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Abstract  

Title: 

The complex processes of learning 

Masculinity and subjectification in a technology class in upper secondary school. 

 

My own experiences as an upper secondary school teacher and the increase in research on 

masculinity in educational settings that occurred during the late 1990 emphasizing on the gender 

gap in achievement and grades is the point of departure for this thesis. The aim is to investigate 

how boys in upper secondary school are constituted and constitute themselves as motivated and 

achieving learning subjects. Another aim is to see what possibilities there are to form different 

teaching practices to create other possible positions for me and the pupils. The research 

questions are 1) How does boys´ construction of masculinity constitute how they see their own 

ability to be motivated and achieve in school 2) What significance do my shifting approaches 

and expectations on the pupils as well as teaching have on the boys constitution as learning 

subjects?   

 

To answer these questions I use a theoretical framework of feminist poststructuralist. The 

theoretical point of departure is the work of Foucault and the concepts discourse, power and 

subjectification combined with the concepts positioning, materiality, performativity and 

hegemonic masculinity. Drawing on feminist poststructuralism, gender is constructed and 

materialized through language, actions and relations that make subjectification an active 

ongoing process with a variety of opportunities.  

 

The research methodology is influenced by action research and the study was conducted in my 

own teaching practice in social science. A group of pupils, 26 boys and five girls, who attended 

the first year of Technology Program participated in the study. During the research process the 

action research gradually turned into a method of data collection. Research diary, interviews, 

surveys and narratives were methods that were used. The material was analysed through a 

Foucauldian discourse analysis. To make the discourse visible, I also used deconstruction as a 

methodological strategy where different readings helped me see the multiplicity of ways to 

understand and act in the teaching practice. 
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In the analysis the impact of the specific context and the complex process of subjectification 

were revealed. The many different discourses being active in the school context made it 

impossible to say something definite about how motivation and achievement is constituted 

among the boys in the group. What can be said is that the ladish culture is one part in producing 

power and hierarchies but popularity and status can be reached through different means. By 

being social, authentic and not study too much a position of high status can be combined with 

showing motivation and good achievements. The analysis also shows the teacher's involvement 

in producing and reinforcing dominant discourses. The teacher’s expectations and attitudes have 

in this study exhibit an active involvement in students' construction of subjectivity constituting 

their motivation and willingness to perform. This was shown in the material by the various 

strategies that were used for disciplining the students where I as a teacher reinforced the 

students' negative behavior by allowing the positions as "unruly and unmotivated boys".  

 

The concluding part of this thesis content a discussion about how the teaching practice need a  

discourse which calls on teachers to continually deconstruct and make discourse analysis of 

their teaching. Finally I point to the achievement discourse that dominates in school where 

teaching and teacher assessment of pupils' skills are exclusively on performance, results and 

fulfilled goals.  

 

Keywords: masculinity, subjectification, achievement, power, feminist poststructuralist. 
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Inledning 

 

I mitt arbete som gymnasielärare har jag ofta mött killar som uttrycker att de inte orkar plugga. 

De tycker att skolan är viktig men har svårt att motivera sig till att lägga ner tid på studierna. En 

kille sa till mig ”Jag är alldeles för lat. Alltså jag orkar inte plugga. Jag sitter en halvtimme 

kvällen innan och får G+ på provet”. Eftersom han inte ansåg sig ha förmågan att ”plugga i 

flera timmar” tänkte han inte läsa vidare efter gymnasiet och var nöjd med betyget godkänt i de 

flesta ämnen. Jag möter också killar som är motiverade, ägnar mycket tid åt studierna och 

presterar bra. Men hur kommer det sig att en så stor del av mina elever inte är motiverade till att 

studera för högre betyg? Vad kan jag som lärare göra för att ändra på denna inställning till 

skolarbete? När jag fick möjlighet att ägna en del av min arbetstid åt forskning var det detta jag 

ville undersöka.  

  

Att pojkar som grupp presterar sämre än flickor som grupp i skolan är sedan länge ett känt 

fenomen, både i Sverige och utomlands.
 1
 Faktum är att flickor presterat bättre än pojkar i 

svenska och engelska och lika bra som pojkarna i matematik ända sedan flickor och pojkar fick 

samma möjlighet till utbildning under efterkrigstiden (SOU 2009:64). Under 1990-talet var 

pojkars sämre prestationer en av de stora frågorna inom området utbildning och kön 

internationellt sett (Epstein, 2002; Öhrn, 2002). I Sverige har denna debatt inte varit lika 

omfattande men även här har flera artiklar och rapporter diskuterat varför kön fått en sådan 

avgörande roll för skolresultaten (se Kalat, 2003). Debatten har till stor del handlat om att 

pojkarna är skolans ”förlorare” och flickorna skolans ”vinnare” och att det är på pojkarnas 

bekostnad som flickorna nu tar sig fram i skolan (Tallberg Broman, 2002).  Även 

utbildningsdepartementet menar i en rapport att betygsdifferensen visar att det är pojkarna som 

är missgynnade i skolan (SOU 2005:66). Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA-

delegationen) kom i juli 2009 med delbetänkandet Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är 

det? (SOU 2009:64). Där behandlas återigen detta tema och de olika förklaringar som förts fram 

i debatten. Skolans feminisering med ökad andel kvinnliga lärare, skillnad i mognad mellan 

pojkar och flickor och pojkars ”antipluggkultur” är några förklaringar som diskuteras. DEJA-

                                                      
1
 Jag använder både begreppen flicka/pojke och tjej/kille. Flicka/pojke är de begrepp som främst 

används i forskning och i de källor jag refererar till. Tjej/kille är de begrepp som ungdomarna 

använder om sig själva.  
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delegationen menar att dessa förklaringar inte har något starkare stöd i forskning och att det 

behövs ytterligare kunskap inom området.  

