
Så här gör pojkarna var de går, 

och var de sitter och var de står.
Om flickors och pojkars olika sätt att konstruera sig 

som svenskämneselever i år 4.

Jenny Olsson

Grundlärare, årskurs 4-6 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

How girls and boys  
construct themselves as pupils  

while studying the subject Swedish. 
 
 



Abstract	
 
In this essay I have researched how pupils behave in the classroom during their Swedish 
lessons and how their behaviour differ on the basis of their gender. Research show that boys, 
to a greater extent than girls, demand more attention in the way they express themselves, both 
physiologically and orally.  It is proved that already from birth we have different expectations 
on boys and girls and this influences how they construct themselves as gender. 
  
During the spring of 2019 I have observed 19 primary school pupils whilst in their Swedish 
lessons. I watched and listened for patterns of behaviour in the classroom; if the boys talked 
more than the girls and if so; in what way? I was also curious to find out if there were pupils 
who chose to never speak, and if so; why? 
  
The result of my study showed that the boys had a more vigorous body language than the girls 
and therefore claimed more attention in the classroom by putting their opinion across, often 
uninvited. The girls were more likely to sit in their places and raised their hands when they 
wanted to speak. Recognising that pupils, depending on their gender, conduct themselves 
differently in the classroom could be used as a tool not just for myself but for other teachers in 
order to give both boys and girls equal opportunity to expressing themselves and to create a 
gender equal classroom environment. 
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Förord	
 
När jag var liten, på 1970-talet, lekte vi mamma, pappa, barn. Oftast var vi bara flickor som 
lekte och det fanns alltid en som bestämde och delade ut rollerna i leken. Helst ville man vara 
mamman eller storasystern eftersom de bestämde över de andra och nitlotten fick den som 
blev pappan. Att vara pappan innebar att man direkt fick gå till jobbet, det vill säga gå och 
sätta sig i trappan och titta på när de andra lekte. När pappan hade jobbat klart kom han hem 
och fick skäll av mamman. Rollerna delades ut i hierarkiskt ordning, om man för dagen var 
lite mer bästis med den som bestämde (mamman) så kunde man få bli storasystern, som 
agerade mammans vapendragare och vän. Därefter fördelades rollerna i fallande ordning, 
beroende på rådande popularitet. Om man var en korthårig flicka var risken stor att bli pappan 
efter som alla flickor såklart hade långt hår och pojkar kort hår. Att bli pappan kunde 
undvikas genom att springa hem och hämta en kjol med resår i midjan som man trädde över 
huvudet som ett hårband med svallande kjolhår. För om man hade man långt hår kunde man 
ju inte vara pojke. Så konstruerade vi kön när jag var liten. 
 
Det finns många sätt att uttrycka vem man är. Ibland väljer människor uttryckssätt medvetet 
och ibland gör och säger vi saker utan att veta varför. ”Varje barn har tillgång till ett urval 
olika sätt att vara. Det beror på vem hon eller han är tillsammans med, den särskilda kontext 
som hon eller han lever i och den diskurs som hon eller han är situerad i” (Davies, 2003, s. 
153). Att konstruera sig på ett sätt eller annat kan alltså tolkas som att det handlar om vilka 
redskap man har för att agera. Davies (2003) menar att om flickor uppträder traditionellt 
feminint och pojkar traditionellt maskulint så har de själva valt att det är det bästa sättet för 
tillfället, och att vuxna då genom att ge barnen tillträde till könsneutrala roller och redskap 
kan ge barnen ett större urval och fler möjligheter att uttrycka sig. Den här uppsatsen handlar 
om mitt arbete med att undersöka hur elever själva har valt att konstruera sig som 
svenskämneselever utifrån de redskap och uttryckssätt de har.  
 
Jag vill tacka alla elever och lärare på de skolor där jag fått möjligheten att vara och uppleva 
verkligheten bakom teorierna i studentlitteraturen. Tack till min familj och mina vänner för 
muntra tillrop och peppande ord när orken svikit, tack till studentkamrater för stöttning och 
intressanta samtal under studieåren. Tack till min handledare Stefan, som med stort tålamod 
hjälpt mig att förtydliga min text, få alla stycken på rätt plats och gjort mig uppmärksam på 
mina egna förutfattade meningar. Sist men inte minst vill jag tacka min dotter och min man, 
Signe och Sune – ni är mitt nav i livet. Tack för att ni hjälper mig att hålla alla ekrar på plats 
och för att ni alltid påminner mig om vad som är viktigt på riktigt. Evig kärlek till er. 
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1	Inledning	
 
Rubriken ”Så här gör pojkarna var de går, och var de sitter och var de står” kommer från den 
gamla folkvisan ”Räven raskar över isen”, som ofta sjungs och dansas till kring julgranen 
eller midsommarstången. Dansleken går ut på att agera som pojkar gör (bugar) när man 
sjunger om pojkarna, som flickorna gör (niger) när man sjunger om flickorna och så vidare 
vers efter vers, där man sedan sjunger i turordning om gummorna, gubbarna, skomakaren, 
bagaren, sotaren, Grin-Olle och Skratt-Olle. Att buga och niga är inget som barn gör idag när 
de hälsar och är artiga, men att pojkar och flickor förväntas agera på olika sätt är fortfarande 
ett faktum, vilket visar att socialiseringskoderna för flickbeteende och pojkbeteende redan är 
befästa som en del av en dold uppfostran. Redan innan ett barn föds skapas förväntningar på 
hur barnet ska bli. Ett foster som sparkar mycket i magen kan förutspås bli en 
fotbollsspelande liten pojke och ett foster som är lugn i magen gissas ofta bli en snäll och söt 
liten flicka (Einarsson & Hultman, 1984).  
 
Pojkbebisar och flickbebisar behandlas också ofta omedvetet olika, till exempel genom att 
man tar i dem på olika sätt och håller dem på olika avstånd från sig under småbarnsåren. 
Flickor tillåts vara närmare sin mamma medan pojkar förväntas vara mer självständiga 
(Einarsson & Hultman, 1984). Förväntningar bidrar till att locka fram eller hålla tillbaka 
beteenden och barn formas genom både medvetna och omedvetna förväntningar och 
handlingar från såväl vuxna som från andra barn. Både vuxna och barn skapar mönster och 
roller som formar pojkar till pojkar och flickor till flickor. Kanske är det så att människor med 
tiden blir vad Olofsson (2007) kallar könsblinda, det vill säga att vi inte ens ser könsmönstren 
utan bara undantagen, exempelvis när flickor tar plats och hörs istället för att vara tysta och 
lämna plats åt pojkar. Olofsson visar flera exempel med barn i förskoleåldern där detta 
tydliggörs. I ett exempel sitter barnen i en samling och pratar om vad de vill jobba med när de 
blir vuxna. Pojkarna vill bli brandmän och poliser medan flickorna vill bli mammor eller 
prinsessor förutom en flicka som berättar att hon skulle vilja bli doktor. Genast replikerar en 
av flickorna att hon skulle kunna bli sjuksköterska istället. Redan i tidig ålder har alltså dessa 
barn en föreställning om vilka yrkesval som är lämpade för pojkar respektive flickor. Samma 
flicka bryter mot normen igen då hon ackompanjerar pojkarna på deras låtsaskonsert istället 
för att sätta sig ner i flickpubliken och titta på pojkarna som spelar på sina träklossar. Alla 
flickorna skriker till henne i kör: ”Sätt dig Kajsa, du är inget rolig” (Olofsson, 2007, s. 67). 
 
Både från min egen skolgång och från mer aktuella erfarenheter av skola, klassrum, elever 
och lärare från min studietid har jag en bild av att vissa saker är som de är och det är som det 
alltid har varit. Det finns alltid exempel på de bråkiga pojkarna, de tysta flickorna, den elev 
som aldrig säger någonting och den som alltid sticker ut från mängden. Pojkar tar mer plats än 
flickor och man placerar gärna en lugn flicka bredvid en stökig pojke för att neutralisera hans 
beteende och få ett lugnt klassrumsklimat. Olofsson förklarar att flickor ofta får rollen som 
ordningsskapare i klassen, exempelvis genom att placeras bredvid eller mellan pojkar som 
pratar eller stökar och fortsätter: ”Duktiga flickor blir hjälpfröknar medan duktiga pojkar får 



	 2	

specialuppgifter” (Olofsson, 2007, s. 46). Odenbring (2014) kallar den här rollen för 
stötdämparen eftersom dess syfte är att lugna ner och dämpa de stökiga eleverna som oftast är 
pojkar, och hon ifrågasätter också hur tillämpningen av små flickor som stötdämpare till 
pojkar egentligen harmonierar med värdegrunden i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011, i fortsättningen kallad Lgr11 (Skolverket, 2018). 
 
Under våren 2019 observerade jag en klass mellanstadieelever under några lektionstillfällen. 
Jag tittade och lyssnade efter vilka mönster som kunde urskiljas i klassen, om några elever var 
mer aktiva än andra att ta för sig av talutrymmet och i så fall på vilket sätt, samt hur flickorna 
gjorde när de tog plats i klassrummet. Jag var också nyfiken på om det fanns elever som valde 
att aldrig ta plats – och i så fall varför. Resultatet av min undersökning skulle kunna användas 
som grund för såväl mig själv som för andra lärare för att skapa ett jämställt klassrumsklimat 
för både flickor och pojkar. 
 

1.1	Förankring	i	styrdokumenten		
I avsnitten om skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11 (Skolverket, 2018) anges följande: 
  

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, 
oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka 
könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan 
organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att 
eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga 
och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av 
könstillhörighet (Skolverket, 2018, s. 6). 

 
Skolan ska förbereda barn för den kommande vuxenvärlden och strävar efter att på så många 
sätt som möjligt hjälpa alla elever att fylla sin verktygslåda med både kunskap och redskap 
för att kunna nå vilka mål hen än önskar. Att uppmärksamma förekomsten av mönster som 
främjar lärande för vissa elever på bekostnad av andra är därför viktigt för att aktivt motverka 
alla sådana strukturer. Grunden ligger i ett aktivt värdegrundsarbete.  

 
Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av 
könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja 
interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen 
ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska 
därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor 
(Skolverket, 2018, s. 7). 
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I vår strävan efter att skapa en jämställd skola och ett jämställt samhälle måste vi vuxna arbeta 
aktivt med att synliggöra och ifrågasätta normer om manligt och kvinnligt. Lärare på skolan 
ska ge eleverna fler möjligheter att själva välja vilka redskap de vill använda sig av för att 
uttrycka sig och forma sig som individer. Vi ska inte bara öppna verktygslådan, utan även 
visa upp alla redskap som finns och hur man kan använda dem för att sedan låta eleverna 
själva välja fritt utifrån vad som passar var och en bäst. 
	

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om på vilket sätt elever konstruerar sig 
själva som svenskämneselever under svensklektionerna. Inför undersökningen formulerade 
jag följande frågeställningar: 

– Hur konstruerar sig pojkar och flickor som svenskämneselever i klassrummet? 
– Vilka uttryckssätt använder de sig av? 

 

1.3	Tidigare	forskning	och	teoretiska	perspektiv		
I det här avsnittet har jag redogjort för en del av den litteratur kring tidigare forskning och 
teori som jag har använt mig av. Avsnittet handlar om vilka olika förväntningar omvärlden 
har på pojkar och flickor, hur man sett och ser på manligt och kvinnligt förr och idag, 
betydelsen av begreppet genus samt hur flickor och pojkar själva konstruerar sig i sina 
könsroller. För att använda en metafor har jag här försökt måla en duk med djupa 
bakgrundsfärger i form av redogörelser för vad tidigare forskning visar. Jag har ramat in 
duken med de teoretiska ramverk som utgör tolkningsutrymmet. Till sist har jag kompletterat 
målningen med detaljer i form av exempel från verkligheten för att synliggöra helheten. 
Merparten av den forskning som funnits att tillgå inför undersökningen är av äldre karaktär 
och redovisar inte hur det ser ut idag. Eftersom skapandet av identitet är en process som 
grundar sig i hur man socialiserat sig generationer tillbaka har jag ändå bedömt att den äldre 
forskningen bidrar till en stabil bas för undersökningen. Tillgång till nyare forskning hade 
varit önskvärd för att jämföra och eventuellt upptäcka skillnader mellan förr och nu, men inte 
nödvändig för att svara på frågorna om hur eleverna konstruerade sig som svenskämneselever 
i den klassen som jag observerade under våren 2019. 
 
Tidigare forskning visar att taltiden ofta har varit ojämn i klassrummet och att pojkar i större 
utsträckning än flickor tagit plats genom att ta ordet själva. Einarsson & Hultman hänvisar i 
Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan till flera resultat som bekräftar 
”tvåtredjedelsregeln” (1984, s. 82), vilken innebär att läraren talar 2/3 av taltiden i 
klassrummet och av den resterande taltiden tar pojkarna 2/3 i anspråk och flickorna 1/3. 
Einarsson & Hultman (1984) observerar att det finns elever, ofta fler pojkar än flickor, som 
pratar mycket och högt medan merparten av klassen säger ganska lite i klassrummet samt 
några, ofta fler flickor än pojkar, som knappt säger något alls.  
 
Forskning visar också att pojkar ofta leker lite vilda fysiska lekar utomhus i större grupper, 
medan flickor håller sig till parrelationer med bästa kompisen eller mindre intimare grupper 
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och är mer angelägna om att bekräfta varandra som ”bästisar”. Pojkar ger varandra direkta 
uppmaningar och bygger därmed hierarkier, medan flickor gör saker gemensamt och 
bestraffar den som ställer sig över kollektivet genom att prata illa om henne bakom hennes 
rygg (Thorne, 1993). Wernerssons forskning från 1970-talet visade att pojkar föredrog idrott, 
matematik och naturvetenskap, medan flickor föredrog språk och estetiska ämnen (1977). 
Flickor styrs till likhet och intimitet och pojkar till olikhet och självständighet redan från 
treårsåldern menar Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Flickor i grupp och pojkar i grupp har 
olika sätt att uttrycka sig och socialisera sig med varandra. 

 
Groups of girls and groups of boys have contrasting ways of bonding and 
expressing antagonism and conflict; they act upon different values and pursue 
divergent goals; in many ways the live in separate worlds (Thorne, 1993, s. 89).  

 
Wernerssons Könsdifferentiering i grundskolan från 1977 har dryga 40 år på nacken men det 
finns mycket i hennes studie som påminner om flickors och pojkars sätt att skapa sig en 
plattform som elev även idag. Hon menar att flickor söker sig till flickor i såväl sociala 
sammanhang som när de behöver hjälp – och detsamma gäller för pojkarna. Wernersson 
(1977) påpekar också att flickor och pojkar blir bemötta på olika sätt baserat på 
beteendemönster orsakade av pojkars och flickors olika erfarenheter, vilket då kan sägas vara 
en konsekvens av de olika könsrollerna. Pojkar beskrivs som högljudda och lite bråkiga, 
medan flickorna beskrivs som lydiga och vänliga, vilket medför att pojkarna får mer 
uppmärksamhet av läraren. Sammantaget menar hon att ”flickornas skolgång börjar bättre 
men slutar sämre än pojkarnas” (Wernersson, 1977, s. 138). Resonemanget ovan bekräftas i 
Modiga prinsessor och ömsinta killar: genusmedveten pedagogik i praktiken, där Olofsson 
(2007) beskriver könsmönster i förskolan. Hon menar att pojkar får mer uppmärksamhet av 
läraren, mer ögonkontakt, utförligare svar och fler leenden samt att de tilldelas fler frågor men 
att de också får fler tillsägelser än flickorna. Dessutom visar hon på undersökningar där 
flickorna tillåter pojkarna att ta plats och att flickorna inte verkar misstycka, utan de ser det 
som en naturlig del av vardagen. 
 

1.3.1	Föreställningen	om	hur	flickor	och	pojkar	är	
Våra föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara färgar vårt sätt att se på barn. Bjerrum 
Nielsen & Rudberg (1991) redogör för en undersökning där studenter fick se ett gråtande 
spädbarn. De studenter som fick information om att barnet var en pojke uppfattade barnets 
gråt som ett tecken på ilska och irritation, medan de studenter som trodde att barnet var en 
flicka tolkade gråten som ett uttryck för rädsla. Hultman (1990) beskriver en liknande studie 
där läsare bedömde en text olika utifrån om de trodde att det var en man (Ingvar) eller en 
kvinna (Ingvor) som hade skrivit den. Läsarna ansåg att Ingvar verkade vara både trovärdig 
och kompetent men något kallhamrad, medan Ingvor uppfattades som en varm och mänsklig 
men inte speciellt trovärdig person, detta trots att texterna var identiska. I en annan studie 
visar Sundgren (2007) att mannen tolkades som rolig och trygg medan kvinnan upplevdes 
som ointelligent och bitter när försökspersonerna läste utdrag från två samtal där både 
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mannen och kvinnan sa exakt samma sak. Det finns alltså en tradition av att tolka handlingar 
på olika sätt beroende på kön och även att tillskriva kön olika egenskaper. 
 
Konsekvenserna av hur olika förväntningar och bemötanden av flickor och pojkar kan forma 
deras förutsättningar inför framtiden beskrivs i Ambjörnssons (2004) I en klass för sig: genus, 
klass och sexualitet bland gymnasietjejer, där hon följer två tjejgäng från olika klasser i 
gymnasiet. Ambjörnsson beskriver hur flera av gymnasietjejerna berättar att de varit blyga, 
tysta och tillbakadragna under sin tid på mellanstadiet och högstadiet. De uttryckte att det inte 
funnits utrymme för dem att ta plats eftersom killarna varit stökiga och tagit över. 
Förändringen från att ha varit duktiga och tysta under hela grundskoletiden till att plötsligt 
förväntas ta plats verbalt och visa framfötterna på gymnasiet upplevdes som svår för 
flickorna, eftersom de trots att förväntningarna på dem hade förändrats över tid aldrig hade 
fått chansen att acklimatisera sig till de nya förväntningarna. 
 

