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Sammanfattning 

Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om genus. Syftet med uppsatsen är att undersöka om 
och hur könsrollerna stärks i interaktionen mellan pedagog och elev samt även om detta är 
något märkbart elever sinsemellan i grundskolans yngre åldrar.  
Uppsatsen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, men jag har även valt att beröra 
och presentera ett biologiskt perspektiv. Detta i jämförande syfte, för att skänka min studie en 
djupare förståelse i ämnet.  

Mina tre frågeställningar är: Bemöter pedagogen eleverna olika, beroende på om det är en pojke 
eller flicka? Här undersöks även vilket talutrymme flickor respektive pojkar får i klassrummet. 
Bär eleverna på föreställningar om vad som anses vara ”manligt” eller ”kvinnligt”? Medier är 
en stor del av vår vardag. Är detta något som framträder i elevernas vanor och hur kan man i 
så fall tolka detta i relation till eventuella föreställningar? 
 
För att undersöka dessa frågeställningar har jag valt att genomföra en observation samt tio 
stycken semistrukturerade intervjuer med elever ur årskurs två på en kommunal skola i södra 
Stockholm.  
I min undersökning så framgår det att pedagogens bemötande har en central roll när det gäller 
konstruktionen av könsroller. Likaså diskuterar jag mediers påverkan i denna process och 
utifrån mina intervjuer analyserar jag hur dessa mediers inflytande påverkar elevernas 
föreställningar om manligt och kvinnligt. Under min studie har jag haft en rad teorier i åtanke, 
bland annat har jag valt att lägga stor vikt vid Judith Butlers teorier om den heterosexuella 
matrisen samt Anja Hirdmans välskrivna verk där begreppet homosociala band blir centralt. I 
min undersökning så framgår även ett uppmärksammande av de rådande normer och 
maktsystem som råder i samhället och därmed även i skolan.    
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1. Inledning 

Titeln på min uppsats är tagen och omkonstruerad från Simone De Beauvoirs1 citat: ”Man föds 
inte till kvinna, man blir det.” från boken Det andra könet. Min tanke med omkonstruktionen är 
att väcka funderingar kring vårt språk. Ordet ”man” kan ha två väldigt olika innebörder 
beroende på situationen. ”Man gör något” är ett uttryck i vårt vardagliga språk som ofta 
används. Likaså säger vi att: ”Där går en man och en kvinna”, där ordet får en helt annan 
betydelse. Jag tar mig friheten att ”misstolka” Simone De Beauvoirs utdrag, eller med andra ord 
den svenska översättningen, med att innebörden i ordet ”man” är synonymt med ”herre”. För att 
komplicera till det ännu mer så har jag därefter valt att byta plats på orden ”kvinna” och ”man” i 
citatet. Detta gör jag för att ifrågasätta varför vi ens ska använda oss av ordet ”man” i den 
betydelsen som det har i citatet? Svaret jag själv får är att språket är konstruerat i en 
mansdominerad tid. För det andra så vill jag belysa det faktum att vi inte ens tänker på hur ofta 
vi använder ordet ”man”, men det finns samtidigt inga alternativ. Kanske kommer det en tid då 
ett nytt ord kommer till bruk, men den tiden känns mycket avlägsen. 
 
Sällan har jag upplevt hur ett ämne kan väcka en sådan livlig diskussion, som den ständigt 
aktuella genusfrågan gör. Dessa debatter har jag flertalet gånger befunnit mig mitt i, på fritiden 
så väl som i skolan. De mer eller mindre aktiva samtalen har väckt både glädje och frustation 
inom mig, vilket jag vågar påstå har kunnat beskådas även hos övriga deltagare. Just debatten 
kring hur omgivningens bemötande påverkar eller saknar betydelse för skapandet av könsroller 
anser jag vara en av de livligaste inom ämnet. Skilda åsikter skapar grupperingar med starka 
avgränsningar. Sammanhållningen inom dessa grupper blir väldigt stark på kort tid och den 
binder samman människor som inte tidigare har möts. Just denna klara uppdelning mellan 
differentierade åsikter ligger till grund till varför debatten ofta blir så stark och känslosam. Det 
är som sagt ett ämne som väcker känslor hos många människor och det är just därför jag finner 
det så intressant.   

Om en person väljer ord som: ”vilken liten prinsessa” till en flicka eller: ”vilken 
liten tuffing” till en pojke, som båda är så pass små att de ligger i barnvagn, är det då något som 
redan där påverkar barnets sätt att vara i framtiden? Vissa menar att så är fallet medan en del 
viftar bort tankegången som en ren reflex. De som anser att bemötandet har betydelse 
instämmer säkerligen med tankegången att våra handlingars konsekvenser blir en bidragande 
faktor till uppkomsten av olika könsroller. Med andra ord, att vi identifierar oss själva som 
antingen man eller kvinna.2 Andra anser troligen att barnet föds med vad som anses vara en 
pojkes egenskaper med hjälp utav det medfödda testosteronet. Likaså att en flickas hjärna 

                                                        
1 1908-1946. Fransk filosof som var en av de viktigaste inom den franska varianten av 
existentialismen. Hon skrev boken ”Det andra könet” 1949 vilket ses som ett av hennes största 
verk och handlar om kvinnans tillvaro. www.ne.se 9 maj 2011. 
2 Fanny Ambjörnsson: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
(Stockholm: Ordfront förlag. 2003), s. 12. 
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automatiskt utvecklas så att hon får ett hormonpåslag efter puberteten, vilket får henne att 
inrikta sig på att bli mamma och vårda barnet.3 
Den senare tankegången kan säkert av många, inklusive utav mig själv, ses som en 
gammalmodig tankegång. Trots att detta är en relativt ny forskning så motsätter jag mig dess 
påstående då jag anser att vi hela tiden bemöts av saker omkring oss som särskiljer könsrollerna 
åt. Med den precis nämnda mening så kan säkert läsaren klart förstå åt vilken av de två 
tankegångarna mina egna åsikter lutar.      
 
Vi lever idag i ett samhälle där vi hela tiden bemöts utav olika medier i form av tidningar, 
internet, tv, tv-spel, filmer, böcker osv. Detta innebär att vi både medvetet och omedvetet 
mottager dess budskap. Tidigare kurser har under min skolgång givit mig ett kritiskt synsätt mot 
budskapet som dessa medier förmedlar när det gäller genus. Då jag anser att vi idag lever i ett 
mediesamhälle så tror jag att det oändliga flöde av information som dessa medier förmedlar 
påverkar oss som lever i samhället, barn såsom vuxna. Om det då påverkar oss som lever i 
samhället så påverkar det med stor säkerhet vilka intryck vi bär med oss samt våra åsikter kring 
vad som anses vara "manligt" och "kvinnligt". Dessa åsikter och intryck är sedan något som 
både barn och vuxna ta med sig in i skolans värld, vilket då alltså kan resultera i att skolan 
riskerar att förstärka könsrollerna. Detta är en stor beståndsdel i mitt beslut när det gäller val 
utav ämne för min uppsats, då jag anser att genus aktualiseras mer och mer i takt med att 
medierna tar allt större plats i vår vardag. 
 
  

                                                        
3 Annica Dahlström: Könet sitter i hjärnan. (Göteborg: Corpus-Gullers), 2007, s. 55.  



 4 

2. Bakgrund 

I den nya läroplanen finns ett stycke att utläsa som är högst relevant för min uppsats. 
Meningarna i utdraget innefattar tydligt vad jag har försökt sätta fingret på i föregående 
inledningsstycke:  
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet.4  

  
Det långa utdraget är enligt mig för viktigt för att enbart göra urval i från, då det kommer prägla 
stora delar utav resterande text. Man kan tydligt se hur läroplanen är skriven utifrån en 
socialkonstruktionistiskt perspektiv när det gäller genus, då de bland annat nämner hur 
behandling och förväntningar på pojkar och flickor är betydande för hur könsroller skapas för 
eleverna. Utdraget är ingen nyskriven text utan stod även med i den föregående läroplanen som 
alltså författades för många år sedan, nämligen 1994. Frågan är då om skolans uppdrag, när det 
gäller arbetet mot könsmönster, har givit något resultat på alla dessa år? Jag tycker det i varje 
fall kan konstateras att ämnet är högst aktuellt då formuleringen ser likadan ut idag. Man får 
känslan av att arbetet med könsroller kommer att fortgå på obestämd tid. Detta på grund av att 
vi i dagens samhälle, trots så många år av strävan, ännu inte har lyckats åstadkomma en 
jämlikhet mellan könen på alla plan, bland annat på arbetsmarknaden. 

2.1 Makt 

Just när ordet arbetsmarknad nämns så ligger det nära till hands att nämna ett begrepp som 
många gånger förknippas tillsammans med genus, nämligen makt. År 2010 så var åtta av tio 
personer män i Sveriges aktiebolag. VD:ar för bolagen dominerades klart hos männen, då 
mindre än 15 % var kvinnor5, vilket tydligt påvisar att genus kan kopplas till makt.  
 

                                                        
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Lgr 11, 
(Stockholm, 2011), s. 5.  
5 www.ne.se 19 april 2011 
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Samma år så skrevs det att jämlikhet mellan könen på chefspositionerna inom staten kommer att 
uppnås först år 2017 om samma trend håller i sig.6  Liknande förhållanden verkar existerar inom 
skolans värld där forskning påvisar att pojkar gynnas i undervisningssituationer där både könen 
deltar, genom att de får mer uppmärksamhet och större utrymme att föra sin talan.7 Även här 
förs mina tankar till genus och makt med tanke på att om pojkarna tar störst plats i skolan så kan 
det ses som en maktfördelning i klassrummet, där pojkarna har övertaget. Skolan har en plikt att 
eftersträva en likvärdig utbildning för alla, vilket alltså innebär att flickor och pojkar ska få lika 
stora möjligheter till att kunna få föra sin talan. Som jag nyligen författat så ser inte skolan ut så 
idag, utan flickor hamnar i skymundan för pojkarna. Här har skolan ett stort ansvar och ett lika 
stort arbete framför sig för att denna jämlikhet och likvärdighet ska efterlevas. 

En annan maktfaktor i samhället är de olika medierna vi dagligen möter. På tv:n 
kan vi se olika debattprogram om exempelvis genus, debatterat utav både politiker och övriga. 
Eller så kan vi byta kanal där program och reklam genom sina bilder förmedlar kvinnor och 
mäns olika sätt att agera och se ut. När vi går och handlar kan vi skymta omslaget på tidningar 
som ger oss en bild av hur vi förväntas vara. Dator och tv-spel är en väldigt stor marknad, som 
innehåller bilder som förmedlas till unga barn, vilka omedvetet påverkas av detta flöde.  
 

2.2 Skillnader mellan könen? 

 
Det finns dem som anser att könen skiljer sig på grund utav de biologiska skillnaderna, som i 
sin tur skänker oss vissa specifika egenskaper, beroende på om vi är man eller kvinna. Å andra 
sidan så finns det personer som menar att vi är lika varandra, men att omgivande förhållanden 
skapar ett särskiljande mellan könen.8 Här ser vi en tydlig åsiktsbrytare vilket gör debatten kring 
genus ständigt aktuell och livlig.  
 
Hänger det på något sätt samman att pojkar får mer uppmärksamhet i skolan än flickor, med den 
snedfördelade arbetsmarknaden som förmodligen fortlever från en förlegad tid där mannen var 
den som skulle jobba, medan kvinnan skulle sköta hushållet? Eller förmedlar olika medier en 
bild utav oss människor, så att den får oss att agera på ett förväntat sätt beroende på kön? Eller 
är de biologiska skillnaderna något som redan från början särskiljer kvinnan och mannens 
egenskaper åt? För att begränsa min fokus, så kommer min uppsats syfte bli att undersöka hur 
differentierade könsrollerna påverkas av sociala och kulturella förhållanden. Självklart kommer 
jag även inkludera vissa teorier kring att biologiska skillnader påverkar könets egenskaper, men 
detta mer i ett jämförande syfte.  

                                                        
6 www.ne.se 19 april 2011. 
7 Inga Wernersson, Genusperspektiv på pedagogik. (2006) s. 43 www.gu.se, 19 april 2011. 
8 Ambjörnsson, s. 268.  
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3. Tidigare studier 

3.1 Socialkonstruktionistiskt genus 

3.1.1 Fanny Ambjörnsson 

Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling behandlar teorin om hur genus konstrueras och hon 
lägger fokus på denna process hos tjejer i tonårsåldern. För att undersöka detta så har hon 
använt sig utav en antropologisk fältstudie, där hon kopplar klass, etnicitet och sexualitet som 
beståndsdelar till själva konkretiseringen utav genus. Ambjörnsson använder sig utav ett 
poststrukturalistiskt perspektiv och utgår bland annat från Judith Butlers teorier kring den 
heterosexuella matrisen, vilken jag senare i min text kommer att förklara. De personer som ingår 
i undersökningen är tjejer från en samhällsvetenskaplig linje samt tjejer som går barn och 
fritidsprogrammet. Här framgår det en stor konstrast mellan elevernas utseende och deras sätt att 
agera på, beroende på vilket program de går. Det är dessa konstruktioner som Ambjörnsson 
lägger vikt vid i sin studie kring genus.9 Just konstruktionen av genus är högst relevant för min 
uppsats, särskilt när den pågår i skolans värld. Ambjörnsson skriver om normalitet, alltså att 
man ska efterleva den norm som existerar i samhället, där skolan inkluderas för att slippa vara 
avvikande. Bland annat så nämner Ambjörnsson om hur dessa tjejer på olika sätt, genom denna 
norm, gör kroppen och därmed sig själv kvinnlig. Jag finner denna konstruktion intressant, då 
jag tror att den sker på liknande vis i yngre åldrar. Jag menar inte att barn rakar sina ben eller 
liknande, men istället agerar på vissa sätt beroende på om det är en pojke eller flicka. Därmed så 
blir Ambjörnssons avhandling, med sina analyser, ett gott redskap för mina egna.   