 

Ett antal forskare ifrågasätter själva idén om att pojkarna har problem i skolan och att de kan 

betraktas som en förfördelad grupp (Berge & Forsberg, 2006; Francis, 2006; Nordberg, 2008; 

Jonsson, 2010). De menar för det första att de sämre skolresultaten inte gäller alla killar och för 

det andra frågar de hur förfördelade killar och män kan vara när de har den största delen av makt 

och resurser i samhället i stort. Oavsett hur man ser på detta anser Connell (2005) och DEJA-

delegationen (SOU 2009:64) att skolor inte kan vara passiva i frågan om pojkarnas sämre 

skolprestationer. Skolan måste arbeta för att förändra den köns- och maskulinitetsproblematik 

som präglar mycket av verksamheten.  DEJA-delegationen skriver att de inte sett något 

jämställdhetsprojekt som inriktat sig på att öka pojkars lust att lära. Att uppmärksamma hur 

skolan på olika sätt deltar i att upprätthålla förlegade och könsstereotypa föreställningar är en 

del som DEJA-delegationen pekar på. De visar hur vardagen i skolan är starkt präglad av 

könade föreställningar till exempel genom könssegregeringen av gymnasieelevers programval 

och lärares sätt att betrakta flickor och pojkar som två helt skilda grupper. Inom skolan som 

institution tilldelas elever stereotypa egenskaper och kunskaper beroende på hur de könas och 

lärare ser inte den variation som finns inom dessa kategorier (ibid.). Det är tydligt att vi inom 

skolans verksamhet måste ifrågasätta de föreställningar och praktiker som begränsar människors 

möjlighet till blivande och förändring och utmana de sätt som kön konstrueras på i våra 

klassrum.  

 

Vid en tillbakablick på min egen tid som lärare i gymnasieskolan kan jag konstatera att jag själv 

deltagit i att upprätthålla och återskapa de föreställningar om kön som varit självklara och 

rådande. Jag har kategoriserat elever och bemött olika kategorier olika. Det innebär bland annat 

att jag sett stökiga omotiverade killar som något naturligt, men stökiga tjejer som avvikande och 

svåra att handskas med. Som relativt ung kvinna har jag också blivit utsatt för kategorisering 

och underordning. Jag har upplevt situationer där det är lättare för eleverna att ifrågasätta regler 

när jag varit ansvarig än när manliga kollegor ansvarat.  

 

Den stora utmaningen för mig i denna uppsats är att hitta sätt att tänka och arbeta annorlunda 

som lärare. I det arbetet tror jag att det är viktigt att hitta teoretiska perspektiv som kan hjälpa 

mig att förstå hur både eleverna och jag själv gemensamt deltar i att upprätthålla föreställningar 

om ”bråkiga killar” och ”högpresterande flickor”. De metodologiska och teoretiska perspektiv 

som jag valt kommer jag att redogöra för längre fram men jag vill här kort nämna att vad som 

tycks mig mest spännande och relevant för detta är de perspektiv som ser skapandet av kön som 

en process som har flerfaldiga möjligheter i mötet med olika miljöer och människor. De som ser 
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hur människan formas och omformas i dessa möten, ”lär sig göra sin subjektivitet” (Lenz 

Taguchi, 2004, sid. 10). Utifrån detta vill jag undersöka hur elever, kategoriserade som killar, 

formar sig och formas till lärande subjekt i skolan och få en ökad förståelse för hur min position 

som kvinnligt könad lärare förhandlas och skapas. Detta sker inom ett specifikt tid och rum i 

min egen undervisning och med hjälp av teorier som jag ser kan begreppsliggöra hur både jag 

och eleverna är del i detta.  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att, med hjälp av subjektsfilosofiska teoretiska perspektiv, och i 

egenskap av lärare för en grupp elever undersöka hur killar på gymnasiet formas och formar sig 

till mer eller mindre motiverade och presterande lärande subjekt. Det innebär att synliggöra 

variationer och förskjutningar av olika subjektspositioner som är tillgängliga för killarna och att 

undersöka hur jag som lärare är del i att forma detta. Studien bygger på en form av 

aktionsforskning vilket innebär att det finns ett vidare syfte om att skapa möjligheter för 

förändring av möjliga subjektspositioner och den pedagogiska praktiken. Mina frågeställningar 

nedan korresponderar således till studiens olika syften, att få en ökad förståelse och kunskap om 

killars subjektivitetskonstruktioner och att undersöka förutsättningarna för alternativa 

handlingsmöjligheter i den pedagogiska praktiken. 

 

Frågeställningarna är: 

 

 På vilka sätt formar killars konstruktioner av maskulinitet hur de ser på sin egen 

förmåga till motivation och prestation i skolan? 

 Vilken betydelse har mina skiftande förhållningssätt och förväntningar på eleverna och 

undervisningen för hur killar formas och formar sig som lärande subjekt? 
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Metodintroduktion 

 

För att genomföra mitt syfte och undersöka mina frågeställningar utgick jag från början från en 

form av aktionsforskning. Genom att studera min egen praktik tillsammans med en grupp elever 

på teknikprogrammet i årskurs ett som jag undervisar i samhällskunskap, ville jag undersöka 

och utmana de diskurser som formar elevernas inställning till studier. Att studera vilka sätt att 

vara kille (och tjej) som skapas och möjliggörs på skolan och att kritiskt analysera hur vi 

begränsar vilka vi kan vara och bli är ett arbete som måste ske tillsammans med eleverna, menar 

forskaren Marie Nordberg (2005). Därför ville jag i samarbete med eleverna undersöka och 

ifrågasätta det diskursivt inskrivna tänkandet och handlandet som t.ex. stigmatiserar det 

feminint kodade för individer som kategoriseras som pojkar. Under arbetets gång blev de 

svårigheter som ett förändringsarbete för med sig allt tydligare och efterhand framstod den 

tänkta aktionsforskningen alltmer som en form av datainsamling. En diskussion kring detta 

återkommer jag till i metodavsnittet. Teoretiskt har jag min utgångspunkt i feministisk 

poststrukturalism. Vad detta innebär kommer jag att resonera kring i teori och metodavsnittet.  

 

Avgränsningar 

Min studie är avgränsad till att innefatta en grupp av gymnasieelever på teknikprogrammet. 

Teknikprogrammet är en gymnasial utbildning där tyngdpunkten ligger på teknik, matematik, 

data och naturvetenskap. Könsfördelningen på de olika programmen i gymnasieskolan är 

mycket ojämn och en tydlig och beständig könsmärkning karaktäriserar dem (Skolverket 2006). 

