte själv märker att man blivit påverkad och präglad utav 

andra utan man uppfattar sina värderingar och uppfattningar som sina egna.24 

 

Socialiseringen kan äga rum på flera ställen i samhället. När socialiseringen äger rum i en 

mindre gemenskap t ex familjen brukar den kallas för primär socialisering. I en primär 

socialisering brukar barnets grundläggande och mest viktigaste kunskaper och färdigheter äga 

rum. Det är här barnet lär sig ett språk, regler för socialt samspel och hänsynstagande. Barnet 

skaffar sig även nödvändiga normer och regler för hur man ska bete sig och fungera i 

samhället.25 De normer och regler föräldrar och människorna i barnets närhet förmedlar står 

inte alltid för de normer och värden som samhället tycker är de rätta. Barnet agerar och lär i 

samspel med personer i deras närhet som förutom föräldrar inbegriper släktingar och 

                                                
23 Forsberg U, 1998 
24 Wellros S, 1998 
25 Säljö R, 2000 
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kamrater. Dessa personer har barnet ofta en mångsidig relation till som är känslomässig och 

nödvändig för deras fortsatta levnad.26 

 

Den socialisation som sker i skolan och andra institutionaliserade miljöer kallas för sekundär 

socialisation. Här sker lärandet under andra villkor och barnet har inte samma mångsidiga 

relation som till sin familj. I hemmet och familjen är inte lärandet och undervisningen mål i 

sig, som det är skolan. Skolans aktiviteter motiveras med att man i skolan just skall lära sig 

något och skolan konstruerar olika aktiviteter som elever ska lära sig för att bli ansvars-

kännande människor och samhällsmedlemmar.27 

 

Både den primära och sekundära socialisationen påverkas av varandra. I socialiserings-

processen ingår även människornas genuskonstruktion, d v s de formas till män och kvinnor i 

en kulturell och social process. Denna process styrs bl a av vilket samhällssystem och vilken 

historisk period vi lever i men även hur makthierarkier och kulturella attityder tar sig i 

uttryck.28 Nedan kommer vi kortfattat att beskriva hur en genuskonstruktion kan gå till. 

 

2.4  Genuskonstruktion 
Beroende på vårt biologiska kön konstrueras genus. Detta tar sin början redan i 

födelseögonblicket då vi utifrån vårt biologiska kön tillskrivs vissa egenskaper och 

färdigheter.29 Detta gör att det sätts gränser för vad flickor och pojkar får uppleva och vilka 

erfarenheter de får, vilket istället oftast sker genom beröm och tillsägelser. En annan aspekt 

är att när barnet blir medvetet om att det finns två kön försöker barnet förstå vad det innebär 

att tillhöra olika kön. T ex Vad gör mamma? Vad gör pappa? Vad gör kamraterna? osv. 

Genom att härma andra människors beteende skapar barnet sig föreställningar om hur män 

och kvinnor ska vara. Barnet får insikter om deras sociala värde och deras sociala identitet 

börjar ta form.30  Både klasstillhörighet och etnicitet spelar roll vid barnets genus-

konstruktion. Detta är inget vi kommer att gå in på i denna studie då man oavsett nationalitet 

och socialgrupp är flickor eller pojkar.  

 

                                                
26 Säljö R, 2000 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Svaleryd K, 2002, Sandquist A-M, 1998 
30 Bjerrum Nielsen H & Rudberg M, 1991, Karlsson I, 2003 
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När barnet sedan kommer till barnomsorg/skolan möts de av personal som har det viktiga 

uppdraget att förmedla samhällets normer och värderingar. Barnets uppfattningar påverkas av 

hur personalen utformar verksamheten. De värderingar, normer och den genusordning som 

barnet bär med sig hemifrån, från andra människor och media kan antingen förstärkas eller 

balanseras av pedagogernas arbete.31 Pedagogerna är också kvinnor och män som bär med sig 

egna bilder av vad som är kvinnligt respektive manligt, vilket kan leda till att de har olika 

förväntningar på eleven beroendes på om eleven är en flicka eller en pojke, den ”dolda” 

läroplanen.32 Pedagogerna är även förebilder för eleverna och förutom föräldrarna är 

pedagogerna de personer som eleverna har mest kontakt med under uppväxten.33 Den ”dolda” 

läroplanen är en del i den socialisationsprocess som pågår i skolan. Eleverna läser av 

pedagogerna och många studier visar att pedagogerna har olika förväntningar på eleverna i 

skolan beroende på om de är flickor eller pojkar.34 Genusordningen kan här antingen 

förstärkas eller försvagas beroende på vilka värderingar pedagogen har angående genus. 

Genusordningen organiserar vad som blir normer för vad som är manligt och kvinnligt i 

samhället, så också i skolan som avspeglar samhället.35 

 

2.5  Tidigare forskning 

Vad säger tidigare forskning om skolan och genus i relation till varandra? Vi kommer här att 

sammanfatta några studier som vi tycker är relevanta för vårt arbete. Relevansen ligger i att vi 

valt ut några studier som behandlar klassrumsinteraktionen och som visar på en genusordning 

i skolan. I dessa studier ser vi tecken på att traditionella könsmönster är svåra att förändra 

men också att gränsöverskridande görs och detta gör studierna relevanta då de tar upp båda 

aspekterna. 

 

    2.5.1  Klassrummet 

Vi har valt ut två studier av relevans. Både Käller och Forsbergs studier behandlar hur 

eleverna konstruerar sitt genus i interaktion med varandra och med pedagoger. Detta för att vi 

i vår insamlade empiri observerade och intervjuade eleverna om genuskonstruktion. 

 

                                                
31 Sandquist A-M, 1998 
32 Se vidare på s 20 i denna studie angående den ”dolda läroplanen” 
33 Karlsson I, 2003, Molloy G, 1992 
34 Skolverket, 1994, Sandquist A-M, 1998 
35 Forsberg U, 2002 
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En av de svenska studier som gjorts om klassrumsinteraktion är Källers avhandling Fostran 

till andrarang.36  Denna studie handlar om dominansprocesser vid skolstarten och den bygger 

på observationer som är gjorda i en klass som består av 11 flickor och 8 pojkar. Hennes 

undersökningsfokus har legat på flickorna. Hon har observerat dominansprocessen i olika 

interaktioner som flickor-flickor, flickor-pojkar, flickor-pedagog/skolsystem. Käller 

konstaterar att lärarna i skolan ofta försökte att arbeta för jämställdhet, men att det vid vissa 

tillfällen t ex vid rollspel och konserter märktes en tydlig tillbakagång till de traditionella 

könsmönstren, då de stereotypa flick- och pojkbilderna visade sig i valet av aktörer och 

attribut. 

 

Vidare såg Käller att pojkarna använde sig av en dominansteknik som gick ut på att 

nedvärdera och förlöjliga flickorna samt visa bristande respekt för flickornas vilja. Detta 

kunde hon inte finna någon motsvarighet för hos flickorna. Flickorna använde sig ofta av 

normativa dominansuttryck som hänvisar till gällande regler och normer. Flickorna använde 

sig även av sin kunskap och sin ledaredominans, t ex som regissörer vid rollspelen. Pojkarnas 

dominans visade mer inslag på fysiska uttryck. 

 

Käller skriver att utbildningssystemet spelar stor roll för flickors/kvinnors fostran till 

andrarang. Hon menar att eftersom utbildningssystemet är ett manssystem med män i de 

ledande positionerna och kvinnor som arbetare på fältet så är skolan helt dominerat av de 

värderingar som manssamhället står för. Hon menar på att skolan inte helt ensam bär ansvaret 

för fostran till andrarang utan familjen har den huvudsakliga fostran av barnen i unga år. 

Detta innebär att skolan i huvudsak överför pojkar till mansroller och flickor till kvinnoroller 

i samhället. Käller menar också att skolan har alla möjligheter att ändra på detta. 

 
 Som utbildningssystem har skolan en utbildande och fostrande uppgift. Den skulle 

kunna utbilda för framtidens genusstrukturer, genussymbolism och genusidentiteter 

hos både flickor och pojkar. Den skulle kunna göra förändring till jämställdhet 

möjlig. Det kanske är förlöjligandet, hånet och nedvärderingen vi ska börja med.37     

 

En annan studie är Ulla Forsbergs Är det någon ”könsordning” i skolan?38 Denna studie 

handlar om kön i grundskolan, hur flickor och pojkar i homogent svenska respektive etniskt 

                                                
36 Käller K, 1990 
37 Käller K, 1990; 119 
38 Forsberg U, 2002 
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heterogena klasser konstruerar sina kön i interaktion med varandra och med pedagoger. 

Avhandlingen har Forsberg genomfört på två olika skolor. För att få fram sin empiri har 

Forsberg använt sig av observationer och intervjuer. I Forsbergs analys i avhandlingen 

kommer hon fram till att eleverna är involverade i ett arbete där en dualistisk och hierarkisk 

struktur med en manlig överordning utvecklats mellan könen. Dessa mönster kunde man se 

både under lektionstid och på rasten och de var tydligare i de äldre åren. Mönstret yttrar sig 

främst i att pojkar och flickor håller till på skilda håll, ägnar sig åt olika aktiviteter och har 

olika intressen. Pojkarna tar för sig och kräver uppmärksamhet. Detta kan ses som ett uttryck 

för att utöva makt. Ulla Forsberg säger också att detta maktutövande kan ge sig i uttryck som 

trakasserier och fysiska angrepp. Flickorna svarar oftast med att nonchalerar pojkarna eller dra 

sig undan men i vissa fall ger de tillbaka med samma mynt.39 

 

Även i pojkgrupperna kunde man se att maktrelationer förekom. Tydligast mellan de pojkar 

som Forsberg beskriver som ”machopojkar”, pojkar som konstuerar sin maskulinitet genom 

upplevelser av fysiska prestationer och de pojkar hon beskriver som ”mjukispojkar” som 

beskrivs som känslomässigt sköra och visar låg stresstolerans och konflikträdsla. Flickornas 

maktutövande dem emellan är svårare att se, men man kunde se en viss distans mellan 

flickorna i de fall då de hade olika åsikter. Vidare kunde Forsberg inte se att social klass och 

etnicitet påverkade flickornas interaktionsmönster och vänskap, utan detta styrdes mer av 

närhet i boende och gemensam skolhistoria.40 I samtliga klasser där Forsberg studerat 

genusordningen influerades klassen av pedagogens undervisningsstrategier och diskurser men 

även av gruppernas storlek. T ex så gav pedagogerna stor uppmärksamhet till vissa pojkar och 

detta gjorde att flickorna åsidosattes och fick klara sig själva. 

 

Ett centralt resultat som Ulla Forsberg upptäckte i denna studie är synliggörandet av elevernas 

ombytlighet i sin person. Samtliga flickor och pojkar byter positioner huvudsakligen inom det 

egna könets diskurser. Med könets diskurser menar Ulla Forsberg den struktur som skapar, 

upprätthåller och utgör begreppsbildning och förståelse för hur man ska vara som pojke eller 

flicka.41 

 

                                                
39 Forsberg U, 2002 
40 Ibid 
41 Ibid 
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Vid elevintervjuerna framkom det att majoriteten av eleverna hade idéer om flickor och 

pojkars medfödda likhet och lika förutsättningar. Detta menar Ulla Forsberg tyder på att en 

förändring i genusordningen är möjlig. 

 

Båda dessa studier visar tecken på att den manliga normen och dess värderingar fortfarande 

råder inom skolan. Källers studie är från 1990 vilket gör att man kan ifrågasätta resultatens 

aktualitet då vi har anledning att tro att resultaten kan ha blivit annorlunda i och med den nya 

läroplanen Lpo -94 som tar upp viktiga begrepp (se inledningen) om genus. Genom att vi tagit 

del av tidigare forskning kan detta ha präglat oss under vår framtagning av det empiriska 

material vi använt oss av. Detta har gett oss en förförståelse som kan ha präglat oss 

undermedvetet. Genom att vi tagit del av hur det kan vara i skolan finns det en möjlighet att vi 

i våra observationer och intervjuer försökt hitta uttryck som visar på att de tidigare 

forskningsresultaten finns kvar eller om det har förändrats. Vi kommer att ta upp mer om den 

rådande genusordningen och den manliga normen i den teori vi valt att anknyta vår studie till.  