3.1.2 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich och Jeanette Hägerström 

Skolverket tar upp hur lärare bemöter pojkar och flickor olika, vilket påverkar elevernas villkor. 
Tidigare så var könsmönstren tydligare då pojkar fostrades till pojkar och flickor till flickor, 
genom att eleverna fick en differentierad undervisning. I dagens samhälle så sker 
genuskonstruktionen omedvetet och går inte att utläsa i några styrdokument. Det är däremot 
ingjutet i skolans praktik och ”lever kvar i väggarna” sedan förr. Pojkar får idag mer 
uppmärksamhet än flickor, dels genom att de får fler tillsägningar men samtidigt så är lärare mer 
tillåtande gentemot pojkar än flickor. Skolverket tar även upp att skolframgångarna skiljer sig 
mellan pojkar och flickor, där de sammankopplar detta med klass, kön och etnicitet i rapporten. 
                                                        
9 Ambjörnsson.  
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De nämner hur flickor har dragit ifrån killar kunskapsmässigt i så kallade ”tjejämnen” som 
exempelvis religion. I så kallade ”killämnen” som matematik där pojkar har haft bättre resultat 
så är kunskapsavståndet i stort sett intaget och ibland så har flickorna till och med gått förbi 
killarna. Forskning från Skolverket pekar även på hur pedagoger i skolan bemöter elever på 
olika sätt beroende på om det är en flicka eller pojke. Skolkulturen och elevernas egna 
förväntningar på sig själva leder till att maskulina och feminina mallar skapas hos eleverna.10  

3.1.3 Inga Wernersson 

Wernersson skriver om den pedagogiska forskningens uppgift, nämligen att undersöka om de 
uppsatta målen för institutionerna efterlevs. Om inte, så ska det undersökas varför inte detta 
sker. Ett av målen för skolorna är att arbeta för en jämställdhet, något som idag inte är uppnått. 
Olika grunder till detta framförs i texten, som bland annat påverkan av olika begåvningar, 
prestationer, uppfostran med mera. Wernerssons avhandling riktar däribland analysljuset emot 
undervisningens betydelse, nämligen hur interaktionen mellan pedagog och elev konstruerar 
genus, men tillägger även att fokus nu riktas mer till betydelsen av elevernas möten sinsemellan. 
Detta grundar sig i att undervisningen har gått till att bli mer individorienterad än lärarstyrd, där 
pedagogens roll alltså har blivit mindre central.11 Genom att genus konstrueras så bortses många 
gånger det biologiska perspektivet och det finns entydig forskning som påvisar att det inte går 
att förklara kvinnor och mäns olika yrkes- och utbildningsval skulle bero på några konkreta 
skillnader i hjärnan. Istället har kvinnor och män lika stor förmåga, men genom sociala 
genuskonstruktioner så används förmågorna och kunskaperna på olika sätt. Denna sociala 
konstruktion har fått effekten att flickor bli mer brett analytiska, medan pojkar specialiserar sig 
på mer specifika ämnen.12 Detta beror antagligen på ett differentierat bemötande hos pojkar och 
flickor vilket alltså blir väsentligt att nämna i samband med skolans styrdokument som jag berör 
i bakgrundsavsnittet. Där går det att utläsa att skolan ska motverka traditionella könsmönster, 
vilket innebär att författarinnans text skänker en hög relevans för mitt kommande arbete.     
 
Författaren tar även upp ett intressant avsnitt om särundervisning, alltså enkönad undervisning 
som av många ses som något förlegat. Men röster har höjts om att denna undervisningsform ska 
testas för att främja en jämlikhet, då det ska gynna flickors skolsituation genom att de får 
möjlighet till att få pröva olika sociala positioner som killar ofta beslagtar. Likaså öppnas det 
möjligheter till ett mycket större talutrymme för individerna. Detta har samtidigt bemötts av 
motstånd, då egenskaperna som förvärvas inom dessa enkönade grupper inte kan nyttjas i 
sammanslagna grupper.13 

                                                        
10 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich & Jeanette Hägerström. Likvärdighet i en 
skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning. (Skolverket, Stockholm: 2002).  
11 Wernersson s, 43f. 26 april 2011.   
12 Ibid., s. 22f. 
13 Ibid., s. 31f. 
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3.1.4. Judith Butler 

I Judith Butlers komplicerade bok Genustrubbel14 så presenterar hon en teori där hon diskuterar 
även könet som en konstruktion, alltså inte enbart genus. Vanligen så anser många att kön är det 
medfödda, rent kroppsliga som vi inte kan göra något åt, vilket efterföljs av genus, alltså den 
kulturella och språkliga konstruktionen. Genus blir med andra ord det sekundära, som ”ristas in” 
på våra biologiska kroppar. Butler däremot, ifrågasätter detta medfödda och orubbliga kön. Hon 
menar på, att vår kropp bestäms utav olika begränsningar som beror på vår så kallade 
verklighet, där våra förväntningar, värderingar och språk inkluderas. Butler anser att det inte går 
att göra en sådan stark åtskillnad mellan genus och kön, eftersom vi omöjligt kan ha en bild av 
det naturliga och biologiska könet utan att detta redan är påverkat av kulturella 
genuskonstruktioner. Bara en sådan sak som att vi delar upp det biologiska könet i man och 
kvinna, redan vid födseln, är bevis på detta eftersom dessa två redan är präglade av 
genuskonstruktioner i samhället och därmed vissa föreställningar. Vi är alltså begränsade av vår 
egen verklighet.15 Dessa föreställningar om man och kvinna, att dessa två kön är de enda 
naturliga, är en effekt av vad Butler kallar den heterosexuella matrisen, vilket jag kommer att 
återkomma till under avsnittet med teoretiska utgångspunkter.  

3.2 Mediers påverkan 

3.2.1 Anja Hirdman 

Anja Hirdman16 framlägger att konstruktionen utav femininet och maskulinitet i högsta grad 
påverkas av medier. Avhandlingen tar upp effekten av hur medier presenterar mannen och 
kvinnan. Hirdman menar på att medier lägger tyngd vid vissa beteenden som ses som ideal, 
vilket skapar en normativ bild av manligt och kvinnligt. Dessa ideal och bilder som medierna 
förmedlar bygger i sin tur på de aktuella genuskonstruktionerna som existerar i samhället.  
Här blir alltså effekten av de budskap som medier förmedlar, att de redan befintliga könsrollerna 
förstärks. Hirdman fortsätter och förklarar hur veckotidningar delar in målgrupperna i män och 
kvinnor, så att de kan forma sitt budskap utifrån vad dessa målgrupper förväntas vilja läsa, se, 
etc. Utifrån denna metod så menar Hirdman, att mediernas antaganden om vad män och kvinnor 
vill uppleva i form av bilder, text och ljud påverkar konstruktionen av genus.   
 
 

                                                        
14 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. (Bokförlaget Daidalos AB, 
Göteborg: 2007). 
15 Ibid., s. 56ff. 
16 Anja Hirdman, Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. 
(Atlas, Stockholm: 2002), s. 19.  
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I sin studie så undersöker Hirdman just detta, genom att analysera hur tidningarna Veckorevyn 
och Fib Aktuellt, som tydligt inriktar sig gentemot en specifik målgrupp, påverkar 
genuskonstruktionen.  

3.2.2 Mari Edström 

I Mari Edströms17 text så förklarar hon att inom medievärlden så finns en viktig maktdimension 
som benämns som den symboliska makten. Denna makt innefattar vad vi som individer 
uppfattar är viktigt och den formar våra tankar samt de bilder som vi skapar inom oss och är väl 
inbakad i medierna så att vi inte ska upptäcka den. I vårt samhälle idag, så besitter tidningar, 
radio och television en står del av denna makt. Edström nämner vidare att denna makt påverkar 
oss och våra förväntningar på så vis att om det är fler män än kvinnor som sitter som 
nyhetsläsare, så skapas det omedvetet bilder inom oss om att män sysslar med viktigare saker än 
kvinnor. Hon fortsätter att förklara, att om yngre kvinnor får mer plats än äldre kvinnor i olika 
medier så kan folket som mottager dessa bilder och ljud, omedvetet bygga upp motstånd emot 
att låta äldre kvinnor få synas eller höras.18 Om detta påverkar oss i samhället så måste även 
denna makt fortleva in i skolans värld. Jag tycker att denna symboliska makt är nära 
sammankopplad med den målgruppsindelning som Hirdman i ovanstående stycke nämner.  

3.2.3 Linda Fagerström och Maria Nilsson 

Linda Fagerström och Maria Nilsson19 skriver i sin text om hur samhällets medieflöde bidrar till 
identitetsskapandet. I sin forskning använder författarna sig av ett genusperspektiv i analysen av 
de olika medierna. Medierna som de analyserar är följande: reklam, såpoperor, olika 
nyhetsmedier samt genren science fiction. Boken blir högst relevant för min uppsats, då jag vill 
undersöka mediers påverkan av identitetsskapande. Själva delarna kring såpoperor och 
nyhetsmedier kommer att bortses i min uppsats, då jag anser att jag vill lägga större vikt vid 
övriga delars inflytande på eleverna. Istället kommer fokus hamna på hur reklamer med sina 
bilder förmedlar kvinnor och män differentierat, där kroppar signalerar ideal för vad som är 
kvinnligt respektive manligt. När det gäller genren science fiction så förklarar författarna att 
detta område innefattas av en mängd olika serier, filmer och datorspel. Författarna lägger fokus 
på hur påhittade varelser påverkar vår syn på människokroppen och dess funktion. Dessa 
påhittade varelser, vars kroppar många gånger består av hälften maskiner och hälften människa, 
brukar benämnas som cyborg.20  

                                                        
17 Marie Edström. Tv-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion. (2006). 
s, 31 www.gu.se. hämtad den 27 april 2011  
18 Edström, s. 211.  
19 Linda Fagerström & Maria Nilsson, Genus, medier och masskultur. (Gleerups Utbildning AB, 
Malmö: 2008) 
20 Ibid., s. 48 & 141. 
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I barns lekar ser vi ofta hur de förvandlas till figurer som kan flyga eller skjuta eldkulor på folk. 
Detta anser jag gör stycket om science fiction högst väsentligt att senare inkludera i min analys. 
Just dessa cyborgs kan nämligen framställas som väldigt könstypiska i sina roller eller i vissa 
fall, vilket genren erbjuder, ge en bild av det motsatta och då många gånger samtidigt 
samhällskritiska.21 

3.2 Biologiskt kön 

3.2.1 Rigmor Robert, Kerstin Uvnäs Moberg & Annica Dahlström 

 
Jag vill först bara inflika att jag här kommer byta ord från genus till kön, då kön mer riktar sig 
mot de biologiska tankegångarna, medan genus är mer riktat mot de kulturella och sociala 
faktorerna på människan. 
Ur detta perspektiv så ser man att skillnaderna mellan könen grundar sig i de biologiska 
olikheterna i människans kropp. Författarna förmedlar detta i deras bok Hon & Han, födda 
olika. 22 Här nämns det att ett av kroppens 23 kromosompar påverkar könscellerna, vilket i sin 
tur leder till att ett konkret kön särskiljer kvinnan och mannen åt. Hos det kvinnliga könet så 
består detta kromosompar utav två stycken x-kromosomer, medan det manliga könet består av 
en y-kromosom samt en x-kromosom. I detta konkreta kön så innehåller mannens testiklar 
könshormonet testosteron och kvinnans äggstockar östrogen. Dessa könshormoner påverkar i 
sin tur mannen och kvinnans egenskaper olika, då mannen är mer självständig, aggressiv och 
mer framträdande än kvinnan som besitter de motsatta egenskaperna. Med andra ord så förser 
dessa biologiska skillnader oss differenser vad gäller både psykologiska och kroppsliga faktorer. 
Exempelvis så tar författarna upp att kvinnor har bättre hörsel och mörkersyn än män, medan 
männen har bättre ljusseende.23  
 
Något liknande framhåller Dahlström om att vårt kön sitter i hjärnan, vilket hon menar beror på 
hur hjärnan utvecklar dessa tidigare nämnda kromosomer, som förser oss med könsspecifika 
egenskaper.24 Samma författare nämner även de egenskaper som är typiska för respektive kön25, 
vilket alltså kan härledas till våra biologiska och medfödda olikheter. Man konstaterar alltså här 
att människan har två kön som särskiljer oss åt och bortser i många fall från att en kulturell 
påverkan skulle kunna resultera i skillnader mellan mannen och kvinnan.  
                                                        
21 Fagerström & Nilsson s. 133f.  
22 Rigmor Robert & Kerstin Uvnäs Moberg. Hon & Han, födda olika (Bulls Tryckeriaktiebolag, 
Halmstad: 1994), s. 14 & 31. 
23 Ibid., s. 30f.  
24 Dahlström, s. 59. 
25 Ibid., s. 86. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Normalitet 

Enligt Michel Foucault så utövades makt för längesedan av bland annat genom vapen och olika 
skrämseltaktiker. Senare har detta övergått till att makten verkar genom att vi som lever i 
samhället, självmant anpassar oss efter de normer som råder. Kan vi leva efter denna norm så 
ska den skänka oss en lycka, då vi inte betraktas som avvikande. Genom att ”bli tjej eller pojke” 
så anpassar vi oss till de krav som begreppet normalitet innefattar. Dessa krav upprätthålls 
genom olika maktstrukturer, en självdisciplin samt genom de sociala interaktionerna som pågår 
i vardagen. För att förtydliga innebörden i normalitet så kan man prata om att den hela tiden 
existerar och upprätthålls i relation till det motsatta. Heterosexualitet ses som en norm i 
samhället och homosexualitet ses som något avvikande. Genom att konstatera att vi inte är det 
motsatta, i detta fall homosexuella, så kan vi fastställa att vi är heterosexuella. Normen ses hela 
tiden som den överordnade av det avvikande och onormala.26 

4.2 Den heterosexuella matrisen 

Personer som avvisar teorin om att särskiljandet mellan man och kvinna grundar sig i biologin, 
kan i vissa fall samla sig kring teorin om den heterosexuella matrisen. Det är en modell som 
utgår från att manskroppar och kvinnokroppar begripliggörs utifrån ett särskiljande av 
maskulinitet och femininitet, det vill säga genus. Denna uppdelning mellan två kön, med andra 
ord två enheter som definieras som motsatta, knyts sedan samman genom det heterosexuella 
begärets aktioner. Dessa begär, att en kvinna åtrår en man eller vice versa, är obligatoriska i 
föreställningen av en heteronormativitet. Denna föreställning, om att kvinnor och män är den 
ursprungliga naturen, de enda två identiteterna som finns, är egentligen bara en effekt av den 
heterosexuella matrisen. Heteronormativitet är alltså en förmodan att alla är heterosexuella och 
lever därefter. Alltså att samhället, kulturen och vi människor upprätthåller föreställningen om 
heterosexualitet som något naturligt och övergripande. När någon går utanför denna mall, så ses 
denne som avvikande och bestraffas därav vanligen, genom exempelvis utfrysning.27  

                                                        
26 Ambjörnsson, s. 21f.  
27 Butler, s. 54 & 235f. 
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4.3 Särartsfeminism 

Det finns två olika perspektiv som inkluderas i debatten kring genus som jag ser som värdefulla 
att nämna. Dessa två är särartsfeminism och likhetsfeminism, där det förstnämnda presenteras 
närmre här. Särartsfeminism menar på att kvinnor och män skiljs åt biologiskt, vilket påverkar 
våra intressen och inställning till livet. Detta hänger då alltså samman med det biologiska 
könet.28 Särartsfeminismen i Sverige går tillbaka till Ellen Key29 som ansåg att kvinnan var en 
särart som själv kunde göra egna karriärsval, men att det inte var något bra idé att tävla emot 
männen. Därav ifrågasatte kanske aldrig Key den rådande könsordningen, men hon försökte 
ändå stärka kvinnans roll i samhället.  
Idag accepteras som sagt olikheterna inom denna åskådning, men att jämlikhet mellan könen 
ändå ska uppnås.30 Särartsfeminismen bemöts ofta av ett motstånd från likhetsfeminismen som 
följer nedanför.  