Av de elever som började på teknikprogrammet läsåret 2008/2009 var ca 20 procent flickor. Här 

har skett en ökning från ca 10 procent år 2000 till knappt 20 procent flickor 2009 (SOU 

2010:28). I den grupp som deltog i min studie gick 31 elever, 25 killar och sex tjejer. Under 

läsåret slutade en tjej. Skolan hade valt att samla samtliga tjejer på teknikprogrammet i samma 

klass. Därmed var detta det totala antalet tjejer i årskurs 1 som läste tekniskt program på skolan. 

I mitt material har jag valt att inte innefatta tjejerna för mina analyser. Med detta ämnar jag inte 

att nedvärdera dem utan mina grunder för detta är denna studies avgränsning att undersöka 

maskulinitet och dess olika variationer. Alla eleverna gick i årskurs ett och var 16 år förutom en 

elev som gick i årskurs 3 och som var 18 år. Att på detta sätt benämna och kategorisera elever, 
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utifrån kön och ålder, sker utifrån mitt perspektiv på en beskrivande nivå där innebörden av 

orden är sociala konstruktioner. Jag ser dem dock som svåra att undvika eftersom de 

genomgripande dominerar inom skolans verksamhet och samhället i stort. 

 

Teknikprogrammet är främst studieförberedande och har en relativt hög övergångsfrekvens från 

gymnasieutbildning till högskole/universitetsutbildning. 55 procent av eleverna går vidare från 

teknisktprogram på gymnasiet till högre studier, i landet som helhet (SOU 2010:28). Dessa 

siffror kan jämföras med den totala övergångsfrekvensen på 43 procent, och med SP-

programmet där övergången är 57 procent (ibid.). Den grupp som ingick i studien undervisade 

jag i samhällskunskap A samtidigt som studien genomfördes. Tanken att göra en studie 

tillsammans med gruppen fanns innan kursen började. Det var inte mina erfarenheter av den 

specifika gruppen som väckte mina frågor utan en mer generell bild av min verksamhet som 

lärare. På skolan där detta forskningsprojekt genomförs, är skillnaderna i betyg mellan könen 

något större än landet i genomsnitt. Skolan uppmanades efter en inspektion av Skolverket, att 

förbättra uppföljning och analys av resultaten för att öka måluppfyllelsen. Skolverket betonade 

också läroplanens mål om att skolan ska sträva mot att varje elev ”utvecklar en insikt om sitt 

eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande” (Lpf 94). Denna kritik medförde 

att jag fick möjlighet att inom 50% av min tjänst  forska kring orsaker och möjliga 

förbättringsstrategier.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring elevers prestation och 

motivation, köns- och maskulinitetskonstruktioner, lärarens förväntningar och förhållningssätt 

och slutligen strategier och metoder för att stärka pojkar (och flickors) prestationer i skolarbetet. 

Jag kommer inte att göra någon heltäckande forskningsöversikt utan redogöra för studier som 

jag funnit relevanta för min undersökning och dess tolkningar.  

 

I engelskspråkiga länder har debatten om könsskillnader varit betydligt livligare än i Sverige 

vilket lett till en större mängd forskning och böcker i ämnet. I England handlar diskussionen 

mycket om den kris som samhället går tillmötes med en växande mängd outbildade och 

arbetslösa unga män (Epstein, 2002, Francis & Skelton, 2005). Inom pedagogisk 

genusforskning har en viss förskjutning skett från att främst varit inriktad på flickor och 

kvinnors situation till att ta andra utgångspunkter, tex. problematisering av pojkars formande av 

maskulinitet (Wernersson, 2006). Under 2000-talet har en betydande ökning av forskning kring 

maskulinitet i utbildningsmiljö skett. I denna forskning förekommer två olika tendenser. Det är 

dels studier som betonar killars ”antipluggkultur” och ”pojkkrisen” i skolan (Björnsson, 2005; 

Skolverket, 2006; Kimmel, 2010) och dels studier som är kritiska mot denna bild (Francis 2000: 

2006; Epstein mfl. 2002; Nordberg, 2008). Nordberg och Saar (2008) menar att många studier 

skildrar stereotypa och förenklade bilder av maskulinitet. Pojkar och flickor ställs mot varandra 

och polariseras till skilda beteenden. Detta anser Nordberg och Saar styr forskares blick så att de 

ofta förbiser de variationer som finns inom könskategorierna.      

 

Könsskillnader i skolprestationer 

Under 2004 fick Mats Björnsson i uppdrag av Skolverket att skriva en rapport om 

könsskillnader i skolprestationer. Resultatet ”Kön och skolframgång” publicerades 2005. I den 

diskuterar Björnsson olika faktorer som påverkar elevernas resultat i skolan; kön, klass och 
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etniskt ursprung. Han använder olika typer av statistiskt underlag och kommer fram till att kön 

är en viktigare faktor än social bakgrund och att social bakgrund har större betydelse än etniskt 

ursprung. Skolverkets rapport Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (2006) visar 

att pojkar presterar i genomsnitt 90% av flickors betygsgenomsnitt och varken social klass eller 

utländsk bakgrund tycks ha någon avgörande betydelse för skillnaderna i betyg kopplat till kön 

(Skolverket, 2006). Betygsskillnaderna har varit ungefär lika stora i ämnena matematik, 

engelska och svenska sedan 1960-talet men har förändrats något i andra ämnen t.ex. idrott och 

hälsa (SOU 2009:64). Forskning och diskussion om vad dessa skillnader kan bero på har 

bedrivits under lång tid och några av förklaringarna redogör jag för nedan. 