1.3.2	Genusbegreppet	
I min undersökning är det relevant att diskutera vad pojkar och flickor är och vad tidigare 
forskning menar med begreppet genus. Man brukar definiera biologiskt kön som det som vi 
människor föds med och att vi då föds som antingen en flicka eller en pojke – baserat på yttre 
könsdelar – och genus som den könstillhörighet som vi själva skapar genom aktiva upprepade 
val av handlingar (Butler, 2007). Begreppet genus är föränderligt och innefattar inte bara kön 
utan även hela samhället och livet, alltså hur människan ser på manligt och kvinnligt utifrån 
social och kulturell synvinkel. Människor föds med olika kroppar, men vi har också olika sätt 
att visa upp våra kroppar som knyts till manligt eller kvinnligt, menar Hedlin (2010).  
 
I Genus: om det stabilas föränderliga former skriver Hirdman (2003) om hur själva ordet 
genus fick sin uppkomst och betydelse utifrån behovet att analysera kvinnligt och manligt 
med ett nytt begrepp som inte tidigare var laddat med föreställningar om kvinnligt och 
manligt kön. ”Poängen med att stjäla detta lingvistiska begrepp var att vi behövde ett ord för 
att återigen betona det feministiska credot, att bakom de fasta formerna ’kvinnor’ och ’män’ 
döljer sig prägling, fostran, tvång och underordning” (Hirdman, 2003, s. 12). Hon väver en 
lång historieväv om synen på manligt och kvinnligt från Bibeln fram till idag, i vilken den 
underordnade rollen kvinnor haft gentemot männen har uppstått och försvarats av både 
kvinnor och män genom tiderna. Därigenom vill hon ge en förståelse för vad genus är idag; 
alltifrån att kvinnan är en sämre variant av mannen till att män och kvinnor är ”två helt olika 
arter” (Hirdman, 2003, s. 36). Hirdman beskriver att de senaste 100 årens utveckling i 
kvinnans historia har inneburit allt från rösträtt och rätt till utbildning till att samhället har 
gjort det möjligt för kvinnor att inte längre vara beroende av och underordnade män. Dagens 
kvinnor kan utbilda sig till vad de vill och idag utgörs hälften av universitetens studenter av 
kvinnor. Kvinnor bestämmer över sina egna kroppar och kan skaffa barn utan att vara gifta, 
de försörjer sig på egen hand och kan gifta sig och skilja sig med vem de vill om de vill. Detta 
var otänkbart för drygt 100 år sedan då kvinnor var omyndiga och gick från att vara sin fars 
ansvar till sin makes. Män i sin tur har rätt att vara föräldralediga med sina barn och tillåts ta 
en aktiv plats i hemmet, vilket inte heller sågs som en möjlighet då. I dessa exempel belyser 
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hon hur en förändring av genus är nödvändig för att kunna genomföra förändringar i 
samhället. Hon talar om två centrala begrepp, isärhållning av könen och hierarki, det vill säga 
föreställningen om kvinnors underordning gentemot mannen. Dessa begrepp utgör grunden i 
det genuskontrakt som skapat oskrivna regler och koder för manligt och kvinnligt, kort sagt 
att män och kvinnor är varandras motsatser och mannen är normen (Hirdman, 2003). ”Man 
skulle, för att värja sig från dessa inbyggda självklarheter, kunna kalla denna gamla urtext, 
denna banala slagdänga för ett slags grundkontrakt. Som ett sätt att återge det mönster det 
skapar dess människoursprung, dess kulturella hemvist” (Hirdman, 2003, s. 84). 
 
Hedlin (2010) förklarar att det var kvinnornas ökande antal på universitetsutbildningar under 
1960-talet som bidrog till att genusforskningen sattes under lupp. De uppmärksammade att 
forskning baserad på människor egentligen betydde forskning baserad på män eftersom 
kvinnor saknades i undersökningarna, varpå kvinnovetenskaplig forskning infördes på de 
svenska universiteten och därefter, under 1980-talet, introducerades genusbegreppet i Sverige. 
”Jag behöver ordet genus för att kunna tala om hur man talat och talar om kön. För en sådan 
uppgift har man helt enkelt inte råd med att kunna bli missförstådd”, menar Hirdman (2003, s. 
15–16). 
 
Butler (2007) beskriver genus som något som människan själv iscensätter och skapar genom 
upprepade handlingar eller processer, vilket innebär att genus också kan förändras med tiden. 
Vidare ifrågasätter hon gängse uppfattning om definitionen av det biologiska könet som något 
förutbestämt genom att hävda att det biologiska könet är beroende av att vi redan skapat och 
definierat genus. Med andra ord är både kön och genus något som vi själva konstruerar och 
genus är på ett sätt alltid en handling mer än en identitet. ”Är det möjligt att ha en 
föreställning om ett naturligt, biologiskt kön som inte redan är kulturellt konstruerat som 
genus?”, frågar sig Butler (2007, s. 12).		
	

1.3.3	Genus	som	social	konstruktion	
Olika kön skapas i sociala sammanhang och är inte av naturen förutbestämda, hävdar också 
Karlsson och fortsätter med att förklara begreppet ”doing gender” som ett skapande av 
skillnader mellan män och kvinnor (2003, s. 49). Karlsson (2003) beskriver ett tillfälle då en 
klass fick besök av en klasspappa som var elingenjör. Pojkarna i klassen pratade och frågade 
pappan om hans yrke, medan flickorna blev allt tystare och drog sig undan samtalet. Vid nästa 
tillfälle var det en klassmamma som var barnmorska som kom på besök för att berätta om sitt 
yrke. Tanken var att flickorna skulle känna sig mer manade att ställa frågor och vara 
intresserade, men även den här gången var pojkarna mest aktiva och frågade intresserat, 
medan flickorna återigen satt tysta och lyssnade utan att interagera. ”Situationen tar på något 
sätt överhanden över deras intresse, vilja och nyfikenhet” (Karlsson, 2003, s. 121). 
 
Davies (2003) har i Hur flickor och pojkar gör kön studerat barn i förskoleåldern med fokus 
på hur de själva konstruerar kön. Genom att läsa feministiska sagor för dem och diskutera 
dessa med barnen fick hon en inblick i barnens sätt att se på manligt och kvinnligt och blev då 
också varse om att barns föreställningar inte nödvändigtvis är samma som de vuxnas synsätt. 
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Författaren beskriver att flickor riskerar att nedvärderas när de positionerar sig som feminina 
och utrycker vidare att skolsystemet ibland ger pojkar fördelar så till den grad att man ibland 
sänker kraven för pojkarna för att ge dem samma möjligheter som flickorna till bra betyg.   
 
Bjerrum Nielsen & Rudbergs forskning från 1990-talet visar att både pojkar och flickor 
skapar sina egna socialiseringsprocesser, synliga och osynliga, utifrån hur man ser på 
relationer till sig själv och andra och de ifrågasätter uppfattningen att flickor är passiva offer 
för pojkarnas dominans. ”Genom att fokusera på barnets utvecklingssteg – både socialt, 
kognitivt och emotionellt – kan vi få en mer nyanserad bild av hur kön görs relevant för 
barnet i olika åldrar. Det är barnets tillägnande av psykologiskt och socialt kön som vi först 
och främst är inriktade på – inte vuxnas värdering av det”, menar Bjerrum Nielsen & Rudberg 
(1991, s. 17). Däremot är det vanligt att vuxna, både i hemmet och i skolan, bygger vidare på 
den stereotypa bilden av pojkars och flickors socialiseringsprocesser och exempelvis överlåter 
ansvaret på flickor att få till fungerande relationer i ett könsblandat par eller en grupp med 
både pojkar och flickor, eftersom flickors socialiseringsprocesser är mer relationsbaserade 
och pojkars mer individbaserade. Flickor uppfostras därmed av vuxenvärlden att ta mer 
ansvar för både sig själva och andra medan pojkar tillåts fokusera bara på sig själva (Bjerrum 
Nielsen & Rudberg, 1991). ”Denna könsspecifika ensidighet, där flickorna renodlar intimitet 
och pojkarna autonomi, går som en röd tråd genom hela deras fortsatta psykologiska historia, 
liksom de ständig [sic] försöken att integrera den halva som fattas” (Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1991, s. 107). 
 
I ett exempel från förskolan berättar Irma, fyra och ett halvt år att det är hon eller kompisen 
Anna som bestämmer i leken om inte fröken bestämmer. Alla får vara med och leka, för det 
har fröken bestämt, men några av pojkarna vill ibland leka fel saker och då bestämmer Irma 
och Anna att de får vara bebisar, annars får de inte vara med. Ville som är fyra år vill nästan 
alltid vara mamma eller fröken när de leker, så att han ska få vara med och bestämma och det 
får han oftast för Irma och Anna eftersom de tycker att leken blir rolig då (Hellman, 2008b). I 
Bjerrum Nielsen & Rudbergs exempel beskrivs en mamma-pappa-barnlek där flickorna 
däremot inte alls ville ha med pojkarna i leken. De hävdade att pojkarna förstörde och inte 
lekte leken rätt. Om pojkarna skulle få vara med så fick de vara hundar, och hundarna var 
tvungna att gå ut i kylan. I just den här leken fanns det inte heller någon pappa, och om 
pappan nödvändigtvis skulle finnas med i periferin fick han vara död (1991). 
”Sammanfattningsvis kan man säga att den vuxna generationens förmedling av en ’färdig’ 
könsdifferentierad social struktur stöds av barnets och barngruppens egen rekonstruktion av 
en sådan struktur i sina försök att göra omvärlden begriplig och bestämma sin egen placering i 
den” (Wernersson, 1977, s. 126). 
 
Paechter (2006) resonerar i The SAGE handbook of gender and education om att det i vissa 
fall kan kännas angeläget för en flicka att definiera vad som är de grundläggande dragen för 
att vara en flicka, eftersom hon då kan förstå och förmedla till andra att hon inte är en pojke. 
Att definiera sig själv bygger alltså på att man också definierar vad man inte är, vilket kräver 
en motsats. Flicka är motsatsen till pojke och tvärtom och manligt beteende är motsatsen till 
kvinnligt beteende och tvärtom. Hon hävdar att flickbeteende ofta kopplas samman med 
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snällhet och flickor förväntas vara snälla, känsliga och uppföra sig väl. När flickor blir äldre 
minskar ofta intresset för sportaktiviteter och flickor förväntas övergå till andra intressen till 
skillnad från pojkarna som i samma ålder börjar satsa mer än tidigare på sina idrotter eftersom 
de förväntas agera individuellt och tänka på sig själva. I skolan är det, förutom idrotten, 
matematik och fysik som är pojkarnas arena. Matematik betraktas av eleverna som ett 
tävlingsämne och genom att vara en god tävlare, och vinnare, är man också något av en 
superhjälte, vilket är förbehållet männen, menar Paechter (2006). 
Pojkar lär sig, förutom att tala högt, att röra kroppen mer kraftfullt än flickor. I ett exempel 
från förskolan ville pojkarna inte ha med flickorna i Batmanleken eftersom de rörde sig fel. 
Flickorna trippade på tå och hade för försiktiga rörelser för att vara trovärdiga i leken tyckte 
pojkarna. En av flickorna försvarade sig då med att hon hade för trånga kläder för att kunna 
röra sig fritt varpå en pojke replikerade att han alltid såg till att ha mjukisbyxor på sig så att 
han kunde leka fullt ut (Hellman, 2008a).  
 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram två tydliga exempel på barns egna socialiseringsprocesser 
för att skapa könsroller eller genus. I det första beskriver Hellman barns användande av 
markörer för att passa in i leken på förskolan. När Ann som är fyra år leker Batman med 
pojkarna protesterar de eftersom Ann är klädd i rosa kläder. I stället för att diskutera huruvida 
en flicka kan vara Batman eller inte vänder Ann på steken och säger till pojkarna att hon 
minsann har en DVD-film hemma där Batman är rosa och om pojkarna tror att Batman är 
svart så är det bara för att han är smutsig. Pojkarna godtar Anns förklaring och de sticker 
vidare tillsammans för att ta fast tjuvarna (2008a). Det andra exemplet är när en pojke på 
förskolan antyder att kompisen Ole har flickkläder eftersom han har en likadan skjorta som 
hans syster. Ole som har en ledarroll bland pojkarna i gruppen svarar då lugnt ”Då har din 
syster en pojkskjorta” (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991, s. 121). 
 
I min undersökning har jag utgått från tidigare forskning om socialiseringsprocesser för 
flickor och pojkar för att se om jag kunde urskilja några typiska, återkommande skillnader 
mellan pojkar och flickor i klassrummet och på så sätt ringa in ett skapande av genus. 
	

1.4	Metod	
I undersökningen använde jag mig av kvalitativ metodansats, som inriktar sig på 
beskrivningar och att förstå mönster i stället för kvantitativ metodansats som passar bättre om 
man vill mäta saker, exempelvis numeriska värden eller frekvenser. Exempel på kvalitativa 
metoder är observationer och intervjuer och jag använde mig av båda. Den kvalitativa 
metoden går på djupet och det man fokuserar på är att undersöka hur någonting är och varför 
det är så (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). Att undersöka kvalitativt innebar också att jag 
inte på förhand kunde veta vilken typ av resultat det skulle bli, utan undersökningstillfällena 
och analyserna av dessa ledde mig vidare under arbetets gång. Denna så kallade 
ostrukturerade metod med både observationer och intervjuer är enligt Patel & Davidsson 
(2011) typiskt för kvalitativa undersökningar då man under tiden undersökningen pågår stöter 
på ny information och vinklar som man kanske inte tänkt på från början. Trots att 
observationerna var tänkta att ske relativt förutsättningslöst hade jag funderat igenom vad jag 
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skulle titta och lyssna efter när jag observerade och jag hade förberett observationspunkter för 
att hjälpa mig att fokusera under arbetets gång (se avsnitt 1.4.5). Både observationerna och 
intervjuerna filmades för att kunna analyseras i lugnt och ro i efterhand.  
 

1.4.1	Undersökningsgrupp	
Undersökningen gjordes under våren 2019 i en klass 4 med 19 elever på en skola i en 
mellanstor stad i norra Sverige. Då jag hade anknytning till skolan sedan tidigare – men inte 
till klassen – möjliggjorde detta val av undersökningsgrupp att inga förutfattade meningar 
hindrade en objektiv observation från min sida samtidigt som eleverna inte kände mig, men 
förmodligen hade sett mig i korridorerna tidigare. Att utföra undersökningen i en klass som 
var ny för mig var ett måste för att jag själv inte skulle behöva tvivla på om mina 
observationer var det jag såg och hörde eller om jag hade kontaminerat observationerna med 
eventuell tidigare vetskap om eleverna. För att ingen av eleverna skulle kunna identifieras i 
undersökningens data avidentifierade jag dem genom att ge alla flickorna fiktiva namn på A 
och alla pojkarna fiktiva namn på V, detta eftersom ingen av eleverna då fick ett fiktivt namn 
med begynnelsebokstav som motsvarade deras riktiga. De 19 eleverna i klassen observerades 
som flickor (12 elever) och pojkar (7 elever). Jag är dock medveten om att det finns flera sätt 
att konstruera kön på och om jag hade sett tecken på flera konstruktioner eller fått 
indikationer på att någon eller några elever identifierade sig som något annat än pojke eller 
flicka hade jag tagit hänsyn till det under observationerna. Jag har genomfört undersökningen 
utifrån uppdelningen flickor och pojkar med stöd av klassens lärare som benämnt eleverna 
som flickor och pojkar men det kan naturligtvis inte uteslutas att någon elev i framtiden 
kommer att identifiera sig och konstruera sig som något annat än pojke eller flicka, man eller 
kvinna. 
 

1.4.2	Etiska	ställningstaganden	
Inledningsvis formulerades ett brev till elevernas vårdnadshavare för underskrift och 
godkännande att deras barn skulle få medverka i undersökningen. Det skriftliga medgivandet 
var ett krav för att få genomföra undersökningen eftersom eleverna var under 15 år. Jag 
förhöll mig även till följande regler för att uppfylla skydd för undersökningsdeltagarna enligt 
CODEX och God forskningssed (2017):  
 

– Informerat samtycke som innebär att man måste tala om för undersökningsdeltagaren 
vad undersökningen handlar om samt att han eller hon fritt kan välja att medverka i 
den eller ej. Information om undersökningen samt att det var frivilligt att medverka 
fick eleverna under mitt första möte med dem och vårdnadshavarna i brevet som 
skickades ut och som de också fick underteckna. 

– Konfidentialitet som innebär att data bara finns tillgänglig för behörig person eller 
behöriga personer och inte sprids. För att inte information om vilka elever som sagt 
eller gjort vad skulle komma ut diskuterade jag bara eleverna och händelserna kring 
dem med min handledare och jag använde då de fiktiva elevnamnen för att inte röja 
deras rätta identiteter.  
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– Anonymisering eller avidentifiering som förutsätter att all data som kan koppla en 
uppgift till en speciell individ förstörs och inte går att spåra. Redan innan 
observationerna tilldelades eleverna eller informanterna de fiktiva namn som också 
användes i undersökningen. Deras riktiga namn och identiteter har aldrig förekommit i 
något material förutom i ett kodningsdokument som visar vilka fiktiva namn som hör 
ihop med de riktiga namnen. Det dokumentet har bara funnits som en datafil 
tillsammans med det filmade materialet på en separat, säkert förvarad, hårddisk.  

– Personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR, som föreskriver hur 
man ska behandla personuppgifter, bland annat kodning och lagring av data. Alla 
dokument rörande elevernas identitet, inklusive de påskrivna breven från 
vårdnadshavarna och det filmade materialet förvarades under skrivprocessen väl 
undangömt och oåtkomligt för obehöriga. Efter uppsatsens godkännande förstörs och 
kastas allt material, såväl papper i fysisk form som filmer på den separata hårddisken.  
 