 

    2.5.2  Leken  

Vi har även valt att förhålla oss till vad tidigare forskning tar upp kring lek och genus. Detta 

då våra observationer har ägt rum på rasten där en fri form av lek och aktiviteter äger rum. 

Ingrid Karlssons studie Könsgestaltningar i skolan uppmärksammar bl a elevernas 

interaktion med varandra och pedagogerna under lek. 

 

I en studie som gjorts av Ingrid Karlsson42 går det att läsa om hur barn ofta leker åtskilda av 

kön i skolan. Detta anses vara en del av den process som leder till upprätthållandet av 

ojämlika maktrelationer mellan könen. Ingrid Karlsson upplevde att pedagogerna inte 

ifrågasatte barnens val av lekar och kamrater under rasten. Enda gången det skedde var vid 

konflikter eller om någon elev skadat sig. Det ”fria” valet var i regel könssegregerade val.43  

 

Flickorna deltog ibland i pojkarnas lek, men detta artade sig oftast så att flickorna tydde sig 

till andra flickor i pojkarnas lek. Ingrid Karlsson uppfattade att det var ovanligt att pojkarna 

var med i traditionell flicklek eller i grupper som dominerades av flickor. Lek över 

könsgränserna förekom, men det vanligast var ändå könsuppdelad lek. Ingrid Karlsson 

upplevde att barnen var ovilliga att prata om den gemensamma leken, det var först då de blev 

                                                
42 Karlsson I, 2003 
43 Ibid 
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provocerade att tala om den gemensamma leken som de gjorde det. Barnen beskrev då leken 

som rolig och vissa gånger som den som varit roligast. De gånger gemensam lek hade ägt 

rum skedde detta oftast på en plats som var i skymundan från skolan och de vuxnas ögon. 

Ingrid Karlsson uppmärksammade att när pedagogerna upplevde att något barn var ensamt så 

diskuterade pedagogerna kamratsamvaron. Vid diskussionerna värderades lek med det 

motsatta könet som ett andrahandsval. Denna norm kan bidra till att barnen får hjälp att 

skaffa sig kamrater inom det egna könet av pedagogerna och att traditionella gränser 

upprätthålls.44  

 

Då vi i vår studie har valt att observera och intervjua eleverna om deras konkreta 

sysselsättningar på rasten och i klassrummet, är tidigare forskning kring lek en aspekt vi bör 

ta hänsyn till. Eftersom leken är en fri form av sysselsättning, på så vis att det överlag inte är 

någon styrning från pedagogens håll, kan det vara intressant att se hur den genusordning 

eleverna bär med sig tar sig i uttryck. Något som vi tycker att man ska tänka på är att 

pedagogerna kan ha styrt upp leken genom att sätta upp regler för vad som får och inte får 

göras. Sedan tror vi att det kan vara så att leken skiljer sig från skola till skola då elever, 

pedagoger och miljö skiljer sig åt. Vi tror även att denna forskning kan ha påverkat oss på 

samma sätt som vi skrev om vid föregående stycke. 

 

                                                
44 Karlsson I, 2003 
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3  PROBLEMDISKUSSION 
Som vi tagit upp i inledningen spelar pedagogernas agerande en viktig roll i elevernas 

socialisationsprocess. I och med att Lpo -94 och skollagen säger att skolan ska jobba för att 

ge eleverna lika möjligheter och rättigheter i skolan oberoende av kön är det pedagogernas 

ansvar att se till att eleverna får uppleva detta. Om pedagogerna inte jobbar för att ge eleverna 

dessa möjligheter och rättigheter kan det bli ett problem om vissa elever uppfattar att deras 

möjligheter och rättigheter är begränsade på grund av sitt biologiska kön, t ex vid 

gymnasieval/yrkesval.  

 

Utifrån ovanstående resonemang om socialisation och genuskonstruktion i inledning och 

bakgrund kan vi anta att eleverna kommer till skolan med olika föreställningar om hur man 

ska vara som människa. Vi är intresserade av att se hur dessa föreställningar kan ta sig i 

uttryck i skolan, genom elevernas beteenden och aktiviteter.  

 

Om pedagogerna inte ser till elevernas föreställningar vid planering och genomförande av 

undervisning förmår de då att utmana de föreställningar eleverna har om genus och kön eller 

blir det så att de förstärker och/eller befäster dem? 
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4  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

4.1  Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv undersöka och analysera elevers 

beteenden och aktiviteter i klassrummet och på rasten som ett uttryck för hur en 

genusordning, en ”dold” läroplan och härskarteknikerna såväl befästs och förstärks samt 

förändras och överskrids. 

 

4.2  Frågeställning 
• På vilket sätt finns det synliga aktiviteter och beteenden på rasten och i klassrummet 

som kan ses som ett uttryck för en genusordning, ”dold” läroplan och 

härskartekniker? 

• Vilka är dessa observerbara aktiviteter och beteenden? 

• På vilka sätt befästs, förstärks samt förändras och överskrids dessa aktiviteter och 

beteenden vilka uttrycker en genusordning, ”dold” läroplan och härskartekniker av 

eleverna? 
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5 AVGRÄNSNING 
Kulturella skillnader, klasstillhörighet/föräldrar och samhälle spelar en roll för den 

genusordning, ”dold” läroplan och härskartekniker som finns i skolan. Dessa spelar även en 

roll för barnets genuskonstruktion, men vi kommer inte att undersöka dessa i vår studie då det 

hade blivit alldeles för tidskrävande. Det är viktigt att belysa att det finns olika grunder till de 

beteende och aktiviteter eleverna har för att skapa en förståelse till denna studie. Eleverna är 

inte helt opåverkade när de kommer till skolan utan socialisationen är redan påbörjad. 

Oavsett dessa aspekter så är eleverna flickor eller pojkar med egna föreställningar om genus 

och kön och det är detta som undersöks i vår studie. 

 

Vi kommer att genomföra våra intervjuer i en heterogen klass i en traditionell skolform och 

vi kommer inte att ta hänsyn till att det finns skolor med andra pedagogiska inriktningar som 

skulle kunna ge ett annat resultat än vad vi kommer att lägga fram här. Det viktiga vid val av 

skola var att det fanns en heterogen klass, då vår avsikt var att intervjua och observera både 

flickor och pojkar. Oavsett pedagogiska inriktningar så lyder alla under skollagen och  

Lpo -94 och ska jobba mot samma mål. 
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6  TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Gemensamt för alla genusteoretiker är att man ser kvinnors och mäns roll i samhället som en 

”ordning” eller ”struktur”, ett ”genussystem”, det vill säga något som har skapats och något 

som därför går att förändra. Vi har valt att använda oss av genusforskaren professor Yvonne 

Hirdmans genusteori som en övergripande teori i vår studie. Vi valde Yvonne Hirdmans 

genusteori tack vare att hon tar upp aspekterna i-särhållandet mellan könen och den manliga 

normen vilka vi fann intressanta. Den andra teorin som vi valt att använda oss av är den 

”dolda” läroplanen tillsammans med Berit Åhs härskartekniker. Dessa teorier har vi valt för 

att Yvonne Hirdmans teori är en övergripande teori som ger en vidare teoretisk förståelse 

men som är svårare att konkret applicera vid tolkningen av ett empiriskt material. Den 

”dolda” läroplanen och härskarteknikerna ser vi som mer applicerbara i skolan. 

  

6.1  Genussystemets grunder 
Yvonne Hirdmans genussystem45 delas upp i två grundpelare 

• I-särhållandet mellan könen 

Detta perspektiv utgår från ”fysiskt/geografiskt” eller kulturellt. Det fysiskt/geografiska 

beror på var man bor. Det kan även vara den könsuppdelade arbetsmarknaden, att flickor 

och pojkar väljer olika utbildningsvägar i skolan eller att flickor och pojkar leker olika 

lekar på rasten. Det kulturella är de olika föreställningar som vi har av könen. 

 

• Den manliga normen 

Detta perspektiv innebär att den manliga normen värderas som viktigare och värdefullare 

än kvinnans, vilket leder till att kvinnor behandlas efter den manliga normen istället för 

den kvinnliga. Mannen blir därigenom överordnad kvinnan. Dessa värderingar är ofta 

omedvetna och är inte detsamma som att enskilda män förtrycker enskilda kvinnor utan 

att världen tolkas utifrån att männen är de viktigaste. 

 

Hirdman menar att genussystemets princip är att männen/pojkarna har ett utökat utrymme 

och att deras ord väger mer än kvinnornas/flickornas. Detta beror på att den manliga normen 

värderas högre och männen/pojkarna innehar då ett större självförtroende. Samtidigt får 

kvinnorna/flickorna sämre självförtroende och underordnar sig männen/pojkarna. I och med 

                                                
45 Hirdman Y, 2001 
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att männen/pojkarna innehar större makt och kvinnorna/flickorna underordnar sig så 

upprätthålls genussystemet.46 

 

6.2  Den ”dolda” läroplanen och härskartekniker 
I skolan finns det enligt Jan Einarsson47 vissa oskrivna regler för klassrumsbeteende. Jan 

Einarsson har studerat detta och kommit fram till att dessa regler är en ”dold” läroplan som 

sammanfattas så här: 

- Du ska lyda pedagogen 

- Du ska sitta tyst och stilla 

- Du ska kunna vänta 

- Du ska vara uppmärksam 

- Du ska arbeta individuellt 

- Du ska undertrycka dina egna erfarenheter48 

 

Den ”dolda” läroplanen kan ses som en träning i förnöjsamhet och tålamod. Den ”dolda” 

läroplanen ställer olika krav på de två könen. Dessa krav gäller inte för pojkar i lika stor 

utsträckning som för flickor. Pojkarna ges mer plats att fritt uttrycka sig både i tal och i 

handling medan flickorna får en passiv roll i klassrummet då de t ex sitter tysta och räcker 

upp handen i väntan på sin tur.49  

 
I teorin om den dolda läroplanen är huvudförklaringen att samhället vill behålla den 

existerande maktfördelningen. På samma sätt ligger det i männens intresse att 

kvinnorna inte sticker upp för mycket.50 

 

Då den ”dolda” läroplanen bygger på att samhället vill behålla den existerande 

maktfördelningen känns det relevant för oss att koppla samman denna med Berit Åhs teori 

om härskarteknikerna. Vi anser dock att den ”dolda” läroplanen är något ålderdomlig då 

teorin är från 1968-81, men syftet med studien är att se om den befästs och förstärks samt 

förändras och överskrids. Det är mycket som har hänt inom skolan, bl a ny läroplan och 

lärarutbildning och detta kan ha gjort att denna teori är förlegad. Skolverket har under 1990-

talet drivit olika utvecklingsprojekt där demokrati var ett vägledande begrepp. 
                                                
46 Hirdman Y, 2001 
47 Einarsson & Hultman refererar i sin tur till: Jackson 1968, Bauer & Borg 1976, Broady 1981 
48 Einarsson J & Hultman G. T, 2001 
49 Ibid 
50 Ibid, s 256 
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Demokratibegreppet ingår i Lpo -94 i termer av grundläggande värden som t ex alla 

människors lika värden och jämställdhet mellan kvinnor och män. Eftersom det är upp till 

pedagogerna att förverkliga dessa värden kan det ändå vara så att den ”dolda” läroplanen 

finns kvar i skolan.51 

 

Härskarteknikerna är ett instrument som kan appliceras i alla situationer där 

maktförhållanden finns. Härskarteknikerna består av olika tekniker för att upprätta någons 

maktfullkomlighet och såra eller trampa på andra. Även om härskarteknikerna rör sig i en 

riktning mot maktbegreppet kan det ses i ljuset av Yvonne Hirdmans genusordning. Både 

pojkar och flickors aktiviteter pendlar bl a mellan att utöva makt och solidaritet. Kajsa 

Svaleryd menar att pojkars maktkamp tar mer plats och att pedagogerna omedvetet ger 

pojkarna mer makt. Detta medför att pojkarna tar för sig mer och att den manliga normen 

efterlevs men även att pojkarna och flickorna kan ses som ”offer” för denna socialt 

konstruerade bild som pedagogerna har om genusordningen.52  Vi kommer nedan kortfattat 

beskriva de olika teknikerna som är framtagna av Berit Åhs.53 

 

Osynliggörande 

Att osynliggöra någon är detsamma som att eleven i behov av hjälp inte blir sedd eller tagen 

på allvar. I klassrummet kan osynliggörandet vara att inte se flickornas behov av hjälp och 

stimulans eller att pedagogen feltolkar behoven p g a könsstereotypt tänkande. 