 

Orsaker till könsskillnader i skolprestation 

Frågan om varför kön har så stor betydelse för prestationer i skolan har diskuterats mycket 

under årens lopp (Wernersson, 2009). En studie som har haft stort genomslag internationellt är 

Epsteins mfl. Failing boys? Issues in gender and achiviement (2002). Studien visar på tre 

diskurser som dominerat debatten och beskrivs som, ”stackars pojkar”, ”pojkar är pojkar” och 

”skolans misslyckande ger misslyckade pojkar”.  Francis och Skelton (2005) menar att dessa tre 

diskurser förstärker den förgivet tagna synen kring maskulinitet och utbildning. I alla tre 

diskurser förklaras pojkarnas sämre skolprestationer med faktorer som ligger utanför pojkarna, 

t.ex. dålig undervisning, ett ointressant eller feminiserad undervisningsinnehåll, ostimulerande 

och/eller feminiserad organisation. Ingen av de tre diskurserna ser akademisk framgång och 

underprestation ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang. Faktorer som, Francis 

och Skelton (2005) ser som avgörande för att förstå detta.  

 

I en bilaga till DEJA-delegationens delbetänkande (SOU 2009:64) diskuterar Wernersson idéer 

om förklaringar till könsskillnader i skolprestation som förts fram i forskning. Hon skiljer 

mellan individ och skolbaserade förklaringar men menar också att det inte är möjligt att helt 

skilja dessa åt. Ett antagande som Wernersson (2009) betonar är att individen delvis väljer 

prestationsnivå med utgångspunkt i vem man anser sig vara. Det betyder att individen inom 

ramen för sin förmåga kan prestera på olika nivå utifrån valet att inte anstränga sig och inte 

utnyttja sin kapacitet till fullo. Wernersson (ibid.) skriver att identiteten inte är ett helt fritt val 

utan grundad i sociala strukturer och relationer och det individuella i valet är begränsat av inre 

förmåga och yttre omständigheter.  
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En orsak som diskuterats i flera studier är att pojkar lägger ner betydligt mindre tid, arbete och 

engagemang i skolarbetet än flickor (SOU 2009:64). En förklaring till detta som lyfts fram är att 

pojkar är betydligt säkrare på sin förmåga till inlärning än flickor men tenderar att överskatta sin 

förmåga (Skolverket, 2004). Pojkars något orealistiska tankar om den egna förmågan leder till 

föreställningen att ansträngning är onödig (Wernersson, 2009). I en studie av Göran Nygren 

(2009) beskriver killarna hur tjejerna bankar in kunskap medan de själva är smarta och 

allmänbildade. Forskarna Susan Jones och Debra Myhill (2004) visar i sin undersökning hur 

både pojkar och flickor anser att bra prestationer utan ansträngning har ett större värde eftersom 

det visar på en inre begåvning. Det är främst pojkar som presterar genom denna ”naturliga 

talang” medan flickors prestationer handlar om flit och hårt arbete (Jones & Myhill, 2004).  

 

Motivation och skillnader i kön 

Motivationsbegreppet har sitt ursprung i psykologin, framförallt kognitiv psykologi. Det finns 

en mängd olika teorier kring motivation och att definiera begreppet har visat sig vara svårt 

(Giota, 2006; Jenner, 2004). Inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, 

förväntningar och attityder är några begrepp som förekommer inom motivationsforskning 

(Giota, 2006). Jag gör ingen djupare teoretisk översikt kring detta område utan har koncentrerat 

min läsning kring en mindre mängd forskning som behandlar motivation, kön och 

skolprestation.  

 

Med utgångspunkt i en ”undran över hur det kommer sig att flickor trots sin relativa 

underordning i skolan, presterar bättre än pojkarna gör” (sid. 197) undersöker Ann-Katrin 

Jakobsson (2000) könsskillnader i motivation för lärande. Jakobsson (2000) använder Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemet och belyser detta genom dess förankring i psykologisk teori 

med hjälp av begreppen relationsorienterat och autonomorienterat förhållningssätt. Jakobsson 

(2000) gör i sin avhandling en omfattande genomgång av studier kring könsskillnader i 

motivation. Hon visar att det finns få entydiga resultat kring skillnader mellan könen kopplat till 

motivation. Det som är tydligt i forskningen kring motivation utifrån kön, enligt Jacobsson, är 

att skolämnens genusmärkning har en viktig roll för elevernas intresse, hur de bedömer sin 

kompetens och hur de förklarar framgång eller misslyckande. Jakobsson skriver att ”pojkarna 

ger uttryck för större tilltro till sina prestationer när det gäller manligt tillskrivna ämnen och 

flickorna när det gäller kvinnligt tillskrivna ämnesområden” (s. 53-54). Könsskillnader finns 

också i hur man förklarar sina prestationer. Pojkar betonar den inre och okontrollerbara faktorn 
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begåvning medan flickor i högre grad anger ansträngning (Jakobsson, 2000). De resultat som 

Jakobsson (2000) visar i sin intervjustudie är att båda könen vill prestera bra i skolan men att 

flickor tar avstånd från öppen konkurrens i klassrumssituationen. Det är framförallt de duktiga 

pojkarna som vill tävla men mindre duktiga pojkar accepterar tävlan även om de inte tycker om 

den. En annan skillnad är strategier för inlärning. Där använder sig flickor i större utsträckning 

av olika strategier och använder i högre grad skrivande vid inlärning. Pojkarna lär sig genom att 

läsa i boken och på olika sätt repetera det lästa. Skrivande anses av många pojkar som alltför 

ansträngande och jobbigt (Jakobsson, 2000). 

 

Hur olika typer av motivation hänger samman med elevers prestationer i skolan, elevers 

självuppfattning och kön är en del av forskaren Joanna Giotas forskningsintresse. Hon ser 

begreppet motivation som ett komplext och multidimensionellt fenomen som kan relateras till 

en mängd olika begrepp. I artikeln ”Självbedöma, bedöma eller döma?” (2006) utgår Giota från 

kognitiva, sociokognitva och interaktionistiska perspektiv. Hon menar i artikeln att de mål som 

eleverna ska sträva mot kan ligga långt från egna intressen och uppfattas som ointressanta och 

meningslösa. Eleverna måste ofta motivera sig själva genom att anpassa sig till de krav som 

situationen, läraren eller föräldrarna ställer för att uppnå goda prestationer i skolan (Giota, 

2006). Giota (2006) kopplar också motivation till begreppet kompetens och visar att det finns 

tre områden där eleverna värderar sin kompetens; akademiska, sociala och fysiska.  