I brevet till vårdnadshavarna angavs syftet med undersökningen, en förklaring till varför 
vårdnadshavares medgivande behövdes, att all data skulle avidentifieras samt alternativ att 
tacka både ja och nej. Dessutom innehöll brevet en försäkran om att allt 
undersökningsmaterial skulle förstöras efter uppsatsens godkännande. Då några av eleverna 
hade vårdnadshavare som inte talade svenska, översattes också brevet till engelska. Brevet 
delades ut till eleverna under mitt första möte med klassen, en kort samling där jag berättade 
för eleverna att jag hade för avsikt att undersöka hur de själva talade och uttryckte sig i 
undervisningen och eleverna fick möjlighet att ställa frågor om mig och min undersökning. 
Förutom att informera eleverna under mitt första besök var tanken att också att bryta isen, lära 
känna eleverna och få dem att slappna av lättare då mitt arbete med observationerna och 
filmningen skulle startas upp. Alla vårdnadshavare informerades om undersökningen i förväg 
i ett veckobrev från klassens lärare. Hon hjälpte mig också att ta emot och samla ihop de 
påskrivna breven från vårdnadshavarna. Alla svarade inom den angivna svarstiden, två 
veckor, och alla vårdnadshavare gav också sitt godkännande till att deras barn fick medverka i 
undersökningen. Om någon hade svarat nej hade jag fortfarande genomfört undersökningen, 
men jag hade behövt förhålla mig till att inte filma eleven ifråga och jag hade inte heller 
kunnat ta med observationer kring just den eleven i undersökningen. 
 

1.4.3	Observationer	
För att kunna få svar på mina frågor om elevers uttryckssätt i klassrummet valde jag 
observation som datainsamlingsmetod. Förutom att anteckna under observationerna filmade 
jag också klassen från två håll i klassrummet för att få en heltäckande bild av händelserna i 
klassrummet. Observation med inspelat material lämpar sig bra när man förutom tal vill 
observera kroppsspråk och gester och dessutom möjliggör det inspelade materialet att man 
som undersökare kan gå tillbaka och se om sekvenser flera gånger och därmed få möjlighet 
att revidera sin analys av det man har observerat (Ahrne, Ahrne & Svensson, 2015). Under 
fyra observationstillfällen studerade jag eleverna i deras hemklassmiljö. Jag hade bestämt mig 
för att begränsa antalet tillfällen till maximalt fem stycken för att inte få för stor mängd data 
att hantera och analysera. Under det femte observationstillfället valde jag att genomföra 



	 11	

intervjuer med några elever för att få en djupare förståelse av lektionsobservationerna. Fokus 
under observationerna låg på att studera de sociala processerna och upptäcka mönster i 
elevernas agerande klassrummet. Detta sätt att undersöka etnografiskt innebär att man vistas 
tillsammans med de människor man undersöker i den miljö där de känner sig bekväma och 
där ens närvaro påverkar deras agerande så lite som möjligt (Ahrne, Ahrne & Svensson, 
2015). Jag fokuserade på eleven som aktör i klassrummet och observerade deras kroppsspråk 
och gester, röstläge, språk samt blickar och minspel under talaktiva lektioner i svenska.  
 
För att kunna observera det naturliga beteendet hos eleverna valde jag att anta en roll som 
icke deltagande observatör, vilket innebar att jag presenterade mig och min undersökning för 
klassen, eleverna visste att jag satt med i klassrummet och observerade, filmkamerorna var 
synligt uppställda i klassrummet, men jag agerade inte och talade inte under observationen. 
Detta för att få möjlighet att observera elevernas beteende med så lite yttre påverkan som 
möjligt. En icke deltagande observatör får enligt Patel & Davidsson (2011) en tydlig roll som 
”fluga på väggen” och inom kort vänjer sig undersökningsgruppen vid observatören och 
återgår till sitt vanliga beteende och observationen kan då börja. Eftersom syftet med 
undersökningen var att se hur elever själva konstruerade sig som svenskämneselever 
fokuserade jag främst på elevernas eget agerande och uttryckssätt och inte hur lärarna i 
klassen agerade eller talade. 
 
Jag använde mig av en filmkamera som filmade klassen framifrån och en filmkamera som 
placerades längst bak i klassrummet för att täcka in alla elever och få så bra ljudupptagning 
som möjligt. Vid första observationstillfället placerade jag även ut en diktafon i klassrummet 
men efter genomgång av det filmade materialet ansåg jag inte att diktafonen behövde 
användas vid kommande tillfällen eftersom bägge filmkamerorna även spelade in ljudet 
väldigt bra. Jag gjorde även egna anteckningar över det jag såg och upplevde under 
observationstillfällena då jag la märke till något särskilt. För att kunna jämföra mina 
anteckningar med det filmade materialet startade jag en klocka samtidigt som inspelningarna 
sattes igång och antecknade tiden då jag skrev ner en observation. På så sätt kunde jag matcha 
det inspelade materialet med mina egna anteckningar och få en fördjupning av observationen. 
Det jag avsåg att observera var olika slags beteenden, både det talade språket och 
kroppsspråk. ”När vi använder ordet ’beteende’ i detta sammanhang menar vi inte bara 
fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och 
liknande” (Patel & Davidsson, 2011, s. 91).  
 

1.4.4	Intervjuer	
Därefter valde jag att göra intervjuer med några elever för att få en bättre förståelse för 
händelser och skeenden i klassrummet. Vid det sista undersökningstillfället valde jag ut fyra 
elever som jag önskade tala enskilt med utifrån de fem elevroller jag hade observerat; pratiga 
pojkarna, tysta flickorna, tysta pojken, pratiga flickan och hjälpläraren (se avsnitt 3.1). En av 
eleverna representerade två av elevrollerna eftersom han förutom hjälplärare var en av de 
pratiga pojkarna i klassen. Då jag hade försökt att göra min närvaro i klassen under 
observationerna så omärkbar som möjligt hade jag inte upparbetat någon relation värd att 
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nämna med eleverna och jag var osäker på om någon av eleverna över huvud taget skulle vilja 
bli enskilt intervjuad. Det visade sig vara en obefogad oro, eftersom i stort sett alla elever ville 
komma med mig ut och sitta i ett enskilt samtal. Syftet med intervjuerna var dock att 
djupdyka i några elevers bild av klassrummet och svenskundervisningen snarare än att ge alla 
elever chans att kommentera lektionerna i det filmade materialet och därför höll jag fast vid 
att begränsa antalet intervjuer till fyra. Trost (2010) rekommenderar ett mindre antal 
intervjuer hellre än många för att materialet inte ska bli ohanterligt och menar att det är 
kvaliteten på intervjuerna som är det viktiga. Även från en mindre mängd empiriskt material 
kan man göra kvalitativa och ingående analyser för att åskådliggöra sammanhang och kontext 
menar också Rienecker & Stray Jørgensen (2018). Naturligtvis gällde God forskningssed 
(2017) även i samband intervjuerna, vilket de intervjuade eleverna och deras vårdnadshavare 
informerades om. 
 
Jag försökte låta eleverna prata på utan att styra samtalen eller sammanfatta för mycket 
eftersom sammanfattningar kan bli ovälkomna avbrott i intervjuer och dessutom leda till att 
den som blir intervjuad håller med bara för att vara artig (Trost, 2010). Däremot bekräftade 
jag ibland elevernas svar i samband med att jag antecknade.  
 
De fem frågorna jag ställde var: 

– Vad tycker du bäst om att arbeta med på svensklektionerna? Varför? 
– Vad tycker du mindre bra om att arbeta med på svensklektionerna? Varför? 
– Om du behöver hjälp med något – hur gör du då? 
– Tycker du att alla får ta plats lika mycket i klassen och prata lika mycket på 

svensklektionerna eller är det vissa som till exempel pratar mer än andra och några 
som är mer tysta än andra? I så fall – vad tycker du om det? 

– Hur tycker du att du själv är på svensklektionerna? 
 

De två första frågorna ställde jag för att jag tänkte att det var lätta frågor för eleverna att svara 
på och de var avsedda som en inledning till de mer komplexa frågorna som följde. Frågorna 
låg som grund för samtalen men jag försökte i största möjliga mån få eleverna själva att 
berätta om det som kändes angeläget för dem, varför intervjuerna ser lite olika ut. 
McCormarck Steinmetz (1993) framhäver att det viktigaste att tänka på vid genomförandet av 
en etnografisk undersökning är att se och lyssna. Det krävs att man är uppmärksam och 
försöker se världen utifrån den intervjuades ögon och inte filtrerar bort viktiga detaljer på 
grund av sina egna förutfattade meningar. Min önskan var att eleverna skulle känna sig trygga 
i intervjusituationen och berätta så naturligt och sanningsenligt som möjligt och inte bara 
leverera de svar som de trodde att jag ville ha. Därför strävade jag efter att skapa en så 
avslappnad situation som möjligt, både med mitt eget kroppsspråk, tonläge och sätt att fråga. 
 
Eftersom intervjuerna gjordes under samma eftermiddag, samma frågor ställdes till 
intervjupersonerna och min relation till de intervjuade eleverna var likadan kan man påstå att 
den här delen av undersökningen har en hög reliabilitet och därför kan ses som tillförlitlig 
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(Trost, 2010). Även intervjuerna videofilmades för att kunna studera materialet ordentligt. 
Intervjuerna behandlas vidare under avsnitt 2.3. 
 

1.4.5	Bearbetning,	analys	och	tolkning	
Det filmade materialet fördes direkt vid hemkomst över på en hårddisk som förvarades 
oåtkomligt för andra och raderades därefter från den filmande enheten enligt rekommendation 
från Ahrne, Ahrne & Svensson (2015). Inom kort efter varje möte med klassen bearbetades 
materialet genom att göra en dokumentation av det som observerats, oftast samma 
eftermiddag eller senast dagen efter. Detta för att tolka observationerna med så färskt minne 
som möjligt. Jag började med att öppna ett tomt worddokument, och där anteckna datum, tid 
och episod, exempelvis 100 för det första observationstillfället. De olika delarna i det första 
observationstillfället fick sekvensnummer därefter, exempelvis 101, 102, 103 och så vidare. 
Därefter startade jag den första filmsekvensen, alltså nummer 101, i det första filmmaterialet. 
Jag tittade en stund, stoppade filmen och antecknade vad jag sett och hört. Jag startade filmen 
igen, stoppade den och antecknade. Detta upprepades tills jag kom till ett ställe i 
filmmaterialet där jag upplevde att en ny sekvens behövdes som avskiljare, till exempel ett 
nytt arbetsmoment eller en skiftning i klassrumsmiljön. Ibland blev sekvenserna långa och 
ibland korta beroende på vad som hände i klassrummet. Innan jag gick vidare med en ny 
sekvens spolade jag tillbaka filmen och såg om den tidigare sekvensen i sin helhet och 
stoppade filmen om jag hade missat att antecknat något viktigt. När jag hade sett hela den 
första filmen och dokumenterat observationerna startade jag version två av samma 
observationstillfälle, eftersom jag hade haft två kameror uppställda på olika ställen i 
klassrummet. Jag upprepade samma procedur igen och kompletterade anteckningarna med 
mer information från den andra delen av klassrummet. Ibland fick jag också korrigera och 
lägga till sekvenser då jag missat viktiga händelser i det första filmmaterialet. När jag hade 
gått igenom bägge filmningarna började arbetet med att jämföra anteckningarna från 
observationsfilmerna med mina egna anteckningar från klassrummet. Jag kompletterade med 
dessa för att samla all data i samma dokument och fortsatte sedan med att koda 
observationsanteckningarna med olika färg- och typsnittsvariationer. 
 
De kategorier och beteenden jag tittade och lyssnade efter var följande: 

Turtagning	
– Räcka upp handen när man vill svara. 
– Gå före i turordningskön genom att ta ordet själv när andra räcker upp handen. 
– Avbryta när någon annan talar. 

Tal	
– Tala och läsa med klar och tydlig röst. 
– Tala och läsa med svag röst. 
– Välja att inte tala eller läsa när man får ordet. 
– Störa genom att prata och kommentera rakt ut. 
– Viska och småprata elever emellan. 
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Kroppsspråk	
– Kroppsförstärkning genom att vifta med armarna när man räcker upp handen. 
– Kroppsförstärkning genom att göra sig större i klassrummet, exempelvis sträcka eller 

resa på sig eller klättra uppåt på stolar och bänkar. 
– Vandra runt när man ska sitta på sin plats. 
– Svårt att sitta stilla på sin plats, exempelvis kränga på stolen eller hänga över bänken. 

Hjälp	
– Ge och få hjälp av varandra. 

Följa	regler	
– Följa regler och anvisningar som gäller i klassrummet. 
– Strunta i att lyssna när någon annan talar, exempelvis göra tvärtemot vad någon sagt 

att man ska göra. 
– Störa i klassrummet. 

 
I observationsbeskrivningen användes olika färger för olika observationer. Pojkarnas tal och 
handlingar skrevs med blå text, flickornas tal och handlingar med röd text och lärarnas tal och 
handlingar med turkos text. För mina egna reflektioner och sammanställningar av det som 
hände använde jag en gul bakgrundsfärg till den svarta texten. Situationer som handlade om 
turtagning markerades med understrykningar, tal med kursiv text och kroppsspråk med fet 
text. Turtagning genom att avbryta eller ta ordet själv markerades med understruken kursiv 
text och när eleverna gav varandra hjälp markerades det med versaler. Den sista kategorin 
som handlade om att följa regler kom till i ett sent skede då jag började arbeta med 
sammanställningen i resultatdelen och den kategorin markerades då med grå bakgrundsfärg.  
Övrig information såsom datum, tid och yttre omständigheter lämnades oförändrade. 
Färgkoderna och de olika typsnittsvarianterna i observationsdokumentet bidrog till att skapa 
ett mönster i texten vilket underlättade tolkningen av materialet då jag exempelvis skulle 
utläsa hur ofta pojkar respektive flickor räckte upp handen eller tog ordet själv, vid vilka 
tillfällen eleverna förstärkte sitt kroppsspråk och vilka elever som var mer benägna att hjälpa 
andra. Utifrån kategorierna turtagning, tal, kroppsspråk, hjälp och följa regler sammanställde 
jag observationsmaterialet och gjorde därefter en analys över de mönster som framträtt och de 
skillnader jag uppfattat mellan pojkars och flickors sätt att uttrycka sig i klassrummet. 
 
Ibland behövde jag gå tillbaka och titta på det filmade materialet igen under tiden jag 
analyserade, för att försäkra mig om att jag uppfattat saker korrekt eller för att kontrollera 
mönster. Triangulering är ett sätt att kontrollera fakta med hjälp av flera olika metoder, där 
man jämför och analyserar de olika metodernas resultat med varandra, och därmed ökar 
tillförlitligheten i resultatet (McCormarck Steinmetz, 1993). Möjligheten att se det filmade 
materialet flera gånger, transkriberingen i observationsdokumentet samt mina egna 
observationsanteckningar ledde mig fortlöpande vidare i arbetet med att triangulera och 
analysera data genom att jag kontinuerligt kunde jämföra olika data med varandra för att se 
om de stämde överens eller om jag någonstans gjort en egen tolkning som jag egentligen inte 
hade belägg för.  
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Under observationerna försökte jag också lyfta blicken för att se och höra vilka yttre 
omständigheter som pågick, samtidigt som eleverna agerade i klassrummet, och jag 
antecknade även detta. Patel & Davidsson (2011) menar att det kan vara bra att även lägga 
vikt vid att observera miljön runt omkring och stämningen i rummet för att lättare kunna tolka 
det som sker och att miljöbeskrivningarna då fungerar som nycklar till förståelse för det man 
observerar. Min undersökning visade exempelvis att det var mer rörigt och pratigt i klassen 
när eleverna precis kommit in från rast eller när de började bli trötta efter ett långt pass likväl 
som att det brukade vara lugnt i klassrummet då eleverna läste tyst. Resultatet från 
undersökningen presenteras i nästa avsnitt.   
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2	Resultat	
 
I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet, först genom att redogöra för de fyra 
lektionstillfällena som jag observerade i klassen och därefter följer en genomgång av 
undersökningskategorierna turtagning, tal, kroppsspråk, hjälp och följa regler med ett 
resonemang om skillnader mellan pojkars och flickors uttryckssätt för varje kategori. Till sist 
redovisas resultatet från intervjuerna med fyra elever. 
 
Klassen bestod av 19 elever – 12 flickor och 7 pojkar. Eleverna var först placerade i mindre 
flick- och pojkblandade grupper i klassrummet; en rad längst ner i klassrummet, en lodrät rad 
till vänster från tavlans placering ner till bakre väggen, en grupp i mitten, en liten vågrät rad 
längst fram till höger och bakom den en elev som satt själv med en skärm framför sig. 
Skärmen hade placerats där för att hindra eleverna framför och bakom skärmen att prata med 
varandra under lektionstid. En hjälplärare, Lärare 2, satt nära den ensamplacerade eleven. Vid 
det sista observationstillfället hade bänkarna och eleverna placerats om och de satt nu pojke 
och pojke, flicka och flicka, förutom de två pojkarna vid fönstret som hade sina gamla platser. 
Eleverna i klassen var överlag väldigt aktiva svenskämneselever. De högläste läsläxan, de var 
aktiva i diskussioner, de arbetade flitigt med grammatikuppgifterna och hjälpte varandra när 
någon fastnade på uppgiften. Vid några tillfällen kunde en elev uttrycka att han eller hon 
tyckte att det var tråkigt men jag uppfattade inte att det var en vedertagen attityd att ”det är 
tråkigt med svenska”, utan mer som att just den uppgiften inte attraherade just den eleven 
eller att hon eller han var i behov av rast. Tre av fyra observationspass var eftermiddagspass 
på 80 minuter och mot slutet av passen märktes en viss trötthet och ökad surrighet hos hela 
klassen. Klassen hade två lärare; Lärare 1 som var klassens huvudlärare och Lärare 2 vars 
fokus i första hand låg på de två elever som hon satt nära. Klassens flickor gavs fiktiva namn 
på A och klassens pojkar fiktiva namn på V, detta för att kunna följa elever i texten utan att 
röja identiteten på någon av de medverkande informanterna. 
 

2.1	Lektionsobservationer	
Nedan presenteras en sammanfattning av varje observationstillfälle, det vill säga fyra 
svensklektioner, där jag har försökt ge en bild av varje händelse i klassrummet, hur elever och 
lärare agerade samt vilka yttre omständigheter som eventuellt påverkade händelserna. 
Lektionssammanfattningen ligger till grund för den efterföljande delen där jag har behandlat 
undersökningskategorierna turtagning, tal, kroppsspråk, hjälp och följa regler samt avslutat 
varje kategori med en jämförelse av flickors och pojkars uttryckssätt. 
 