 

Förlöjligande 

Innebär att någon gör sig lustig på andras bekostnad, t ex skrattar åt någons åsikter, eller på 

andra sätt visar att eleven är mindre värd. I klassrummet kan detta ta sig i uttryck att någon 

visar upp någon annans misslyckande för resten av klassen, att pedagogen griper in och 

hjälper för tidigt då han/hon inte tror att eleven klarar av att lösa uppgiften. 

 

Undanhållande av information 

Undanhållande av information innebär att alla inte får ta del av vad gruppen har kommit 

överens om. I klassrummet kan detta ta sig i uttryck i att information om ett prov inte når ut 

                                                
51 Fritzen L, 2003 
52 Svaleryd, K, 2002 
53 Lärarförbundet, 2000, Svaleryd K, 2002 
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till vissa elever fastän pedagogen har givit i uppgift att en grupp elever ska sprida 

informationen till resten av klassen. 

 

Dubbelbestraffning 

Oavsett vad eller hur eleven gör så blir det ändå inte rätt. Detta kan ta sig i uttryck i att om 

en elev ofta är inblandad i negativa händelser är det lätt att eleven får skulden även om det 

inte var dennes fel. Vissa elever hugger pedagogen direkt på, medan andra kommer undan 

med samma saker utan tillsägelse. 

 

Påförande av skuld och skam 

Påförande av skuld och skam handlar om att utse en person till syndabock. Pedagogen kan ta 

till uttryck som ”Nu är det bara du som inte…”. Elever kan skvallra på andra elever till 

pedagogerna för att dessa ska hjälpa till att skuldbelägga.  

 

Hot om våld 

Hot om våld förekommer inom alla områden. Flickor utnyttjar hoten för att stärka sin 

ställning i gruppen, t ex kan en flicka hota med att inte leka med kamraten om inte hon/han 

gör som hon säger. Pojkarna utsätter andra för våld mer direkt. 

 

Objektifiering 

Personen behandlas inte som en tänkande, kännande och handlande individ utan mer som ett 

objekt. När pedagogen bestämmer saker över huvudet på eleven kan man kalla detta för 

objektifiering. Ett annat exempel kan vara att elever undviker att kalla kamrater för namn 

eller inte bryr sig om att lära sig namnet på sina kamrater.54 

 

De förväntningar som människor har på varandra konstruerar genus- och maktordning, vilket 

i sin tur skapar nya förväntningar på människorna. Om pedagogerna har olika förväntningar 

på flickor och pojkar i skolan som den ”dolda” läroplanen nämner, kan detta medföra att 

eleverna skapar liknande förväntningar på hur man ska vara som flicka/pojke. Yvonne 

Hirdmans genusordning nämner bland annat att samhället har olika värderingar på män och 

kvinnor, t ex värderas männen högre och innehar större makt. Därför kan vi genom detta se 

                                                
54 Svaleryd K, 2002 
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ett samband mellan Yvonne Hirdmans genussystem, den ”dolda” läroplanen och Berit Åhs 

härskartekniker. 
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7  METOD 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer och 

observationer i vår empiri.  

 

7.1  Urval 
Vi valde att observera och intervjua elever i år tre med 21 elever. Av dessa elever blev fyra 

ett naturligt bortfall då tre elever inte hade lämnat in svarslappen och en elev fick vi inte lov 

att intervjua. Av de resterande sjutton eleverna valde vi ut fem flickor och fem pojkar att 

intervjua. Eftersom alla elever ville bli intervjuade och tiden inte skulle räcka till för sjutton 

intervjuer valde vi att lotta om vilka fem flickor och fem pojkar som skulle få intervjuas, då 

eleverna ansåg att detta var ett rättvist sätt.  

 

Observationerna och intervjuerna är förlagda till en skola där vi tidigare har varit i kontakt 

med elever och pedagoger. Detta val gjorde vi då vi tror att eleverna har lättare för att prata 

om man som intervjuare inte är en främmande person och att vi trodde att det skulle vara 

lättare att få föräldrarnas godkännande till intervjuerna om de visste vilka vi var.55 

 

Skolan som vi gjorde vår observation på ligger i en småstad i södra Sverige. Skolan har cirka 

430 elever och 60 personal. Skolan ligger invid ett skogs- och parkområde. Den klass vi 

observerade undervisas av ett arbetslag där varje pedagog undervisar i sitt ämne. Detta 

medför att eleverna träffar på olika pedagoger under dagen. Alla pedagogerna i arbetslaget är 

kvinnor. I klassrummet sitter eleverna blandat flickor och pojkar vid olika bord. De har alltid 

bestämda platser vid borden. 

 

7.2  Intervjuer 
Genom att vi använde oss av kvalitativa intervjuer försökte vi få reda på respondentens 

ståndpunkter, då man i en kvalitativ intervju ger respondenten möjlighet och utrymme att 

svara på frågor med egna ord om vad de upplever relevant och viktigt. Både intervjuaren 

och respondenten är medskapare i ett samtal.56 Något som vi som intervjuare fick tänka på 

var att vi ställde väl igenomtänkta frågor som inte var ledande för respondenten. Detta kan 

vara svårt då vi som intervjuare kanske är allt för ivriga att hitta de svar vi söker och både 

                                                
55 Alskog I, 1999 
56 Patel R & Davidsson B, 2003 
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våra förväntningar och värderingar lyser igenom under intervjun.57 Vi använde oss av en 

semi-strukturerad intervju och hade därför en intervjuguide med specifika teman som vi 

berörde.58 Denna guide kunde vi knyta an till under intervjun så att samtalet underlättades 

samtidigt som studiens frågor blev belysta. Vi försökte vara följsamma och flexibla i 

intervjun och försökte bygga vidare på respondentens svar, genom att använda 

följdfrågor.59 Intervjuerna spelades in då det är svårt att komma ihåg och hinna med att 

anteckna exakt vad som sägs.60  

 

7.3  Barnintervjuer 
I boken Barnintervjuer som forskningsmetod61 diskuteras möjligheter och svårigheter med att 

använda sig av barn vid intervjuer. Intervjuer med barn är en väl använd metod när det gäller 

forskning om barn, men trots det finns det lite skrivet om barnintervjuer. Agneta Lindh-

Munther menar att det kan tolkas som ett uttryck för en nedvärdering av barnintervju som 

metod, då barn kan uppfattas som mindre tillförlitliga informationskällor.62 Det finns dock 

forskningsresultat som visar att barn kan fungera bra i en intervjusituation. Är man 

intresserad av att veta vad barn tror, är det självklart att barnen ska komma till tals, eftersom 

det är barnen det handlar om. Barnen kan svara för sig själva i större utsträckning än vi vuxna 

ofta tror.63  

 

7.4  Observationer 
Vi valde att observera eleverna för att få ett underlag för våra intervjuer och för att få 

information till vår studie. Observationer är en användbar metod för att samla in information 

som berör beteenden och skeenden i dess naturliga miljö, i vårt fall i klassrummet och på 

rasten. Här var vi inte beroende av respondentens minnesbild av händelser utan vi var med i 

samma stund det hände. Vi valde att använda oss av en ostrukturerad observation då vi inte 

använde oss av ett konstruerat observationsschema utan vi försökte registrera ”allt” som 

hände under rasten och i klassrummet.64 

 

                                                
57 Johansson B & Svedner P-O, 2001 
58 Bryman A, 2002 
59 Ibid 
60 Johansson B & Svedner P-O, 2001, Bryman A, 2002 
61 Lindh-Munther A (red), 1999 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Patel R  & Davidsson B, 2003 



 26

En ostrukturerad observation krävde ändå noggrann förberedelse. Följande frågor tog vi 

ställning till innan vi gick ut och observerade:65 

• Vem/vilka ska vi observera? 

Vi valde att observera eleverna i den klass som vi valt ut och de pedagoger/elever som 

kommer i interaktion med dessa elever under rasten och i klassrummet. 

• Vilken/vilka situationer ska vi observera? 

Vi valde att observera aktiviteter och beteenden som elever och pedagoger har i 

interaktion med varandra och tillsammans med andra under rasten och i klassrummet. 

• Hur ska vi registrera observationerna och under vilken tidsrymd? 

Vi valde att registrera observationerna genom att föra anteckningar. Efter varje dag 

sammanfattade vi våra anteckningar så att ingen viktig information glömdes bort. 

Observationerna skedde under två sammanhängande dagar i samma vecka. 

• Vilken övrig information behöver vi registrera? 

Det var viktigt att registrera om elevernas beteende förändrades beroende på vilken 

pedagog de hade. Eftersom vi följde eleverna under hela deras skoldag träffade vi på 

olika pedagoger då pedagogerna i arbetslaget undervisar i sitt ämne. Detta medförde att 

eleverna kom i kontakt med cirka tre pedagoger per dag. Något som också var viktigt att 

registrera var om dagen var upplagd på något annorlunda vis. 

• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

Vi valde att förhålla oss ganska neutralt i klassrummet, d v s vi kom inte att hålla i några 

lektioner, men vi satt heller inte stilla i ett hörn i klassrummet. Även på rasterna 

cirkulerade vi omkring för att se så mycket som möjligt. Vi var medvetna om att vår 

närvaro kunde påverka elevernas beteende och aktiviteter. Eftersom eleverna hade träffat 

oss vid tidigare tillfällen, så tror vi ändå att vår påverkan var minimal. Vid samtal med de 

pedagoger som eleverna är i kontakt med så talade de om att eleverna är vana vid 

besökare i klassrummet, då de har haft många lärarstudenter som gjort sin 

verksamhetsförlagda utbildning där. 

 

7.5  Etiskt förhållningssätt 
Ur ett etiskt förhållningssätt är det viktigt att få respondentens godkännande för intervjuerna. 

I vårt fall behövdes även ett godkännande från föräldrarna då eleverna inte är myndiga. Dessa 
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godkännanden kallas för samtyckeskravet.66 Genom att eleverna har informerats om hur 

intervjuerna skulle gå till, att dessa bygger på frivillighet och att eleverna när som helst kan 

välja att avbryta har vi informerat dem om informationskravet som är en viktig aspekt ur 

forskningsetiska principer.67 De uppgifter som vi använder oss av har garanterats att de inte 

går att koppla till någon elev och att uppgifterna endast kommer att användas i denna studie. 

Elevens anonymitet kommer att garanteras och genom detta uppfyller vi nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet.68 Ett brev skickades ut till samtliga föräldrar i klassen där vi kort 

beskrev intervjuns syfte och tillvägagångssättet. Där lovades även att barnets namn och dess 

anonymitet kommer att skyddas. Se bilaga 2. 

 

7.6  Genomförandet av observationerna och intervjuerna 
Observationerna genomfördes under två dagar i december, 2005. Under dessa två dagar 

följde vi klassen från första till sista lektion. Dessa två dagar var vanliga skoldagar där inget 

speciellt var inplanerat. I kapitel 8.1 beskrivs det vi observerade under dessa två dagar. Detta 

för att läsaren själv ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om våra tolkningar på ett 

bättre sätt. 

 

Intervjuerna genomfördes en vecka efter observationerna. Intervjutillfällena genomfördes 

under två dagar. Vi hade tillgång till ett mindre rum där vi ostört kunde intervjua eleverna. 

 

7.7  Genomförandet av analyserna 
Då vi skulle analysera vår empiri, utgick vi från två teman, klassrummet och rasten. Utifrån 

dessa två teman försökte vi hitta svar i intervjuerna och i våra observationer som vi kunde 

koppla till genusordningen, den ”dolda” läroplanen och härskarteknikerna. Därefter förde vi 

ett resonemang kring vårt syfte och frågeställningar och de resultat vi fått fram. 