4.4 Likhetsfeminism 

Likhetspositionen menar att kvinnan och mannen i princip är lika, men att sociala, kulturella 
och politiska omständigheter skapar skillnader mellan könen. Maktförhållandena är än idag i 
obalans och likhetsfeminismen arbetar därmed för att upphäva denna obalans och för att skapa 
ett jämlikt samhälle.31 Med våra ögon så kan vi, i de flesta fall, beskåda skillnader mellan 
könen, som skäggväxt, kroppar, med andra ord biologiska olikheter. De kulturella och 
samhälleliga förhållandena som skapar en åtskillnad mellan könen är ett resultat av det 
symboliska värde som de biologiska olikheterna har lämnat i arv. Men här bortses som sagt de 
biologiska olikheterna och man ser istället kvinnan och mannen som likartade, vilket därav 
innebär att de ska ha lika rättigheter.32 Man kan tolka det så, att när de biologiska skillnaderna 
bortses så grundar sig alltså skillnaderna mellan könen på olika sociala konstruktioner. Den 
omgivande miljön blir därmed en högst väsentlig del i skapandet av de differentierade 
könsrollerna.  

                                                        
28 Ambjörnsson, s. 268. 
29 Ellen Key, 1849-1926, var pedagog och författare. Hon var även en kvinnosaksideolog, då hon 
bland annat var en av de första som krävde en kvinnlig rösträtt. www.ne.se 27 april 2011. 
30 Claudia Lindén & Ulrika Milles: Feministisk bruksanvisning. (Nordsteds Förlag, Solna: 1995) s. 
16f.  
31 Ambjörnsson, s. 268.  
32 Lindén & Milles, s. 17f.  
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4.5 Den manliga blicken 

I sin text Visual pleasure and narrative cinema33 skriver Laura Mulvey om en teori som kallas 
för den manliga blicken. Den manliga blicken är något som påverkar och ger avtryck i kvinnans 
gestaltning på filmduken. Kvinnan visas traditionellt i filmen som ett erotiskt objekt för de 
manliga karaktärerna och då även för oss som kollar, nämligen publiken. Mulvey menar att 
samhället är fallocentriskt, det vill säga, att mannen är kärnan i allt och utifrån detta så menar 
hon att det finns ett särskiljande mellan könen, där mannen blir den dominerande normen i 
samhället. Detta leder till att en sexuell obalans förekommer, vilket blir tydligt i filmen då 
kvinnan blir föremål för männens blickar, då dessa många gånger styr det berättande upplägget i 
filmen.  

4.6 Homosociala band 

Anja Hirdman34 skriver om makt och använder sig utav begreppet homosocialitet. Då män 
innehar en större makt i samhället och därmed ofta tituleras med ett större värde så blir därför 
intresset av mannen större hos båda könen. Det är relationen män emellan som anses konstruera 
genusordningen i samhället, vilket har resulterat i att det existerar en över- och underordning 
mellan mannen och kvinnan. Generellt sett så ses det homosociala bandet män emellan starkare 
än kvinnors. Detta grundar sig i att det ofta blir konflikter mellan kvinnor, då dess inverkan på 
samhället beskrivs vara beroende av män. I ett försök att förtydliga begreppet än mer så har jag 
valt att nämna följande utdrag: ”I och med att kvinnor alltid definieras i underläge relativt 
normen, kommer vänskapliga relationer kvinnor emellan heller inte anta samma status, logik 
eller varaktighet som de mellan män.”35  
 
Homosociala band uppstår alltså mellan personer utav samma kön och är sammanbundet med 
tankar kring samhörigheten. Homosocialiteten är uppbyggd av en rad normer och 
föreställningar som hela tiden fortlöper genom olika institutioner i samhället, där ibland medier 
och skolan. Just medier lägger stor vikt vid att försöka särskilja publiken efter kön, för att 
därefter kunna förmedla specifika bilder, vars syfte är att fånga de intressen som kvinnan eller 
mannen kan förväntas ha. Dessa bilder ska också bidra till att skapa en gemenskap inom de 
olika könen och vad dessa kan tänkas stå för.36 Då texten innefattar både medier och mannen 
som överordnad i samhället så är texten mycket användbar för min uppsats.  
 

                                                        
33 Laura Mulvey, Visual pleasure and narrative cinema, i Nichols Bill (red), Movies and Methods 
vol 2, (University of California Press, Berkeley: 1985), s.  303 & 309.  
34 Hirdman., s. 20f. 
35 Ambjörnsson, s. 321. 
36 Hirdman, s. 21. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur könsrollerna stärks i interaktionen mellan 
pedagog och elev samt även om detta är något märkbart elever sinsemellan i grundskolans yngre 
åldrar.  
 
För realisera ovanstående syfte så krävs det relevanta frågeställningar, vars avsikt är att skänka 
mig ett betydelsefullt underlag för min uppsats. Dessa frågeställningar följs nedanför: 
 
 

1. Bemöter pedagogen eleverna olika, beroende på om det är en pojke eller flicka? Här 
undersöks även vilket talutrymme flickor respektive pojkar får i klassrummet.  
 

2. Bär eleverna på föreställningar om vad som anses vara ”manligt” eller ”kvinnligt”? 
 

3. Medier är en stor del av vår vardag. Är detta något som framträder i elevernas vanor 
och hur kan man i så fall tolka detta i relation till eventuella föreställningar? 
 

 
Nästa fråga blir hur jag ska gå tillväga kunna skänka min uppsats relevant data. Svaret är att 
detta ska ske genom kvalitativa metoder, då de på ett mer önskvärt sätt kan behandla mina 
frågor väl. I nästa stycke så följer en presentation av mitt metodval.   
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6. Metod 

6.1 Urval 

Min uppsats syfte är att undersöka om och hur könsroller stärks i interaktionen mellan 
pedagoger och elever samt även om detta är något märkbart elever sinsemellan. 
Undersökningen fokuserar på grundskolans yngre åldrar, med det menar jag från första klass till 
tredje klass. Jag har därmed valt att genomföra min studie i en årskurs tvåa. Valet hamnade hos 
dessa elever då jag tycker åldern passar utmärkt för det jag vill undersöka, då den ligger mellan 
de två andra åldrarna. Skolan är belägen i södra Stockholm och är en kommunal skola, där 
eleverna har en likartad bakgrund. Dessa elever har jag sedan tidigare träffat, vilket jag tror kan 
skänka min observation en viss trygghet från båda hållen då vi känner varandra lite grann. Till 
mina intervjuer så har tio stycken elever valts ut från klassen, vilka pedagogen har valt då hon 
bäst känner till vilka som lämpliga att samtala med. Min önskan, som har fått genomslag, var att 
dessa tio elever skulle vara fördelat på fem pojkar och fem flickor. Det ska tilläggas att alla 
elever uppfyller kriterierna för min intervju, då jag inte vill intervjua slumpmässigt valda 
personer, utan jag vill specifikt intervjua elever i årskurs två. Min första tanke var att intervjua 
alla elever, men efter har läst Steinar Kvales37 metodbok så valde jag att intervjua ett mindre 
antal. Detta grundar sig i, som precis nämnda författare påvisar, att det blir svårare att göra en 
ingående analys utav den data som ha insamlats på en för stor mänga intervjupersoner. 
Dessutom så var inte utrymmet tillräckligt stort för att kunna intervjua alla elever, något som 
pedagogen redogjorde för mig och grundade i att terminen snart var slut. Detta innebär att 
mycket arbete ska bli klart för både pedagogen och eleverna. Jag har valt att intervjua 
personerna en och en istället för i grupp. Tanken med detta val är att eleverna individuellt ska få 
framföra sina tankegångar och funderingar. I en gruppintervju så tror jag att eleverna många 
gånger kan påverka varandras svar och åsikter, samtidigt som inte alla kommer till tals så pass 
mycket som jag önskar. Då jag i min framtida yrkesroll kommer att inneha en inriktning mot 
yngre åldrar, mer specifikt mot grundskolans yngre åldrar, så anser jag att dessa elever i årskurs 
två passar utmärkt för min undersökning.  
 
Valet att använda mig av så pass unga barn kan innebära att utsagorna ibland kan vara 
sanningsfattiga, särskilt om jag väljer att ställa ledande frågor. Ledande frågor kan påverka 
barns svar, då detta svar kan riskera att enbart bli ett upprepande av min fråga. Däremot så kan 
barn svara på frågor och på ett sådant sätt som inte vuxna skulle vilja göra. Självklart så måste 
jag anpassa mina frågor så att de kan besvaras utav barn. Långt formulerade och komplicerade 
ordval leder vanligen till en oönskad intervju.38 Därav kommer jag använda mig av teman som 

                                                        
37 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Studentlitteratur, Lund: 2009), s. 129.  
38 Ibid., s. 162.  
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barnen kan diskutera fritt kring, då jag inte vill riskera att komplicera till situationen. Detta är 
högst relevant att ha i åtanke under studiens gång. 

6.2 Val av metod 

Den skola jag har valt att genomföra mina studier på, är en plats som jag tidigare har besökt 
under den verksamhetsförlagda utbildning som min skolgång inkluderar. Mina tidigare 
närvaranden på skolan har ofta inneburit en observation som fortlöper med en viss grad utav 
aktivt deltagande. Observationen har alltså pågått under den pedagogiska aktiviteten, vilket 
innebär att blicken hamnar på flertalet situationer samtidigt och därmed så förbises många 
händelser. Detta brukar kallas för observation av andra ordningen.39 Då jag vill skänka min 
studie en högre kvalitet väljer jag denna gång en annan metod, nämligen observation av första 
ordningen. En positiv effekt utav detta val av metod är att jag kan rikta uppmärksamheten mot 
vad som är relevant för just min uppsats. Det vi ser, hör, känner, smakar och doftar är nästintill 
oändligt mycket information på bara någon sekund. Därför rensar vår hjärna bort mestadels av 
allt vi upplever, något vi troligtvis är omedvetna om.40 Om en observation av första ordningen i 
varje fall kan koppla bort en del av alla irrelevanta intryck så känns valet av denna metod bättre 
än vad observation av andra ordningen hade inneburit. Observationen skänker även något som 
inte intervjuerna ger, nämligen ett kroppsspråk där talande blickar kan beskådas hos eleverna.41  
 
För att förbereda mig själv både kroppsligt och själsligt inför observationen så underlättar det att 
innan bestämma vilken roll som observatör jag ska ha. Min roll kommer därmed innefattas av 
en pedagogisk passivitet under själva undervisningstillfällena och istället kommer jag att lägga 
en större vikt på själva observationen, som är min huvudsakliga uppgift. Detta medför att jag 
kommer informera eleverna om syftet med observationen, då denna kommer vara öppen och 
synas. Föregående mening hänger även samman med etiska värden, vilket jag senare kommer 
gå djupare inpå. Då jag enbart kommer att observera, alltså inte delta i själva undervisningen, så 
är det bra att hela tiden registrera vad som sker under aktiviteterna. För att göra observationen 
mer detaljrik är det också en fördel att efteråt ge sig själv tiden, till att kunna skriva ner sina 
funderingar över det som just har beskådats.42 En av mina frågeställningar innefattar frågan om 
pedagogens bemötande av eleverna skiljer sig åt, beroende på om det är en flicka eller pojke, 
samt om talutrymmet i klassrummet är ojämnt fördelat. Därmed så blir min fokus i 
observationen väl avgränsat.  

                                                        
39 Cato R. P. Bjørndal. Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning. (Gyldendal Akademisk, Oslo: 2002), s, 26.  
40 Ibid., 26ff.  
41 Ambjörnsson, s. 39.  
42 Bjørndal, s. 43 & 46.  
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För att underlätta observationen så kommer jag begagna mig utav ett observationsschema vilket 
resulterar i att min observation går under betäckningen, strukturerad observation.43 Detta 
schema gör det lättare för mig att kunna registrera relevant information i relation till 
frågeställningen, samtidigt som jag självklart kan bortse från irrelevanta händelser.  
Då jag har valt att använda mig utav en strukturerad observation så blir insamlandet av data inte 
lika tidskrävande som en ostrukturerad observation många gånger innebär. Dessa data blir även 
mer överskådliga och noggranna med hjälp av det observationsschema som är tänkt att 
användas. När det gäller mitt val av en öppen observation så blir oftast inte etiska aspekter något 
problem, men däremot så kan beteendet påverkas hos de personer som observeras med 
anledning av min närvaro. Å andra sidan så kan detta beteende minskas hos de observerade, då 
jag är en passiv deltagare under observationen. Såklart så finns det en nackdel även med denna 
passivitet, nämligen att personer som observeras kan se mig som någon utomstående och 
därmed vill dölja information, som kan vara relevant för mig.44 Men återigen vill jag påpeka att 
det faktum att jag känner eleverna minskar risken att jag ska ses som någon utomstående. Som 
observatör är det viktigt att bygga upp en tillit och en god relation till den grupp man 
observerar. I grupper så uppstår vanligen subgrupper som kan hamna i konflikt med varandra. 
Då blir denna relation extra viktigt för mig som observatör, eftersom subgrupperna annars kan 
tycka ana att jag har valt en av sidorna.45 Detta leder sannerligen till att den grupp som anser att 
jag går emot dem, känner en mindre tillit gentemot mig. 