2.1.1	Lektion	1	–	läsning	och	grej	of	the	day	
Detta var ett eftermiddagspass på 80 minuter. Lärare 1 började med att gå igenom vad som 
skulle göras under lektionen. Därefter läste eleverna i turordning ett stycke var från sidorna 
22–27 i boken När hjärtat skenar av Anna Vikström. Turordningen bestämdes av att Lärare 1 
drog kulor med elevernas namn ur en skål. Lärare 1 bestämde också längden på läsningen 
genom att tacka den eleven som hade läst och fördela över uppgiften på nästa elev. Vid några 
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tillfällen pausade Lärare 1 läsningen för att förklara ett ord eller ett begrepp, exempelvis ”med 
en mun”, ”teflonhjärna” och ”stressvalp”. Merparten av eleverna hann läsa innan kapitlet var 
slut.  
 
15 minuter in på lektionen var läsningen avklarad och eleverna skulle skriva upp läxsidorna 
på papper och lägga läsläxan i sina väskor och ryggsäckar i kapprummet. Det blev direkt lite 
rörigt i klassrummet då alla skulle resa sig och gå iväg. Dessutom var eleverna tvungna att 
passera en av mina kameror som stod intill dörröppningen till kapprummet och flera av dem 
stannade till och var nyfikna på vad kameran spelade in. Efter en stund var dock alla elever på 
sina platser igen och Lärare 1 började skriva upp frågor om boken på tavlan eftersom klassen 
skulle få träffa författaren Anna Vikström två veckor senare och ställa frågor till henne om 
boken. Eleverna fick räcka upp handen och ställa sina frågor och Lärare 1 fördelade ordet till 
var och en och skrev sedan upp elevernas frågor på tavlan för att slutligen sammanställa dem. 
Villiam förstärkte sitt kroppsspråk genom att sätta sig upp på knä och vifta med armarna för 
att visa att han ville prata och Alina gick först i turtagningskön genom att först ställa sig upp 
och sedan svara rakt ut på frågan Lärare 1 ställde. Anna och Villiam blev irriterade på Alina 
för att hon avbröt de andra och tog ordet själv varpå Alina satte handen för munnen som för 
att tysta sig själv. Trots detta svarade hon rakt ut igen då Lärare 1 ställde nästa fråga. Till 
skillnad från läsmomentet innan var detta en friare aktivitet och det märktes på eleverna som 
var ivriga att ställa frågor. Det tog lite tid eftersom eleven först skulle räcka upp handen, få 
ordet och ställa frågan och att sedan Lärare 1 skulle skriva frågan på tavlan. Många elever 
blev otåliga på att vänta på sin tur vilket resulterade i att de började göra sig större med ett 
yvigt kroppsspråk, exempelvis vifta med armarna och ställa sig upp på huk på stolen eller ta 
ordet själva. Lektionen stördes också av att elever i andra klasser som var ute på rast ställde 
sig och tittade in genom fönstret där Vincent satt, varpå han tappade fokus på lektionen och 
kommenterade eleven utanför fönstret till Vilmer som satt vid fönstret framför honom. Lärare 
2 som satt i närheten av dessa pojkar försökte få båda två att inte bry sig om eleven utanför 
fönstret utan istället koncentrera sig på lektionen och frågorna till författaren.  
 
Efter 20 minuter hade alla elevernas ställt sina frågor och det var dags för grej of the day, som 
är ett begrepp för dagliga eller med jämna mellanrum återkommande minilektioner som kan 
handla om allt möjligt, ofta något dagsaktuellt eller som har anknytning till dagen. Med hjälp 
av ledtrådar ska eleverna gissa vilket temat, ordet, personen, händelsen eller begreppet är. 
Denna dag handlade grej of the day om internationella kvinnodagen som infallit veckan innan 
då eleverna hade haft sportlov. Då Lärare 1 berättade att eleverna skulle få se en liten 
presentation protesterade Vilmer rakt ut och avbröt Lärare 1 när hon pratade. Lärare 1 
påtalade då att han fick lov att hålla sina protester inom sig och inte säga dem rakt ut. 
Eleverna hämtade sina grej of the day-häften för att skriva i dessa. Under presentationens 
gång kom diskussioner om orättvisor och ojämlik lönesättning igång. Alina uppträdde 
exalterat och gick före turtagningskön genom att hon tog ordet själv flera gånger utan att 
räcka upp handen och förstärkte kroppsspråket då hon ställde sig upp på knä på sin stol. Flera 
elever sa till henne att vänta på sin tur. Vilmer som inte ville arbeta med grej of the day 
fortsatte att kommentera genom hela aktiviteten, bland annat genom att svära och säga att det 
är rättvist att killar tjänar mer än tjejer då jämställdhet och rättvisa mellan könen diskuterades. 
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Både Lärare 1 och Lärare 2 som satt nära honom försökte få honom att sluta avbryta och 
kommentera. När Lärare 1 bad honom att förklara högt för klassen hur han tänkte kring det 
han tidigare kommenterat vill han inte längre prata. Vilmer avbröt gärna på eget bevåg men 
ville inte prata när han blev tilldelad ordet. När det blev dags för sammanfattning av 
internationella kvinnodagen fortsatte Alina att gå före i turordningen genom att kommentera 
rakt ut och ställa frågor, exempelvis ”När dog Hitler?” tre gånger på raken. Lärare 1 sa då till 
Alina att det inte hörde till ämnet. 
 
Avslutningsvis läste Lärare 1 ur en högläsningsbok medan eleverna ritade i sina rithäften. 
Alla flickorna ritade förutom Anna som vek pappersfigurer i stället. Bland pojkarna var det 
fem som inte ritade alls, några spelade spel på iPads och några satt tomhänta och bara 
lyssnade. 
 

2.1.2	Lektion	2	–	verb	
Detta var ett förmiddagspass på 40 minuter. Lärare 1 började med en snabb repetition av 
substantiv för att sedan gå över till att arbeta med verb. När Lärare 1 frågade klassen vad ett 
substantiv är räckte flera elever upp handen och Alina gick före i turordningen eftersom hon 
ropade svaret rakt ut. Lärare 1 tillrättavisade henne att inte svara rakt ut utan istället räcka upp 
handen som de andra eleverna som också ville svara. Därefter frågade Lärare 1 vad ett verb 
är. Eftersom ordklassen var nytt område för eleverna räckte ingen upp handen. Till slut 
svarade Valter rakt ut utan att räcka upp handen. Eftersom ingen annan räckte upp handen är 
det dock svårt att påstå att Valter därmed också gick före i kön genom att ta ordet själv. Ingen 
kommenterade i alla fall att Valter hade pratat rakt ut utan att räcka upp handen. Lärare 1 gick 
vidare med att förklara infinitivformen av ett verb samt infinitivmärket ”att”. Agnes räckte 
upp handen och fick svara tre gånger i följd när Lärare 1 frågade om hur man böjer ett verb. 
 
Efter genomgången satte Lärare 1 på en Grammatikbolagetfilm om verb. Grammatikbolaget 
är en filmserie på 10 avsnitt à cirka 9 minuter från UR Skola som behandlar ordklasserna på 
ett lättsamt vis. I filmerna möter eleverna karaktärerna Britt-Inger, Mats och Peter som pratar 
om ordklasser och dess former. Sånginslagen i serien kunde ofta föranleda fniss bland 
eleverna. Så även den här gången när man sjöng om att prutta i verblåten. 
 
När filmen var klar fick eleverna arbeta med arbetsblad om verb. Valdemar blev klar mycket 
snabbt. Vincent och Vilmer satt och pratade med varandra och Vincent reste sig och gick till 
Vilmer när han var klar. Anna, Astrid, Villiam och Valter hjälpte varandra med att ge förslag 
till uppgifterna på arbetsbladet. Även övriga elever hjälpte varandra; pojke hjälpte flicka, 
flicka hjälpte flicka och pojke hjälpte pojke. Lärare 2 som vanligtvis satt längst ner i 
klassrummet på fönstersidan lämnade sin plats och gick ut på skolgården för att säga till några 
elever som var ute på rast att de inte fick klättra där befann sig. Vincent och Vilmer som hade 
sina platser vid fönstren ställde sig då upp vid Vincents bänk och tittade ut genom fönstret 
mot skolgården. När Lärare 2 kom tillbaka in i klassrummet sa hon till Vincent som börjat 
vandra omkring i klassrummet att gå och sätta sig på sin plats. 
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När 3 minuter återstod av lektionstiden sa Lärare 1 att eleverna skulle läsa i sina 
tystläsningsböcker den återstående tiden. Vincent och Vilmer struntade i instruktionen från 
Lärare 1 och gick direkt ut på rast i stället. 
 

2.1.3	Lektion	3	–	läsning	och	adjektiv	
Detta var ett eftermiddagspass på 80 minuter. Det hade varit bråk på förmiddagsrasten och på 
lunchrasten innan i vilket både Vincent och Vilmer varit inblandade varför de nu satt inne i 
klassrummet sista halvan av lunchrasten tillsammans med Lärare 2 innan lektionen började. 
Stämningen var lugn och de satt tillsammans och spelade tillsammans på en iPad.  
 
När lektionen började gick Alina iväg med en annan lärare för att läsa med henne. Övriga 
klassen fortsatte med ny läxgenomgång i boken När hjärtat skenar, nu sidorna 28–34. Lärare 
1 drog som tidigare namn ur sin kopp först ut var Viktor. Han ville inte läsa utan valde att 
vara tyst. Lärare 1 försökte peppa honom men han vägrade läsa så Lärare 1 fick till slut dra ett 
nytt namn. Den här gången blev det Vilmer som gärna läste, och han läste högt och tydligt. 
Pojkarna läste överlag bra, med hög röst och utan att staka sig, deras tal var högt och tydligt. 
Flickorna läste också bra men ofta med lägre röst. Flickornas tal var lägre och otydligare 
jämfört med pojkarnas eftersom flickorna också stakade sig en del och fastnade på ord, 
exempelvis ”inflika”, ”enormt”, ”bedjande” och ”nonchalant”. Vid ett tillfälle hjälpte Villiam 
Amanda som skulle läsa att hitta var hon skulle börja genom att läsa hennes första rad. Under 
läsningen hördes det rop och tjoande från skolgården och Vincent och Vilmer som satt 
närmast fönstren tappade koncentrationen på läsningen. De vände sig bort och tittade ut 
genom fönstren och började så småningom göra ljud genom att smälla med linjaler och vissla 
under läsningen. Att pojkarna fortsatte titta ut genom fönstret under läsningen kan både tyda 
på bristande intresse för läsningen men också att de faktiskt koncentrerade sig på att verkligen 
lyssna under läsningen. Det är heller inte säkert att de ljud som pojkarna producerade störde 
dem själva även om resten av klassen blev störda. Lärare 1 stoppade dock läsningen och bad 
pojkarna att låta bli med både vissling och linjalljud.  
 
Läxgenomgången följdes som tidigare av att eleverna skulle lägga läxan i sina väskor i 
kapprummet. Eleverna rörde sig runt i klassrummet efter att de lämnat sina läxor och passade 
på att prata och tjoa lite. Det blev allmänt rörigt och pratigt. Vincent och Vilmer hade en 
skärm uppställd emellan sig för att de inte skulle kunna se och störas av varandra, men 
Vincent som satt vid det främre fönstret lämnade sin plats två gånger och vandrade runt för att 
gå till Vilmer vid det bakre fönstret och prata. Bägge gångerna blev han tillbakaledd till sin 
plats av Lärare 2. 
 
Sedan var det dags för ett nytt avsnitt av Grammatikbolaget – adjektiv. Eleverna på raden 
längst bak i klassrummet satt på sina bänkar för att se bättre. Vilmer suckade och sa att det var 
tråkigt och Vincent kommenterade filmen högt lite då och då. Asta och Alexandra började 
fnissa när de på filmen sjöng en smäktande sång om adjektiv och fick en kommentar av 
Vincent: ”Gör bättre själva då”.  
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Efter filmen frågade Lärare 1 om eleverna kunde komparera adjektiv. Vincent skrek rakt ut 
och Lärare 1 sa till honom. Eleverna räckte därefter upp handen och fick komparera de 
adjektiv Lärare 1 föreslagit och fick sedan ge egna exempel på komparerade adjektiv. Under 
tiden var det stor fysisk aktivitet i klassrummet. Villiam snurrade runt på stolen, ställde sig 
upp på sin stol, ställde sig på knä på sin stol och började till sist dansa knästående på stolen. 
Vilmer lyfte upp sin bänk, satte sig sedan på bänken men satte sig sedan ner på sin stol när 
Lärare 2 sa till honom. Vincent slog sig själv med linjal, ställde sig upp och viftade, snurrade 
runt på stolen och tog ordet själv när Lärare 1 pratade. Lärare 2 ropade då till med hög röst åt 
honom och han svarade med att ropa tillbaka. Valdemar satt på bänken hela tiden och 
kravlade till slut över sin bänk och gled ner på andra sidan där han gjorde lite gymnastikgung 
med en hand på sin bänk och en hand på kompisens bänk. Pojkarna i exemplen ovan 
förstärkte alltså kroppsspråket rejält under lektionen fastän lektionen gick ut på att sitta på sin 
plats och svara på frågor, alltså komparera adjektiv när Lärare 1 tilldelade ordet. Ingen av 
pojkarna räckte dock upp handen för att visa att han ville svara utan kroppsspråket visade mer 
en allmän oro. Alicia och Annika däremot visade att de gärna ville få svara eftersom de reste 
sig upp och viftade med armarna när de räckte upp handen. 
 
Det knackade på dörren och Vilmers pappa tittade in. Lärare 2 gick ut i kapprummet för att 
tala med honom. Lärare 1 delade först ut övningsblad med adjektivuppgifter till eleverna och 
gick sedan för att hämta en iPad till Viktor. Under tiden bägge fröknarna var borta började 
Vincent vandra runt och pratade med Alicia och Annika som uttryckte att de blev störda och 
irriterade på honom. Amanda lämnade sin plats för att dansa balett och göra piruetter framme 
vid tavlan. 
 
Alina som hade varit ute och läst med en annan lärare kom tillbaka. Hon visste inte vad resten 
av klassen hade arbetat med under tiden hon hade varit borta och Villiam hjälpte henne 
genom att berätta för henne att de hade arbetat med adjektiv och han förklarade även vad ett 
adjektiv är. När han förklarat färdigt ropade Alina ”Vad är adjektiv?” rakt ut med hög röst 
fem gånger i följd. Därmed tog hon över turordningen i klassen genom att upprepade gånger 
ropa rakt ut och på så vis pockade hon på klassens uppmärksamhet när de arbetade med något 
annat. Lärare 1 bad henne vänta eftersom Alexandra viftat med sin hjälpflagga och Lärare 1 
skulle hjälpa henne först. När Lärare 1 kom till Alina gick hon igenom med henne vad de 
andra hade arbetat med när hon varit ute och läst och satte in henne i uppgiften. Alina tog då 
över turordningen från Lärare 1 och avbröt flera gånger för att fråga varpå Lärare 1 bad henne 
att lyssna klart innan hon frågade. Vincent ropade på Lärare 2 rakt ut flera gånger och gick 
sedan och hämtade henne när hon inte kom direkt till honom. 
 
Amanda som just dansat balett fick hjälp av Lärare 1 som försökte få henne att skriva mer än 
ett ord som exempel på uppgiften. När Lärare 1 gick därifrån slutade hon att arbeta. Lärare 1 
kom tillbaka några gånger då Amanda räckte upp handen för att få hjälp, men hon slutade att 
arbeta så fort Lärare 1 gått därifrån.  
 
Flera av de övriga eleverna hjälpte varandra med uppgifterna. Flicka hjälpte pojke, pojke 
hjälpte pojke och några flickor hjälptes åt i grupp. 
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Mot slutet av lektionen var det surrigt i klassrummet. Vincent gick innan lektionen var slut. 
 

2.1.4	Lektion	4	–	författarbesök,	läsning	och	grammatikrepetition	
Detta var ett eftermiddagspass på 80 minuter. Eleverna hade ny bänkplacering i klassrummet 
och satt nu pojke och pojke, flicka och flicka, förutom de två pojkarna vid fönstret. Vilmer 
satt fortfarande själv vid fönstret längst bak vid Lärare 2 och Vincent hade sin plats framför 
honom vid fönstret. Han hade två flickor bredvid sig. Vincent och Anna var frånvarande den 
här lektionen. 
 
Eftermiddagen inleddes med författarbesöket av Anna Vikström som skrivit boken När 
hjärtat skenar, som eleverna läste. Vilmer kom för sent, mitt i författarens presentation av sig 
själv, och störde därmed lektionen när han öppnade dörren, gick genom klassrummet och 
satte sig på sin plats. Författaren pratade en lång stund och sedan fick eleverna ställa sina 
frågor som Lärare 1 sammanställt och delat ut till eleverna. En fråga till var och en för att alla 
skulle få ställa varsin fråga till författaren, inte nödvändigtvis sin egen fråga utan en av 
klassens frågor. Eleverna ställde frågor och författaren svarade, ofta långa och innehållsrika 
svar. När Alina frågade hur många år karaktärerna i boken var räckte Villiam upp handen och 
fick svara: ”Det stod att hon var 13 år”, varpå Alina som ställt frågan undrade varför den 
frågan fanns med om de redan visste svaret. Lärare 1 förklarade att de inte hunnit så långt i 
läsningen när frågorna formulerades. Eleverna fortsatte att ställa klassens frågor samt några 
egna frågor som uppstod under tiden. När Viktor ställde sin fråga: ”Vill du fortsätta vara 
författare?” var det första gången jag hörde honom tala.  
 
Efter en stund utbrast Vilmer att han tyckte att det var tråkigt och lyfte på gardinen för att titta 
ut genom fönstret. Han fortsatte sedan att hänga över bänken, sucka ljudligt och picka med 
pennan på bordet. Några elever, Viggo, Astrid och Alva, började skicka papperslappar mellan 
sig och viska. Alva och Alexandra började viftdansa med händerna. Författaren 
uppmärksammade att koncentrationen började tryta och sa till eleverna: ”Tack för att ni 
lyssnar så fint. Orkar ni en stund till?”. Eleverna vände sig då framåt och försökte koncentrera 
sig. Mot slutet av besöket räckte Viktor upp handen. Viktor som vanligtvis inte pratade och 
inte högläste berättade att han redan hade läst ut hela boken hemma. När eleverna hade 
applåderat och tackat Anna var författarbesöket över. 
 