 

7.8  Metoddiskussion 
Svårigheter som tas upp om just barnintervjuer är att få barnen att ge information om det man 

vill veta. Det kan bli så att barnen ger kortfattade svar, vilket vi fick erfara i en del av 

intervjuerna eller ger svar som de tror intervjuaren vill höra. Men som intervjuare får man 

vara lyhörd och poängtera att det inte finns något svar som är rätt eller fel utan att vi är 
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intresserade av att få veta vad barnets erfarenheter, uppfattningar och känslor är.69 I vårt fall 

när vi intervjuade eleverna kunde vi inte ställa frågor om vad de anser om t ex maktutövande. 

Vi fick ställa frågor som vi istället ska försöka tolka i riktning mot de svar vi var ute efter att 

få. Att tolka svaren kan vara svårt om man som intervjuare inte är väl påläst inom det område 

som man undersöker. Detta var vi medvetna om innan vi genomförde våra intervjuer, vi 

bedömde oss vara pålästa både genom att vi tagit del av tidigare forskningar och annan 

aktuell litteratur för att skapa oss en förförståelse för ämnet. Ett problem som vi funderade 

över var att man kan läsa in och tolka svaren på ett sätt som vi förutsätter att det ska vara  

p g a tidigare forskningsresultat. Detta är något vi försökt att tänka på i vår analys av 

intervjuerna där även våra observationer var till hjälp. 

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide, där vi hade skrivit upp följdfrågor som vi 

ville beröra under varje tema. Det var bra då eleverna ibland gav väldigt korta svar. En 

fördel med öppna frågeställningar var att vi som intervjuare inte ställde exakt samma 

frågor till respondenterna och det gav oss några uppslag att fråga vidare om i de andra 

intervjuerna som fördjupade vår förståelse. 

 

Då vi spelade in intervjuerna trodde vi att en del av respondenterna skulle hämmas och att 

svaren då inte skulle bli så uttömmande som vi hoppats på. Detta var dock inte något som 

märktes av utan alla elever tyckte det var roligt att bli inspelade. En nackdel var att man fick 

lägga ner mycket tid på att lyssna av och skriva ut intervjuerna på papper för att sedan kunna 

analysera dem.70 Den tid som vi lade ner på att skriva ut intervjuerna var ändå till vår fördel 

då det blev lättare att analysera dem. 

 

En nackdel som vi såg med ostrukturerade observationer var att det är svårt att registrera 

”allt” och vi kan ha missat viktig information. Speciellt ute på rasten var det svårt att höra 

sådant som sades i leken.  
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8  RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet och analysen av vår empiri. Vi har valt att 

börja med att beskriva och analysera observationerna och därefter gå in på resultatet av våra 

intervjuer. För att underlätta analysen har vi valt att jobba utefter två teman. Dessa utgår från 

de miljöer vi valt att observera eleverna och pedagogerna i, rasten och klassrummet. 

Resultatet av observationen nedan inbegriper både klassrummet och rasten medan analysen 

av dem är uppdelad. Alla namn som nämns i analysen av observationerna och intervjuerna är 

fingerade. 

 

8.1 Resultat av observation 
Dag ett 

Vår första dag i skolan började med morgonsamling, där alla eleverna fick berätta om något 

som hade hänt under helgen. Eleverna satt på bestämda platser i en ring på golvet och 

pedagogen lät eleverna komma till tals i bestämd ordning. Vi tyckte det var intressant att 

flickorna uppmärksammade den elev som talade medan pojkarna inte visade någon respons 

så som flickorna gjorde genom ögonkontakt osv. Det som kom fram i samtalen var mest vilka 

eleverna lekt med under helgen och vad de lekt.  

 

Efter morgonsamlingen var det dags för dagboksskrivande. Pedagogen valde att ha julmusik i 

bakgrunden under skrivandet. Detta medförde att två flickor började dirigera till musiken. 

Pojkarna vid samma bord hängde genast med på detta. Tilltaget medförde ingen tillsägelse av 

pedagogen utan eleverna slutade självmant efter en stund och satte igång med 

dagboksskrivandet. När skrivandet pågått en stund skulle eleverna färglägga bilden som de 

ritat till texten. För detta krävdes att de hämtade färgpennor som fanns vid ett speciellt bord i 

klassrummet. Den första eleven som var en pojke började dansa/hasa fram på golvet till 

färgpennorna, detta medförde snabbt att nästan alla pojkarna gjorde likadant. Inte heller detta 

medförde någon tillsägelse från pedagogen. Det man sedan kunde se var att flickorna började 

visa varandra sina dagböcker och jämföra bilderna de ritat. Vid ett annat bord började två 

pojkar att prata om vilka länder de varit i, detta ledde till att de högt och tydligt berättade om 

hur många länder de varit i. Vid detta bord satt även en flicka som inte deltog i pratet. Vid ett 

annat bord ville en pojke läsa det som en flicka skrivit i sin dagbok, när hon nekat honom 

fyra gånger försökte han ta dagboken från henne för att ändå försöka läsa det hon skrivit. 

Efter hand som eleverna blev färdiga gick pojkarna fram till pedagogen för att säga till att de 
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var klara och få dagboken rättad. Vi observerade att en flicka som blev färdig satt kvar och 

väntade. Hon gick inte fram förrän en annan flicka blev klar och gick fram till pedagogen. 

Vid detta tillfälle kom en elev från år två in i klassrummet och frågade efter tejp. En pojke 

som stod i kön till pedagogen sa då:  

- Den är ju där, är du blind eller!  

Pedagogen sa till pojken som flinade och gick till sin plats. 

 

Efter denna lektion gick eleverna ut på dagens första rast. Denna dag var det snö vilket gjorde 

att en grupp med pojkar började kasta snöboll. Detta var inte tillåtet, vilket även en flicka 

påpekade för oss. 

 

Det vi observerade under rasten var att flickorna och pojkarna lekte var för sig. De aktiviteter 

de ägnade sig åt var att pojkarna sysslade med dunkgömme och snöbollskastning (tills 

rastvakten kom ut). Flickorna sysslade med att skulptera i snön, en grupp gick runt och 

pratade, en annan grupp dansade och speglade sig i fönsterrutorna. 

 

Lektionen efter rasten var matematik. Denna lektion flöt på med en lugn arbetsmiljö. Vid ett 

tillfälle skrek en pojke rätt ut:  

-  Jättelätt! 

Vid ett tillfälle räckte en flicka upp handen för att påkalla pedagogens uppmärksamhet. 

Pedagogen kom och började hjälpa flickan. En pojke vid samma bord avbröt pedagogen och 

flickan då han behövde hjälp. Pedagogen hjälpte då pojken och flickan fick vänta. Vid ett 

annat bord satt en annan flicka och räckte upp handen. Hon väntade länge på att pedagogen 

skulle komma. Då ropade en pojke vid ett annat bord: 

- Öhh, pedagogen jag behöver hjälp! 

Pedagogen gick genast till pojken som ropade och hjälpte honom och därefter fick flickan 

som räckt upp handen hjälp. När det sedan blev dags att plocka ihop bad pedagogen eleverna 

att stänga skåpsdörrarna och luckorna. Flickorna följde genast pedagogens uppmaning, men 

inte någon pojke hjälpte till. 

 

Efter matematiklektionen följde en lässtund innan det var dags för mat. Under lässtunden satt 

gruppen på golvet i en ring och här var även elever från förskoleklassen, ettan och tvåan med. 

Genast lade sig tre pojkar på golvet och började sprattla med benen i luften. Då pedagogen 

undrade var eleverna i årskurs två var svarade en flicka direkt med att de är och simmar. 



 31

Genast blir flickan avbruten av två pojkar som tog över och berättade vidare för pedagogen. 

När pedagogen började läsa så fortsatte de tre pojkarna som sprattlat att hålla om varandra 

och gunga. En annan pojke försökte att påkalla uppmärksamhet genom att stoppa upp ett 

finger i näsan men ingen brydde sig om honom. Då började pojken istället göra miner mot de 

tre pojkarna som gungade. Inte heller detta lyckades. När pedagogen läst färdig rusade fyra 

pojkar upp men pedagogen sa till och de fick gå och sätta sig i ringen igen. Det var dags för 

öppning av chokladkalendern. Pedagogen sa vems tur det var och en pojke låtsades att gråta 

för att det inte var hans tur. De tre pojkarna fortsatte att störa, brottades på golvet, hade ljud 

för sig men pedagogen sa inte till dem. 

 

Lunchen intogs i klassrummet och varje vecka fanns det matvärdar som skötte om hämtning 

och servering av maten. Pedagogen sa till en pojke att han skulle sluta att pilla med duken 

och bad honom att ta undan den istället. Flickan som satt bredvid pojken lydde pedagogens 

uppmaning och tog undan duken fast uppmaningen var riktad mot pojken. Vid ett annat bord 

försökte en pojke öppna ett mjölkpaket, det lyckades inte så han skickade vidare 

mjölkpaketet runt bordet och alla pojkarna fick försöka, däremot hoppade de över flickorna 

som inte fick testa.  

 

Efter lunchen var det dags för lunchrast. Under rasten fortsatte pojkarna att leka för sig med 

dunkgömme och en grupp kastade snöslask men fick tillsägelse av rastvakten då detta inte 

var tillåtet. Några pojkar började spela bandy. Flickorna fortsatte att skulptera i snön, några 

lekte bageri och bakade snökakor. Tre flickor har ljugit för den ena rastvakten om att de har 

fått lov att gå och åka pulka. Sanningen kommer fram så den andra rastvakten kommer ut. 

Rastvakten gick iväg och hämtade dem. 

 

Sista lektionen för dagen var engelska. Under denna lektion skulle eleverna skriva och måla 

till några engelska fraser i sin skrivbok. Pedagogen höll en kort genomgång av vad de skulle 

göra, sedan skulle pedagogen dela ut skrivböckerna. En flicka erbjöd sig då att göra detta och 

pedagogen gav henne hälften av böckerna och tar andra hälften själv. Pedagogen tittade på 

oss, såg att vi skrev, gick tillbaka till bordet och gav istället en pojke resten av skrivböckerna. 

Pedagogen gick runt och tittade i skrivböckerna hos en del av pojkarna så att de skulle 

komma igång. Några pojkar förde ett högljutt samtal om vad det egentligen var som skulle 

göras.  En flicka räckte upp handen, verkade osynlig för pedagogen. Hon tar efter en stund 

ner handen, ångrade sig och räckte upp handen igen. Pedagogen såg fortfarande inte henne 
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eller pojkarna som diskuterade högt vad som skulle göras. Flickan tog ner handen igen och 

försökte själv. En pojke försökte ta en penna från flickan som sitter bredvid honom. Några av 

pojkarna gick fram till pedagogen som försökte hjälpa andra elever vid borden. Några flickor 

satt och räckte upp handen. Vid ett bord hjälpte en flicka en pojke som inte vet vad han skulle 

göra. Det var en stökig lektion. Mitt i lektionen kom några elever tillbaka som varit på 

simning. Detta gör att flickorna vid ett bord börjde prata om simning. En pojke 

kommenterade en flickas skrivbok då hon inte skrivit på rätt rad. Flickan som räckt upp 

handen tidigare hade åter räckt upp handen och fick nu hjälp av pedagogen. Då kom en pojke 

fram och frågade pedagogen om något som genast besvarade frågan. Flickan fick vänta 

ytterligare en stund. Under denna lektion sa inte pedagogen till någon gång utan det var ett 

konstant sorl och spring i klassrummet. En pojke räckte upp handen, tog ner den igen med en 

kommentar som: 

- Ähh, det tar för lång tid! 

Han vände sig mot kamraten och började prata istället. Nu kommenterade en flicka en pojke 

som hade börjat måla med tusch: 

- Tänk om du målar fel, då går det inte att ta bort! 

Ytterligare en pojke skrek rakt ut: 

- Jag behöver hjälp!! Hallå!! 

När pedagogen inte uppmärksammade hans skrik, började han hoppa på stolen och viftde 

med handen och fortsatte ropa. Då kom pedagogen. Nu hade en annan flicka tröttnat på att 

räcka upp handen och gick fram till pedagogen som hjälpte pojken som hade ropat. Då sa 

pedagogen att det var dags att plocka ihop. Detta skedde under mycket prat och stoj. Dagen 

avslutades och eleverna gick hem. 