 

Frågan om motivation ser Carolyn Jacksson (2006) som central för att förstå elevers beteende i 

skolan. Hon undersöker vilka motiv som ligger bakom ett ”anti-plugg” beteende utifrån en 

kombination av sociologiska och socialpsykologiska teorier. Jacksson anser att både faktorer i 

den sociala strukturen och faktorer i ungdomarnas upplevelser av sig själva måste studeras för 

att kunna förstå ”anti-plugg” beteende. Enligt Jackson råder det inom skolan en 

prestationsdiskurs, elever, lärare och föräldrar ser det som viktigt med bra resultat i skolan. 

Detta ger ett klimat där det är viktigare att prestera och konkurrera än att lära sig. För att 

förändra detta måste man göra det ”coolt” att lära sig, vilket Jacksson (2006) ser som omöjligt 

så länge det finns många anledningar att vara rädd för att misslyckas. Utbildning och skola 

måste värdera ansträngning och inlärningsprocess istället för prestation om man vill höja 

elevernas studiemotivation. 
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Konstruktioner av kön i skolan 

Två viktiga studier kring konstruktionen av kön/genus i skolan är Rickard Jonssons avhandling 

Blatte betyder kompis (2007) och Fanny Ambjörnssons I en klass för sig (2004). Dessa är 

etnografiska studier med en form av poststrukturalistisk teoretisk utgångspunkt om att genus 

konstrueras diskursivt. Studierna visar på liknande sätt hur kön konstrueras performativt i 

instersektion med, i Jonssons fall etnicitet och i Ambjörnssons fall klass. Jonsson undersöker 

hur maskulinitet iscensätts performativt och relationellt föränderligt i den vardagliga 

kommunikationen på en högstadieskola, vad som skapar vad killar inte kan eller får säga och 

göra. Ambjörnsson undersöker hur klass samspelar med kön bland tjejer i två olika 

gymnasieklasser, en från samhällsvetenskapligt program och en från barn- och 

fritidsprogrammet, och hur dessa tjejer genom olika klassrelaterade strategierna konstruerar kön 

på olika sätt. Vad som lyfts fram av både Jonsson och Ambjörnsson är hur den homosociala 

gemenskapen, de nära enkönade relationerna, och heterosexualiteten, attraktionen till det 

motsatta könet, är varandras förutsättningar. Dessa homosociala relationer är i ett 

skolsammanhang avgörande för att uppfattas som normal tjej eller kille och präglas av snäva 

ramar kring det normativa (Ambjörnsson, 2004; Jonsson, 2007).  Ann Kroons artikel ”Byxan 

och (polis)kvinnan” (2007) utspelas inte i skolmiljö men handlar om hur kön iscensätts genom 

kropp och sexualitet. Kroons studie visar, i likhet med Ambjörnssons (2004) och Jonssons 

(2007), hur män och kvinnor måste hitta effektiva strategier för att balansera och förhandla 

mellan olika ytterligheter och motverka stämplingar som ”manhaftig”, ”hora” eller ”bög”. En 

annan etnografisk studie som studerat hur kön i intersektion med etnicitet formar möjliga 

elevpositioner utifrån samhälleliga villkor och normer är León Rosales avhandling Vid 

framtidens hitersta gräns (2010). Den tar en teoretisk utgångspunkt i Foucault och visar hur 

mönster och ojämlikheter i samhället i stort återfinns och förhandlas i elevers och pedagogers 

praktiker. I León Rosales analys framstår hur den vision som återspeglas i skolans läroplan om 

en elev som är en god demokrat, självständig och vetgirig är svår att förena med den diskursiva 

ordningsprincip som skapar en identitet för elever med utländsk bakgrund som problematiskt 

”icke-svenska”. Vad som kännetecknar den ideala eleven är något som Léon Rosales vidare 

undersöker. Hans analys visar att den ideala eleven, så som det formuleras i läroplanen, 

kännetecknas av bland annat självständighet, individualitet och ansvar för sin utveckling. Ideal 

som León Rosales menar hänger samman med modernitetens vision om en oberoende individ. 

 

Utifrån Raewyn Connells kritiska maskulinitetsteori tar Ann-Sofie Holm (2008) i huvudsak sin 

utgångspunkt i avhandlingen Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i 

år 9. Holm har undersökt två klasser genom intervjuer och observationer för att få ökad kunskap 
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om skolans betydelse för formandet av kön. Hennes slutsatser är att normerna för att uppnå en 

ideal femininitet och maskulinitet och status bland kamraterna pekar mot en likhet mellan 

könen. För både flickor och pojkar värderas framåtanda, sportighet, utseende, mognad och 

studieinriktning. Holm skriver att det verkar som att kraven för såväl flickor som pojkar har 

ökat om att vara lyckad i allt. Pojkarna i Holms studie betonar i stor utsträckning betydelsen av 

mognad och studieinriktning och ingen av eleverna visar öppen protest eller antipluggattityd. 

Däremot tonar vissa killar ner sitt pluggande för att framstå som fria i relation till andras 

förväntningar (Holm, 2008).  

 

Två olika diskurser ser Holm som tydliga i sitt material. En ”skyll dig själv-diskurs” och en 

mognadsdiskurs. Skyll dig själv-diskursen innebär att elevernas beteende förklaras genom 

individuella egenskaper framför strukturella ojämlikheter. Ansvaret för sociala och 

studiemässiga framgångar och misslyckanden läggs på den enskilde individen. 

Mognadsdiskursen innebär att flickor som grupp förknippas med mognad medan pojkarna 

beskrivs som omogna. Detta skapar inte bara skillnader mellan könen utan också mellan olika 

femininiteter och maskuliniteter, menar Holm. När vissa handlingar förklaras med elevernas 

bristande mognad riskerar maktaspekter på en strukturell nivå att inte bli uppmärksammad. 

Förhållandet ska lösa sig med tiden och behöver inte åtgärdas (Holm, 2008).  