6.2.1 Intervju som komplement 

I mina frågeställningar så framgår det att jag vill ta reda på om eleverna bär på föreställningar 
om vad som anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Det går även att utläsa en fråga om 
medier, med sitt informationsflöde, påverkar elevernas uppfattningar kring könsrollerna. Dessa 
två frågeställningar kan vara svåra att undersöka genom enbart observation. Intervjuer kan 
skänka en större detaljrikedom kring ett ämne, samtidigt som det erbjuds en möjlighet till att ta 
del av en annans persons tankegångar och perspektiv.46 Då jag vill få ut så mycket som möjligt 
av elevernas egna erfarenheter så har jag valt att använda mig av en semistrukturerad intervju, 
där eleverna ska få mycket utrymme till att associera relativt fritt. Valet att inte använda mig 
utav den ostrukturerade samtalsintervjun grundar sig i att det blir för svårt att sammanställa och 
jämföra svaren mellan de olika eleverna som blir intervjuade. Samtalet kan då nämligen lätt 
glida ur fokus och ledas in på irrelevanta ämnen i förhållande till uppsatsens syfte. Genom den 
semistrukturerade intervjun så kan jag dels bibehålla en flexibilitet, där mina frågor byter 
ordning i takt med samtalets utveckling, samtidigt som samtalet håller sig inom ramarna för att 
dialogen ska hänga samman med frågeställningarna. Här ser vi vikten vid att upprätthålla en 
balans, nämligen att både vara öppen inför olikartad information samt att hålla sig inom 

                                                        
43 Bjørndal, s. 50.  
44 Ibid., s. 110.  
45 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik. Om kvantitativa och kvalitativa 
metoder. (Studentlitteratur, Lund: 1997), s. 113. 
46 Bjørndal, s. 90.  
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ämnet.47  Intervjuer är en väldigt krävande metod, dels för att intervjun ska transkriberas och 
dels för att jag hela tiden måste vara mycket öppen och uppmärksam. Skulle inte detta ske så 
kan intervjun kännas påtvingad och ospontan. En annan effekt av att jag inte förhåller mig 
öppen och uppmärksam gentemot den som intervjuas, kan bli att denne känner av ett dåligt 
samtalsklimat och därmed inte uttrycker sig lika öppet som önskvärt.48 Jag har, som sagt, även 
valt att intervjua eleverna en och en istället för i en fokusgrupp, då jag anser att det sistnämnda 
kan påverka elevernas utsagor på ett annat sätt än vad en individuell intervju gör. Här anser jag 
att miljön, som intervjun ska genomföras i, blir högst relevant för att kunna ingjuta ett lugn hos 
eleven, då detta påverkar svaren. Eleven ska även bli upprättad om vad som ska hända under 
själva intervjun, bland annat ska denne få information om att samtalet ska spelas in av den 
närvarande bandspelaren.49 

Under intervjuns gång vill jag vara en aktiv lyssnare och inte förstöra 
samtalsklimatet genom att sitta och anteckna febrilt. För att kunna memorera samtalet så krävs 
det ett hjälpmedel, som tidigare nämnts, en bandspelare. Denne gör nämligen mig som 
intervjuare mer närvarande under samtalets gång och gör det även möjligt att efteråt transkribera 
intervjun, vilket är mycket tidskrävande men ger vanligen ett främjande resultat.50 Bandspelaren 
ger mig även något som är svårt att nedteckna under samtalets gång, nämligen hur personen 
samtalar och inte bara vad personen säger. Det gäller att ha i åtanke att det bara är det verbala 
som bandspelaren fångar upp, vilket innebär att kroppsspråket inte registreras, ett språk som kan 
vara mycket talande.  
 
Under mina intervjuer måste jag vara medveten om att min närvaro och mina ordval kan 
påverka svaren hos den intervjuade i hög grad.51 I rollen som intervjuare bär jag med mig 
föreställningar om personen som jag ska intervjua, vilket kommer påverka vårt möte. Likaså har 
personen som blir intervjuad föreställning om mig och detta kan i vissa fall leda till att de svarar 
på ett sätt som de tror att jag vill höra.52  

6.3 Genomförande 

Jag tog först och främst kontakt med den skola i södra Stockholm, som jag sedan tidigare är 
bekant med, om att jag ville komma ut och genomföra en observation följt av intervjuer.  
Efter samtal med skolans rektor samt den pedagog för klassen son eleverna går i så fick jag ett 
godkännande till att genomföra min studie. Jag valde att först använda mig utav observationen 
för att lära känna eleverna bättre. Trots att jag har träffat eleverna en del innan så tyckte jag det 
                                                        
47 Bjørndal, s. 92 
48 Holme & Solvang, s. 105.  
49 Ibid., s. 107.  
50 Bjørndal, s. 98.  
51 Ibid., s. 113.  
52 Holme & Solvang, s. 106.  
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var ett bra val, samtidigt som jag hoppades på att frågor till min intervju skulle framkomma 
under observationens gång. Bjørndal53 skriver i sin metodbok om tre stycken 
förberedelseaspekter inför själva observationen, vilka jag ansåg vara väsentliga att använda mig 
utav. Den första gäller den materiella förberedelsen då observationen inte skulle falla på 
avsaknaden av betydelsefullt material, som exempelvis pennor, papper och ett 
observationsschema.54 Ett sådant schema förekom under min observation, vilket alltså fick en 
strukturerande effekt på observationen. Nedanför följer en liten del av det observationsschema 
som jag använde mig utav:   
 
 

Tillfälle: Flicka/Pojke Tid Kommentarer 
1. P 12 s. Tillgavs ordet 
2. F 14 s. Tog ordet 

 
Kolumnen som heter ”tillfälle” står för antalet gånger en elev blev tilldelad eller själv tog ordet i 
klassrummet. I nästa spalt så ifylldes det information om det var en flicka eller pojke som hade 
ordet, vilket efterföljs av nästa kolumn som innefattar hur pass länge personen fick utrymme till 
att tala, där ”s” står för sekunder.  I sista kolumnen så finns det utrymme för eventuella 
kommenterar som ger observationens syfte en större relevans. Här har jag i schemat 
exemplifierat kommentarer, med att nedteckna om en elev blev tilldelad ordet eller helt enkelt 
tog sig friheten att tilldela sig själv ordet. Det riktiga observationsschemat innehöll självklart 
många fler rader. 
Resterande förberedelseaspekter som jag använde mig utav var att jag kom förberedd, både 
mentalt och fysiskt, då observationen kräver mycket energi.55 Att komma dit mentalt samt 
fysiskt trött och oförberedd skulle nog leda till att mitt resultat av observationen hade blivit 
oönskat, särskilt med den kommande sammanställningen och analysen i åtanke. Jag höll mig 
passiv under observationerna då jag var där av ett syfte, nämligen att just observera. Det pågick 
alltså en observation av första ordningen, som jag tidigare har nämnt i min text.  Likaså var min 
observation helt öppen då det tydligt framgick vilken uppgift jag hade. Men för att förtydliga 
detta ännu mer så förklarade jag självklart för eleverna vad det var jag höll på med. Jag la drygt 
en vecka på denna observationsform, då denna tid var perfekt för min studie. De första dagarna 
av min observation så fick jag ibland lägga observationsschemat åt sidan, för att istället kunna 
delta i samtal och lära känna eleverna på ett djupare plan. Detta ledde till att den senare delen av 
observationstiden var mer relevant, vilket jag tror grundar sig i att en större trygghet infann sig 
hos mig och eleverna. Vissa dagar så var klassen uppdelad i mindre grupper, vilket gjorde att 
jag lättare kunde fokusera under observationen, men samtidigt så agerade eleverna lite 
annorlunda i mindre grupper. 
 
Till intervjun så valde jag att förbereda en intervjuguide, vars syfte var att säkerhetsställa att 
samtalet skulle innefatta de väsentliga delar som min uppsats kretsar kring.  
Intervjuguiden fungerar som en översiktsplan över de teman som jag vill att eleverna ska 
samtala och diskutera kring. Min intervjuform var varken uppbyggd av ett slutet frågeformulär 
                                                        
53 Bjørndal, s. 41.  
54 För fullständigt schema, se bilaga 1. 
55 Bjørndal, s. 41.  
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eller genom ett öppet vardagssamtal, utan istället placerat där emellan, vilket alltså benämnas 
som en semistrukturerad intervju.56 Genom denna semistrukturerade intervjumetod så var jag 
hela tiden beredd på att lämna min intervjuguide åt sidan, eftersom jag flertalet gånger fick följa 
upp intressanta och relevanta saker som kom på tal. Just detta lägger även Kvale57 vikt vid i sin 
metodbok. Det var väldigt berikande och givande för mig att kunna göra just detta, då samtalet 
blev fylligare och mer innehållsrikt genom att eleverna och jag fick utrymme till att fullfölja 
vissa ämnen. Jag informerade de personer som intervjuades att jag skulle använda mig av en 
bandspelare för att kunna registrera samtalet, vilket godkändes i samtliga fall. Själva 
intervjuguiden bestod inte av några direkta frågor, utan jag använde mig istället av olika teman 
som eleverna skulle få associera fritt kring. Dessa teman bestod av: tv-program, tidningar och 
fritidsintressen. Jag valde att inte ha fler teman, då eleverna är runt 8 år, och jag ansåg att 
längden på intervjun inte skulle överskrida 10-15 minuter. I vissa fall hann vi knappt samtala 
kring alla ämnen, då jag upplevde att mer tid behövdes för vissa teman samt för en rad nya 
sådana som kom på tal. Intervjuerna pågick under tre olika dagar, där jag första dagen 
intervjuade två flickor och en pojke under cirka 10-15 minuter var. Till dag nummer två fick jag 
utrymme att intervjua två flickor och två pojkar, då pedagogen gav mig godkännande att 
använda fyra stycken elever denna dag. Två stycken genomfördes på förmiddagen, vilket 
innebar att jag hann och anteckna ner mina funderingar innan det var dags för de resterande två. 
Jag la alltid en viss tid efter intervjuerna för att kunna reflektera över vad som just hade sagts, 
även att jag hade samtalet inspelat på band. Jag ansåg att det var viktigt att så snabbt som 
möjligt få ner mina tankar, medan dessa fortfarande var lätta att minnas. Under tredje och sista 
dagen så fick jag intervjua två pojkar och en flicka, vilket flöt på lika bra som föregående 
intervjuer.  

6.4 Etiska överväganden 

I min studie måste jag hela tiden vara medveten om att följa de forskningsetiska principerna58 
som Vetenskapsrådet har stiftat. I dessa principer så går följande utdrag att läsa, vilket tydligt 
påvisar vikten med att följa de olika kraven som rådet framlägger: ”Samhällets medlemmar har 
emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden.”59 Detta individskyddskrav gestaltas av fyra 
stycken huvudkrav, vilka jag kommer att nämna nedanför. 

                                                        
56 Kvale, s. 43.  
57 Ibid., s. 32.  
58 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. www.vr.se  4 maj 2011  
59 Ibid., s. 5.  
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6.2.1 Informationskravet 

I min roll som forskare så måste jag informera de inblandade i min undersökning om vilken del 
personerna har i projektet samt redogöra villkoren för dessa personer. Det måste även klargöras 
att det är ett frivilligt deltagande, så att inte eleverna tror att det är ett tvång att medverka. De 
deltagande ska även få en redogörelse av min forsknings syfte samt hur denna undersökning ska 
utföras. Det är även viktigt att klargöra att resultatet enbart kommer användas för min egen 
forsknings skull och inte till något annat. Då jag använder mig av intervjuer så ska denna 
information framläggas innan själva genomförandet.60 När det gäller elever som går i årskurs 
två och därmed är så pass unga, så finner jag det mycket viktigt att noga klargöra att det är 
frivilligt att medverka i intervjun. En elev ska inte behöva känna sig påtvingad till att vara med i 
en undersökning. Likaså ska jag förklara att undersökningen enbart kommer användas för min 
uppsats, då jag vill undvika att eleverna ska känna en rädsla för att deras deltagande ska bli 
publikt i flera olika undersökningar.   

6.2.2 Samtyckeskravet 

De personer som deltar i min undersökning måste själva få bestämma om de vill medverka eller 
inte, vilket även nämndes i föregående stycke om etiska krav. Dessa personer ska även 
informeras om att själva få bestämma hur länge den eventuella medverkan ska pågå samt att de 
närsomhelst får avbryta sitt deltagande. De får med andra ord sätta upp sina egna villkor för sin 
medverkan, utan att detta ska kunna kritiseras på något vis. Om en person avbryter sin 
medverkan behöver inte jag som forskare radera den information som jag har införskaffat, så 
länge inte personen begär detta.61 Att meddela eleverna om att de får avbryta sitt deltagande när 
de vill är viktigt att förmedla, då jag anser att ett påtvingat deltagande är högst oetiskt. Jag anser 
även att en elev bör bli tilldelad information om att denne kan ångra sitt deltagande i intervjun 
och därmed ska kunna få stryka den information som personen har delgivit.  

6.2.3 Konfidentialitetskravet 

Jag skall, innan mina intervjuer och observationer meddela eleverna, att all data som insamlas 
kommer behandlas anonymt och att inga namn kommer att förekomma. Det ska klart framgå att 
vidareanvändningen av den information som jag mottager inte kommer kunna leda till att 
utomstående personer ska kunna identifiera någon av de personer som är medverkande i min 
studie. Om en elev upplever frågorna under intervjun som väldigt känsliga så är detta ännu 
viktigare att efterfölja. Jag kommer inte i min uppsats, under några som helst omständigheter, 
delge information kring en individ som skulle göra det möjligt för en utomstående att kunna 
peka ut vem denna elev är. Därav kommer jag aldrig nämna några ytliga beskrivningar hos 

                                                        
60 Vetenskapsrådet, s. 7.  
61 Ibid., s. 9f.  
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eleverna, då detta kan innebära att för mycket information tilldelas en obehörig. Då jag kommer 
dit som en utomstående, trots att jag känner en del elever sedan innan eftersom det är min VFU-
plats, så anser jag att det är viktigt att skapa en trygghet genom att informera eleverna om denna 
anonymitet.  

6.2.4 Nyttjandekravet 

Eleverna som deltar i mina observationer och intervjuer ska bli informerade om att den data som 
jag införskaffar på skolan inte ska brukas i andra forskningar eller i några andra syften alls.  
Med andra ord så ska jag inte tilldela mina forskningsresultat till någon annan, utan de ska  
enbart brukas i min rapport.  Informationen i detta krav hoppas jag ska skänka en trygghet hos 
eleverna, som inte ska behöva känna en rädsla för sitt deltagande. Tillsammans så bildar dessa 
fyra huvudkrav ett stort gemensamt krav, vilket förhoppningsvis ska skänka ett skydd för 
individerna. Ett individskyddskrav som jag är förpliktigad att följa, och som jag följa skall. 

6.3 Reflektion över metoden 

6.3.1 Validitet 

Begreppet validitet kan i stora drag förklaras som att den data jag har samlat in är relevant och 
täcker upp det jag vill undersöka i min studie.62 Med andra ord, om den data jag har samlat in 
giltig och relevant i relation till mina frågeställningar, som i sin tur ska skänka en rikedom till 
min undersökning och dess syfte. Valet att använda mig utav observation och intervju som 
metod innebär att min studie har ett kvalitativt upplägg. Vinsten med kvalitativa studier är att de 
kan erbjuda en större helhetsbild på sociala skeenden och kontexter på ett mindre antal objekt 
som undersökningen kretsar kring. Det kvantitativa upplägget fokuserar istället mer på ett större 
antal personer eller företeelser, vilket ger mer generella resultat. En stor fördel med den 
kvalitativa metoden är att man kommer närmre inpå det som undersöks, man får en djupare 
förståelse av de frågeställningar och problem som studien fokuserar på.63 Min första tanke var 
att jag skulle använda mig enbart av observation. Observationens mål var att ge mig svar på min 
frågeställning kring pedagogens bemötande av eleverna, samt om pojkar och flickor får olika 
stort talutrymme. Genom att strukturera upp min observation med ett schema så kunde jag 
fokusera mer kring den aktuella frågeställningen, vilket jag anser skänker en större validitet.  