Ett allvarligt samtal tog därefter vid när Lärare 1 inledde med att berätta att någon, återigen, 
hade rotat i Amandas ryggsäck i kapprummet och kastat hennes saker i papperskorgen. Hon 
markerade att det var fruktansvärt och helt oacceptabelt att någon elev hade utsatts för sådana 
saker. Eleverna satt tysta och det verkade som att de förstod allvaret i det som hade hänt. 
 
Så var det dags för läxläsningen. Lärare 1 sa till eleverna att skriva upp sidan 34 på sina 
läxpapper och ändrade sedan till sidorna 35–39.  Valdemar ställde sig först i turordningskön 
och började läsa innan alla fått fram sina böcker. Villiam blev irriterad för att han hunnit 
skriva sidan 34 på sitt papper och blev tvungen sudda.  
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Alina protesterade högt och sa att de redan haft det kapitlet i läxa och att det var nästa kapitel 
de skulle börja på. Villiam gick då till Alina för att visa henne vilka sidor de skulle läsa. Flera 
elever sa till henne att hon måste ha läst fel sidor då hon hade gått och läst utanför 
klassrummet men en annan fröken och även Lärare 1 sa att hon läst för långt. Alina fortsatte 
att hävda att det var nästa kapitel som gällde. Till slut slog hon handen i bänken på skoj och 
log, som att hon motvilligt accepterade att hon hade haft fel. 
 
Medan eleverna försökte komma överens om vilka sidor som gällde ställde sig Valdemar upp 
på sin bänk och började snurra på ett klot som satt fast i en lina från taket. Klotet var en del av 
solsystemet som eleverna gjort och det satt flera klot på rad som skulle föreställa planeterna i 
solsystemet. Han snurrade en stund på klotet, stående på sin bänk, och satte sig sedan ner 
igen. Eftersom ingen läsning ännu kommit igång störde Valdemar egentligen inte speciellt 
men att ställa sig upp på bänken mitt under lektionen och snurra på saker i taket skiljde sig 
från de övriga klasskamraternas kroppsspråk då de satt ner på sina platser. Ingen verkade 
dock lägga märke till händelsen eller i alla fall inte bry sig om det. Han fick ingen tillsägelse 
av någon. 
 
När det var klargjort vilka sidor som skulle läsas och alla satt på sina platser kom läsningen 
äntligen igång. Lärare 1 påminde om att det bara var 40 minuter kvar av lektionen men 
Villiam rättade henne och sa att det bara var 35 minuter och det visade sig att han hade rätt. 
Han fick inleda läsningen och läste högt och tydligt. Valdemar och Valter som nu satt längst 
fram satt och viskade och Valdemar förstärkte sitt kroppsspråk genom att klättra upp och sätta 
sig på huk på sin stol. Villiam hjälpte Amanda med var hon skulle börja. Hon stakade sig lite 
och fastnade på ”sätta på en skiva”. Lärare 1 frågade eleverna om någon visste vad som 
menades med det. Valdemar sa att han visste ungefär vad det var och Alicia berättade att de 
hade en sådan (grammofonspelare) hemma hos henne. Angelica som vanligtvis läste väldigt 
tyst fick beröm av Lärare 2 som stod i andra ändan av klassrummet och sa till Angelica: ”Jag 
hörde ända hit. Bra!”. Alina hade inte riktigt hängt med i texten och avbröt läsningen genom 
att fråga rakt ut vad som hänt. Sedan läste Alicia, med väldigt låg röst. När det blev Viktors 
tur att läsa ville han återigen inte. Lärare 2 försökte peppa och pusha honom att läsa men han 
ville inte. Amelia fick läsa i stället för honom. När läsningen var slut var det flera som inte 
hade fått chansen att läsa och några blev lite besvikna över det. 
 
Därefter var det dags för repetition av grammatik. Verb i futurum, preteritum och presens 
samt substantiv i bestämd/obestämd i form singular och bestämd/obestämd i form plural. 
Eleverna fick varsitt ord av Lärare 1 som skulle placeras i rätt kategori på tavlan enligt ovan. 
Valdemar satt på sin bänk och dansade och Villiam gick före i turordningskön genom att ta 
ordet själv när han ville svara trots att andra räckte upp handen. Lärare 1 sa då till om ordning 
i klassrummet. Alma, Amelia och Astrid satt och pysslade med en penna och Valdemar som 
flyttat ner från bänken satt nu och snurrade på stolen. Villiam fick beröm av Lärare 1 för att 
han placerat sitt ord rätt och dessutom gett en utförlig och korrekt förklaring till varför han 
placerat ordet där. Viktor valde att inte komma fram och skriva sitt ord på tavlan utan istället 
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sitta kvar tyst på sin plats. När lektionen började lida mot sitt slut ombads eleverna att plocka i 
ordning på sina bänkar innan de gick, men Vilmer gick ut direkt utan att städa. 
 

2.2	Undersökningskategorier	
I detta avsnitt kommer jag att behandla undersökningskategorierna turtagning, tal, 
kroppsspråk, hjälp och följa regler. 
 

2.2.1	Turtagning	
De flesta eleverna räckte upp handen eller viftade med en hjälpflagga som de hade gjort 
själva, när de behövde hjälp eller ville säga något. Ibland förstärkte eleverna 
handuppräckningen med att vifta med armarna eller ställa sig upp. Klassrumssituationerna 
varierade också från att påbjuda handuppräckning och vänta på sin tur till ett mer avslappnat 
diskussionsforum där det var tillåtet att ta ordet själv och kommentera, varför det inte alltid 
var ett etikettsbrott att ta ordet själv utan ibland en tillåten markör för en diskussionsaktiv elev 
i klassrummet. Skillnaden mellan dessa klassrumssituationer kan måhända ha varit 
svårdefinierade för eleverna då olika regler gällde vid olika tillfällen. I de fall då någon elev 
hade börjat räcka upp handen blev det automatiskt ett regelbrott att ta ordet själv eftersom den 
eleven då gick före i turtagningskön, vilket främst visade sig genom att den elev som hade 
räckt upp handen blev irriterad och den avbrytande eleven fick en tillsägelse. Även vid de 
tillfällen då Lärare 1 hade tilldelat en fråga till en elev var det påbjudet att just den eleven 
skulle svara och ingen annan fastän man kunde svaret, exempelvis som under lektion tre då 
eleverna fick i uppgift att en och en komparera adjektiv eller under den fjärde lektionen då 
författaren Anna Vikström bestämde i vilken turordning eleverna skulle få ställa sina frågor. 
Däremot var det helt tillåtet att eleverna hjälpte varandra med högläsningen när någon hade 
tappat bort sig i texten, vilket Villiam visade exempel på ett flertal gånger. Vid de tillfällen då 
flera elever tog ordet själva samtidigt och pratade i munnen på varandra påminde fröknarna 
om att det var handuppräckning som gällde, även om det precis innan varit tillåtet att ta ordet 
själv, vilket kan ha bidragit förvirring hos eleverna om vilka regler som gällde. 
 
Det vanligaste sättet för eleverna att komma före i turordningen var att ta ordet själv eller 
avbryta när någon annan pratade. Ofta för att eleven ifråga kunde svaret och var ivrig att få 
visa det samtidigt som han eller hon inte ville riskera att någon hann svara rätt före. Vissa 
elever tog ordet själv mer än andra och observationsanteckningarna visade på ett 
återkommande mönster hos vissa elever att både ta ordet själva och avbryta, vilket dels kan 
tyda på otålighet eller vara ett uttryck för att konstruera sig som en duktig svenskämneselev.  
 

Skillnader	mellan	pojkars	och	flickors	turtagning	
Redan under den första observationslektionen gick Alina före Anna och Villiam i 
turtagningskön genom att ta ordet själv när de satt med händerna uppe i luften och väntade på 
sin tur att få svara. Hennes reaktion då hon blev tillrättavisad av Anna och Villiam var att 
sätta handen för munnen vilket visade att hon var medveten om att hon gjort fel men hon 
fortsatte sedan ändå att ta ordet själv trots att övriga elever räckte upp handen. Även Villiam 
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och Valter tog ordet själva, men utan tillsägelser från någon elev. Inte heller någon av 
fröknarna tillrättavisade eleverna och eftersom momentet att skriva på tavlan tog tid och 
eleverna blev ivriga att ställa sina frågor övergick regeln med handuppräckning till att det 
blev tillåtet att ta ordet själva.  
 
Under den andra lektionen ropade Alina svaret rakt ut när Lärare 1 frågade vad ett substantiv 
är medan hennes klasskamrater räckte upp handen och väntade på att få svara. En förklaring 
till att hon var så ivrig att svara så att hon glömde att räcka upp handen kan vara att hon 
faktiskt kunde svaret på en grammatikfråga som hon annars hade svårt för, vilket framkom 
under intervjun med henne. Hon blev då tillrättavisad av Lärare 1 för att hon gick förbi 
turordningen. Snart därefter var det Valter som sa svaret rakt ut men utan tillrättavisning. 
Skillnaden mellan Valters och Alinas situationer var att Valter inte gick förbi någon annan i 
turordningskön eftersom ingen annan elev räckte upp handen och ville svara. Det kan alltså 
tolkas som ett mildare etikettsbrott att bara ta ordet själv jämfört med att tränga sig före i kön 
genom att ta ordet själv, men för eleverna skulle en regel som gäller ibland och ibland inte 
kunna vara oklar och förvirrande. Om man inte skulle ta hänsyn till de olika situationerna 
skulle lärarens agerande visa att det som inte var tillåtet för en flicka faktiskt var helt i sin 
ordning för en pojke att göra. Barn växlar ofta mellan olika sätt att förhålla sig och utmanar i 
vissa fall också könsroller. Det är dock inte säkert att barnen själva är medvetna om sitt 
förhållningssätt (Hellman, 2008a). Det förefaller som om Alina använde en strategi för att 
göra sig hörd när hon prövade sig fram med pojkarnas beteende att ta ordet själv istället för att 
räcka upp handen och vänta på sin tur. 
 
Observationsunderlaget visar att Vilmer var den elev som flest gånger kommenterade rakt ut. 
I exemplet från den första lektionen kommenterade han upprepade gånger när klassen pratade 
om internationella kvinnodagen på grej of the day. Intressant nog ville han inte prata alls när 
Lärare 1 gav honom ordet och bad honom att utveckla sina resonemang, utan satt då helt tyst, 
för att sedan kommentera rakt ut igen när diskussionen i klassen återupptogs. Butlers (2007) 
resonemang kring Freuds teori om den preoidipala fasen, där pojkar dras till sin mamma men 
tvingas bryta beroendeförhållandet till henne för att komma närmre sin allians med sin pappa 
och därmed sin normala könsidentitet, kan ge en förklaring till varför det i det här fallet var 
viktigt för Vilmer att behålla makten över sitt eget agerande och inte låta en kvinnlig lärare 
bestämma över honom.  
 
Sammantaget gjordes turtagningen i klassrummet främst genom handuppräckning och det 
vanligaste sättet att komma före var att ta ordet själv. Kalats (2008) undersökning med äldre 
elever visar att de elever som räckte upp handen för ofta kunde ses som plugghästar av övriga 
i klassen, vilket framför allt killarna ville undvika att bli definierade som. Med undantag av 
Alina var det flest pojkar som tog ordet själva eller började läsa i förväg medan flickorna 
oftast räckte upp handen och väntade på sin tur. Olofsson (2007) bekräftar att det finns en 
skillnad i pojkars och flickors turtagning eftersom flickor oftast räcker upp handen och sedan 
väntar på sin tur att få prata eller svara på frågan medan pojkar oftare går före i 
turtagningskön genom att ta ordet själva. 
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2.2.2	Tal	
Förutom frågor och svar och diskussioner i klassrummet var ett genomgående tema 
högläsning av nya läxkapitel ur boken När hjärtat skenar av Anna Vikström. Eleverna var 
överlag mycket entusiastiska och villiga att läsa och det uppstod besvikna suckar då läsningen 
var över och några elever inte hade hunnit läsa. Eleverna var också aktiva på lektionerna, 
svarade gärna på frågor och ville ofta kommentera och bidra med egna tankar och 
erfarenheter. Diskussionerna i klassen var mycket givande att lyssna på då lusten hos eleverna 
var stor att delge klasskamraterna sin egen syn på saker och ting. Dock var den några elever 
som konsekvent var tysta och undvek att bli delaktiga i diskussionerna som uppstod. Detta 
blev tydligt i processen med nedskrivningen av observationerna då vissa namn knappt dök 
upp alls vilket innebar att jag inte ens hade observerat deras tal. 
 
Störande prat och kommentarer, ibland i vanlig samtalston och ibland med högre ljudnivå 
som vid skrik och rop förekom kontinuerligt. Även viskningar och småprat observerades, men 
med mindre störande konsekvens. Ljudnivån har naturligtvis betydelse i denna jämförelse 
men även karaktären av uttryckssätten. Kommentarer har ofta ett syfte att engagera andra 
medan viskningar mer har för avsikt att hålla någonting lite hemligt. 
 

Skillnader	mellan	pojkars	och	flickors	tal	
Under mina observationstillfällen la jag märke till att pojkarna talade högre och tydligare än 
flickorna, både vid högläsning och fritt tal då de diskuterade eller svarade på frågor. Pojkarna 
läste med större säkerhet än flickorna som läste med svagare röst och oftare fastnade på nya 
ord. Upplevelsen var att pojkarna hade betydligt större självförtroende än flickorna och 
därmed inga problem att göra sina röster hörda. Flickorna pratade, undantaget Alina, väldigt 
sällan högt eller svarade på frågor rakt ut. Vid läsningen av läxboken När hjärtat skenar läste 
många flickor betydligt tystare än pojkarna, ibland så tyst så att jag hade svårt att uppfatta vad 
som sades både på plats i klassrummet och i efterhand på film då jag hade möjlighet att dra 
upp ljudet. Under den fjärde lektionen kommenterade Lärare 2 Angelicas läsning: ”Jag hörde 
ända hit. Bra!”. Att just Angelica läste hörbart tillhörde ovanligheterna, då hon tillsammans 
med Alicia tillhörde den lilla skaran som läste nästintill ohörbart. Några flickor pratade heller 
inte över huvud taget då det var fri diskussion, utan satt bara tysta och lyssnade.  
 
Undantaget från pojkarnas entusiasm att prata och högläsa var Viktor som inte ville läsa alls. 
Trots lock och pock och pepp från både Lärare 1 och Lärare 2 ville han inte läsa. Dock visade 
det sig under författarbesöket att han hade läst ut hela boken trots att resten av klassen bara 
kommit till sidan 39. Han verkade alltså inte ha något emot själva läsningen men ville inte 
läsa högt, agera eller tala i klassrummet. Under intervjun berättade Viktor att han upplevde att 
de övriga eleverna var pratiga och stökiga och hade svårt att sitta stilla och vara tysta när det 
förväntades av dem och han tyckte att han själv agerade som man skulle i klassrummet. 
Endast vid ett tillfälle under den fjärde lektionen räckte Viktor aktivt upp handen för att fråga 
Anna hon ville fortsätta vara författare. Utifrån intervjun och observationstillfällena tolkar jag 
det som att Viktor helst inte talade och heller inte gillade onödigt prat och trams i 
klassrummet, men att han däremot inte drog sig för att fråga eller prata om det kändes 
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angeläget för honom att fråga eller uttrycka sig själv. Han beskrev sig själv som ”inte så 
pratsam” under intervjun. 
 
Att uttrycka sig genom att viska, småprata och fnissa förekom också i klassen och det 
uttryckssättet representerades främst av flickorna. När pojkarna uttryckte sig genom att ta 
ordet själva och kommentera högt så använde sig flickorna av samma sätt men tystare 
varianter, de viskade till varandra och småpratade under lektionerna. Bjerrum Nielsen & 
Rudberg (1991) menar att det faktum att flickor tisslar och viskar och pojkar högröstat tar 
plats kan bero på att flickor tidigt socialiserar tillsammans med varandra och därigenom får 
varandras bekräftelse och pojkar socialiserar och försöker bli sedda och bekräftade genom att 
dominera på egen hand. Däremot var det svårt att avgöra om det tisslet och tasslet handlade 
om privat karaktär eller om flickorna hjälpte varandra med skoluppgifter. Som tidigare 
nämnts föranledde filmerna från Grammatikbolaget fnissig stämning bland eleverna, främst 
flickorna, vilket var helt i sin ordning då meningen med filmerna är att lära sig grammatik på 
ett lustfullt och roligt sätt. 
 
Alina nämndes ett flertal gånger under den förra rubriken som behandlade turtagning och i 
och med att hennes sätt att komma före i turordningen var att prata högt och avbryta bör hon 
nämnas även här. Att gång på gång ta ordet själv och fråga frågor upprepade gånger efter 
varandra, exempelvis, ”När dog Hitler?” tre gånger under första lektionen, och ”Vad är 
adjektiv?” fem gånger under lektion tre kan tyda på en otålighet som gjorde det svårt för 
henne att vänta på svar och lyssna vilket kan ha uppfattats irriterande för andra elever och 
ibland lärare. I själva verket kan det också vara hennes sätt att visa sig som en god 
svensämneselev som verkligen kan och vill svara på frågor och vara aktiv på lektionerna och 
att hon då använde det uttryckssätt som verkade ge bäst resultat för andra, framför allt 
pojkarna. Förutom att ta ordet själv ofta och ibland avbryta, vilket var ett mer typiskt 
uttryckssätt för pojkarna än flickorna, anpassade sig Alina i övrigt till övriga flickors 
beteendemönster. Hon satt mestadels stilla på sin plats, läste när hon blev tillfrågad att läsa 
och viskade ibland med sina kompisar. 
 

2.2.3	Kroppsspråk	
En stor del av det jag observerade handlade om kroppsspråk och rörelse. När en elev suttit en 
längre tid med handen i luften i väntan på att få svara märktes en tendens att börja röra sig, 
ofta uppåt, exempelvis ställa sig på knä på stolen, snurra på stolen, sträcka på sig, börja vifta 
med armarna eller ställa sig bredvid stolen och kanske börja vandra iväg. Ibland flera av 
rörelserna i kombination. Jag tolkar dessa rörelser som ett sätt att göra sig större, märkas mer 
och därmed öka sina chanser att få svara eftersom eleverna oftast satte sig ner på sin plats 
efter att de fått svara eller då en aktivitet övergått till en annan. Även då elever var klara med 
uppgifterna och var osäkra på vad de skulle göra härnäst ökade rörelseaktiviteten i 
klassrummet.  
 