 

Maskulinitetskonstruktioner 

Enligt Connell (2005) är skolan en av de viktigaste platser där maskulinitet formas. DEJA-

delegationens (SOU 2009:64) litteraturstudie visar att det bland elever och lärare finns en tydlig 

uppfattning om hur pojkar är. Vad som uppfattas som en normal pojke har snäva ramar och det 

som premieras är traditionellt manliga egenskaper som att vara bra på idrott, att vara modig och 

tuff (Öhrn, 2002; Nordberg, 2005). Detta tar sig starkast uttryck i miljöer som består av endast 

pojkar och män, där konkurrens, exkludering av det feminina och objektifiering av kvinnor är 

vanligt förekommande (Bird, 1996; Andreasson; 2003). Ordet ”pojkkris” använder den kritiska 

mansforskaren och professorn Michael Kimmel (2010) för att illustrera de olika problem som 

omgärdar pojkar och maskulinitet. Med hjälp av statistik (från USA) visar han hur pojkar och 

män genomgående får lägre betyg än flickor, hur pojkar i större utsträckning diagnostiseras med 

olika typer av beteendeproblem och hur förmågan att använda våld starkt förknippas med 

manlighet vilket leder till att unga män är den mest våldsamma gruppen i alla samhällen. 

Orsakerna till denna ”pojkkris” ser Kimmel (2010) i en manlig ideologi som upprätthålls av en 
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stark genusövervakning av pojkar. Förståelse för denna föreställning kring manlighet menar 

Kimmel är en förutsättning för att kunna förändra och utmana konstruktioner av maskulinitet.     

 

Hur maskulinitet konstrueras bland 11-14 åriga pojkar i England undersökte Frosh m.fl. (2002) i 

en omfattade intervjustudie med poststrukturalistisk utgångspunkt. Den visar att det finns 

många olika sätt att iscensätta maskulinitet som ger hög status och popularitet. Att vara populär 

är något som nästan alla killar har möjlighet att vara men för att få hög status krävs flera 

egenskaper. Pojkar måste ständigt och aktivt förhandla hur de ska positionera sig i relation till 

populära och impopulära maskuliniteter och till utbildning. Att bli sedd som smart är inte 

maskulint och innebar inte popularitet. Att vara bra i skolan kan bara tolereras av andra pojkar 

om detta förmildras med faktorer som att vara bra på sport, kunna skratta åt sig själv och 

acceptera att andra skrattar åt en (Frosh mfl. 2002).  I likhet med detta menar Phoenix (2003) att 

rädslan för att bli betraktad som omanlig får många pojkar att ogilla skolarbete. För de pojkar 

som vill ha bra betyg ägnas mycket tid åt att konstruera en position där de uppfyller 

manlighetskraven men ändå kan engagera sig i skolarbetet (Phoenix, 2003). Detta är något som 

Francis mfl. (2010) undersöker närmare. Deras studie visar hur elever kan bevara sin popularitet 

i kompisgruppen trots höga prestationer i skolan genom att uppvisa ett gott självförtroende, 

prestera bra i sport, vara snygga och moderiktigt klädda och vara sociala. De populära och högt 

presterande elever som Francis mfl. studerade kombinerade ett engagemang i undervisningen 

och ett aktivt deltagande i de sociala interaktionerna i klassrummet. Att vara bra kompis med en 

elev som inte var högpresterande och som i högre grad störde undervisningen visade sig vara en 

annan strategi för att bevara en förkroppsligad populär könad subjektivitet (Francis mfl. 2010).      

 

I boken Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola (2008) 

presenteras svensk forskning om maskulinitet och skola. I denna bok diskuterar Anne-Sofie 

Kalat (2008) hur en grupp killar på naturprogrammet som hon kallar ”elitens söner” använder 

skolan för att presentera sig som riktiga killar och vad som krävs för att kunna förena framgång 

i skolarbete med hög social status. Hon visar i likhet med Holm (2008) hur pojkarna på 

naturvetenskapligt program definierar maskulinitet med individualism och framgång. Kalat 

(2008) visar att det bland dessa killar inte finns ett motsatsförhållande mellan maskulinitet och 

att bry sig om skolan. Vissa av killarna associerade pluggandet med femininitet men samtidigt 

fanns en negativ inställning mot ”antipluggkultur” (Kalat, 2008). Berge och Forsberg (2006) 

skriver, delvis till skillnad från Kalat (2008), att ”den mest aktiverade positionen för pojkar i 

alla årskurser är den som innebär negativa attityder till skolarbete” (sid. 17). Berge och 

Forsbergs (2006) artikel visar på sex olika positioner för pojkar att iscensätta kön på i skolans 

vardag. Dessa benämns som Macho, Rättskaffens, Studiemotiverad, Joker, Försiktig och 
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Trendig. Pojkarna i studien förflyttar sig mellan positioner men oftast upprepas en och samma. 

Machopositionen är den som lärare och elever ger hegemoni. Carolyn Jackson (2006) visar hur 

pojkar (och flickor) balanserar mellan att fungera socialt och att engagera sig i skolarbetet. Det 

finns ett värde i att prestera bra i skolan men risken att bli en ”pluggis” och socialt utesluten är 

ständigt överhängande. Hon anser att pojkars underprestationer i skolan inte endast kan 

förklaras genom social status och hegemonisk maskulinitet
2
 utan också måste ses som en rädsla 

för att misslyckas med skolarbetet efter att ha ansträngt sig (Jackson, 2006). För att skydda 

självkänslan använder pojkar och flickor strategier där de undviker skolarbete för att kunna 

förklara sina misslyckanden på andra sätt än bristande begåvning (ibid.).   