                                                        
62 Kvale, s. 264.  
63 Bjørndal, s. 108.  
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Efter en stund så ansåg jag att detta ändå gav min datainsamling en lägre validitet än vad jag 
önskat, eftersom metoden inte räckte till för att kunna besvara alla mina frågeställningar utan 
istället bara den kring pedagogens bemötande. Då denna metod inte kunde kopplas till alla mina 
frågeställningar så föll valet på att komplettera observationen med en semistrukturerad intervju. 
Detta för att kunna få möjligheten till att samla in data kring elevernas medieanvändning samt 
undersöka om de bär på olika föreställningar kring ”manligt” och ”kvinnligt”. I en 
semistrukturerad intervju får eleverna utrymme att uttrycka sig, samtidigt som jag kan leda in 
dem på ämnet om de glider utanför för mycket. Genom att försöka ställa andrafrågor, alltså 
uppföljningsfrågor, till det som berättas av eleverna så fick jag mycket information som var av 
stor betydelse i förhållande till uppsatsens syfte, vilket alltså resulterar i en högre validitet. Just 
vikten av att ställa andrafrågor är något som Kvale64 förespråkar för i sin metodbok och var 
något som inspirerade mig.  
 
Generaliserbarheten i min uppsats kan förklaras som om resultaten från min undersökning går 
att generalisera, med andra ord om dessa elever i årskurs två som har varit deltagande i min 
studie, kan påstås representera hela denna population.65 Då jag enbart intervjuar tio stycken 
elever från samma klass, så är generalisering över hela populationen inte möjlig att genomföra 
på ett pålitligt sätt. Däremot så kan en generalisering i högre grad utföras på resterande elever i 
klassen, samt till en viss grad på skolans övriga elever i samma ålder. Skolor skiljer sig mycket 
från kommun till kommun, vilket ligger som grund till att generaliseringen över en hel 
målgrupp är olämplig att genomföra utifrån min studie.  

6.3.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet står för tillförlitligheten i den data som jag har samlat in i mina undersökningar.66 I 
kvalitativa studier som min, där uttalandena troligtvis är mer flerdelade, så blir frågan 
betydelsefull kring min studies reliabilitet. I intervjuerna var jag medveten om att min närvaro, 
med de förväntningar eleverna hade på situationen, påverkade själva dialogen. Miljön var även 
något som påverkade samtalet.67 När andra klasser hade rast och lekte utanför fönstret under en 
intervju, så blev detta en störande faktor då den intervjuade mentalt försvann ut ur rummet, 
vilket även gjorde mig mindre koncentrerad. Detta ledde till att jag, tyvärr, var tvungen att byta 
miljö och placera oss i ett annat rum. Genom att jag förklarade vad det var jag skulle undersöka 
i min observation, så påverkades säkerligen både pedagogen och elevernas beteende. Då alla 
visste att jag ville undersöka mängden av talutrymmet som pojkar och flickor fick tilldelat eller 
själva tog, så kan detta ha påverkat den data som jag registrerade.68  

                                                        
64 Kvale, s. 154.  
65 Ibid., s. 280. 
66 Ibid, s. 263.  
67 Bjørndal, s. 94. 
68 Ibid., s. 45. 
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Eftersom jag har besökt skolan innan och därmed känner eleverna relativt bra, så kan det ha 
gynnat min studie då de är vana vid att ha mig där. Under de första dagarna av observationen 
fick jag dock lägga arbetet åt sidan då och då, för att istället prata och lära känna eleverna bättre. 
Detta gjorde den senare delen av observationstiden mer givande, då jag tror att en större 
trygghet infann sig. Med hjälp av denna trygghet samt miljöombytet, när det krävdes, så tror jag 
att min undersökning fick en högre reliabilitet.  
  
 



 25 

7 Redovisning och analys av data 

I min redovisning av insamlad data har jag valt att analysera observationen och intervjuerna var 
för sig. Anledningen till detta är att förtydliga för läsaren att datainsamlingens resultat skiljer sig 
mellan de två metoderna, och att en gemensam presentation därför kan riskera att bli otydlig. 
Jag har valt att särskilja data från analys, där alltså redovisningen av insamlat material först 
presenteras. Självklart så kommer jag plocka ut delar av empirin under själva analysen, för att 
påminna läsaren om vilka delar den berör. Analysen kommer att ske utifrån olika perspektiv. Då 
jag särskiljer metoderna åt, så vill jag klargöra att analyserna och dess perspektiv kommer att 
sammanflätas i diskussionskapitlet som efterföljer detta avsnitt. Först så kommer redovisningen 
och analysen av de observationer jag har gjort, vilken behandlar frågeställningen huruvida 
pedagogen bemöter flickor och pojkar olika samt hur stort talutrymme dessa elever får. Detta 
innebär alltså att intervjuerna presenteras därefter och behandlar de övriga två 
frågeställningarna, som innefattar frågan om eleverna bär på föreställningar kring manligt 
respektive kvinnligt samt om medier påverkar eleverna. 

7.1 Redovisning av observationerna 

Jag vill först förtydliga att jag, som tidigare nämnts, använt mig av en strukturerad och öppen 
observation under en tid i en årskurs elever på en skola i södra Stockholm. I observationen så 
har jag främst fokuserat på i vilken mån pedagogen bemöter eleverna olika beroende på om det 
är en flicka eller pojke, samt om talutrymmet hos dessa är ojämnt fördelat. För att undersöka 
detta så har jag brukat ett observationsschema, för att lättare kunna avgränsa min fokus. Nu 
följer redovisningen utav relevant data i relation till frågeställningen som framkom under 
observationens gång. Detta har jag valt att kursivera för att undvika eventuella missförstånd 
längre fram, då jag kommer att plocka ut delar av denna data i själva analysen. 
 
I denna årskurs två så finns det 22 elever fördelat i 12 pojkar och 10 flickor. Undervisningen är 
vanligen upplagd på så vis att pedagogen börjar med en gemensam redogörelse för den 
kommande lektionen, vilket efterföljs av att eleverna arbetar självständigt eller i mindre 
grupper. Pedagogens roll blir att gå fram till de elever som behöver hjälp, vilket de redogör för 
pedagogen på olika vis. Jag upptäckte att pojkars sätt att påkalla pedagogens uppmärksamhet 
många gånger var att skrika sin fråga rätt ut. Detta förekom såklart även hos flickorna, men 
inte alls lika ofta som hos pojkarna. Flickorna nyttjade vanligen en annan metod än vad 
pojkarna gjorde, nämligen att de gick fram till pedagogen för att ställa sin fråga.  
Detta pågick ofta en stund in i lektionen, tills pedagogen fick nog och genom en bestämd röst 
förklarade att alla elever ska räcka upp handen om de behövde hjälp.  
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Eleverna efterlevde detta en stund, tills de valde att återgå till sina egna metoder för att fånga 
pedagogens uppmärksamhet. Pojkarna valde många gånger att återigen kasta sina funderingar 
rätt ut, vilket antingen resulterade i att de fick hjälp eller att de blev tillsagda. Detta var alltså 
en mycket vanligare handling hos pojkarna än hos flickorna. Effekten av detta blev logiskt att 
pojkar hördes mest i klassrummet och fick därför flest tillsägelser. Förvånansvärt sällan så 
räckte eleverna upp handen i början utav lektionerna, men när det skedde så blev denne elev 
vanligen tilldelad ordet. 
 
Under min observation så framkom det att pojkar kommunicerade med varandra i klassrummet 
trots att de satt en bit ifrån varandra, som om samtalspartnern satt bredvid. Om flickor 
samtalade så satt de vanligen närmre varandra. Satt inte flickorna i närheten av varandra så 
skedde det ibland att pedagogen placerade dem tillsammans så att de kunde arbeta ihop, med 
villkoret att de gjorde det under tystnad. Denna handling var inte alls lika vanligt 
förekommande när det gällde pojkar, däremot så fick ofta samma två pratglada pojkar sätta sig 
utanför klassrummet och arbeta med den aktuella lektionens material. Även de dialoger som 
pojkarna hade sinsemellan i klassrummet resulterade i att de hördes mer än flickorna, eftersom 
de skedde över avstånd. Även detta resulterade i många tillsägelser från pedagogens sida.  

7.2 Analys av observationerna 

7.2.1 Ur ett biologiskt perspektiv 

Hur kommer det sig att pojkarna låter högre och får tala mer under lektionerna än vad flickorna 
gör? Ur detta perspektiv skulle man kunna peka på de psykologiska skillnader som finns mellan 
könen. Dessa skillnader kan variera en del, plus att de är väldigt små, vilket innebär att de är 
framtagna av ett medelvärde från en större grupp. I vilket fall så påvisar denna forskning att 
män exempelvis är mer otåliga, aggressiva och dominanta än vad kvinnor är.69 En förklaring till 
varför pojkarna ställer sina frågor rätt ut, skulle kunna grunda sig i den större otåligheten som de 
besitter. Om de inte får hjälp direkt så verkar pojkarna tröttna på situationen väldigt snabbt, då 
de impulsivt och högljutt kastar ur sig sina funderingar. Flickorna verkar istället visa ett större 
tålamod genom att de väljer att gå fram till pedagogen och vänta på att denne ska tillge dem 
ordet istället för att skrika rätt ut. En annan förklaring skulle kunna vara att pojkarna brukar en 
slags härskarteknik genom sitt val av att höras mycket, medan flickorna som beskrivs som de 
motsatta avstår denna metod. När pojkar hörs och även fortsätter att höras mest, så tar de helt 
enkelt sig friheten att själva bestämma över talutrymmet, så länge inte pedagogen bemöter 
pojkarna med ett motstånd. Här kan man tydligt se den dominanta egenskapen som, enligt 
Robert och Uvnäs Moberg, tillskrivs pojkar i större utsträckning än flickor. Då flickor inte 
tillskrivs som lika otåliga, aggressiva eller dominanta som pojkar gör, så innebär detta att de är 

                                                        
69 Robert & Ulvnäs Moberg, s. 31. 
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mer försiktiga, vilket alltså ur detta perspektiv skulle kunna vara en förklaring till varför de inte 
hörs lika mycket som pojkarna. Det kan även skönjas en viss aggressiv inställning i valet att 
ställa sin fråga rätt ut, genom att man bortser från att visa hänsyn till övriga. Det är med 
säkerhet ingen återhållsam attityd som förmedlas genom pojkarnas sätt att agera, utan snarare en 
mer offensiv sådan vilket vanligen leder till att personer med en försiktigare attityd väljer att 
förhålla sig mer neutrala. Enligt Dahlström70 så måste pojkar få utrymme att uttrycka sin 
aggressivitet, genom exempelvis lekar. Denna aggressivitet beror på testosteronet som pojkar 
innehar. Detta är alltså inte en samhällskonstruktion, utan istället en biologisk och medfödd 
drift, förklarar Dahlström. Då skulle alltså pojkarnas aggressiva attityd kunna förklaras som 
något medfött, något som de måste få utlopp för.  

I allmänhet så lär sig flickor läsa, skriva och tala snabbare än vad pojkar gör.71 
Möjligtvis så kan detta innebära att pojkar känner en osäkerhet i början av skolan då språket 
inkluderas i de flesta av undervisningsområdena och därmed blir en högst väsentlig kunskap att 
besitta. För att gömma sig bakom denna osäkerhet, så kan man tolka pojkarnas agerande som en 
metod för att kunna hävda sig på ett annat sätt, där den språkliga kompetensen kan hamna i 
skymundan av flickornas. Likaså kan detta betyda att flickorna känner en större säkerhet för sitt 
eget språk och behöver därmed inte fråga om hjälp lika ofta, eller så kanske de väljer att fråga 
en klasskamrat istället för pedagogen. Kvinnor har även bättre hörsel än vad män har, vilket 
innebär att kvinnor bättre kan tolka det som inte sägs, alltså det emotionella i språket.72 När 
pedagogen ber eleverna att sluta skrika rätt ut, så kanske inte pojkarna tolkar nyansen i 
pedagogens röstläge lika bra som flickorna, vilket leder till att de snabbt börjar tala högt igen.  
 
Personer som kan tänkas ställa sig bakom dessa tankegångar, men ändå vill uppnå en jämlikhet i 
samhället är särartsfeminister. Särartsfeminister accepterar nämligen dessa biologiska olikheter, 
med alla de egenskaper och intressen som medföljer.73 Här skulle det alltså ses som naturligt att 
pojkarna besitter egenskaper som innebär att de hörs mer än flickorna. Då särartsfeminismen 
vill uppnå en jämlikhet, men accepterar olikheterna, bör de sträva efter att talutrymmet ska 
fördelas lika i klassrummet. Dessa tankegångar om att talutrymmet bör fördelas jämnt skulle 
kunna vara något som pedagogen har i åtanke, vilket i så fall blir tydligt i hennes agerande. 
Följande går att utläsa från mina observationer: Satt inte flickorna i närheten av varandra så 
skedde det ibland att pedagogen placerade dem tillsammans så de kunde arbeta ihop[…] 
däremot så fick ofta samma två pratglada pojkar sätta sig utanför klassrummet och arbeta.  
Genom att pedagogen väljer att placera flickorna som pratar med varandra tillsammans i 
klassrummet så accepterar och befrämjar denne elevernas beteende, att tala. Däremot så blir de 
två pratglada killarna placerade utanför klassrummet, vilket därmed tystar ner pojkarnas röster 
till en viss del. Här blir dessa pojkars beteende oacceptabelt och tystnad är istället något som 
pedagogen vill befrämja. Alltså kan pedagogens agerande ses som en strävan mot att skapa en 
jämlikhet mellan könen, när det gäller talutrymme, i klassrummet. Detta beror då alltså på 
biologiska skillnader mellan könen, där pedagogens bemötande inte får någon större effekt. I 
nästa stycke kommer analysen dock kretsa kring effekten av detta bemötande. 