Att hänga över bänken eller ha svårt att sitta stilla på stolen var relativt vanligt förekommande 
hos både pojkar och flickor under ett långt lektionspass. Eleverna verkade bli trötta och tappa 
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koncentration och då tilltog rörelseaktiviteten om än på respektive elevs plats. Både Vilmer 
och Vincent tappade lätt koncentrationen då det ofta hände något på skolgården som verkade 
vara mer intressant är det som hände i klassrummet. Trots skärmen som placerats emellan 
dem vandrade de båda ofta över till varandra och pratade eller tittade ut genom fönstret 
tillsammans. Det faktum att bägge pojkarna satt vid varsitt fönster bidrog också till att 
aktiviteten ute på skolgården pockade på deras uppmärksamhet i större utsträckning än för de 
övriga eleverna. Lärare 2 som satt nära dem båda var dock ofta snabb på att säga till när det 
pratades och ledde ofta någon av pojkarna tillbaka till sin plats. 
 
Tilläggas bör också att jag i mitt observationsschema inledningsvis hade med en 
underkategori som jag aldrig uppmärksammade, vilken var ”Himla med ögonen när någon 
annan pratar”. Utifrån tidigare erfarenheter av klassrumssituationer var jag säker på att få 
observera detta uttryck för att inte hålla med någon eller för att visa att någon sagt eller gjort 
något som man tycker är larvigt eller dumt. I den här klassen uppmärksammande jag dock 
aldrig att någon himlade med ögonen åt någon annan, trots upprepade observationer av det 
filmade materialet, vilket är ett gott betyg för värdegrundsarbetet i klassen. 
 

Skillnader	mellan	pojkars	och	flickors	kroppsspråk	
Pojkarna var betydligt mycket mer benägna att klättra upp på stolen och ställa sig på knä för 
att pocka på uppmärksamhet än flickorna som mest förstärkte sitt kroppsspråk med att vifta 
med armarna.  
 
Pojkarna främst, började vandra omkring och gick till kompisar bänkar för att titta vad de höll 
på med. Ibland var vandrandets fokus att även hjälpa kompisar med deras uppgifter eftersom 
man själv var klar vilket ju är positivt ut värdegrundsperspektiv. Då eleverna var klara med 
sina uppgifter och inte visste vad de skulle göra härnäst började pojkarna också röra på sig 
och vandra runt i klassrummet i större utsträckning än flickorna. Pojkarna var också betydligt 
mer frekventa att förstärka sitt kroppsspråk för att pocka på uppmärksamhet, exempelvis vifta 
med armarna, ställa sig på knä på stolen eller ställa sig upp i stället för att bara räcka upp 
handen. Vid några tillfällen visade pojkarna flera exempel på rejäl kroppsförstärkning genom 
att lyfta bänkar och klättra upp på bänkarna. Detta hände aldrig med någon av flickorna. 
Flickorna kunde som mest ställa sig bredvid bäcken eller sätta sig på knä på stolen men oftast 
förstärkte de sitt kroppsspråk endast med att vifta med armarna. 
 
En händelse som stack ut var när Amanda lämnade sin plats för att dansa balett och göra 
piruetter framme vid tavlan under den tredje lektionen då bägge fröknarna tillfälligt hade 
lämnat klassrummet. Amanda satt vanligtvis stilla på sin plats och gjorde mycket lite väsen av 
sig. Vid det här tillfället arbetade klassen med adjektiv och Amanda verkade ha svårt med 
detta eftersom hon bara arbetade när en fröken hjälpte henne. Eventuellt hade hon kört fast på 
uppgiften och blev rastlös eller så passade hon på att utöva det mer rörliga och platskrävande 
kroppsspråk som pojkarna brukade använda sig av när inga fröknar ändå var på plats. I övrigt 
begränsade sig flickornas yviga kroppsspråk som sagt mest till att vifta med armarna vid 
handuppräckning. 
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Fysisk aktivitet, som att klättra på stolar och bänkar och att vandra runt planlöst i klassrummet 
visade sig alltså främst hos pojkarna i klassen, då de ville få uppmärksamhet eller inte visste 
vad de skulle göra. Ofta sa någon av fröknarna till eller hämtade eleven som var på vift och 
förde honom tillbaka till sin plats, men ibland lät fröknarna det vara och eleverna kom så 
småningom tillbaka till sina platser på egen hand. 
 

2.2.4	Hjälp	
Lärare 1 hjälpte eleverna i turordning och favoriserade varken pojkar eller flickor. Lärare 2 
hjälpte också de elever som behövde hjälp men fokuserade främst på Vilmer och Vincent som 
hon satt nära för att kunna hjälpa och ibland säga till. 
 
Eleverna själva var också mycket aktiva med att hjälpa varandra då någon behövde hjälp. Den 
som snabbt var klar hjälpte ofta den som behövde om inte någon av fröknarna hunnit dit. 
Ibland handlade hjälpen om att en elev inte förstod vad han eller hon skulle göra, exempelvis 
som då Alina kom tillbaka in i klassrummet efter att ha arbetat med en annan lärare utanför 
klassrummet. När Alina kom in visste hon inte vad de andra arbetade med och blev då 
stressad varpå Villiam berättade att de jobbade med adjektiv och dessutom förklarade vad 
adjektiv är. Pojken som givare av hjälp och flickan som mottagare av hjälp skulle man kunna 
tolka som helt i linje med Hirdmans (2003) teori om det historiskt nedärvda genuskontraktet, 
där kvinnor och män anses vara varandras motsatser och män är normen och det starkare 
könet som behöver hjälpa kvinnan att klara sig. Vid andra tillfällen handlade hjälpen om att 
flera elever hjälptes åt att ge varandra förslag på vad man kunde skriva eller hur någon skulle 
komma vidare med sin uppgift. 
 

Skillnader	mellan	pojkars	och	flickors	sätt	att	ge	och	få	hjälp	
Både flickor och pojkar hjälpte varandra, men även här var pojkarna mer representerade som 
hjälpare än flickorna. Speciellt Villiam som ofta var snabbt klar med uppgifterna och därför 
kunde hjälpa den som inte förstod. Även under högläsningen hjälpte han flera gånger den elev 
som tappat bort sig i läsningen, ofta en flicka, genom att läsa de inledande orden i det nya 
stycke som eleven skulle läsa. Villiam var den elev som flest gånger observerades med att 
hjälpa andra och trots det verkade han inte uppfatta sig själv som en hjälpare. Vid intervjun 
med honom svarade han direkt ”nej” på frågan om han brukade hjälpa andra som behövde 
det. Kanske berodde det på en blygsamhet inför sitt hjälpsamma agerande eller så kanske det 
helt enkelt var så att han inte var medveten om att han var mer hjälpsam jämfört med övriga 
elever i klassen. När Hirdman (2003) talar om det ovan nämnda genuskontraktet menar hon 
att det finns ett historiskt mönster i att mannen är överlägsen kvinnan och att mannens uppgift 
att ta hand om kvinnan har funnits med i formuleringar om manligt och kvinnligt sedan 
Bibelns berättelse om Adam och Eva. Genom tiderna har kvinnan beskrivits som det svaga 
könet som behöver hjälp av en stark och klok man. Villiams naturliga vilja att hjälpa kan 
således förklaras med en lång tradition av socialt konstruerat manligt beteende. 
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2.2.5	Följa	regler		
Under arbetet med observationerna insåg jag att jag behövde lägga till denna kategori som 
handlar om huruvida eleverna valde att följa regler och anvisningar eller inte. Framförallt 
tänkte jag på några tillfällen då Vilmer kom för sent eller gick tidigare trots att eleverna blivit 
tillsagda att läsa eller städa. I dessa fall, då en elev inte följde de givna reglerna och det inte 
heller föranledde någon större reaktion hos fröknarna, kan det uppfattas som att det var olika 
regler som gällde för eleverna i klassen. Eftersom Lärare 2 satt placerad nära Vilmer för att 
hjälpa honom och Vincent lite extra finns det goda skäl att anta att det finns förklaringar till 
varför Vilmer tilläts komma och gå lite som han ville. Dock var mitt fokus att observera vad 
som hände i klassrummet där och då utan någon tidigare inblick i elevernas relationer, 
förmågor, svårigheter eller eventuella anpassningar vilket medförde att jag bara kunde 
reflektera över det jag faktiskt hade sett och upplevt. Ytterligare sätt att bryta mot regler i 
klassrummet kan vara när en elev tagit ordet själv eller på annat sätt gått före i 
turtagningskön, vilket har behandlats i tidigare kategorier. Det är svårt att säga om exempelvis 
Alina, som tog ordet själv och ibland avbröt, gjorde det för att hon var otålig eller om hon var 
omedveten om att hon bröt mot reglerna. Det är inte heller säkert att reglerna om turtagning 
var tydlig för eleverna. Att hålla handen för munnen när hon hade blivit tillrättavisad för att 
ha tagit ordet själv tyder ändå på förståelse för att hon hade gjort fel, men det kan också ha 
varit svårt för såväl Alina som för övriga elever att veta vilka regler som gällde. Vid vissa 
tillfällen fick hon en tillsägning av andra elever när ingen annan fick det, ibland var det tillåtet 
att ta ordet själv för alla och ibland bara tillåtet under förutsättning att ingen räckte upp 
handen. Det som kan verka som en tydlig regel kan bli mycket otydligt och förvirrande om 
regeln inte efterföljs på ett konsekvent sätt.  
 

Skillnader	mellan	pojkars	och	flickors	sätt	att	följa	regler	
Kommentera störande, vandra runt och lämna klassrummet, avbryta, ta ordet själv och inte 
lyssna var kommentarer från observationerna som ofta handlade om Vilmer och Vincent. De 
hade svårt att sitta stilla och vänta på sin tur och visade ofta på att de tappat koncentrationen 
på lektionen genom att kommentera högt och tydlig. Lärare 2 satt placerad i deras närhet och 
anledningen var för att kunna hjälpa dessa två pojkar lite extra samt att försöka justera deras 
beteende då det behövdes. Värt att tänka på är dock att det jag här tar upp som ett störande 
beteende även kan uppfattas som tecken på självständighet och initiativförmåga, vilka är 
egenskaper som ju skolan har i uppgift att främja i elevernas lärandeprocess.  
 

2.3	Intervjuer	
Min förutfattade mening om att flickorna skulle konstruera sig som svenskämneselever 
genom att läsa med bättre flyt och tala högre och mer obehindrat än pojkarna kom på skam då 
pojkarna visade sig vara mer verbala, snabbare klara med uppgifter, i mindre behov av hjälp 
än flickorna samt överlag mycket goda läsare. Min tolkning av lektionsobservationerna är att 
flickorna hade en mer tillbakadragen roll som svenskämneselever. De var mer tystlåtna och de 
läste med något sämre flyt än pojkarna. De räckte upp handen och väntade snällt på sin tur 
trots att det ibland inte var det mest framgångsrika sättet att få prata, då några elever ofta 
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pratade rakt ut istället för att vänta på sin tur. Anledningen till flickornas tillbakadragna roll 
kan vara att pojkarna rörde sig i klassrummet med större fysisk självklarhet än flickorna, de 
vandrade omkring till varandras platser, satt på knä eller rent av stod upp på stolen och hade 
ett yvigare kroppsspråk än flickorna. De talade också högre och tydligare och sammantaget 
kan det bidra till att pojkarna hade en större pondus än flickorna i klassrummet och därmed 
också tilläts ta plats. Som komplement till observationerna i klassrummet valde jag att i 
enskilda samtal försöka få reda på lite mer om eleverna. I den här delen presenterar jag en 
fördjupning av undersökningen genom att redovisa resultatet av dessa elevintervjuer.  
 

2.3.1	Viktor	
Efter de fyra lektionspassen då jag följt med och observerat klassen hade jag uppmärksammat 
att Viktor konsekvent valde att inte högläsa eller gå fram till tavlan och skriva. Viktor 
representerar den tysta pojken (se avsnitt 3.1.3). Eftersom han inte hade pratat nämnvärt i 
klassrummet hade jag endast en liten förhoppning att han skulle vilja prata med mig i den här 
enskilda intervjun.  
 
Under intervjun visade sig dock en annan sida av Viktor. Han svarade på frågorna jag ställde, 
oftast utan tvekan, och när jag ibland kände mig nöjd med svaret fortsatte han att prata ändå. 
Ibland pratade han på utan att jag behövde ställa frågor och vid ett tillfälle avbröt han mig till 
och med. Samtalet med Viktor tog nästan dubbelt så lång tid som de andra samtalen, drygt nio 
minuter. Viktor berättade att han inte gillade svenska och att anledningen var allt skrivande. 
Att läsa tyst kunde däremot vara okej om han fick läsa böcker som han gillade. Han berättade 
att han gillade engelska bättre eftersom de då fick göra mer uppgifter och inte en massa 
skrivande som på svenskan. När jag frågade honom om hur det var i klassrummet resonerade 
han högt och engagerat om att de andra i klassen hade svårt att sitta stilla och vara tysta och 
att han inte kunde förstå varför det skulle vara så svårt att göra som fröken sa, vilket visas i 
följande utdrag av intervjun:  
 
Jag:  Jahaaa, okej. (Paus.) Men du, om man säger annars då på svenskan, hur tycker du 

att det är på lektionerna? Tycker du att alla får ta lika mycket plats eller är det 
några som tar mer plats och några som pratar mindre eller? 

Viktor:  Ja. Fast jag bryr mig inte. För jag vill inte prata. (Paus.) Fast en sak tycker jag är 
jobbigt för jag fattar inte hur det ska vara så svårt att låta bli att låta i våran klass. 
Man, jag fattar inte hur svårt det ska vara att sitta stilla och tyst och inte röra 
någonting så att det låter. 

Jag:  Nä, det håller jag med om. Men det är du ganska bra på. 
Viktor:  Ja. Om de ber mig att sitta tyst sådära och stilla så, jag kan sitta där helt knäpptyst 

och inte röra nånting så att det låter. Hade alla gjort sådär, då hade de inte fått 
säga till eller nåt sånt. Så jag fattar inte riktigt vad som är problemet med att inte 
låta. Och så även om vi säger att vi ska vara TYST när de kommer in så gör de det 
i alla fall, eller... så gör de INTE det i alla fall. 

Jag:  Brukar du låta nångång när du inte får, eller är du alltid tyst? 
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Viktor:  Nej… Jag kan sitta tyst sådär men ibland så frågar de mig saker och då, då brukar 
jag svara sådär och så. 

Jag:  Men du gillar inte att prata kanske så mycket annars? 
Viktor:  Nej. Jag är inte så pratsam. 
Jag:  Du är inte så pratsam. Du kanske funderar mer? 
Viktor:  Jag brukar inte gilla att prata. 
 
Den tysta och icke-interagerande pojken som jag observerat under lektionerna gav här en av 
förklaringarna till att han valde att sitta tyst och stilla på lektionerna. Om fröken säger att man 
ska sitta stilla och vara tyst, då gör man det. Den tysta pojken var tyst just för att det var så 
han hade uppfattat förhållningsreglerna i klassrummet och därför anpassat sig efter dessa. Det 
typiska pojkbeteendet som nämnts tidigare är ju annars att utmana och ta plats vilket också 
anses mer accepterat än om flickor gör det enligt Davies (2003), men Viktor väljer alltså att 
inte utmana makten. Att sitta tyst och stilla var Viktors sätt att konstruera sig som 
svenskämneselev. 
 

2.3.2	Alina	
En flicka i klassen skiljde sig från de övriga flickorna – Alina. Hon ofta pratade rakt ut och 
frågade om samma sker flera gånger. Hon hade ett självklart sätt att ta plats i klassrummet och 
var inte på något sätt tillbakadragen eller tystlåten. Alina representerar den pratiga flickan (se 
avsnitt 3.1.4). 
 
Under den sju minuter långa intervjun med Alina verkade hon till en början lite avvaktande 
och nervös, hon drog på svaren och skrattade till, men under samtalets gång slappnade hon av 
och började prata mer fritt. Hon berättade att hon gillar att skriva på svenskan, fast bara på 
datorn, inte för hand. Däremot gillade hon inte att arbeta med grammatikhäftena eftersom det 
är svårt med verb, substantiv, adjektiv och adverb. Filmerna från Grammatikbolaget tyckte 
hon däremot var helt okej. När jag frågade om arbetsron i klassrummet tyckte hon att det var 
störande att Lärare 2 ofta skrek på Vilmer men annars tyckte hon att alla i klassen pratade lika 
mycket, vilket utdraget ur intervjun nedan visar: 
 
Jag:  Men du, i klassrummet då, hur tycker du att ni har det i klassrummet? Tycker du 

att alla får ta plats i klassrummet eller är det några som tar mer plats än andra, är 
några mer tysta än andra? 

Alina:  Angelica och Alicia, de brukar sitta och rita på lektionerna och då brukar hela 
tiden Lärare 2 säga åt dem och Lärare 2 brukar ofta börja skrika på Vilmer. Det är 
INTE direkt nånting man vill ha i klassrummet. 

Jag:  Nej. Är det några som är lugna och tysta då? 
Alina:  Eeeeeh. Nej. Alla pratar lika mycket. 
Jag:  Alla babblar? 
Alina:  Mm. 
Jag:  Du då, babblar du i också i klassrummet eller hur är du i klassrummet? 
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Alina:  När Angelica typ brukar såhär behöver typ hjälp med uppgiften då brukar jag typ 
hjälpa henne och då, för det behöver jag ju prata och så, och ibland hjälper hon 
mig och ja… 

 
Alinas upplevelse var alltså inte att någon elev satt tyst och stilla. Under mina observationer 
hade jag dock uppmärksammat flera elever som nästan inte pratade eller märktes alls. Alina 
kom också in på att de är några elever som brukar hjälpa varandra om han eller hon blir klar 
och att det i så fall skulle kunna vara så att hon själv pratade, men hon verkar inte uppfatta sig 
som pratigare än andra. Kanske är Alinas sätt att konstruera sig som svensämneselev att 
försöka kopiera uttryckssätt som fungerar för de andra eleverna. Hon viskar med flickorna, 
hon avbryter när hon inte förstår och hon tar ordet själv när hon vill säga något. Att Alina inte 
lägger märke till sina tysta klasskamrater kan bero på att hon inte uppmärksammar dem 
eftersom de inte har något framgångsrikt sätt att lära ut till henne. 
 