 

Dag två 

Dag två inleddes med idrott. Pedagogen delade in klassen i fyra lag och gjorde en aktivitet 

som hette fyra rum. Den gick ut på att varje lag fick en fjärdedel av idrottssalen där de fick 

bygga upp som ett rum av olika redskap. Sedan skulle de gömma ärtpåsar som de andra lagen 

skulle försöka leta upp och ta. Det lag som efter fem minuter hade flest ärtpåsar vann. Denna 

lek fick eleverna göra i ungefär 30 minuter. Sedan avslutade pedagogen med en konditionslek 

som hon kallade för evighetsmaskinen. Det var mest pojkarna som letade efter ärtpåsarna och 

flickorna var de som försökte försvara/skydda sitt ”rum”. Undantag fanns dock. Eleverna 

hjälptes åt i lagen och det fungerade bra under hela idrottslektionen. När de däremot skulle 

plocka undan redskapen så hörde vi att detta kommenterades av pojkarna. När en flicka och 



 33

en pojke skulle bära bort en bänk kom en annan pojke och tog över flickans plats och 

kommenterade att det är lika bra att jag tar över. Vidare skulle en flicka hänga upp en matta 

på väggen tillsammans med en pojke. Hon hade svårt för att få fast matta på sin krok vilket 

pojken lyckades med vid första försöket. Pojken sa då föraktfullt till flickan: 

- Tänk med skallen istället för med röven! 

Då kom en annan pojke som tog över men inte heller han lyckades få dit mattan. De försökte 

en stund men gav sedan upp och lät mattan hänga kvar på endast en krok. 

 

Efter idrotten var det dags för rast. Denna rast förflöt som dem i går. Inga nya aktiviteter 

förekom. Flickorna lekte för sig och pojkarna för sig.  

 

Efter rasten var det dags för matematik. Eleverna började arbeta. En flicka och en pojke 

räckte upp handen vid samma bord. Pedagogen gick till pojken först och sedan till flickan. 

Vid ett bord pratades det mycket. Pojkarna jämförde hur långt de hade kommit i 

matematikboken. 

- Vilken sida är du på? 

- Jag är längre än dig! 

Pedagogen sa till den ena flickan vid ett bord att prata tystare för annars skulle pojken 

bredvid bli störd. Fast detta skedde vid bordet där det var pojkarna som pratade mest, fick 

inte de någon tillsägelse. Pojken som hade lätt för att bli störd, flyttades till ett annat bord. 

Även på denna lektion uppmärksammade vi att många av pojkarna inte räckte upp handen 

utan gick fram till pedagogen för att få hjälp. Pedagogen sa inget om detta utan hjälpte 

pojkarna efterhand som de kom fram till henne och avbröt samtidigt den hjälp som hon gav 

en annan elev. Vid ett tillfälle gjorde en pojke fula tecken och miner till en flicka vid ett annat 

bord. Inte heller detta uppmärksammades då pedagogen hade fullt upp med att hjälpa elever. 

En pojke frågade rakt ut när pedagogen var vid ett annat bord och hjälpte en elev: 

- Ska jag göra testet? 

Pedagogen svarade inte. 

- Camilla, ska jag göra testet? 

- Inte nu! 

En annan pojke började också ropa på pedagogen som irriterat säger ifrån: 

- Ropa inte på mig! 

En flicka gick fram för att vässa sin penna, stannade vid ett annat bord och började prata med 

en flicka. Hon gick sedan vidare till ytterligare en flicka och pratade. Då sa en pojke till och 
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bad dem vara tysta. Pedagogen uppmärksammade då flickan och bad henne gå och sätta sig. 

Nu gick istället en pojke fram och vässade sin penna som han sedan stack i armen på en 

annan pojke som han gick förbi. Plötsligt behövde en pojke gå på toa vilket medförde att fyra 

stycken pojkar sprang ut på toan efter varandra. Två pojkar jämförde med varandra hur långt 

de hade kommit i matematikboken. Det blev en diskussion om varför den ena pojken hade 

hoppat över några sidor. Pedagogen sa till, men pojkarna fortsatte diskussionen efter en 

stund. 

 

Efter matematiken var det dags för samling i ringen. En pojke råkade sparka en flicka i 

huvudet då han inte kunde sitta stilla. Flickan rusade ut och grät. Detta medförde att eleverna 

lugnade ner sig då de blev lite tagna av det som hänt. 

 

På denna lunchrast spelade en del av pojkarna fotboll, några flickor lekte med snö och vatten. 

En grupp flickor och en grupp pojkar sköt prick med boll mot en vägg. De gjorde inte detta 

tillsammans utan pojkarna för sig och flickorna för sig. Tre pojkar jagade två flickor ur år två. 

De fick tag i den ena flickan, två av pojkarna höll fast henne medan den tredje slog löst på 

henne. Flickans kamrat försökte rädda henne genom att dra i pojkarnas jackor. De kom loss 

och skrattade. Pojkarna fortsatte att jaga dem. Då sprang flickorna fram till rastvakterna och 

gömde sig bakom dem. Då tröttnade pojkarna på att jaga dem och började blöta ner vantarna i 

vattnet och försökte sedan ta dem i ansiktet på några andra flickor som satt och skulpterade i 

snön. Flickorna började skrika. Efter ett tag började de sparka snöslask och vatten på 

varandra. På annat håll på skolgården lekte tre pojkar krig. En flicka och en pojke lekte 

tillsammans. Den ena blundade och den andra ledde runt. Denna lek pågick hela lunchrasten. 

En grupp pojkar lekte denna rast dunkgömme, två av flickorna ville gärna vara med. Pojkarna 

gick med på att de fick vara med om någon av flickorna räknade. Flickorna gjorde sten, sax 

och påse om vem som skulle räkna. 

 

Efter lunchrasten var det svenska. Eleverna hade haft läsläxa i en läsebok som heter Pojken 

och Tigern. Tre elever kom för sent, flickan bad så mycket om ursäkt medan pojkarna bara 

gick in och satte sig. Pedagogen kommenterade inte detta utan började fråga eleverna om 

läsläxan. En pojke svarade rakt ut men pedagogen nonchalerade honom och lät en av dem 

som räckte upp handen svara. När ordet gick till en flicka som funderade lite innan hon 

svarade började majoriteten av pojkarna att påkalla pedagogens uppmärksamhet om att de 

kunde svara på frågan. Detta gjorde de genom rop och viftande med armar. Vid ytterligare ett 
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tillfälle när en pojke svarade rakt ut fick han en tillsägelse av pedagogen. Detta skedde vid 

ytterligare tillfälle och pedagogen påpekade återigen att man ska räcka upp handen. Efter 

genomgången hade eleverna eget arbete där de skulle svara på frågor som rörde läsläxan. 

Samtidigt gick pedagogen runt och lyssnade på varje elev som fick läsa ett stycke för henne. 

Vid dessa tillfällen blev pedagogen ofta avbruten av både flickor och pojkar som kom fram 

och bad om hjälp. Samtidigt som hon hjälpte dessa elever fortsatte den elev som läste att läsa. 

Denna dag avslutades med något som kallades för ”bokprat”. Där fick elever som läst ut sin 

bänkbok referera den inför sina kamrater. Den första som skulle berätta om sin bok var en 

flicka som talade väldigt tyst. En pojke kommenterade att han inte hör. Samtidigt satt denna 

pojke och gjorde en massa ljud. Pedagogen påpekade för pojken att det är ännu svårare att 

höra för dessa ljud och att man måste ge flickan en chans. När pedagogen sedan frågade 

flickan om vem som hade skrivit boken ropade genast en annan pojke författarens namn och 

flicka fick inte en chans att svara på frågan. Pedagogen kommenterade inte pojkens tilltag 

utan dagen avslutades med att eleverna fick ett ord som de skulle stava till. De som stavade 

rätt fick gå ut och detta pågick tills alla elever hade klarat varsitt ord. 

 

8.2  Analys av observation 
Utifrån de två teman som vi valt att utgå från har vi analyserat händelser och beteenden för 

att koppla det till genusordningen och den ”dolda” läroplanen och härskarteknikerna. 

 

    8.2.1  Klassrummet 

Det som vi såg tydligt och som förekom på alla lektioner utom på idrotten var att för att 

påkalla pedagogens uppmärksamhet när eleverna var i behov av hjälp skiljde sig flickornas 

och pojkarnas beteenden åt. De flesta pojkarna hade svårt för att sitta stilla och räcka upp 

handen utan gick gärna fram till pedagogen, ropade eller viftade med händerna för att påkalla 

pedagogens uppmärksamhet. Flickorna räckte upp handen, förstärkte inte detta med några rop 

eller viftande med armarna. Däremot fanns det undantag då även några flickor gick fram till 

pedagogen för att få hjälp. De flesta pedagogerna tillät detta beteende, med undantag av en 

pedagog som sa till eleverna att räcka upp handen när de ville något. 

 

Detta beteende kan vi se som ett uttryck för den ”dolda” läroplanen då de flesta pedagogerna 

tillät pojkarna att ta större utrymme, genom att de inte fick någon tillsägelse när de ropade 

och viftade med händerna. Enligt den ”dolda” läroplanen ges pojkarna mer plats att uttrycka 
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sig i tal och handling. Detta beteende kan också ses som ett uttryck för Hirdmans 

genusordning, då pojkarna har ett utökat utrymme och att pojkarna innehar ett större 

självförtroende, då de vågar ropa och vifta för att få uppmärksamhet. Flickorna sitter oftast 

istället tysta och väntar på sin tur. 

 

Då pedagogerna ofta hjälpte pojkarna som ropade och viftade med armarna före de flickor 

som satt och räckte upp handen, förstärks och befästs den ”dolda” läroplanen och 

genusordningen hos dessa pojkar och flickor. De flickor som får sitta och vänta länge utan att 

få hjälp av pedagogerna utsätts också för ett osynliggörande enligt Berit Åhs härskartekniker, 

då pedagogen osynliggör flickornas behov för att i första hand hjälpa de som hörs mest. 

 

Vid två olika tillfällen fick vi höra pojkar säga följande kommentarer: 
 

- Den är ju där, är du blind eller! 

- Tänk med skallen istället för med röven! 

 

Dessa kommentarer går att tolka till härskartekniken förlöjligande som innebär att någon gör 

sig lustig på andras bekostnad. I den översta kommentaren fick pojken en tillsägelse av 

pedagogen, men pojken flinade och gick till sin plats. Detta ser vi som att pedagogen försökte 

att förändra ett oacceptabelt beteende men att pojken inte tog tillsägelsen på allvar utan 

nonchalerade pedagogen genom sitt flinande. Den andra kommentaren uppmärksammade 

inte pedagogen detta alls. 

 

Vid ett tillfälle under morgonsamlingen dag ett så började två flickor att dirigera till musiken. 

Då detta tilltag gjorde att flickorna fick uppmärksamhet av resten av klassen, kan man se det 

som ett överskridande av den ”dolda” läroplanen. Detta beteende är ett beteende som den 

”dolda” läroplanen inte förväntar sig av flickor de då de ska ha en passiv roll i klassrummet. 

Men då några pojkar i klassen snabbt tar efter och tar över tilltaget slutar flickorna. Vid 

ytterligare en samling började en flicka berätta för pedagogen om att några elever var och 

simmade, då avbröt en pojke flickan och tog över samtalet och berättade vidare för 

pedagogen. Både pedagogen och flickan fann sig i detta tilltag vilket kan ses som en 

bekräftelse på Hirdmans genusordning som säger att pojkarnas ord väger mer än flickornas. 