                                                        
70 Dahlström, s. 114f. 
71 Robert & Ulvnäs Moberg, s. 31. 
72 Ibid., s. 30.  
73 Ambjörnsson, s. 268. 
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  7.2.2 Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Ur detta perspektiv så får bemötandet en helt annan effekt, då man påstår att genus är något som 
konstrueras och alltså inte något som är medfött: ”Det finns alltså inget biologiskt eller naturligt 
kön som bestämmer våra identiteter som kvinnor och män. Annorlunda uttryckt är genus inte en 
orsak till, utan snarare en effekt av olika sorters handlingar.”74 Här ser vi en tydlig skillnad mot 
ovanstående stycke om det biologiska könet. Alla de händelser som sker i vår omgivning och 
alla de interaktioner med människor som vi dagligen är mitt i, är alltså saker som påverkar oss 
som individer. Det är beståndsdelar som konstruerar oss människor, beståndsdelar som 
konstruerar vårt genus.  

Hur kan man då se på situationen i klassrummet utifrån detta perspektiv? Jo, på 
en mängd olika sätt såklart, men för att börja någonstans så fortsätter jag att förhålla mig till 
Ambjörnsson och det hon tar upp kring normalitet. Jag tänker då på hur man kan koppla detta 
till mina observationer kring det differentierade beteendet hos pojkarna och flickorna i 
klassrummet. Normalitet existerar och upprätthålls i relation till det motsatta, alltså det 
avvikande.75 Forskning påvisar att pojkar får flest tillsägelser, men samtidigt så har pedagoger 
en högre toleransnivå gentemot dessa. Pojkarna tillåts alltså, till en högre grad, störa 
klasskamrater och bryta mot skolans regler än vad flickor gör. Vid de tillfällen som flickor blir 
tillsagda så handlar det oftare om att de inte ska sitta och viska eller skratta.76 Genom att pojkar 
får större utrymme till att höras mer än vad flickor gör, så kan det lätt skapas en bild om hur 
man ska agera som pojke, man ska alltså höras mycket. Då flickor istället blir tillsagda för att de 
viskar och skrattar, så blir bilden att man som flicka inte ska störa genom att höras mycket utan 
istället sitta tyst och viska med varandra. Liknande situation finns med i delar av den empiri 
som jag här presenterar på nytt: 

 
Flickorna nyttjade vanligen en annan metod än vad pojkarna gjorde, nämligen att de gick fram 
till pedagogen för att ställa sin fråga. Pojkarna valde många gånger att återigen att kasta sina 

funderingar rätt ut, vilket antingen resulterade i att de fick hjälp eller att de blev tillsagda. 
Detta var alltså en mycket vanligare handling hos pojkarna än hos flickorna. Effekten av detta 

blev logiskt att pojkar hördes mest i klassrummet och fick därför flest tillsägelser. 
 
Här ser man tydligt skillnader i beteendet mellan flickor och pojkar, där det blev som en norm 
att agera som de gjorde. För att upprätthålla denna norm och ses som normal i sitt beteende så 
undveks alltså det uppträdande som ansågs vara avvikande. Avvikande i detta fall skulle 
innebära att man som pojke skulle räcka upp handen under tystnad, eller sitta och viska med en 
annan pojke. För att säkerhetsställa ett undvikande att uppfattas som avvikande, så kan pojkarna 
se till att höras ännu mer i klassrummet. På vilket sätt man ”bör vara” som normal pojke eller 
flicka ses alltså, ur detta perspektiv, som en konstruktion där man bortser från att det skulle vara 
ett medfött beteende.  
 

                                                        
74 Ambjörnsson, s. 12. 
75 Ibid., s. 23. 
76 Tallberg Broman, Rubstein Reich & Hägerström, s. 105f. 
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När man talar om normalitet så förknippas detta många gånger med det som kallas för den 
heterosexuella matrisen, då begreppet innefattar en samhällelig och kulturell norm. Denna norm 
upprätthålls genom föreställningen om att kvinnan och mannen är de två identiteterna som 
finns. Det finns även en norm som innebär att vi som lever i samhället förväntar oss att 
heterosexualitet är det normala, där exempelvis homosexualitet blir avvikande. Detta gör att 
samhället, kulturen och alla människor som lever däri befrämjar det heteronormativa som något 
naturligt, vilket därmed gör att alla dessa beståndsdelar samtidigt upprätthåller denna 
föreställning.77 Detta vill jag koppla till pedagogens förhållningssätt gentemot eleverna, särskilt 
hur hon bemöter pojkar och flickor olika. Jag vill påminna läsaren mer exakt om det specifika 
stycke från min empiri som jag vill beröra, vilket jag gör med följande utdrag:  
 

Satt inte flickorna i närheten av varandra så skedde det ibland att pedagogen placerade dem 
tillsammans så de kunde arbeta ihop, med villkoret att det gjorde det under tystnad. 

[…]däremot så fick ofta samma två pratglada pojkar sätta sig utanför klassrummet och arbeta 
med den aktuella lektionens material. 

 
Genom den heterosexuella matrisen som råder i samhället så har vi en uppdelning mellan 
mannen och kvinnan, som med sitt begär till varandra skapar denna heteronormativitet. I och 
med denna norm så kopplas samtidigt maskulinitet till mannen och femininitet till kvinnan. 
Detta i sin tur leder då till att vi skapar föreställningar om hur vi ska agera, beroende på om vi är 
en man eller en kvinna. Efterlever man dessa sätt att vara så efterlever man samtidigt det 
normala och håller sig borta från det avvikande. Som jag tidigare har nämnt, så kan man se 
elevernas beteende i klassrummet som en strävan efter att vara normal. När då pedagogen 
bemöter eleverna olika så är denne med och stärker dessa beteenden och skapar därmed ett 
större särskiljande. I Lgr 11 så finns följande utdrag att läsa: ”Det sätt på vilket flickor och 
pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till 
att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.”78  
 
Genom att pedagogen placerar flickor som pratar intill varandra så de kan jobba tillsammans, 
fast under tystnad, så stärker hon bilden av den tysta flickan som viskar. Det faktum att denne 
nästan samtidigt skickar ut pojkarna i korridoren gör att hon särskiljer pojkar och flickor åt, och 
på så vis uppmuntrar dem till att se varandra som motsatta. De pratglada pojkarna får fortsätta 
sin diskussion utanför, men i klassrummet så ska flickorna samtidigt sitta tysta och göra sitt 
jobb. Med tanke på att pedagogen skickar ut pojkarna tillsammans i korridoren så ger denne 
dem ett utrymme att fortsätta sin diskussion, vilket kan ses som ett främjande av deras 
högljudda beteende. För att koppla till läroplanen så bidrar pedagogen, i detta fall, med sitt 
bemötande till att eleverna skapar eller stärker befintliga uppfattningar om vad som anses vara 
manligt respektive kvinnligt. Detta blir tydligt när pedagogen sätter upp olika regler för pojkar 
och flickor i klassrummet. Pojkar och flickor lär sig detta särskiljda regelsystem och vet därmed 
vad de kan och inte kan göra, vilket innebär att uppmärksamheten och talutrymmet i 
klassrummet kan riskera att bli snedfördelat.79  

                                                        
77 Butler, s. 54 & 235f.  
78 Lgr 11, kaptiel 1 & 2, s. 5. 
79 Tallberg Broman, Rubstein Reich & Hägerström, s. 108. 
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Tallberg Broman, Rubstein Reich och Hägerström80 nämner i sin rapport om hur föreställningar 
kring genuskonstruktioner är djupt inristade i skolans värld, bland annat av en förlegad tid, då 
särskiljandet mellan pojkar och flickor var mycket större. Författarnas tankegångar kan här 
användas för att förklara den eventuella effekt detta får på pedagogens beteende, alltså hur dessa 
inristade föreställningar lämnar ett avtryck och därmed påverkar skolans praktik. I detta fall så 
blir det tydligt, då pedagogen bemöter pojkar och flickor på ett differentierat sätt.  
 

7.3 Redovisning och analys av intervjuerna 

Följande data som presenteras är transkriberat och därefter har relevanta sekvenser valts ut, då 
dessa är adekvata för min studie. Detta innebär i samma stund att mycket av intervjumaterialet 
har lämnats åt sidan, material som har varit väsentligt för min framtida yrkesroll, men dock inte 
för uppsatsen. Urvalet har varit tufft, då jag känner att jag skulle vilja beröra mer intressanta 
saker, men jag måste samtidigt begränsa min undersökning så att den skänker relevans i relation 
till syftet. Då jag under intervjun hade med mig tre olika teman till min semistrukturerade 
intervju så har jag valt att presentera varje tema för sig vilket efterföljs av en analys, alltså en 
tematisk redovisning. Dessa teman var: tv-program, tidningar och fritidsintressen. Återigen har 
jag valt att kursivera intervjumaterialet, för att lättare kunna särskilja vad som är vad i analysen. 

7.3.1 Tidningar 

När eleverna samtalade med mig kring detta tema så framgick det att hälften inte läste några 
tidningar alls på fritiden. Två pojkar och en flicka läste däremot Kalle Anka-tidningar eller 
pocketversionen av samma anka. I mina uppföljningsfrågor om varför de läste just Kalle Anka, 
så framgick det att tidningen var väldigt rolig och lagom lättläst. I olika intervjuer med två 
stycken flickor så berättade de att de gillade att läsa tjejtidningar som Julia.81 Jag frågade 
dessa två elever varför de gillade dessa tidningar. En av flickorna förklarade att hon tyckte om 
snygga kläder, vilket det fanns massvis av i dessa tidningar. Den andra flickan berättade att hon 
också gillade kläder men tillade att hon gillade de olika pysseltipsen som tidningen Julia 
erbjöd.  
 
Min analytiska blick hamnar främst på de två flickorna som gillar tidningen Julia. Tankarna förs 
till teorin om det homosociala bandet, vilket är ett band mellan personer av samma kön och 
skapar gemenskap. Alltså vad dessa personer av samma kön, kan tänkas tycka om. Dessa band 

                                                        
80Tallberg Broman, Rubstein Reich och Hägerström s, 105.  
81 Julia är riktad mot unga tjejer och är en av Sveriges största tidning inom genren. 
http://www.julia.egmont.se 18 maj 2011. 
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är viktiga för medier som särskiljer publiken efter kön, så att det kan koncentrera sig på att 
förmedla bilder om vad detta kön förväntas tycka om.82 Tidningen Julia verkar använda sig av 
dessa homosociala band, då de bara med sitt namn visar vilken målgrupp de riktar sig mot. Som 
läsaren säkert redan har noterat, så går det att utläsa på deras hemsida att tidningen riktar sig till 
unga flickor, vilket än mer bekräftar ett särskiljande mellan pojkar och flickor. Här ser vi tydligt 
hur tidningen väljer att sortera bort pojkar som tänkt målgrupp. Den 1 juni, 2011, så släpps nästa 
nummer av tidningen Julia, där det på framsidan går att utläsa vad numret innehåller. 83 Bland 
annat så kommer den innehålla ”Sommarens hetaste killar” och modereportage. Detta för mina 
tankar till det som jag tidigare har berört, nämligen heteronormativitet, vilket alltså innebär att 
det heterosexuella är det normala. Effekten av detta blir en uppdelning mellan mannen och 
kvinnan, där vi förväntas att åtrå varandra.84 Genom tidningen Julia´s presentation av att det 
riktar sig till unga tjejer samtidigt som de har ett reportage om sommarens drömkillar, så 
innebär detta att tidningen är mycket påverkad av denna heteronormativitet.  
 
Genom att tidningen väljer ut sin målgrupp och förmedlar en bild av vad dessa förväntas vara 
intresserade av, bland annat genom modereportage, så förespråkar den för hur man ska se ut och 
vara som tjej. Detta kan tolkas som ett försök att stärka de homosociala banden. I samma stund 
så sänder Julia också ut en bild av det heteronormativa då tidningen, som riktar sig till unga 
tjejer, presenterar ett reportage om sommarens drömkillar. Här förmedlar alltså tidningen ett 
budskap som innebär ”vi” tjejer och ”dem”, alltså killarna. Följande citat är medtaget i 
förtydligande syfte, då jag klart vill påvisa vad jag anser att tidningen Julia förmedlar till unga 
flickor: ”Det handlar om hur man, för att bli begriplig och igenkännbar som tjej, måste röra sig 
inom en heteronormativ ordning, där både homosocialitet – det vill säga vänskapliga relationer 
tjejer emellan – och heterosexualitet framstår som centrala och avgörande komponenter.”85 Jag 
tycker därmed att tidningen Julia är en bidragande faktor till genuskonstruktioner i vardagen. 
Dessa föreställningar är självklart något som inte försvinner när eleverna kliver in på skolans 
område.  

7.3.2. Tv – program  

När vi samtalade kring tv-program så framgick det att alla elever hade liknande 
favoritprogram. Svampbob-fyrkant, som är en levande tvättsvamp, var överlag det bästa att vila 
ögonen på. Filmer var däremot mer uppskattat än programmen, och det var särskilt filmer ur 
äventyrsgenren som gick hem hos barnen. En pojke förklarade hur mycket han gillade filmerna 
om piraterna i ”Pirates of the Caribbean”. I en förklaring till varför dessa var så bra, så fann 
pojken dessa roliga och spännande på samma gång. Övriga elever som gillade äventyrsfilmer 
hade inte någon speciell favoritfilm eller så mindes de inte namnet på den.  

                                                        
82 Hirdman, s. 19 & 21.  
83 För att se framsida, se bilaga 2, figur 1. För att se framsidan på extratidningen Julia Stars 
Sweethearts, se bilaga 2, figur 2. Medtages för att förtydliga den heterosexuella normen som råder.   
84 Ambjörnsson, s. 105. 
85 Ibid., s. 106. 
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Annars så spenderade dessa barn lite tid framför tv:n och valde istället att sitta framför datorn, 
vilket jag inkluderar i ett annat tema.  
 
Heteronormativitet är tidigare nämnt i min text, vilket även blir tydligt i filmens värld. Pirates 
of Caribbean tillhör genren science fiction, som många andra äventyrsfilmer gör. I denna 
genren, så är filmen många gånger färgad av denna heteronormativitet, vilket därmed påverkar 
filmens handling.86 Som jag många gånger tidigare har pekat på så bidrar denna 
heteronormativitet till att särskiljandet mellan pojkar och flickor stärks. Däremot så kan denna 
genre erbjuda goda möjligheter till att leka med de stereotypa könsroller som man vanligen kan 
se i medieutbudet.87 Genom denna stora frihet, att leka med verkligheten, så innebär det att man 
i samma stund kan kritisera heteronormativiteten och gå emot denna och därmed vända upp och 
ner på de föreställningar som har konstruerats i vårt samhälle. Resultatet av detta kan därmed 
leda till en minskad åtskillnad mellan pojkar och flickor och ett utsuddande av de stereotypa 
föreställningar som hägrar i många sammanhang. Här blir påverkan från medier positiv för 
eleverna, då skolan enligt läroplanen ska arbeta för att sudda ut gränserna mellan vad som anses 
vara manligt respektive kvinnligt.  
 