2.3.3	Villiam	
Det blev ett kort intervjusamtal, drygt fyra minuter, med Villiam – pojken som gärna hjälpte 
andra i klassen då han var snabbt klar, pojken som hade koll på sidor och tider, pojken som 
läste högt och tydligt och som gärna ville prata i klassen. Villiam representerar både de 
pratiga pojkarna (se avsnitt 3.1.1) och hjälpläraren (se avsnitt 3.1.5). 
 
Villiam verkade vara något obekväm med intervjusituationen. Han sneglade mot hyllan där 
kameran stod uppställd och svarade relativt kort på mina frågor. Lite oväntat kan tyckas men 
det kan eventuellt förklaras med att han var hemtam i klassrummet med klasskamrater, lärare 
och rutiner medan den här intervjusituationen var ny för honom. Villiam berättade att han 
gillade att högläsa men att han inte högläste annat än i skolan. Hemma läste han inte böcker 
utan mest Kalle Anka-tidningar. Han gillade också att skriva och föredrog i så fall att skriva 
på dator framför att skriva för hand. Han kom inte på något som han inte gillade att göra på 
svenskan. Att Villiam var speciellt hjälpsam i klassen var ingenting han tycktes ha reflekterat 
över. Han tyckte också att alla fick prata lika mycket i klassen och beskrev sig själv som ”helt 
okej kanske” när jag frågade hur han själv var i klassen. Att vara aktiv på lektionerna och 
hjälpa andra var de sätt som Villiam använde för att konstruera sig som svenskämneselev – 
även om han inte verkade ha reflekterat över det själv. 
 

2.3.4	Alicia	
Till sist kom turen till Alicia, flickan som högläste så tyst att det var svårt att höra trots att 
man koncentrerade sig. Alicia representerar de tysta flickorna (se avsnitt 3.1.2). Hon var en av 
flickorna som pratade väldigt lite men som Alina i intervjun ovan menade var upphov till 
irritation hos Lärare 2 som ofta fick säga till Alicia och Angelica för att de ritade på 
lektionerna (vilket jag aldrig noterade).  
 
Intervjun med Alicia tog drygt fyra minuter och hennes svar var relativt korta och inbjöd inte 
till mer utförliga diskussioner. Hon svarade ofta ”jag vet inte” och hon pausade, tittade på mig 
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och log ofta innan hon svarade. Alicia kunde inte svara på vad hon tyckte bäst om att arbeta 
med och kom heller inte på något som hon inte gillade. Däremot uttryckte hon att det 
verkligen inte var arbetsro i klassrummet utan att det skreks och surrades hela tiden, förutom 
när Lärare 2 sade till klassen. Alicias svar på hur hon själv är i klassrummet visade på en 
återhållsamhet och viss undergivenhet enligt svaren nedan: 
 
Jag:  Hur tycker du att du är i klassen då? (Paus.) Får du säga vad du tycker och får du 

den hjälp du behöver? 
Alicia:  Jag vet faktiskt inte. (Ler.) Jag vet inte hur de andra tycker. 
Jag:  Jag tänkte hur du själv känner. Om du känner att ”typiskt, jag får aldrig säga 

någonting” eller att du räcker upp handen och någon annan hinner svara före eller 
det kan vara att man känner att man får svara för mycket och att man inte vill göra 
det. 

Alicia:  Det är ju några som skriker rakt ut. Och då, de som räcker upp handen, de får ju 
inte säga något. 

Jag:  Nej. Brukar du räcka upp handen? 
Alicia:  Ja. 

 
Alicia verkar mån om att vara till lags. I klassrummet sitter hon tyst och räcker upp handen 
när hon vill prata, vilket hon sällan får i alla fall eftersom ofta någon annan hinner svara rakt 
ut. Hon är raka motsatsen till stökig och högljudd och ler mycket i samband med att hon 
svarar på intervjufrågorna. Av den stora gruppen tysta flickor är Alicia den tystaste av dem 
alla. Jag intresserade mig för Alicia eftersom jag inte fick reda på så mycket om henne genom 
observationerna i klassrummet. Hon tog inte plats och hon hördes knappast alls. Intervjun 
med Alicia bekräftar rollen som den tysta flickan som lydigt väntar på sin tur men uppgivet 
accepterar att hon blir förbisedd när någon annan tar ordet.  
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3	Diskussion	
 
Det här avsnittet inleder jag med att diskutera resultat och metod för att sedan övergå till de 
fem elevrollerna som jag observerat i klassen. Eftersom min undersökning syftar till att 
undersöka hur eleverna själva konstruerar sig som svenskämneselever och inte hur klassens 
lärare gör för att konstruera eleverna har jag valt bort att resonera om klasslärarnas roll. 
Däremot kompletterar här med några exempel på vad tidigare forskning säger om hur lärares 
omedvetna attityder kan påverka eleverna. Vidare uppmärksammar jag att merparten av 
genusforskningen är utförd av kvinnor och inte män samt att det finns vissa fallgropar med att 
tolka resultat. Jag avslutar med att sammanfatta varför jag anser undersökningen och social 
konstruktion är viktigt samt lyfter några tankar om att arbeta vidare med detta i framtiden. 
 
Fyra observationstillfällen bedömdes som tillräckligt i den klass jag observerade. Redan vid 
tredje observationstillfället såg jag tydliga mönster i hur eleverna konstruerade sig, vilka 
olikheter mellan flickors och pojkars uttryckssätt som uppträdde tydligt och vid vilka 
händelser ett lugnt klassrum övergick till ett stökigt och surrigt klassrum, exempelvis då alla 
elever skulle resa sig från sina platser och lämna läxan i väskan i hallen. 
 
En av undersökningskategorierna i mitt observationsarbete, ”himla med ögonen”, fick jag 
stryka, eftersom jag inte kunde observera någon elev som gjorde detta, trots att jag tittade 
igenom det filmade materialet flera gånger för att upptäcka just detta. Det kan förklaras med 
att en god värdegrund färgade klassen och dess aktiviteter, vilket är av stor betydelse i arbetet 
med att skapa jämställdhet mellan flickor och pojkar. Vid ett tillfälle hade det förekommit en 
kränkning mot en elev då någon hade rotat igenom och kastat saker i hennes ryggsäck. Detta 
var andra gången detta inträffade och Lärare 1 markerade mycket tydligt att det som hade 
hänt var helt oacceptabelt och att skolan skulle gå vidare med att utreda händelserna. Med 
tydlig stämma och skarpt ordval upprepade Lärare 1 detta och fick medhåll av Lärare 2, vilket 
gav ett bra exempel på hur man arbetade med att omsätta värdegrundstanken i verkligheten. 
 
Att välja observation och intervju som metod för att få reda på hur eleverna konstruerade sig 
som svenskämneselever var en förutsättning för att samla ihop relevant data eftersom jag 
fokuserade på främst tal och kroppsspråk under talaktiva lektioner. Troligtvis hade jag fått 
andra resultat om jag hade observerat lektioner där eleverna satt tysta och skrev egna texter. 
Jag hade exempelvis inte erhållit lika mycket empiri gällande talet. Eventuellt hade jag också 
observerat andra nyanser och uttryck gällande kroppsspråket än vad som nu är fallet, och 
turtagningen hade förmodligen också fungerat annorlunda i klassrummet. Jag kan inte se hur 
någon annan undersökningsmetod hade kunnat förbättra undersökningen och tillhandahålla 
bättre empiri till analysen. De metoder jag valde, observation och intervju, passade bra för 
undersökningen då nya infallsvinklar och ny information tillkom och jag fick lägga till och ta 
bort undersökningskategorier allt eftersom undersökningen pågick, vilket är signifikativt för 
den här typen av ostrukturerad metod (Patel & Davidsson, 2011). Arbetet med att låta 
observationerna och analyserna av dessa leda arbetet vidare var en stimulerande process, då 
det ställde höga krav på mig som observatör att vara öppen för nya tolkningar. 
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Intervjuerna med de fyra eleverna gav ett större djup till undersökningen än vad jag hade 
förväntat mig. Att få sitta i enrum och höra eleverna själva berätta om svenskämnet och hur 
de själva och andra konstruerade sig som svenskämneselever var väldigt intressant. De 
filmade intervjuerna transkriberades i sin helhet med talspråk och pauser. Läsningen av 
intervjuerna i dialogform levandegjorde sedan eleverna i arbetet med att sammanställa och 
analysera både intervjuerna och de fem elevrollerna. Vissa tolkningar från observationerna 
bekräftades medan andra fick ett annat ljus över sig. I en liknande undersökning skulle jag 
förmodligen välja några fler intervjuer för min datainsamling för att få djupare empiri. 
Metodforskare rekommenderar dock att hålla nere antalet intervjuer för att lättare kunna 
hantera materialet (Trost, 2010) och menar också att man kan göra kvalitativa analyser även 
med en mindre mängd empiriskt material (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). De intervjuer 
jag genomförde bidrog med tillräcklig empiri för att komplettera observationerna, men fler 
intervjuer skulle ha kunnat bidra med en större närhet till eleverna, inte bara i form av deras 
egna svar utan också genom deras egna röster och deras eget språk. Den tidigare forskningen 
bekräftar att elever konstruerar sig på olika sätt och här i undersökningsresultatet har jag visat 
på hur de gjorde och vilka uttryckssätt de använde sig av. Intervjudelen går ett steg längre och 
låter elevernas egna röster berätta varför de gjorde som de gjorde, vilket fördjupar förståelsen 
för hela processen i elevernas socialisering. Sammantaget kan man säga att undersökningen 
har bidragit till pålitliga och bra svar på mina frågeställningar om hur eleverna konstruerar sig 
som svenskämneselever och vilka uttryckssätt de använder sig av, men att svaren eventuellt 
hade nyanserats något om intervjuerna hade varit fler. Dessutom kan det inte uteslutas att 
någon av eleverna identifierade sig som något annat än flicka eller pojke, även om varken jag 
eller klassens lärare uppfattade några indikationer på detta. Om så hade varit fallet hade jag 
behövt förhålla mig till detta och anpassa min frågeställning till att omfatta flera 
genuskonstruktioner. 
 

3.1	Fem	elevroller	
Utifrån observationerna har jag delat in eleverna i fem olika elevroller som presenteras och 
diskuteras nedan. 
 

3.1.1	Pratiga	pojkarna	
Merparten av pojkarna tillhörde kategorin pratiga pojkar. De räckte upp handen när de ville 
berätta och svara på frågor. De pratade gärna rakt ut då det var tillåtet och ibland även när 
någon annan pratade och tog på så sätt över diskussionen. De läste gärna högläsning – högt 
och tydligt. Tidigare nämndes ”tvåtredjedelsregeln” i Einarsson & Hultmans studie från 1980-
talet (1984, s. 82), vilken dels visar på fördelningen av lärarens taltid gentemot elevernas, dels 
på den återstående delen av taltiden i klassrummet där pojkarna tar 2/3 av tiden i anspråk och 
flickorna 1/3. Flera undersökningar visar samma resultat, det vill säga att pojkarna alltså har 
dubbelt så mycket taltid som flickorna. Min undersökning bekräftar detta, även om jag inte 
klockade elevernas taltid exakt under observationerna. Pojkarna tog plats på ett mer självklart 
sätt än flickorna och verkade inte alls se hinder för att prata högt i klassrummet. Bjerrum 



	 36	

Nielsen & Rudberg (1991) visar också exempel på att flickor oftast endast får korta 
kommentarer som respons av lärare när de berättar saker, medan pojkar får en reaktion på det 
de berättar i form av en fråga, vilket medför att ordet går tillbaka till dem. Även här verkar 
ovanstående regel gälla, pojkarna får i genomsnitt två lärarresponser på sina historier medan 
flickorna endast får en, vilket förstärker tanken att det är mer naturligt för pojkarna att ta plats 
än flickorna. 
 

3.1.2	Tysta	flickorna	
Merparten av flickorna tillhörde den här kategorin. De räckte upp handen när de ville berätta 
och svara på frågor. De viskade ibland mellan varandra, men pratade sällan rakt ut. De läste 
högläsning med mycket svag till medelstark röst. De här flickorna utmärkte sig inte på något 
sätt och de verkade inte heller reagera nämnvärt på att de pratiga pojkarna tog mer plats än 
dem. De tysta flickorna var svåra att upptäcka eftersom de var just tysta. I klassrummet lägger 
man oftast märke till händelser och beteenden som hörs och syns, men man missar lätt att 
reflektera över de elever som sitter tysta och stilla och inte utmärker sig. Så var fallet även i 
min undersökning eftersom flickorna i klassen inte heller verkade vara missnöjda med 
rollerna och rollernas uttryckssätt. Det är därför viktigt att i framtiden lägga märke till de 
elever som inte tar plats och utmärker sig för att kunna ge dem en arena att synas och höras. 
 
Strategin att tala tyst och viska kan ha flera orsaker. Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) 
menar att flickor agerar genom andra och att de är beroende av andras uppmärksamhet. Att 
viska och tissla och tassla är uttryckssätt för flickor att göra sig intressanta. Att tala eller viska 
nästan ohörbart är dessutom ett sätt att få andra att ägna lite mer uppmärksamhet åt dem för 
att verkligen få höra vad de säger. Uppmärksamhet genom självutplåning är också 
uppmärksamhet, menar Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). De hävdar också att flickor tidigt 
bygger intima relationer mellan varandra, helst två och två. De skapar privata sfärer där de 
bekräftar varandra som bästisar, vilket också innebär att andra flickor lämnas utanför deras 
tvåsamhet. Medan pojkarna sportar i lag väljer flickorna att leka tillsammans eller bara prata 
med varandra. Om flickorna ska leka i större grupper på rasten diskuterar de innan vem som 
ska göra vad med vem, hur det ska gå till och vem som bestämmer vad. Förberedelserna kan 
ta så lång tid så att rasten är över innan flickorna ens hunnit ut. Kanske ska de också hinna gå 
på toaletten, i par. Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) ger här en förklaring till hur flickors 
socialiseringsprocesser kan leda till att de har svårt att göra sina röster hörda i den större 
grupp som hela klassen utgör, eftersom de är så fokuserade på den förtroliga tvåsamheten. De 
pratar mer intimt, med lägre röster i mindre grupperingar nära varandra, till skillnad från 
pojkarna som behöver använda sin röst för att höras då de dels leker i större grupper och dels 
rör sig över större områden.  
 
Uppdelningen mellan pojkar och flickor gör att de mest socialiserar sig med varandra och på 
så sätt specialiserar sig inom sitt eget kön, och även om flickor och pojkar kan leka med 
varandra hemma är uppdelningen mellan könen tydlig på skolgården. Mellanstadieåldern är 
också den tid då flest barn föredrar att leka med barn av samma kön. Ett exempel är när en 
flicka kommer hem och berättar om skolans dåvarande jämställdhetsplan: ”På måndag, 
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onsdag och torsdag skall vi leka med pojkarna – men på tisdag och fredag har vi ledigt” 
(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991, s. 164). Även högre upp i åldrarna, under högstadie- och 
gymnasietiden, fortsätter tjejerna att ty sig till varandra i par eller mindre grupper och väljer 
gärna bort att agera och tala i offentliga sammanhang. De har helt enkelt inte tränat på det, 
utan överlåter den offentliga scenen till killarna, menar Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). 
 
Oavsett om man skiljer pojkar och flickor åt eller om de arbetar i könsblandade grupper eller i 
helklass tyder exemplen ovan på att flickors tystnad bör uppmärksammas och förutsättningar 
skapas för att de tysta flickorna ska få höras i klassrummet. Risken är annars att de tysta 
flickorna blir osynliga. Undersökningen visar flera exempel på flickor som knappt pratade alls 
och dessa flickor riskerar att bli dåligt förberedda för ett vuxenliv, där kvinnor förväntas ta 
plats och göra sina röster hörda. Gymnasietjejerna i Ambjörnssons (2004) studie hade svårt att 
ta plats eftersom de fostrats till att vara tysta och snälla och tillåta pojkarna att dominera under 
mellan- och högstadiet. Om elever förväntas ta plats och uttrycka sig verbalt måste de också 
ha fått träna på det från början av sin skoltid. 
 

3.1.3	Tysta	pojken		
På pojksidan skiljde sig en elev från de övriga pratglada pojkarna. Han ville inte delta i 
högläsningen av läxan, han ville ogärna svara på frågor och gick inte heller fram och skrev på 
tavlan när uppgiften handlade om detta. Vid det enskilda samtalet förvånade han mig mycket. 
Han pratade mycket och snabbt, både som svar på de frågor jag ställde och som egna 
kommentarer.  
Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) resonerar om pojkhierarki och om man som pojke inte får 
vara med i pojkgänget. De menar att pojkar ofta umgås i en kollektiv enhet med gemensamma 
normer och regler och om någon pojke utesluts ur kollektivet eller tillrättavisas sker det 
genom offentliga uppgörelser där en ledare definierar reglerna. Detta förutsätter då att alla 
pojkar är en del av kollektivet till att börja med. Den tysta pojken i min undersökning ger 
däremot inte sken av att någonsin ha varit det. Thorne (1993) beskriver pojkflickans motsats, 
som på engelska kallas ”sissy” och definieras som en pojke som är ”flickaktig” eller rent 
krasst en misslyckad mansperson. Inte heller den benämningen stämmer överens med 
undersökningens tysta pojke.  
 
Den tysta pojken satt bara mest stilla på sin plats – och var tyst. Under intervjun förklarade 
han att det alltid var några i klassen som tog mer plats och andra som inte fick utrymme att 
prata lika mycket. ”Fast jag bryr mig inte. För jag vill inte prata”, uttryckte han på frågan om 
hur han själv upplevde situationen. Han verkade bekymrad över stöket i klassen och berättade 
under intervjun att han upplevde en irritation över att andra elever hade så fruktansvärt svårt 
att sitta stilla på sina platser och vara tysta när Lärare 1 sa att de skulle vara det. Han berättade 
att han satt på sin plats när han skulle och var tyst när Lärare 1 pratade. ”Hur svårt kan det 
vara?”, menade han. 
 