Det kan även ses som att den ”dolda” läroplanen först försöks överskridas av flickorna men 

sedan förstärks och befästs av pojkarna när de går in och tar över samtalen och aktiviteterna. 
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Vi observerade även att flickorna gick in i rollen som hjälpreda. Vid två tillfällen när 

pedagogen sa till om i ordning plockande tog flickor på sig rollen att göra det pedagogen 

sagt. Vid det ena tillfället var ändå tillsägelsen riktad mot en specifik pojke. Vid något 

tillfälle gick även någon flicka in som ”pedagogen” och hjälpte andra elever som inte förstod 

vad som skulle göras. En flicka erbjöd sig att hjälpa pedagogen att dela ut böcker, pedagogen 

gav hälften av böckerna till flickan och sedan andra hälften till en pojke. Att flickorna går in 

som hjälpredor och hjälpfröknar i klassen ser vi som ett beteende som går att koppla ihop 

med en genusordning. Yvonne Hirdman talar om i-särhållandet mellan könen, att män och 

kvinnor kan ha könsuppdelade arbetssysslor. Inte vid något tillfälle nämnde pedagogen att 

alla skulle hjälpa till att plocka i ordning, inte ens då uppmaningen var riktad mot pojken 

reagerade pedagogen då flickan bredvid lydde uppmaningen istället för pojken. Genom 

pedagogens förhållningssätt förstärks och befästs genusordningen genom att pedagogen inte 

påpekar för eleverna att denna syssla inte bara är till för dem som lyder pedagogens 

uppmaning utan för alla.  

 

Då pojkarna vid ett flertal tillfällen inte brydde sig om pedagogernas tillsägelser eller de 

regler som finns i klassrummet, t ex räcka upp handen vid hjälp, inte störa kan vi se detta som 

att den ”dolda” läroplanen är försvagad, inte minst för pojkarna.  

 

    8.2.2  Rasten 

Det mest tydliga som förekom på rasten var att flickorna och pojkarna lekte på varsitt håll. 

Något undantag förekom men i stort lekte inte någon flicka eller pojke tillsammans. 

Aktiviteterna som eleverna sysslade med går inte koppla till något specifikt kön. Både 

pojkarna och flickorna lekte t ex med snön och de skjuter prick. Att eleverna leker pojkar och 

flickor för sig är det Yvonne Hirdman kallar för i-särhållandet av könen. Detta har även 

uppmärksammats i den tidigare forskningen71 som vi tagit upp om leken. Ingrid Karlsson 

uppmärksammade också att det var vanligast med könsuppdelad lek. Detta anses vara en del 

av den process som leder till upprätthållandet av ojämnlika maktrelationer mellan könen.72 

Detta kunde vi även se i den lek där flickor och pojkar lekte tillsammans. Flickorna fick vara 

med på pojkarnas lek men endast på deras villkor. I det fall vi uppmärksammade använde 

även pojkarna den härskarteknik som Berit Åhs kallar för hot om våld. De hotar flickorna 

                                                
71 Se s 11f i denna studie 
72 Karlsson I, 2003 
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med att de inte får vara med i pojkarnas lek (dunkgömme) om de inte räknar. Berit Åhs 

menar att det är flickorna som utnyttjar hoten för att stärka sin ställning men att pojkarna mer 

utsätter andra för våld. Pojkarna i vårt fall nyttjade inte våld men använde sig av hot för att 

stärka sitt maktförhållande mot flickorna.  

 

8.3  Resultat och analys av intervjuer 
Även vid analysen av intervjuerna har vi utgått från de två övergripande teman, klassrummet 

och rasten som vi använde oss av vid analysen av observationerna. 

 

    8.3.1  Klassrummet 

Vi började med att intervjua eleverna om vilket ämne de tyckte bäst respektive sämst om. 

Detta för att se om det fanns tecken på om flickor och pojkar tycker om olika ämnen. De svar 

vi fick visade på att det inte fanns några sådana tecken. Flickorna och pojkarna svarade 

ganska lika, ämnen som en del flickorna tyckte om tyckte även en del av pojkarna om. 
 

Intervjuare: Vilket är ditt favoritämne? 

Elev: Slöjd. 

Intervjuare: Vilken slöjd har du? 

Elev: Syslöjd. 

Intervjuare: Varför tycker du syslöjd är roligt? 

Elev: För att man får göra lite roliga grejor. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Intervjuare: Vilket är ditt favoritämne? 

Elev: Syslöjd, vi ska få träslöjd efter julen. 

Intervjuare: Vad är det som är roligt med syslöjden? 

Elev: Att man få lära sig saker och så. Nu har vi börjat trä maskinen och ska  

 börja sy på onsdag. 

(Ur intervjun med en pojke, 9 år)  

 

Även på frågan om vilket ämne de tyckte sämst om skiljde det inte sig mellan pojkar och 

flickor. De skillnader som vi upptäckte går inte att relatera till vilket kön eleverna tillhör. 

Detta då svaren skiljde sig åt mellan flickorna och mellan pojkarna. 

 

De ämnen som eleverna tyckte sämst om berodde i en del fall på att eleverna antingen tyckte 

ämnet var för svårt eller för lätt. 
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Intervjuare: Vilket ämne tycker du sämst om? 

Elev: Svenska. 

Intervjuare: Varför då? 

Elev: Jag tycker det är svårt och jag har inte samma bok som de andra. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Intervjuare: Vilket ämne tycker du sämst om? 

Elev: Engelska, man vill ha svårare. 

Intervjuare: Svårare? 

Elev: Ja du vet. Jag har ju bott i ett land där de pratar engelska och då har  

 man ju pratat engelska mer och sånt. När man var lite mindre så var det  

 lite svårare. Nu vill man ha lite svårare ord. 

(Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Vi kan se att den genusordning vi valt att förhålla oss till inte befästs eller förstärks i de 

utsagor dessa elever gör då eleverna oberoende av biologiskt kön tycker om/tycker inte om 

samma ämnen.  

 

För att ta reda på vilka förväntningar och beteenden eleverna har så pratade vi med eleverna 

om hur de är i klassrummet, hur de tycker de andra eleverna är och hur de tror att pedagogen 

vill att de ska vara. De svar vi fick fram från eleverna om hur de själva är i klassrummet 

skiljde sig inte så mycket åt mellan eleverna. 
 

Elev: Jag pratar väldigt mycket med Sofia, hon sitter vid samma bord.  

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Elev:  Jag är väldigt pratig. 

Intervjuare: Är du väldigt pratig? 

Elev: Ja, jag får sitta på frökens plats ibland.  

(Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Elev: Ibland pratar jag, ibland är jag tyst.  

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

 

Elev: Jaa, jag är lite pratig, fast jag försöker bättra mig. Jag pratar lite, ibland  

 pratar jag med ett annat bord som är nära.  

(Ur intervjun med en pojke, 9 år) 
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Alla elever som vi intervjuade upplevde sig själva som pratiga, men när vi intervjuade dem 

om hur de tyckte de andra eleverna i klassrummet var så började det komma fram skillnader i 

svaren. 
 

Intervjuare: Kan du berätta något om hur du tycker de andra eleverna i klassen  

 är? 

Elev: En del pojkar pratar. 

Intervjuare: Är det inga flickor som pratar?  

Elev: Jo, ibland kanske, men flickorna jobbar mer.  

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Elev: De andra är snälla, fast de pratar väldigt mycket. 

Intervjuare: Vilka är det som pratar väldigt mycket? 

Elev: Magnus, Gustav…. och Pelle och Sonny pratar nog mest. 

Intervjuare: Är det inga flickor som pratar? 

Elev: Vet inte.  

(Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Flickorna tyckte att det var pojkarna som pratade mest i klassrummet trots att alla flickorna sa 

att de själva var pratiga, även pojkarna själva upplevde varandra som pratiga. Då vi frågade 

någon pojke om inte flickorna pratade så kunde en pojke inte svara på frågan medan en annan 

svarade att flickorna bara fnittrar. 

 
Intervjuaren: Pratar inte flickorna också? 

Elev: Näää, de bara fnittrar istället.  

(Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Utifrån dessa svar kan vi tolka detta till Yvonne Hirdmans teori om den manliga normen där 

acceptansen för att pojkarna pratar mer är större. Både flickorna och pojkarna upplever att 

pojkarna pratar mer på lektionerna. Men vi anser att flickorna ändå överskrider den rådande 

genusordningen i den mån att det ändå förekommer prat bland flickorna på lektionstid och att 

de inte enbart sitter tysta. Vidare kan man se att det finns tecken på att eleverna går under den 

”dolda” läroplanen i klassrummet då flickorna intar en passivare roll genom att de är tystare 

än pojkarna. 
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Efter att ha frågat eleverna om hur de själva är och hur de andra eleverna i klassen är frågade 

vi eleverna hur de tror att pedagogen vill att de ska vara. Svaren var enhälliga. Alla eleverna 

svarade att de trodde att pedagogen ville att de skulle vara tysta.  

 
Elev: Tysta och snälla…och att ingen stör på lektionen. (Flicka, 9 år) 

Elev: Tysta…tysta och räcka upp handen. (Pojke, 9 år) 

Elev: Tyst och lugn. (Pojke, 9 år) 

Elev: Tysta, snälla och inte springa runt och bråka. (Pojke, 9 år) 

Elev: Tyst och räcka upp handen om du behöver hjälp. (Pojke, 9 år) 

 

Då alla eleverna tidigare svarat att de var pratiga så undrade vi vad pedagogen gjorde då de 

pratade, eftersom de också svarade att de trodde att pedagogen ville att de skulle vara tysta. 
 

Intervjuaren: När ni pratar i klassen vad gör pedagogen då? 

Elev: Hon säger till. 

Intervjuaren: Säger hon till alla? 

Elev: Neej, ibland vid vårt bord så pratar Sonny och Karl jättemycket men  

 då säger hon inte till men när jag och Sofia pratar så säger hon jämt  

 till.  

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Elev: När Gustav och Magnus ibland kastar suddgummi så ser inte  

 pedagogen det.  

(Ur intervjun med pojke, 9 år) 

 

Elev: Öhhh, jag brukar säga till dom öhhh som sitter vid mitt bord, dom  

 kan vara lite jobbiga ibland, dom pratar jättemycket, speciellt på  

 engelskan, då pratar de jättemycket. 

Intervjuaren: Vad säger pedagogen när de pratar så mycket? 

Elev: Ähhh, jag förstår inte. 

Intervjuaren: Brukar pedagogen säga till dom då? 

Elev: Ibland, fast inte så ofta.  

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Den ”dolda” läroplanen säger att eleven ska lyda pedagogen, eleven ska sitta tyst och stilla  

m m.73 Eleverna gav entydiga svar om hur de trodde att pedagogen ville att de skulle vara i 

klassrummet. Elevernas svar följer de regler som är den ”dolda” läroplanen. Många flickor 
                                                
73 Se vidare s 20 i denna studie 
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upplevde att pedagogen i större utsträckning gav dem tillsägelser när de pratade även om 

både flickorna och pojkarna kom fram till att det var pojkarna som pratade mest. Pojkarna 

hade inte reflekterat över om pedagogen gav några tillsägelser. Detta kan vi tolka till att 

pojkarna inte får tillsägelser av pedagogen då de pratar eller till att de inte tar åt sig då de går 

efter den manliga normen, där pojkar har större självförtroende och ges större utrymme. Här 

kan vi då se hur den rådande genusordningen befästs och förstärks genom pedagogens 

agerande. Pojkarna får fortsätta att ta större utrymme i klassrummet genom att pedagogen 

inte säger ifrån. 

 

Något som vi observerade och som vi kände var en viktig fråga att prata med eleverna om var 

på vilket sätt de uppmärksammade pedagogen om hjälp och om de var medvetna om hur de 

andra eleverna i klassen gjorde. Svaren varierade mellan om det var flickor eller pojkar som 

svarade. Flickorna svarade att de i första hand räcker upp handen men att de ibland kan ropa 

på/eller gå till pedagogen om någon annan gör det. Pojkarna svarade även de att de räckte 

upp handen, men deras svar innehöll i större utsträckning än flickornas att de ropade på och 

gick fram till pedagogen.  
 

Intervjuaren: Hur gör du när du behöver hjälp? 

Elev: Räcker upp handen. 

Intervjuaren: Finns det några som gör på något annat vis? 

Elev: Några pojkar pratar rätt ut. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Intervjuaren: Hur gör du när du behöver hjälp? 

Elev: Ibland så ropar jag på hjälp om någon annan gör det, ibland räcker  

 jag upp handen. 

Intervjuaren: Vad gör de andra i klassen? 

Elev: Några skriker på hjälp och några räcker upp handen. 

Intervjuaren: Vilka är det som skriker på hjälp? 

Elev: Magnus, Pelle, Johan. 

Intervjuaren: Vilka är det som räcker upp handen? 