Jag skulle dock vilja rikta mitt analyserande öga mot den motsatta effekt, som många av dessa 
filmer kan ha och jag vill härmed använda mig av teorin om den manliga blicken. Kortfattat så 
innebär denna teori att den manliga blicken är något som inverkar på och ger avtryck i kvinnans 
gestaltning på filmduken. Mulvey redogör för den sociala underordningen som kvinnan har i 
samhället och hur denna då alltså påverkas och gestaltas i filmerna.88 Teorin om den manliga 
blicken är inte något som nyligen myntades av Mulvey, utan har istället några år på nacken. 
Men trots att dagens samhälle säkert på många sätt ser annorlunda ut, så menar jag att den är 
minst lika angelägen idag som förr. Jag skulle till och med vilja påstå att den manliga blicken, 
på sätt och vis, hägrar ännu mer i dagens medieflöde. Detta grundar jag bland annat i all den 
reklam som vi, inklusive våra barn, blir mottagliga för i samma stund som vi trycker på tv:n. 
Vare sig reklamen är riktad till kvinnor, män eller båda två, så anser jag att man tydligt kan se 
att den ofta är styrd av den manliga blicken. Med detta menar jag exempelvis att kvinnor väldigt 
ofta ses mycket lättklädda och med förföriska blickar.89  
 
I de äventyrsfilmer som barnen ser, så förmedlar medier många gånger manliga och kvinnliga 
stereotyper. Det sätt som bilden av kvinnan förmedlas och gestaltas ser, som jag tidigare nämnt, 
med säkerhet annorlunda ut idag än vad det gjorde förr, men lever fortsatt vidare inom samma 
diskurs. Då barnen bemöts av dessa bilder så påverkas de av den manliga blicken väldigt tidigt, 
säkerligen något som de inte reflekterar över, men ändå något som de blir mottagliga för. 
Kopplar man detta till min frågeställning om mediers påverkan hos eleverna, så får detta 
effekten av att deras verklighet blir än mer genusuppdelad i maskulinitet och femininitet, med 
det förstnämnda som överordnande. 
 

                                                        
86 Fagerström & Nilsson, s. 133.   
87 Ibid., s. 134.  
88 Mulvey, s. 309.  
89 Fagerström & Nilsson, s.50f. 
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Det omedvetna mottagandet av mediers inbäddade budskap brukar benämnas som en symbolisk 
makt och styr vad vi som individer upplever vara relevant. På så sätt så är denna makt en 
bidragande faktor i formandet av våra åsikter. Med denna maktfaktor så kan alltså medier 
förmedla särskilda bilder på mannen och kvinnan, vilket därmed påverkar vårt 
identitetsskapande.90 Här ser vi alltså hur medier, med sitt flöde, påverkar oss som publik på så 
vis att den formar våra åsikter och våra identiteter. Precis som Mulvey nämner, med den 
manliga blicken, så framställs kvinnan många gånger som underordnad. Liknande menar 
Edström, då hon också pekar på kvinnan som underordnad mannen i samhället, vilket 
exempelvis blir tydligt på den segregerade arbetsmarknaden där mannen över lag har en högre 
lön och innehar flest chefspositioner.91 Denna snedfördelade samhällsordning, som blir tydlig på 
arbetsmarknaden, var något jag nämnde i bakgrundsavsnittet och något som jag nu vill koppla 
till effekter i mediers värld. I tv-rutan så får mannen cirka dubbelt så stort utrymme som 
kvinnan.92 När blir då mansdominansen som tydligast i tv-rutan? Jo, med följande utdrag så 
kommer detta klart redogöras: ”Tydligaste mansdominansen (80 procent eller mer) är när tv-
rummet ska representera militärer, forskare, sportutövare, organisationsföreträdare, advokater, 
läkare, poliser, hov/kungligheter, religiösa företrädare och hemlösa/flyktingar.”93 Här ser vi 
alltså att män dominerar tv-utrymmet i samband med program som innefattar möten med 
personer som innehar vad som anses vara viktiga positioner, vilka ofta förknippas med högre 
utbildningar och generellt är mansdominerade. Genom den symboliska makten så skapar vi oss 
omedvetna uppfattningar och föreställningar om att män gör viktigare saker än kvinnor.94 Nu 
kanske inte de barn, som är aktuella i min undersökning, kollar på dessa program så ofta. 
Däremot är möjligheten stor att deras föräldrar samt pedagogen tittar på programmen. Detta 
innebär att dessa personer skapar föreställningar kring genus, som de i sin tur delger i sin 
vardagliga praktik, vilken dessa barn är en del av.  

7.3.3 Fritidsintressen 

Efter att ha transkriberat och bearbetat intervjuerna så är det största fritidsintresset dator och 
tv-spel. Ett populärt spel hos både pojkar och flickor var Super Mario på konsolen Nintendo 
Wii. En pojke hade ett favoritspel som utmärkte sig från övriga, vilket var World of Warcraft. 
Pojken förklarade att man i spelet skapade sin egen gubbe, där man slogs mot andra spelare 
online. Jag ställde en andrafråga för att försöka utfinna vad det var som var så kul med detta 
spel, där svaret blev att det var coolt. Samma kille förklarade även att han gillade att umgås 
med kompisar på fritiden. Jag frågade om han umgicks med både flickor och pojkar, vilket han 
inte gjorde då han tyckte flickor sysslade med töntiga saker. Självklart undrade jag vad dessa 
töntiga saker bestod av, vilket bland annat var att de skvallrade så mycket.  

                                                        
90 Edström, s. 31 & 36.  
91 Ibid., s. 49.  
92 Ibid., s. 203. 
93 Ibid., s. 107.  
94 Ibid., s. 211.  
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En flicka gillade att spela fotboll, men tyckte att det var tråkigt att hon ofta var ensam tjej med 
alla killar som spelade och därmed avstod. Hon förklarade att det nästan enbart var killar som 
spelade fotboll på rasterna och likaså på fritiden.     
 
Även att jag innan har berört pojkar och flickors föreställningar om vad som anses tillhöra det 
manliga respektive det kvinnliga, så har intervjun kring detta tema givit mig mer material att 
arbeta kring när det gäller dessa uppfattningar. Pojken som gillar datorspelet World of Warcraft 
förklarar att flickor sysslar med töntiga saker som skvaller. En flicka gillar fotboll, men känner 
sig ensam som tjej med denna sysselsättning på fritiden och i skolan. Pojkens argumentation 
över att flickor gör töntiga saker, bygger på ett avståndstagande där han särskiljer könen åt. 
Likaså menar flickan på, att den generella uppfattningen är att det är killar som spelar fotboll. 
Trots att hon gärna vill vara deltagande i sporten, så känner hon sig i samma stund ensam med 
detta intresse bland flickorna och därmed avstår hon från att vara med i aktiviteten. Vad beror 
då detta på? 
 
 Ur ett biologiskt perspektiv kan man se pojkens ställningstagande som en effekt av en medfödd 
och inprogrammerad åtskillnad mellan könen. Denna skillnad minskas med tiden, men då han är 
så pass ung så lever den ännu kvar. En bidragande faktor till varför gapet minskar mellan könen 
är den sociala påverkan som individen möter i sin vardag.95 När pojken säger att flickor gillar 
töntiga saker, så kan det bero på att testosteronet i pojken kan leda till ett intresse för 
actionfilmer fyllda av våld och explosioner96, upplevelser som säkert kan uppfattas som coola. 
Från ett annat perspektiv kan man dock tolka pojkens agerande annorlunda.  
 I spelet World of Warcraft så får man skapa sin egen avatar, en egenskapad 
karaktär, där man även får avgöra vilket kön avataren ska ha. De manliga avatarernas kroppar är 
muskulösa och mer påklädda än den kvinnliga versionen, som är mindre och där samtliga val av 
kvinnokroppar har en stor byst. Mannens kropp utstrålar styrka och tankar kring sex, vilket 
egentligen är det enda kvinnornas byst förmedlar. Spelet erbjuder även en möjlighet till att föra 
dialoger med övriga spelare, där man bland annat kan flirta och dansa. När de kvinnliga och 
manliga avatarernas dansar så skiljer sig dansstegen åt, där den kvinnliga versionen dansar på 
ett sätt som påminner om stripteasedans.97 När pojken spelar datorspelet så sköljs en flod av 
manliga och kvinnliga stereotyper över honom. Olika medier påverkar i stor grad till hur vi 
skapar oss föreställningar om genus, vad för beteende som anses tillhöra mannen respektive 
kvinnan.98 I World of Warcraft blir heteronormativitet tydlig, då en kvinnlig karaktär tar på sig 
ett par magiska glasögon som gör världen vacker samtidigt som alla karaktärer förvandlas till 
manliga sådana. Underförstått innebär detta att kvinnan i spelet ska tycka att även mannen är 
vacker och något att åtrå.99 Genom det heteronormativa upplägget i spelet, och 
könsstereotyperna som förkroppsligas i avatarerna, så kan detta vara en bidragande faktor till 
pojkens uppfattningar om flickor och pojkars olika intressen. Särskilt då medier är en 
bidragande faktor till våra föreställningar kring genus. Här ser vi hur mediers påverkan, i detta 
fall ett datorspel, stärker föreställningar kring vad som anses vara manligt respektive kvinnligt.  
                                                        
95 Dahlström, s. 113. 
96 Robert & Ulvnäs Moberg, s. 88. 
97 Fagerström & Nilsson, s. 149f.  
98 Hirdman, s. 19.  
99 Fagerström & Nilsson, s. 151.  
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Flickan som gillar fotboll, men som avstår detta då hon är ensam som tjej, uttrycker med sitt 
ställningstagande att hon själv inte har skapat några starka homosociala band. I samma stund så 
förklarar hon med sitt berättande att resterande flickor starkare känner av dessa band. Jag vill 
klargöra att jag inte menar att hon uttryckte sig såhär, utan istället att situationen öppnar upp en 
möjlighet till att analysera på detta sätt. Homosocialitet innefattas av olika normer och 
föreställningar, där ett gemensamt band mellan personer av samma kön skapas för att stärka 
känslan av samhörighet. 100 Om en person har svårt att infinna sig inom detta homosociala band, 
kan denne riskera att bemötas av misstänksamhet från omgivningen.101 När flickan förklarar att 
hon ofta avstår från att spela fotboll, då det enbart är killar som deltar, så kan man tolka hennes 
handling som ett uttryck av oro över att inte infinna sig inom detta homosociala band. Detta 
hänger samman med det som jag tidigare har nämnt om att samhället är heteronormativt, där en 
rädsla att gå utanför normen många gånger kan vara stor.  
 
 

 

 

                                                        
100 Hirdman, s. 21.  
101 Ambjörnsson, s. 136.  
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8. Diskussion 

I min analys har jag använt både ett biologiskt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på att 
undersöka vad det snedfördelade talutrymmet beror på. Likaså har jag försökt peka på varför 
pedagogen bemöter eleverna olikartat beroende på om det är en flicka eller pojke. En del 
personer ställer sig säkert bakom tankegången att det är svårt att förändra dessa beteenden med 
de medfödda olikheterna i åtanke, där testosteronet och östrogenet skänker oss vissa 
könsspecifika egenskaper. En författare som pekar på våra medfödda skillnader är Dahlström,102 
men denne menar även på att dessa olikheter minskas med åren genom den 
socialkonstruktionistiska påverkan. Därmed så öppnar författaren upp för att individen 
konstruerar genus, men att vi föds med ett stabilt och biologiskt kön, vilket alltså ger oss olika 
egenskaper och intressen, beroende på vilket detta kön är. Jag har valt att dela in diskussionen i 
de tre frågeställningar som jag har undersökt i min studie. Dessa delar går ibland in i varandra, 
då de olika frågeställningarna på sätt och vis hänger samman.          
 

8.1 Pedagogens bemötande 

Pedagogen, som jag observerar i min undersökning, väljer att placera pratglada flickor intill 
varandra samtidigt som denna skickar ut två pratglada pojkar i korridoren. Mina tankar förs till 
teorierna kring särundervisning som ett alternativ till samundervisningen. I denna 
undervisningsform så särskiljer man pojkar och flickor ifrån varandra. I samundervisning kan 
scenariot nämligen många gånger bli att pojkarna tar över utrymmet i klassrummet och därmed 
stör flickorna i sitt arbete.103 Detta är något som påminner om hur pedagogen agerar i sin 
undervisning. Vidare så menar förespråkare för särartsundervisningen på att flickor får större 
möjligheter till att testa olika och nya sociala positioner i klassrummet, positioner som ofta 
innehas av pojkar i samundervisningen. Då pojkar ofta intar dominerande positioner, så menar 
talespersoner för denna undervisningsform att flickor får möjligheter att lära sig att bemöta 
pojkarnas övertag.104 I pedagogens val att sätta pojkarna i korridoren, där de kan fortsätta prata, 
så stärker hon samtidigt deras beteende att tala. Flickorna däremot får sitta kvar så länge de är 
tysta, vilket innebär att pedagogen förmedlar en bild av att flickor ska vara lågmälda. Jag tycker 
därmed man kan urskilja en metod som stärker skillnaderna mellan pojkar och flickor,  

                                                        
102 Dahlström., s. 113. 
103 Wernersson, s. 31. 
104 Ibid., s. 31. 
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då pedagogen bemöter dessa elever annorlunda. Även om pedagogen bär på konstruerade 
föreställningar så har jag svårt att se dennes handling som ett försök till att krympa avståndet 
mellan flickorna och pojkarna i klassen. Enligt läroplanen är det dock, som jag tidigare nämnt, 
ett krav för skolan att arbeta för att sudda ut gränserna mellan könen.  
 