Att inte tillhöra pojkkollektivet och inte behöva förhålla sig till ”pojkreglerna” eftersom man 
ändå inte förväntas följa dem kan innebära en lättnad för pojken ifråga. Han är därmed fri att 
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skapa sig en egen identitet. Intervjun med den tysta pojken visade att han strävade efter att 
vara en verkligt god svenskämneselev genom att lyssna och sitta stilla och göra som fröken 
sa, men han verkade inte uppfatta talet som ett sätt att visa detta på.  
 

3.1.4	Pratiga	flickan	
Undantaget från majoriteten av flickorna i klassen var den pratiga flickan. Hon räckte ibland 
upp handen när hon ville prata, men pratade också gärna rakt ut innan hon fått ordet. Hon 
svarade på frågor rakt ut när de andra eleverna räckte upp handen, vilket gjorde dem 
irriterade. Hon pratade högt och frågade saker om och om igen rakt ut om hon inte fick svar 
på en gång. Den här flickan tog plats och var inte rädd för att synas och höras. Att bryta mot 
könsnormen som tyst och snäll flicka gör man dock inte obemärkt. När Einarsson & Hultman 
talar om ”den dubbla dolda läroplanen” (1984, s. 77) menar de att det ibland finns olika 
spelregler som gäller för pojkar och flickor. Metaforen med spelregler syftar till att det verkar 
finnas två olika uppsättningar regler och riktlinjer för vad som är accepterat och önskvärt 
beteende beroende på om eleverna är pojkar eller flickor. Denna teori kan bekräftas i 
lektionsobservationerna, där eleverna själva var snabba att markera flickans beteende att ta 
ordet själv med ogillande, men inte pojkens när han gjorde samma sak. Hedlin (2010) 
bekräftar hur svårt det kan vara att bryta sig från de traditionella könsrollerna eftersom 
förväntningarna på oss styrs hårt av omvärlden: ”Vi är så väl inskolade i denna könsordning 
att den uppfattas som normal och naturlig. Den upprätthålls och bevaras därför av både 
kvinnor och män” (s. 15). Eftersom skolan och klassen är en relativt intensiv och sluten miljö 
kan det vara svårt att frångå den normen, menar Paechter (2006). Som flicka kan man riskera 
att uppfattas som konstig om man tar för mycket plats och frångår flicknormen. 
 
Karlsson (2003) påpekar att man i sammanhang där man pratar om gränsöverskridande 
beteende benämner en flicka som frångår det typiska flickbeteendet som en ”pojkflicka”. 
Begreppet i sig är intressant eftersom dess motsvarighet, ”flickpojke”, inte ens finns i det 
svenska språket. Att vara en flicka som inte beter sig som en typisk flicka verkar kräva en 
egen benämning. Att vara en flicka som kavat pratar rakt ut, avbryter och ifrågasätter, lite som 
Pippi Långstrump, skulle kunna vara nog för att kallas pojkflicka. Den pratiga flickan i 
undersökningen använder de redskap hon har för att konstruera sig för att passa in i 
omvärlden, och verkar inte reflektera över om redskapen verkar vara anpassade eller menade 
för flickor eller för pojkar. Hon tar vad hon har och agerar och provar sig fram utifrån hur hon 
sett att andra använder sina redskap. Om den här flickan ibland uppfattades som pratig och 
stökig kan det har berott på att reglerna varierade från situation till situation och att hon hade 
svårt att veta vad som gällde, men det kan också vara så att drivkraften i hennes sätt var en 
vilja att visa sig från sin bästa sida som svenskämneselev.  
 

3.1.5	Hjälpläraren	 	
En hjälplärare kan enligt Odenbring (2014) definieras som den elev som gör uppgifter som 
vanligtvis läraren gör; plockar fram, städar eller assisterar vid samlingar. Att bli hjälplärare 
kan vara en typ av belöning för att man som elev varit snäll och duktig, men elever antar 
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också rollen som hjälplärare på eget bevåg. De duktiga flickorna får ofta rollen som 
hjälplärare, där de förväntas hålla lite ordning på klasskamraterna och vara goda förebilder 
(Olofsson, 2007). Wernersson (1977) menade också att det oftast var flickor som var 
välvilligt inställda till skolan och mer hjälpsamma än andra som blev hjälplärare. 
 
Olofsson (2007) beskriver att rollen som hjälplärare oftast är en flicka, eftersom det är mer 
utmärkande drag för flickor att tålmodigt kunna vänta på sin tur, ta mer ansvar och skapa och 
upprätthålla ordning. I den här klassen utmärkte sig pojkarna genom att verka ha lätt för 
uppgifterna och vara snabbt klara med arbetet just under svensklektionerna, varför det också 
var en av de pratiga pojkarna som både fick och tog rollen som hjälplärare. Han högläste 
mycket bra med hög röst och tydligt uttal. Han räckte ofta upp handen, men pratade också en 
del rakt ut då han vill berätta eller säga det rätta svaret. Han hann säga före Lärare 1 vilka 
sidor eleverna hade i läxa eller hur lång tid det var kvar på passet. Han hjälpte gärna andra 
elever när de behövde hjälp. Intressant nog verkade han inte uppfatta sig själv som speciellt 
framträdande eller hjälpsam, eftersom han under intervjun svarar ”nej” på frågan om han 
brukar hjälpa andra elever som behöver hjälp, vilket motsägs av observationerna, där han var 
den som oftast hjälpte andra elever med uppgifter eller att hitta rätt i läsningen. Hirdman 
(2003) talar om en historisk förpliktelse som innebär att mannen ska ta hand om och skydda 
kvinnan, han ska sörja för hennes välmående och hjälpa henne där det behövs. Kanske ligger 
detta som grund till den sociala konstruktionen av manligt genus. Odenbring (2014) visar på 
exempel där även pojkar agerar hjälpfröknar och i de fallen handlar det om pojkar som är 
äldre och populära i gruppen. Man kan tänka sig att rollen som hjälplärare då ger en viss 
status. 
 

3.2	Lärarens	roll	
Ett beteende som uppfattas på ett sätt för en elev kan uppfattas som uttryck för något helt 
annan för en annan elev. Också lärare har olika tolkningar av elevers beteenden och även om 
min undersökning utgår från elevernas egna uttryckssätt kan man inte helt bortse från lärarnas 
inflytande i klassrummet. Holm (2008) visar i sin studie att lärare tyckte att flickorna var 
mognare och lyssnade bättre än pojkarna och att pojkarna hade svårare att ta ansvar och var 
stökigare än flickorna. Däremot uppfattades flickorna som tysta och tråkiga när de inte bidrog 
i klassen samtidigt som man talade om dem som problematiska om de avvek från sitt 
anpassande beteende. De utagerande pojkarna ansågs å andra sidan vara framåt och charmiga. 
De lägre förväntningarna på pojkarna bidrog till att pojkarna uppfattades överraska positivt i 
större utsträckning än flickorna, som hade högre förväntningar på sig och verkade ha närmare 
till misslyckande, oavsett om de höll sig till sina förväntade roller eller om de avvek från dem. 
Här kan man fundera över Vilmers och Vincents ovilja eller oförmåga att följa regler (se 
avsnitt 2.2.5), vilket kan vara ett uttryck för trots och maktdemonstration eller ett sätt att visa 
utforskarlust och förmåga till kritiskt tänkande. Förmodligen görs det olika tolkningar av 
olika personer i det här fallet såväl som i andra fall. Davies (2003) går så långt som att påstå 
att pojkars destruktiva beteende ibland tolkas av lärare som ett uttryck för utvecklad 
kreativitet eller konstnärssnille och menar dessutom att skolan är utformad för att passa pojkar 
bättre än flickor. Även Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) visar exempel på att personal, i det 
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här fallet i förskolan, upplevde de relationsbyggande flickorna som klängiga och 
osjälvständiga när de valde att umgås med de vuxna. Pojkarna däremot uppfattades av 
personalen som intressanta och självständiga individer som utforskade omgivningen.  
 
Karlsson (2003) lyfter fram en annan aspekt från lärares samtal, nämligen att flickorna måste 
stöttas för att komma till tals i klassrummet. De har alltså inget naturligt forum där de hörs 
och talar naturligt, utan de måste kompenseras på grund av sitt kön. Odenbring (2014) visar 
ett exempel på en kvinnlig lärare som uttryckte irritation över en flicka som tagit på sig rollen 
som hjälplärare, och ville hjälpa till att kasta papper och släcka lampan i klassrummet. 
Läraren uppskattade inte flickans hjälpsamhet, utan menade att flickan hade ett kontrollbehov. 
Odenbring (2014) menar vidare att det är viktigt att reflektera över och kritiskt granska hur 
rådande hegemoni påverkar oss som lärare för att bli medvetna om hur vi själva faktiskt 
bemöter flickor och pojkar. Vi måste också arbeta med att förändra vår syn och våra 
handlingar där det behövs. Hedlin (2010) redogör för hur personalen på två förskolor filmade 
samspelet mellan personal och barn för att se mönster i sitt eget agerande. Själva var de 
övertygade om att de behandlade flickor och pojkar helt lika, men det filmade materialet 
visade annat. Flickorna fick träna språk och hänsynstagande, medan pojkarna fick fler 
förmaningar och negativa kommentarer. Flickorna fick bli hjälpfröknar när pojkarna var 
stökiga och pojkarna fick bli ledare. Detta trots att personalen var medveten om att samspelet 
filmades. 
 

3.3	Att	tänka	på	
Under arbetet med uppsatsen har jag lagt märke till att den största delen forskningslitteratur 
som handlar om kön och konstruktion av genus är skrivna av kvinnor, åtminstone den som jag 
har använt mig av. Jag har valt litteratur efter relevanta sökord och upptäckt mönster i 
litteratur som andra ofta refererar till. Jag kan då inte låta bli att undra över om forskningen 
om genus måhända är färgad utifrån ett kvinnligt perspektiv och om forskningen skulle visa 
andra urval och forskningresultat om det var fler män som forskade om genus. Hedlin (2010) 
påpekar att böcker skrivna av kvinnor brukade kallas kvinnolitteratur i motsats till böcker 
skrivna av män, som kort och gott kallats litteratur. Benämningen antyder att kvinnolitteratur 
kanske inte bara är skriven av kvinnor utan också vänder sig till främst kvinnor och kanske 
inte är så intressanta för män. Det vore olyckligt eftersom vi alla är bärare av redskapen som 
kan skapa ett mer jämställt samhälle, och det borde vara angeläget för både män och kvinnor 
att se till att de redskapen används.  
 
Thorne (1993) problematiserar diskursen om snälla flickor och tuffa pojkar och visar på flera 
exempel i sin forskning där detta faktiskt inte stämmer. Hon menar att man som undersökare 
tenderar att fokusera på de exempel som bekräftar tesen, medan det ofta finns goda exempel 
som inte passar in de roller som man definierat. Istället för att betrakta flickkultur och 
pojkkultur som fakta som cementerar könsrollerna borde vi se olikheterna som socialt 
konstruerade, där vi också har möjlighet att konstruera om dem, fortsätter hon. En stor 
utmaning med sådana här undersökningar är att förhålla sig objektiv till det man har 
observerat och inte tolka in saker som man faktiskt inte har sett eller hört. Egna värderingar 
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och förutfattade meningar får inte färga av sig på resultatet, utan där måste undersökaren vara 
noga med att kunna styrka det som redovisas med fakta. McCormarck Steinmetz (1993) 
menar att det som observatör är svårt att helt uppfylla objektivitetskravet, eftersom man trots 
allt gör ett urval av det man sett och hört och väljer att notera just detta, men att det är viktigt 
att vara medveten om sina egna förutfattade meningar för att kunna observera detaljerat utan 
att färgas av dem.  
 

3.4	Slutsats	
Varför är det då viktigt att undersöka hur pojkar och flickor konstruerar sig som 
svenskämneselever i klassrummet och vilka uttryckssätt de använder sig av? Vilken nytta gör 
den här undersökningen? Min förhoppning är att undersökningen bidrar med kunskap om på 
vilket sätt elever tar plats i klassrummet under svensklektionerna, medvetandegör läsaren om 
skillnaden mellan pojkars och flickors uttryckssätt och leder till ökade insatser för 
jämställdhet i klassrummen. Jalmert (2007) menar att man först måste bli medveten om den 
rådande könsmaktsordningen för att kunna ifrågasätta den och erbjuda alternativ till den. 
Även Tegnér framhäver betydelsen av att bli medveten om hur sociala konstruktioner görs. 
”Det betydelsefulla med ett socialkonstruktionistiskt synsätt är sålunda inte i första hand att vi 
kan identifiera olika grupper och kategorier utan att vi ges redskap till att förstå hur dessa 
grupperingar och kategoriseringar görs” (2007, s. 134). 
 
I Ambjörnssons studie från 2004 visade det sig att Hannas tidigare skolgång hade fostrat 
henne in i en passiv roll där hon upplevde svårigheter att leva upp till kraven på att vara en 
aktiv elev som skulle synas, höras, ta plats och våga uttrycka sig verbalt i gymnasiet. En 
viktig slutsats i avhandlingen är att flickor riskerar att få lägre betyg i gymnasiet eftersom de 
har fostrats att foga sig och vara tysta när pojkarna tar plats i grundskolan, och i gymnasiet 
premieras elever som kan ta plats och visa utvecklad verbal förmåga. Såhär skriver 
Ambjörnsson (2004) om Hanna: 
  

Hon berättar att hon kom till gymnasiet från en väldigt bråkig högstadieklass. 
Killarna bara skrek och levde rövare hela tiden, som hon säger. Själv var hon 
tyst. Hon upplevde sig som ganska utanför och annorlunda. ”I den här klassen 
ska man plötsligt prata en massa”, förklarar hon och blänger nästan ilsket på 
bandspelaren framför sig. ”Här är det skillnad för här ska man vara så väldigt 
verbal och kunna prata känslor. Och hur gör man det då?” undrar hon retoriskt 
och tittar uppfordrande på mig. ”Och dom pratar nästan bara snälla känslor, mer 
än ilskna. Och jag är fortfarande tyst. De andra vet nog inte hur arg jag kan bli” 
(Ambjörnsson, 2004, s. 77). 

 
Exemplet ovan visar hur konsekvenserna kan bli om skolan inte skapar förutsättningar för alla 
att få synas och höras på samma villkor. Olofsson (2007) resonerar om att vuxna bör lyfta 
fram pojkars och flickors olikheter och korsbefrukta dem med varandra. Istället för att beröva 
pojkar deras självständighet och flickor deras omvårdnadsdrag bör vi uppmuntra mod och 
självförtroende hos flickorna och bereda plats för pojkar att utveckla sitt känslospråk och ge 
dem mer närhet. ”Vi ska tillföra och inte ta ifrån. Det bör vara utgångspunkten när vi utformar 
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vårt arbetssätt inom den genusmedvetna pedagogiken” (Olofsson, 2007, s. 59). Vi behöver bli 
medvetna om vilka olika förväntningar vi har på oss själva och andra och vilka olika 
egenskaper vi tillskrivs beroende på om vi är flickor eller pojkar, kvinnor eller män. Först då 
kan vi förändra den rådande hegemonin, menar Odenbring (2014). Butler (2007) hävdar att 
medvetenheten om de olika diskursiva uttrycken för vad ett bestämt genus är möjliggör att 
man kan plocka upp de delar man själv önskar för att omformulera definitionen av genus. 
”Det enda som återstår är att ta upp verktygen på den plats där de ligger, och det som gör det 
möjligt att ’ta upp dem’ är att de ligger där” (Butler, 2007, s. 227).  

	

3.5	Rekommendationer	till	fortsatt	arbete	
Olofsson (2007) resonerar kring huruvida man får flest vinnare i jämställdhetsarbetet genom 
att arbeta med rena flick- och pojkgrupper jämfört med könsblandade grupper. En första 
rekommendation är att låta flickor och pojkar få arbeta i enkönade grupper, eftersom man då 
kan ge varje grupp fullt fokus på att utveckla de egenskaper de behöver och träna på dessa så 
att eleverna sedan kan ta med sig den erfarenheten tillbaka in i den könsblandade gruppen. 
Olofsson (2007) beskriver det som att uppmuntra flickor att busa mer eller prata mer i en 
könsblandad grupp för att träna på att ta plats troligtvis skulle leda till att även pojkarna skulle 
busa mer och ta ännu mer plats, jämfört med om flickorna skulle få samma direktiv i en grupp 
med bara flickor, då de skulle få mer utrymme att träna på att ta plats utifrån samma 
utgångsläge i gruppen. Dock framhäver hon att man bör beakta diskrimineringslagen och ha 
fullgoda skäl för varför man väljer att uppdela verksamheten i flick- och pojkgrupper. 
 
En andra rekommendation är att skaka om i verktygslådan och prova olika metoder för att ge 
både pojkar och flickor tillgång till och kunskap om fler redskap och uttryckssätt för att 
konstruera sig som svenskämneselever och människor. Ett första steg till förändring är att bli 
medveten om hur det faktiskt är. Odenbring (2014) rekommenderar alla som arbetar i skolan 
att reflektera över hur det ser ut i den egna verksamheten, exempelvis vilka villkor som gäller 
för pojkar respektive flickor, hur över- och underordning skapas och hur man utmanar de 
traditionella föreställningarna. Jag avslutar med ett citat som beskriver hur förväntningar på 
att vara och bete sig på ett visst sätt kan bidra till att vi människor axlar roller som vi inte vill 
ha. Min förhoppning är att alla barn ska få leva som de själva vill och uttrycka sig på det sätt 
som passar dem bäst, oavsett om de är pojkar eller flickor.  
 

For every girl who is tired of acting weak when she is strong, there is a boy who 
is tired of appearing strong when he feels vulnerable. For every girl who is tired 
of people not trusting her intelligence, there is a boy who is burdened with the 
constant expectation of knowing everything. For every girl who is tired of being 
over-sensitive, there is a boy who is denied the right to be gentle and weep. For 
every girl who is called unfeminine when she competes, there is a boy for whom 
competition is the only way to prove his masculinity (Odenberg, 2014, s. 9)*. 

 

*Odenberg refererar till en plats som inte längre är sökbar på sidan www.jamstallt.se.
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