Elev: Stina, Klara, Fia. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

När vi frågade eleverna om hur de andra eleverna gjorde för att uppmärksamma pedagogen 

fick vi till svar från flickorna att det var pojkarna som ofta ropade på/gick till pedagogen och 
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flickorna räckte upp handen. Pojkarna svarade även de att det var pojkarna som oftast ropade 

på/gick till pedagogen och att flickorna räckte upp handen. Eftersom pojkarna själva svarade 

att de räckte upp handen finner vi att svaren motstrider varandra. Detta kan vi tolka till att det 

kan vara så att pojkarna har lämnat svar som de tror att vi vill höra. Det vill säga att de räcker 

upp handen fast de kanske uppmärksammade pedagogen på andra vis. 
 

Intervjuaren: Hur gör de andra i klassen när de behöver hjälp? 

Elev: Många av dom går jätteofta upp och säger till pedagogen. Första 

gången  

 när vi hade börjat med lektioner precis när vi börjat när sommaren  

 slutat så sa fröknarna att vi inte skulle få springa upp och säga till  

 utan att vi skulle räcka upp handen. Men det är jättemånga som gör  

 det i alla fall. 

Intervjuaren: Varför tror du det är så? 

Elev: Pojkarna bryter ofta mot reglerna. 

Intervjuaren: Bryter inte flickorna mot reglerna någon gång? 

Elev: Jo, men inte lika ofta. Pojkarna är busiga, när pedagogen går ut 

brukar de  

 springa till varandra och fråga vilken sida de är på. 

 (Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Utifrån svaren på dessa frågor finner vi tecken på att flickorna följer den ”dolda” läroplanen 

genom att de sitter stilla och räcker upp handen och väntar på sin tur. Någon gång överskrids 

detta genom att flickorna tröttnar på att vänta och då ropar eller går fram till pedagogen. Vi 

fick även ett svar som visar att eleven upplever att pedagogen osynliggör eleven då någon 

annan kommer fram och ber om hjälp då pedagogen redan hjälper någon annan. 
 

Intervjuaren: Vad tycker du om att de gör så? (Syftar på att elever går fram till  

 pedagogen för att få hjälp) 

Elev: Det är inte roligt. 

Intervjuaren: Varför är det inte roligt? 

Elev: Hon bryr sig inte om mig då jag läser när dom ropar på henne.  

Intervjuaren: Hur vet du att hon inte bryr sig om dig? 

Elev: Hon brukar gå iväg och hjälpa dom, det gör hon ganska ofta. 

 (Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Att pedagogen osynliggör eleven tar Berit Åhs upp i härskarteknikerna. Genom att eleven 

upplever detta kan vi anta att pedagogen befäster och förstärker den rådande genusordningen 
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och den ”dolda” läroplanen/härskarteknikerna. Genom att pedagogen inte säger ifrån utan 

lämnar flickan som läser för att hjälpa en pojke som ropar på hjälp underordnar sig flickan 

den manliga normen genom att hon inte protesterar mot den orättvisa som hon utsätts för. Vi 

antar att det kan vara svårt för en elev i denna ålder att protestera mot pedagogens handlade.  

 

    8.3.2  Rasten 

Det vi har valt att fokusera på vid vår analys av rasten är de frågor som berör vad eleverna 

leker och med vem, vad de andra eleverna brukar göra och om det är något som 

flickor/pojkar inte kan göra på rasten. När vi pratade med eleverna om vad de brukar göra på 

rasterna fick vi blandade svar. Flickorna brukade oftast leka ”hoppa på stenar”, Mc Donalds 

och häst. Pojkarna svarade att de brukar leka dunkgömme, fotboll, bandy, leka Star Wars och 

Sagan om Ringen. 
 

Intervjuaren: Vad brukar du göra på rasten? 

Elev: Vi brukar hoppa på stenarna där ute och det är jätteroligt. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Intervjuaren: Vad brukar du göra på rasten? 

Elev: Jag brukar spela bandy. Dunkgömme brukar vi köra och ta på  

 planket. 

 (Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Det som framkom var att flickorna och pojkarna gjorde många olika saker på rasten fast de 

gjorde inget tillsammans. Endast en pojke och ingen flicka nämnde att de lekte tillsammans 

med någon av det motsatta könet. När vi frågade dem om varför det var så fick vi svar som: 

 
Intervjuaren: Varför leker ni inte tillsammans? 

Elev: Flickor håller ihop med flickorna och pojkarna håller ihop med  

 pojkarna. Vi gillar inte samma saker. 

(Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Intervjuaren: Brukar ni aldrig leka tillsammans? 

Elev: Näää, ibland ta. Vi brukar inte göra mycket mer. 

Intervjuaren: Varför tror du inte att ni leker mer ihop? 

Elev: De vill vara med sina kompisar. 
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Intervjuaren: Kan inte flickor och pojkar vara kompisar då? 

Elev: Näää, det är roligare att leka med flickor, de är snälla. 

 (Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Intervjuaren: Varför tror du det är så? (Syftar på att de inte leker tillsammans) 

Elev: Det är liksom inga flickor som vill vara med pojkarna… 

Intervjuaren: Skulle du vilja vara med pojkarna? 

Elev: Jaaa, det skulle jag kunna. Det ser spännande ut. 

Intervjuaren: Vad är det som ser spännande ut? 

Elev: Ähhh, att de springer runt mycket, det ser lite roligt ut ibland. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Det som framkom var att flickorna och pojkarna inte lekte tillsammans mer än vid ett fåtal 

tillfällen. Att flickor lekte med flickor och pojkar med pojkar kan vi tolka till Yvonne 

Hirdmans teori om i-särhållandet mellan könen som bl a innebär att flickor och pojkar inte 

leker tillsammans på rasten. Detta såg även Ingrid Karlsson i sin forskning om lek.74 Vid fåtal 

tillfällen överskrids detta beteende. 

 
Intervjuaren: Brukar du göra något annat när du inte leker vid bänkarna? 

Elev: Ibland leker jag med flickorna! 

Intervjuaren: Vad brukar ni leka då? 

Elev: Det vet jag inte riktigt, gunga och så. 

 (Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Genom att överskridande görs av vissa elever så förändras och överskrids den rådande 

genusordningen hos de inblandade i leken men hos de flesta elever befästs och förstärks den 

rådande genusordningen eftersom de leker flickor och pojkar för sig. 

 

Vi frågade eleverna om vad de andra i klassen brukar göra på rasten, detta för att få fram om 

de upplever att flickor och pojkar gör olika saker och om det är något som flickor/pojkar inte 

kan göra på rasten. 

 
Intervjuaren: Vad brukar de andra göra på rasten? 

Elev: Ibland hoppar de hopprep och leker häst. 

Intervjuaren: Och det gör inte ni? 

 

                                                
74 Karlsson I, 2003 
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Elev: Neeej, de brukar ta bandyklubborna och ha som hinder. Som vi  

 behöver. 

 (Ur intervjun med en pojke, 9 år) 

 

Intervjuaren: Vad brukar de andra göra på rasten? 

Elev: En del flickor brukar spela bandy när det är deras tur och sen brukar  

 en del vara borta vid borden och dansa och så kan en del vara vid  

 klätterställningen, vissa gungar. 

Intervjuaren: Vad gör pojkarna då? 

Elev: De spelar bandy. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Det flesta flickorna berättade att pojkarna höll på med bandy, fotboll och dunkgömme. 

Medan pojkarna berättade att flickorna höll på med att hoppa rep, dansa och leka häst. När vi 

frågade om det var något som de inte kunde göra svarade de flesta att de kunde göra de 

aktiviteter som det motsatta könet gjorde fast de ville inte.  

 
Intervjuaren: Är det något som du inte kan göra på rasten? 

Elev: Öhhh, alla kan göra allt om de bara tränar, men flickorna vill inte  

 spela bandy. 

Intervjuaren: Varför inte det, tror du? 

Elev: Pojkarna skjuter lite hårdare än flickorna, och vi blir alltid tagna sista  

 när de gör lag. 

(Ur intervjun med en flicka, 9 år) 

 

Detta tolkar vi att eleverna upplever att de kan göra samma aktiviteter oavsett vilket 

biologiskt kön de har. Genom att de sedan väljer bort vissa aktiviteter som bl a är förknippade 

med t ex manligt eller kvinnligt antar vi beror på deras föreställningar genus.  

 

8.4  Sammanställning av analyserna på observationerna och intervjuerna 
Nedan kommer vi att koppla ihop resultat och analyser av observationerna och intervjuerna 

till våra frågeställningar och till tidigare forskning. De två teman, klassrummet och rasten 

kommer även här finnas med. 
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    8.4.1  Klassrummet 

Det som vi både observerade och som eleverna berättade om var att pedagogerna behandlade 

eleverna olika beroende på vilket kön de tillhörde. Pedagogen gav i större utsträckning 

tillsägelse till flickorna när de var pratiga än vad de gjorde när pojkarna pratade. Detta gjorde 

att flickorna upplevde det som att pedagogerna stod på pojkarnas ”sida”. Pojkarna tilläts även 

att röra sig fritt i klassrummet, använda sig av nedsättande kommentarer utan tillsägelse från 

pedagogen. De nedsättande kommentarerna var inget som flickorna hade reflekterat över utan 

såg detta som något pojkar gör. Genom att pojkarna tilläts använda sig av kommentarer och 

miner befästs och förstärks den manliga normen. Käller ansåg att pojkarna använder sig av en 

dominansteknik som gick ut på att nedvärdera och förlöjliga flickorna. Vi kopplar även detta 

till härskarteknikerna där förlöjligande är en teknik för att upprätthålla maktfullkomlighet. 

Vidare kan vi se att detta beteende gör att den ”dolda” läroplanen är försvagad för pojkarna 

men att den för flickorna förstärks och befästs då de oskrivna reglerna för 

klassrumsbeteenden inte gäller för pojkarna men för flickorna. Flickorna gjorde dock försök 

till att överskrida den ”dolda” läroplanens oskrivna regel om att man ska sitta tyst och stilla, 

men dessa försök övertogs vid ett flertal tillfällen av pojkarna som fortsatte med tilltagen. Då 

ej heller detta medförde tillsägelse från pedagogen kan det ses som ytterligare ett tecken på 

att pojkarna har ett utökat utrymme och att deras ord väger mer än flickornas som både 

Yvonne Hirdmans genusordning och den ”dolda” läroplanen nämner. 

 

Både flickorna och pojkarna berättade om att pojkarna i större utsträckning än flickorna 

påkallade pedagogens uppmärksamhet genom rop och att gå fram till pedagogen. Detta var 

även något som vi observerade. Vi observerade också att pedagogerna vid endast ett fåtal 

tillfällen gav tillsägelse till de elever som använde sig av detta beteende. Pedagogen 

osynliggjorde vid ett flertal tillfällen flickor som räckte upp handen och hjälpte istället de 

pojkar som ropade och gick fram till pedagogen. Ulla Forsberg fick också fram resultat som 

visade att pedagogen gav mer uppmärksamhet till vissa pojkar och flickorna åsidosattes och 

ofta fick klara sig på egen hand. Här kan vi se både hur härskartekniken osynliggörande 

används av pedagogen och att pedagogen genom sitt beteende både befäster och förstärker 

Yvonne Hirdmans teori om den manliga normen genom att sätta pojkarna främst.  
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   8.4.2  Rasten 

Både pojkarna och flickorna berättade i intervjuerna att de inte brukade leka med varandra på 

rasterna. Detta beteende var också något som vi observerade under de dagar vi var där. 

Överskridande gjordes men endast vid ett fåtal tillfällen. Då några flickor vid ett tillfälle ville 

vara med i pojkarnas lek dunkgömme, fick de endast vara det om någon av dem räknade. 

Även vid intervjuerna av flickorna kom det fram att då flickorna fick vara med i pojkarnas 

lek skedde det på pojkarnas villkor. Yvonne Hirdmans teori om i-särhållandet mellan könen 

går ut på att pojkar och flickor leker isär. Det går även att koppla pojkarnas beteende till 

härskarteknikernas hot om våld då pojkarna endast tillåter flickorna att vara med i deras lek 

på de villkor pojkarna bestämmer. Denna teknik är ett sätt för pojkarna att visa makt mot 

flickorna. Ingrid Karlsson såg även detta beteende i sin studie. Karlsson menar att detta 

beteende är en process som leder till upprätthållandet av ojämlika maktrelationer mellan 

könen. 