Tankegången om särundervisning och pedagogens handlande skulle kunna kopplas till 
feministiska teorier, och då tänker jag särskilt på särartsfeminismen. Denna utväxt från 
feminismens stam innebär alltså att man accepterar de biologiska olikheterna men vill ändå 
uppnå en jämlikhet.105 Pedagogen kan tänkas stödja idén om särartsfeminism och 
särundervisning, då hon vill jämna ut det snedfördelade talutrymmet i klassrummet genom att 
placera pratglada pojkar utanför salen och i samma stund behålla flickorna. Därmed kan jag inte 
låta bli att tolka, att särartsfeminism många gånger vilar sina teorier på det biologiska könet och 
den påstådda olikheten mellan mannen och kvinnan som finns medfödd. Särundervisningen har 
bemötts av motstånd, där jag särskilt vill nämna ett argument, nämligen hur denna 
undervisningsform egentligen menar på att flickor inte klarar av det som pojkar kan. Då man 
behöver särskilja pojkar och flickor åt för att erbjuda flickorna möjligheter att synas mer, så 
innebär detta i samma stund att den manliga normen stärks än mer istället för att den bekämpas 
och utmanas i en samundervisning.106  
 
Särartsfeminismen har också bemötts med motstånd då många menar på att denna feminism, 
genom att den accepterar biologiska olikheter, i samma stund accepterar de rådande 
föreställningarna om manligt och kvinnligt. Denna kritik kommer bland annat från en annan 
inriktning av feminismen, vilken är likhetsfeminismen.107 Här blir alltså sociala, kulturella och 
politiska faktorer det som konstruerar en åtskillnad mellan mannen och kvinnan. Idag är 
maktförhållandena mellan mannen och kvinnan inte jämnt fördelade, och det här är något som 
likhetsfeminismen vill upphäva, för att det kan skapas en balans i samhället och därmed en 
existerande jämlikhet.108 Men på vilket sätt blir dessa genuskonstruktioner tydliga i min 
undersökning? Jag har i min analys, med hjälp av normalitet och den heterosexuella matrisen, 
pekat på hur pedagogens bemötande och elevernas agerande i klassrummet är något som bidrar 
till ett särskiljande. I min analys av intervjuerna har jag lagt stor vikt vid hur medier är en 
bidragande faktor till denna konstruktion. Kan man på något sätt binda ihop dessa analyser i 
diskussionen? Jag ska i varje fall göra ett försök.  

                                                        
105 Lindén & Milles, s. 16. 
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8.2 Föreställningar 

 
Dahlströms109 text är i skrivande stund en relativt ny sådan, då den är från 2007. I denna text, 
som jag tidigare har berört, så förklarar hon att vi föds med olikheter som krymper med 
anledning av en social påverkan. Om man tar denna teori i relation till min ovanstående 
diskussion, så måste dessa medfödda olikheter vara väldigt stora. Detta innebär att jag ställer 
mig kritiskt emot författarens påstående. En person, som jag tar mig friheten att avgöra, också 
ställer sig kritisk inför detta är Butler. Denne ifrågasätter könet som något fast och menar att 
detta inte kan existera som något biologiskt och naturligt, med tanke på att den bild av detta kön 
redan är färgat av våra genuskonstruktioner som bland annat beror på kulturella, språkliga och 
sociala föreställningar. Dessa konstruktioner är något som eleverna med största sannolikhet 
kommer att bemöta och ta till sig under sitt liv. En vacker dag så kommer just dessa elever bli 
föräldrar och utifrån alla kulturella och sociala genuskonstruktioner som de har samlat på sig så 
kommer de ha fler eller färre föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Här 
vill jag, utifrån Butlers teorier, påstå att det som anses vara det naturliga könet hos det blivande 
barnet redan är påverkat av dessa genuskonstruktioner i samma stund som vi får veta om det är 
en pojke eller en flicka. Detta barn föds in i vår verklighet och det är utifrån denna verklighets 
begränsningar som könet konstrueras, det vill säga utifrån våra värderingar och 
föreställningar.110 När denna procedur är avslutad, så påbörjas genast en ny sådan hos det 
nyfödda barnet, där denna genuskonstruktion antingen stärker eller minskar föreställningen hos 
kommande generationer. En tanke är att pedagogens sätt att skilja på pojke och flicka förs 
vidare och på så sätt upprätthålls föreställningen om att pojkar är som pojkar och flickor är som 
flickor. Någonstans på vägen har pojken som gillar att spela World of Warcraft och flickan som 
gillar tidningen Julia skapat sina föreställningar om vad som är flickor och pojkars intressen. I 
tv-spelet så finns dessa fiktiva varelser, vars kroppar många gånger består av både maskiner och 
biologisk massa och vilka brukar benämnas för cyborg.111 I spelet så är dessa cyborgs avatarer 
och förmedlar en stereotypisk bild av manligt och kvinnligt. Just cyborgs kan framställas som 
könsstereotypiska i sina roller, där kvinnan många gånger kan framstå som osmaklig men på 
samma gång sexuellt attraktiv.112 Detta är alltså bilder som är med och påverkar våra 
föreställningar om manligt och kvinnligt. Redan vid födseln när vi får reda på om det är en 
pojke eller flicka så färgas detta lilla barn direkt av de kulturella och sociala föreställningar som 
omgivningen innehar och därmed hela tiden förmedlar. Vanligen så tror jag att dessa 

                                                        
109 Dahlström, s. 133.  
110 Butler, s. 56ff. 
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föreställningar blir starkare med åren, till skillnad mot vad Dahlström menar, där jag då alltså 
menar att medier har en stor inverkan.  
 
Jag finner Butlers teori mycket intressant då hon ifrågasätter det naturliga könet som något fast, 
vilket många andra accepterar oreflekterat. Flickan som gillade fotboll har själv inte riktigt 
accepterat att pojkar och flickor ska syssla med olika saker, då hon väldigt gärna vill spela 
fotboll. Trots detta så blir hon en byggkloss i det heteronormativa systemet, med tanke på att 
majoriteten har denna uppfattning om vad som är normalt för pojkar respektive flickor på 
skolan. Någonstans så vet hon att hon skulle uppfattas som något avvikande från det normativa, 
genom att delta i fotbollen. Hennes undvikande av aktiviteten innebär att hon trots allt påverkas 
av de homosociala banden. Här skulle jag vilja koppla till det ansvar som skolan har enligt 
läroplanen:    
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet.113  

 
Om det alltid är pojkarna som spelar fotboll på rasterna så bör kanske skolan reflektera över 
detta faktum, särskilt med ovanstående citat i åtanke. Skolan har alltså ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Då det bara är pojkar som spelar fotboll på rasterna, och 
flickan som är intresserad väljer att avstå, så har kanske inte skolan fullt ut lyckats med sitt 
förpliktande uppdrag att motverka dessa traditionella könsmönster. Likaså att pedagogen, som 
jag tidigare nämnt, bemöter eleverna olika samtidigt som medier påverkar våra 
genusföreställningar, så anser jag är gapet mellan flickor och pojkar växer. Läser man utdraget 
från läroplanen så kan man se att detta bemötande från pedagogen har betydelse. Citatet är 
tydligt inspirerat av det socialkonstruktionistiska perspektivet, då det står att elever skapar 
uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt genom pedagogens bemötande och 
bedömande. Därför ställer jag mig kritisk till den särundervisning som en del förespråkar. Jag 
kan se dess fördelar, då uppmärksamheten i klassrummet är i obalans, vilket betyder att flickor 
många gånger hamnar i skymundan av pojkar.114 Men att skilja pojkar och flickor åt, anser jag 
bara resulterar i en starkare ”vi” och ”dem” känsla. Istället tror jag att pedagogen skulle våga 
bemöta den rådande heteronormativiteten för att kunna skapa en tryggare miljö, där elever tillåts 
vara ”avvikande” utan att de ska behöva bemötas med en misstänksamhet.  
Därmed skulle antagligen de rådande föreställningar som sätter gränser mellan manligt och 
kvinnligt kunna suddas ut något. Jag anser att läroplanen använder sig av det mest relevanta 
perspektivet när det gäller könsroller, alltså det socialkonstruktionistiska perspektivet. Jag har 
försökt peka på hur pedagogens bemötande och medier påverkar elevernas föreställningar kring 
manligt och kvinnligt. Dessa elever bar redan på föreställningar, vilka i vissa fall blev extra 
tydliga under intervjuns gång, föreställningar som därmed riskerar att förstärkas i och utanför 
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(Stockholm, 2011), s. 5.  
114 Tallberg Broman, Rubstein Reich & Hägerström, s. 105f. 
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klassrummet. Jag ser en fara med att argumentera för att våra intressen och egenskaper skulle 
kunna härledas till vårt biologiska kön. För det första så tror jag inte på dessa skillnader, bortsett 
från de yttre skillnader som vi kan se. För det andra, så tror jag att vi aldrig skulle kunna uppnå 
en jämlikt samhälle med dessa tankegångar, då särskiljandet skulle bli starkare genom denna 
uppdelning. Ett jämlikt samhälle är i högsta grad något efterstävbart och något som ska nås. 
Dessvärre så resulterade min undersökning i att könsrollerna stärks i interaktionen mellan 
pedagog och elev samt elever sinsemellan. 
 

8.3 Medier 

 
I analysen nämnde jag hur medier lägger stor vikt vid att utnyttja de homosociala band som 
uppstår mellan personer av samma kön. Genom dessa så kan de rikta fokus mot sin tänkta 
målgrupp, där de sedan försöker stärka dessa band genom att förmedla bilder som  
förhoppningsvis ska bidra till att skapa en tillhörighetskänsla hos individerna av samma kön.  
När medier då alltså förmedlar bilder vars ändamal är att stärka de homosociala banden, så utgår 
de från samhällets redan existerande föreställningar.115 I samhället är maktförhållandena ojämnt 
fördelade. Som jag påpekade i bakgrundsavsnittet så är arbetsmarknaden i dagens samhälle 
mansdominerad, vilket främst blir tydligt om man kollar på chefspositionerna. Detta pekar även 
Edström116 på i sin avhandling, då hon undersöker varför mannen syns mest i tv-rutan. Samma 
författare nämner också hur kvinnan som underordnad blir tydlig i bland annat 
familjesituationer, utbildningar och löneskillnader. Om kvinnan är underordnad så innebär det 
självklart att mannen är den överordnade i samhället. Den snedfördelade makten visar tydligt på 
hur samhället är uppbyggt i en tvådelad konstruktion, vilket kan anas bero på historiska, sociala 
och kulturella föreställningar. Lägger man till den heteronormativa aspekten i sammanhanget, så 
får vi en ännu klarare bild av att allt bygger på två motsatta kön, som förväntas att åtrå varandra. 
Det är alltså genom relationen mellan dessa två motsatta enheter, som skillnader av genus 
skapas och bibehålls.117 Det är alltså denna bild av samhället som många medier använder sig 
utav, då de sänder ut budskap som många gånger är riktade mot ett specifikt kön. Medier är 
alltså något som i högsta grad är en bidragande faktor till att skapa och upprätthålla 
genuskonstruktioner, enligt Hirdman.118  
 
Här ser jag ett kretslopp som jag tror att många likhetsfeminister fruktar, vilket jag nu ska 
klargöra. Eftersom att medier vill stärka de homosociala band som existerar i samhället, så 
förmedlar de bilder och texter vars syfte är att skapa en gemenskap hos antingen pojkar eller 

                                                        
115 Hirdman, s. 21.  
116 Edström, s. 49f.  
117 Ambjörnsson, 137.  
118 Hirdman, s. 21.  
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flickor. För att stärka dessa band så måste medier därmed hela tiden förstärka och utveckla 
bilden om hur man förväntas vara inom det specifika könet. Då medier påverkar 
genuskonstruktionen, samtidigt som homosociala band skapar en större samhörighet, innebär 
detta ett större särskiljande mellan könen. Om det då blir ett större gap mellan kvinnan och 
mannen, på grund av mediala bilder, så blir även våra föreställningar kring manligt och 
kvinnligt starkare i samhället. Eftersom medier, som jag tidigare nämnt, använder sig av dessa 
samhälleliga föreställningar när de söker stärka de homosociala banden, ser jag ett mönster i att 
dessa två hela tiden förstärker varandra. Med andra ord, medier stärker genusföreställningar i 
samhället, som i sin tur ger näring åt medier i dess syfte att stärka de homosociala banden. De 
båda, medierna och samhället, matar varandra och på så sätt växer dessa föreställningar. Här har 
jag försökt knyta ihop mediers påverkan och på vilket sätt den kan skapa föreställningar hos 
eleverna, som de i sin tur bär med sig in i klassrummet. Detta skulle kunna vara en förklaring 
till varför pojkar hörs mer i klassrummet, alltså genom det heteronormativa samhället som 
medier inspireras av och inspirerar till genom de homosociala banden.  
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9. Konklusion 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera om och hur könsrollerna stärks i interaktionen 
mellan pedagog och elev samt även om detta är något märkbart elever sinsemellan i 
grundskolans yngre åldrar. Den första frågeställningen innefattade om pedagogen bemöter 
eleverna olika samt hur pass stort talutrymmet i klassen var. I min undersökning så framgick det 
att pojkar och flickor bemöttes differentierat och att pojkar hördes mest och fick därmed mest 
uppmärksamhet. Jag har även försökt peka på hur medier många gånger är delaktiga till att 
bygga föreställningar kring genus hos publiken, där de elever som var deltagande i min 
undersökning också påverkas. Dessa föreställningar följer med in i skolans värld och färgar våra 
tankar och handlingar. Min undersökning resulterade alltså i att könsrollerna stärks i 
interaktionen mellan pedagog och elev samt elever sinsemellan. Självklart resulterar ibland 
interaktionen till det motsatta, till det bättre. Men i min undersökning så pekade majoriteten av 
händelserna på en tydligare uppdelning mellan pojkarna och flickorna. Likaså måste jag vara 
medveten om att jag färgas av det perspektiv jag intar då: jag inte föds till kritisk, jag blir det. 
Jag ställer mig bakom Butlers intressanta teori om att det inte finns något naturligt kön, då detta 
redan är påverkat av den rådande diskursen. Det känns dock svårt att komma ifrån detta, då vi är 
mitt i vår egen verklighet, där den heterosexuella matrisen är ett rådande maktsystem. Den 
dagen vi inte är påverkade av sociala och kulturella föreställningar, så kanske vi kan tala om det 
naturliga könet. 

9.1 Hen 

 
I skrivande stund så läser jag artiklar som handlar om ett tredje kön, vilket ofta benämns som 
”hen”. Detta innebär alltså att man varken ses som en ”hon” eller en ”han”. De aktuella 
artiklarna talar sitt tydliga språk och heter: ”Jag vill vara hen – inte hon eller han”119 och ”Jag 
är blind för könsroller”120. Känner man varken en tillhörighet som kvinna eller man så kan 
”hen” får individen att känna en större tillhörighet. I artikeln ”Sydafrika och Nepal först med ett 
tredje kön”121 så går följande att läsa: ”Att exempelvis vara man i huvudet men kvinna i 
kroppen ses i dag som en sjukdom som kan behandlas.”. Detta ser jag som en väldigt 
skrämmande läsning. Det känns som om det förlegade tänket om att kvinnor och mäns olika 

                                                        
119 www.dn.se 21 maj 2011. 
120 www.dn.se 21 maj 2011. 
121 www.dn.se 21 maj 2011 
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egenskaper beror på biologiska skillnader än lever kvar, samtidigt som man förkastar det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. Men jag anser att det vore ett stort steg i riktningen mot 
att försöka skapa ett jämlikt samhälle genom att juridiskt godkänna människor att kunna 
registrera sig som ”hen”. Det ska bli intressant att följa hur processen utvecklas när det gäller 
det tredje könet. Den dagen då detta kön får ett erkännande är en seger för jämlikheten och 
människans rättighet. 
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Bilaga 2. 
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