 

Lärares konstruktion av kön och prestation 

I delbetänkandet från DEJA-delegationen (SOU 2009:64) visar en genomgång av olika studier 

att många lärare arbetar som att det finns en typ av pojke och en typ av flicka. Skolan förstärker 

könsskillnaderna och gör det svårt för elever att agera utanför dessa traditionella könsmönster 

eftersom lärare tydligt signalerar sina bilder av hur flickor och pojkar bör vara. Flickorna 

behandlas som om det vore mer naturligt för dem att vara hjälpsamma, lyhörda inför regler och 

dessutom flitigare. Pojkarna däremot behandlas som bråkigare, omogna och mindre intresserade 

av skolan (ibid.) Liknande resultat visar Jones och Myhills (2004) när de undersöker lärares syn 

på pojkar och flickors prestationer. De visar att lärare är mer benägna att beskriva att pojkar 

presterar dåligt i skolan och att flickor presterar bra. Den lågpresterande eleven har blivit 

synonym med den stereotypa identiteten hos pojkar. Lärare konstruerar också låga prestationer 

olika utifrån kön. Enligt Jones & Myhill (2004) förklarar lärare pojkars låga prestationer med 

negativt beteende och negativ attityd till skolan medan flickors låga prestationer förklaras med 

bristande förståelse och bristande självförtroende. Detta är en dominerande diskurs i skolan där 

pojkarna ses som intellektuellt begåvade men omotiverade, lata och barnsliga medan flickornas 

goda skolresultat förklaras med flit och ansträngning snarare än begåvning (Jones & Myhill, 

2004, Hedlin, 2006). Genom ett arbete med kollektiva minnesberättelser utifrån feministisk 

poststrukturalistisk teori visar Davies m.fl. (2001) hur lärare i den dominerande skoldiskursen 

konstitueras som den som har kunskapen och den objektiva möjligheten att se och bedöma 

                                                      
2
 Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som jag redogör för under teoriavsnittet. 
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elevernas natur. Det är både förmågan till de specifika skolkunskaperna och möjliga 

subjektspositioner som begränsas och möjliggörs i lärare/elev dikotomin. 

 

Connell (2003) refererar till Thornes studie Gender Play (1993) som visar hur konstruktioner av 

genus är knuten till sitt specifika sammanhang. Ett exempel är att kön tonas ner vid lärarledda 

aktiviteter, till exempel genomgångar, eftersom en dikotomi då uppstår mellan lärare och elev 

istället för mellan killar och tjejer. I Holms (2008) studie framgår hur det är vid spontana, 

skämtsamma samtal med eleverna som könsstereotyper tydligast framkommer i klassrummet. 

När lärare tar en mer personlig och kamratlig position och släpper den auktoritära och 

distanserade rollen förstärks könsskillnader.  

 

En orsak som förts fram kring könsskillnaderna i skolprestationer är skolans feminisering med 

ökad andel kvinnliga lärare (SOU:2009:64). Det syns bland annat i utbildningsdepartementets 

arbete för ökad jämställdhet i skolan där de anser att det är viktigt att få fler manliga lärare 

(Pressmeddelande 080612). Denna diskussion kring den kvinnliga dominansens konsekvenser, 

framför allt för killarna, har pågått länge och har enligt Gannerud (2001) även införlivats i 

lärares förställning om yrket. I Ganneruds (2001) studie beklagar många lärare att de är kvinnor 

eftersom eleverna då kommer att lida brist på manliga förebilder. Kvinnliga lärare införlivar 

normen om att kvinnlighet är en brist och ser på sin egen kapacitet i negativa termer. Hur lärare 

konstruerar kön och sexualitet i klassrummet har studerats av Francis och Skelton (2001). De 

har undersökt hur den heterosexuella normen iscensätts i klassrummet av manligt kategoriserade 

lärare. I sitt material finner Francis och Skelton hur män i skolan positionerar sig som ”en av 

grabbarna” genom att t.ex. referera till fotboll. Även homofobi och kvinnoförakt används som 

strategier för att skapa gemenskap med killarna och konstruera maskulinitet (Francis & Skelton, 

2001). 

 

Strategier för att öka elevers prestationer 

 

Enligt Wernersson (2009) finns det förvånansvärt lite forskning kring betydelsen av 

undervisningsform och arbetssätt kopplat till kön. Studier kring att stödja flickor inom 

matematik och naturvetenskapliga ämnen finns men Wernersson (2009) menar att det är svårt 

att få någon generell bild av relationen kön och arbetsformer utifrån dessa studier. I den svenska 

skolan är det tydligt att det är flickorna som ska göras om för att få en bättre och mer jämställd 

skolvardag. Flickor är den främsta målgruppen för olika satsningar och projekt som ska 
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uppmuntra elever att göra könsotraditionella val. DEJA-delegationen (SOU 2009:64) har inte 

stött på något jämställdhetsprojekt i Sverige som inriktat sig på att öka pojkars lust att lära sig 

eller som försökt utjämna betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar. De understryker att det 

är viktigt att skolorna inte är passiva i frågan om pojkarnas sämre skolprestationer. Connell 

(2005) menar att skolan måste arbeta med genusrelevanta projekt i motsatts till könsspecifika. 

De genusrelevanta projekten inkluderar både pojkar och flickor och försöker synliggöra och 

diskutera genusdimensioner i det sociala livet och i undervisning och visa på betydelsen av kön. 

Britt-Marie Berge och Ulla Forsberg (2006) skriver i sin rapport ”Maskuliniteter på spel” att en 

förutsättning för att förändring ska kunna ske är att läraren ser hur elever och de själva skapar 

mening åt kön. När läraren iscensätter en pedagogik som erbjuder skiftande positioner och 

eleverna ser att andra ordningar är möjliga för att forma sig som elever och pojke/flicka kan 

förändring vara möjlig. Detta kan enligt Berge och Forsberg (2006) ske genom kritisk 

aktionsforskning som bygger på kontinuerliga diskursanalyser.   

 

Ett mycket omfattande projekt för att öka pojkars prestationer genomfördes i England i början 

av 2000-talet. Över femtio skolor deltog under fyra år med syfte att hitta olika strategier som 

ökar pojkars (och flickors) inlärning, motivation och engagemang i skolarbete (Younger & 

Warrington, 2005). Projektet delades upp kring fyra olika områden; undervisningen i 

klassrummet, individuell målsättning och mentorskap, enkönade undervisningsgrupper och 

socio-kulturella förhållningssätt. Resultaten visar att studiens olika strategier kunde höja pojkars 

prestationer. För att kunna uppnå förändring betonar författarna betydelsen av det kontextuella 

sammanhanget, t.ex. att hela skolan är engagerad och att arbetet sker långsiktigt (ibid.). I 

Sverige har forskaren Gunilla Molloy studerat hur läsning kan uppmuntras hos pojkar. Boken 

När pojkar skriver och läser (2007) beskriver arbetet med det läsmotstånd hon upplevde hos 

pojkarna i en klass. Genom att lägga tid på att eleverna får samtala och reflektera kring 

innehållet i böckerna och på så sätt ompröva sina värderingar och attityder i relation till vad de 

läst kan ungdomarnas kompetenser och erfarenheter tas till vara och läsandet blir mer lustfyllt. 