 

De synliga aktiviteter som vi observerade att flickorna och pojkarna ägnade sig åt på rasten 

var till viss del samma, men det fanns aktiviteter som endast pojkarna ägnade sig åt och 

aktiviteter som flickorna ägnade sig åt. De aktiviteter som både pojkarna och flickorna 

ägnade sig åt var skjuta prick, jaga varandra och leka med snön. Vid intervjuerna berättade 

flickorna om att de brukade leka häst, prata med kamrater, hoppa på stenarna och leka 

McDonalds. Pojkarna berättade att de spelade bandy, fotboll, lekte dunkgömme och Star 

Wars. Både pojkarna och flickorna berättade om att det inte fanns någon aktivitet som de inte 

kunde göra. De upplevde inte att vissa aktiviteter var för flickor eller pojkar men däremot 

fanns det aktiviteter som eleverna tyckte att flickor/pojkar var bättre på. T ex pojkarna var 

bättre på bandy för de skjuter hårdare, flickorna var bättre på att hoppa rep. Detta resultat 

tyder på att den genusordning Yvonne Hirdman talar om till viss del är försvagad då eleverna 

upplever sig som jämlika. Samtidigt så nämner eleverna aktiviteter som flickor/pojkar anses 

vara bättre på, vilket man kan tolka till att genusordningen befästs och förstärks i vissa 

aktiviteter samt överskrids och förändras i andra. 
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9  DISKUSSION 
Syftet med den här studien är att undersöka och analysera elevers beteenden och aktiviteter i 

klassrummet och på rasten som ett uttryck för hur en genusordning och en ”dold” läroplan 

och härskarteknikerna såväl befästs och förstärks samt förändras och överskrids ur ett 

elevperspektiv. 

 

Utifrån våra observationer och analyser har vi funnit att det finns vissa aktiviteter och 

beteenden hos eleverna som kan vara ett uttryck för en genusordning, den ”dolda” läroplanen 

och härskarteknikerna. Eleverna påkallade pedagogens uppmärksamhet på skilda sätt, 

flickorna genom att räcka upp handen och pojkarna genom att räcka upp handen och 

förstärka detta genom rop eller att gå fram till pedagogen. På rasten kunde vi tydligt se och 

eleverna berättade själva om att de inte leker tillsammans flickor och pojkar. Detta verifierar 

också vad tidigare forskning har kommit fram till. Överskridande gjordes men endast i ett 

fåtal fall. Den ”dolda” läroplanen fanns i klassrummet vilket vi både observerade och hörde 

eleverna berätta om. Flickorna upplevde att pedagogerna gav dem tillsägelser i större 

utsträckning än pojkarna om de pratade. Den ”dolda” läroplanen nämner just detta att 

pojkarna ges mer plats att fritt uttrycka sig både i tal och i handling. Vi observerade även att 

vissa elever fick vänta på hjälp då andra elever gick före, också detta ett tecken på den dolda 

läroplanen. Dock blev inte alla punkterna under den ”dolda” läroplanen uppfyllda, t ex 

punkten om att du ska undertrycka dina egna erfarenheter. Vi tror och hoppas att detta är ett 

tecken på att det har skett en förändring sedan teorin om den ”dolda” läroplanen skrevs. 

 

Några pedagogiska konsekvenser av våra tolkningar är att de grundläggande värden som t ex 

alla människors lika värden och jämställdhet mellan kvinnor och män inte efterlevs av 

pedagogerna. Detta då pojkarna tar och ges mer utrymme i klassrummet. Detta kan medföra 

att flickorna får en uppfattning av att de är mindre värda och att det är pojkarnas normer som 

gäller. Genom att flickorna i större utsträckning än pojkarna satt tysta och räckte upp handen 

vid behov av hjälp och pojkarna ofta förstärkte handuppräckning med rop eller att gå fram till 

pedagogen kan en konsekvens av detta bli att flickor inte vågar ta för sig i skolan. Det kan 

också medföra att pojkarna tror att det är detta beteende pedagogen förväntar sig av dem då 

majoriteten av pojkarna förstärkte handuppräckningen med rop och inte fick någon 

tillsägelse. Då blir pojkarna ”offer” för den manliga norm då de kanske inte hade gjort denna 

handling om pedagogen agerat på annat sätt. 
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Eftersom eleverna upplever att de kan göra samma aktiviteter oavsett biologiskt kön ser vi 

som något positivt och en bra utgångspunkt för pedagogerna att jobba vidare med. Eleverna 

själva känner sig jämlika och om pedagogerna jobbar medvetet med jämställdhet så kan en 

pedagogisk konsekvens bli att eleverna inte känner att t ex deras gymnasieval/yrkesval 

behöver bero på vilket biologisk kön de tillhör.  

 

Något som vi såg i våra observationer men som vi hade svårt att få eleverna att berätta om är 

en del av de härskartekniker som vi observerade att eleverna och pedagogerna använde sig 

av. Vi hörde tydligt hur vissa elever förlöjligade andra genom kommentarer och miner. Även 

vissa pedagoger använde sig av härskarteknikerna då de osynliggjorde vissa elever när de var 

i behov av hjälp. Vi kunde dock inte se alla härskarteknikerna då vi endast observerade under 

två dagar och då det inte är säkert att alla teknikerna används. 

 

Pedagogernas beteende tycker vi är beklagligt på så sätt att de i så begränsad omfattning gav 

tillsägelser till pojkarna i klassen. Vi har upplevt både under den verksamhetsförlagda praktik 

och under denna observation att genusperspektivet är ett ämne som pedagogerna inte håller 

sig ajour med. Vi ser att pedagogernas roll för elevernas genuskonstruktion är viktig. 

Eleverna berättade själva att de kunde göra samma aktiviteter oavsett vilket biologiskt kön de 

hade men att de valde bort vissa aktiviteter ändå. Om pedagogerna jobbar för att förändra de 

traditionella könsmönstren kommer troligtvis mer gränsöverskridande göras av eleverna och 

den rådande genusordningen förändras och överskrids istället för att befästas och förstärkas.  

 

Sammanfattningsvis hoppas vi att denna studie kan vara till glädje för pedagoger och för 

lärarstudenter. Genom att göra pedagoger medvetna om vikten att ta del av modern forskning 

kring genus hoppas vi att det sker en förändring i det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas 

vår studie leder till en fortsatt diskussion om hur man kan behandla eleverna efter person och 

inte kön. 

 

9.1  Framtida forskningsfrågor 
Det som har varit intressant med denna studie för vår egen del är att desto mer vi har 

fördjupat oss i genusbegreppet desto svårare har det blivit på så sätt att genus är betydligt mer 

komplext än vad vi från början trodde. Det är svårt att fastlägga några ”sanningar”, då olika 
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teoretiker tänker olika kring genusbegreppet och hur präglade blir vi av vårt egna tankesätt 

kring genus. Det blir mer frågor än svar, t ex hur hade vårt resultat blivit om vi tagit hänsyn 

till socialgrupp, miljö med mera? Genus är ett intressant ämne och mycket av den litteratur 

som vi tagit del av är skriven av kvinnliga författare. Varför är inte genusbegreppet ett 

intressant ämne för manliga forskare? Finns det någon skillnad på en manlig forskare och en 

kvinnlig forskare i sin forskning kring den rådande genusordningen? Detta är något som vi 

hade tyckt varit intressant att ta del av. 

 

De resultat som vi kommit fram till kan det även finnas andra förklaringar till, vilket vi tog 

upp i vår avgränsning. Vi tycker att det hade varit intressant att se på vilket sätt familjen, 

miljön, media spelar för roll för elevernas genuskonstruktion och vi ser detta som en fortsatt 

forskningsfråga.  

 

9.2  Reliabilitet och validitet  
Vi har i vår studie undersökt det vi hade avseende att undersöka. De resultat vi fått fram 

stämmer till viss del överens med vad tidigare forskning har kommit fram till. Genom att vi 

var två stycken som observerade och att vi spelade in intervjuerna stärks tillförlitligheten av 

insamlandet och analysen av vår empiri. 

 

De resultat vi fick fram speglar det eleverna gjorde precis vid det tillfället vi var där. Det som 

skulle kunna vara annorlunda är de aktiviteter eleverna gjorde på rasten. Vid de tillfällen vi 

observerade och intervjuade eleverna var det snö, och vissa lekar var relaterade till detta. 

Hade vi gjort våra observationer på våren eller sommaren så har vi anledning att tro att 

aktiviteterna hade varit andra. Däremot tror vi inte att de beteenden som eleverna och 

pedagogerna visade hade varit annorlunda. Många av våra resultat går att se oavsett tidpunkt 

och plats då den rådande genusordningen, den ”dolda” läroplanen och härskarteknikerna är 

strukturer som vi tror tar tid att förändra. Eftersom vi genomförde vår studie på endast en 

skola med ett fåtal elever kan vi inte generalisera våra resultat till andra skolor. Vi har 

anledning att tro att om vi genomfört denna undersökning på en annan skola kan resultatet ha 

blivit annorlunda om pedagogerna varit mer genusmedvetna.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Innan vi börjar med vår intervju informerar vi eleven om vår studie och att de när som helst 

får avbryta sin medverkan i intervjun. 

 

Lite inledande småprat 

Du går i klass… 

Vad tycker du om att gå i skolan… 

Favoritämne… 

 

Rasterna 

Vad är det som är kul? Varför? 

Vad är det som är tråkig? Varför? 

Vad brukar du göra på rasten? Varför? 

Vilka brukar vara med på ….? 

När du inte gör detta vad gör du då? Varför? 

Vad gör de andra i klassen? (Denna kan vara känslig om respondenten är utanför) 

Nämn något som tjejerna brukar göra? 

Nämn något som killarna brukar göra? 

Hur är killarna på rasten? 

Hur är tjejerna på rasten? 

 

Klassrumsmiljön 

Vilket ämne tycker du bäst om? Varför? 

Vilket ämne tycker du sämst om? Varför? 

Vem vill du helst arbeta tillsammans med? Varför? 

Vilka får mest uppmärksamhet i klassrummet? Varför? 

Hur tycker du killarna är på lektionerna? Hur vill du att de ska vara? 

Hur tycker du tjejerna är på lektionerna? Hur vill du att de ska vara? 

Hur tror du lärarna vill att ni elever ska vara? 

Hur vill du själv vara? 

Brukar du någon gång få hjälpa lärarna och i så fall med vad? 
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Tycker du lärarna behandlar eleverna rättvist? 

Om inte i så fall vad är orättvist? 

 

Dessa frågeställningar kan ändras beroende på vad våra observationer ger, det är ändå tänkt 

att observationerna ska vara till hjälp för intervjuerna.  

 

Frågor som: 

Hur reagerade du när…  

Vi observerade att … hur ställer du dig till detta? 

Detta är frågeställningar som säkert kan komma ifråga. 
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Bilaga 2 

 

Hej föräldrar! 
 
Vi är två studenter som studerar på Lärarutbildningen vid Växjö Universitet. 

Just nu håller vi på och skriver vårt examensarbete där vi ska undersöka och 

analysera elevers beteenden och aktiviteter i klassrummet och på rasten ur ett 

genusperspektiv. I samband med detta skulle vi vilja intervjua ert barn.  

För att vi ska kunna genomföra intervjuerna krävs ert godkännande. 

 

Intervjuerna kommer att ske med elever i år 3 och givetvis kommer inga namn 

på barnen, inte heller skolans namn att nämnas i vår redovisning av resultaten 

eller i något annat sammanhang. Endast barnens ålder och kön kommer att 

synas i examensarbetet. 

Anonymiteten kommer att skyddas på ditt barn! 

 
 
Med vänliga hälsningar, Annika Lundberg och Hanna Söderberg 
 
Om ni vill komma i kontakt med någon av oss för mer information går det 
bra att ringa: 

Hanna XXXX-XX XX XX 

Annika XXXX-XX XX XX 
 
 
Kryssa i talongen nedan och lämna in senast den 18/11 2005 
 

 
 
Mitt barn heter _____________________________________________ 

 

Jag tillåter att mitt barn blir intervjuat                         □   � 

Jag tillåter inte att mitt barn blir intervjuat               �□    

 