Molloy menar hennes studie visar att pojkar läser när de ges tillfälle att samtala om texten och 

att påståendet om att pojkar inte läser måste problematiseras.  

 

Hur ska vi kunna förändra dominerande könskonstruktioner i skolan och uppmuntra eleverna att 

inta en större mångfald av olika beteenden? Denna fråga ställer sig Becky Francis i sin bok 

Boys, Girls and Achievement (2000). Det är lätt att se detta som en svår och komplex fråga som 

inte går att utmana i det enskilda klassrummet men Francis menar att det ändå är där vi måste 

börja. Ett sätt som Francis lyfter fram, är att undervisa om och diskutera poststrukturalistiska 

tankar med eleverna för att visa de möjligheter som finns kring könskonstruktioner, i 

klassrummet och i samhället. Här menar Francis (ibid.) att det är viktigt att minnas betydelse av 
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den traditionella könsdikotomin för upplevelsen av identiteten och känslan av att vara normal. 

Många elever vill inte, eller är rädda för att dekonstruera sin könsidentitet. Det är därför viktigt 

att poängtera att detta handlar om att ge alla människor friheten att pröva fler positioner och 

identiteter än vad som idag är möjligt (ibid.). Francis (2000) visar på några strategier för att 

dekonstruera könskonstruktioner och inleder med att det framförallt handlar om att prata med 

eleverna. Francis (ibid.) refererar till forskning av Pickering som menar att lärare inte ska prata 

om pojkar utan med pojkar när man diskuterar kön och prestation. Det är lätt att diskussionerna 

handlar om ”pojkarna” och ”flickorna” och förstärka de stereotypa bilder som finns och det 

finns en risk att pojkarna känner sig kritiserade och sedda som offer (ibid.). Då blir arbetet 

kontraproduktivt och det dualistiska förhållandet mellan pojkar och flickor förstärks. Det är 

viktigt att inte pojkarna upplever sig som problem och att diskussionen inte handlar om pojkar 

mot flickor. Här har läraren ett stort ansvar i att hålla diskussionen nyanserad, på ett opersonligt 

plan och lyfta fram sin egen, lärarens roll i detta (Francis, 2000).     

 

I litteraturen kring att öka pojkars prestationer finns några återkommande förslag som Francis 

(2000) redogör för. Det handlar om betydelsen av att fokus inte bara ligger på pojkar utan att 

höja prestationer hos alla elever, att det också finns lågpresterande flickor och högpresterande 

pojkar. För att kunna öka prestationerna behövs en bra undervisning med bra arbetsmiljö, höga 

förväntningar och disciplin. Undervisningen ska bygga på korta arbeten med tydliga mål och 

”deadlines”(Francis, 2000). En vanlig förklaring till könsskillnaderna i betyg är att pojkar och 

flickor har olika inlärningsstilar, lär sig på olika sätt. Ett exempel som Francis och Skelton 

(2005) lyfter fram är Noble & Bradfords bok Getting it right for boys ...and girls (2000) som de 

anser har en syn om att pojkar och flickor biologiskt har skilda inlärningsstilar. Lärare ska vara 

medvetna om elevers olika sätt att lära, menar Francis och Skelton (2005), men att sätta en 

könsmärkning på detta förstärker stereotyperna kring pojkar och flickor som lärande subjekt.  

 

I min studie, en form av aktionsforskning, har framförallt Becky Francis forskning kring att öka 

elevers prestationer funnits med som tänkbara strategier eller aktioner. Nordberg och Saar 

(2008) visar att det ofta är en problematisk maskulinitet som görs till forskningsobjekt med en 

dominerande tanke om att dagens maskulinitetsnormer inte är förenliga med framgång i 

skolarbete. Utifrån Nordberg och Saar (2008) och stora delar av den forskningen som jag 

redogjort för i detta avsnitt har betydelsen av att problematisera beskrivningen av pojkar blivit 

tydlig. Detta är dock inte helt lätt och genom mitt arbete har jag känt en rädsla för att stärka 

bilden av killars så kallade ”antiplugg-kultur”. Med hjälp av poststrukturell feministisk teori, 

som jag redogör i nästa avsnitt, har jag dock sett en framkomlig väg för att kunna motverka en 

enhetlig bild av hur killar konstruerar maskulinitet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats inspireras jag av vad som brukar benämnas feministisk poststrukturalism, ett 

idag vittförgrenat teoretiskt område med en mängd olika begrepp och perspektiv. I detta avsnitt 

kommer jag att redogöra för de delar som jag funnit relevanta och användbara för mitt 

forskningsfält och i arbetet med mina analyser. Det teoretiska arbetet bygger främst på Michel 

Foucault och Judith Butler och framförallt begreppen diskurs, makt, materialisering, multipla 

subjektiviteter, positionering och performativitet. De teoretiska utgångspunkterna är synliga i 

mina frågeställningar, i den praktik där datainsamlingen ägde rum och slutligen i analyserna av 

materialet. Inledningsvis kommer jag att placera det teoretiska området, feministisk 

poststrukturalism, i ett historiskt och filosofiskt sammanhang.  

Feministisk poststrukturalism 

Poststrukturalismen växte fram under senare delen av 1900-talet som en vidareutveckling av 

och kritik mot strukturalismen. Särskilt 1960-70-talen brukar beskrivas som en brytningstid då 

ett antal filosofer framför allt i Frankrike fick starkt inflytande och vände uppmärksamheten till 

spårikets konstituerande och meningsbärande kraft. Denna brytning med strukturalismen brukar 

kallas ”den språkliga vändningen” (Nordin, 1995). Tanken om att lagbundna strukturer formade 

våra identiteter och vårt sätt att uppfatta världen ifrågasattes. Istället såg poststrukturalismen det 

symboliska och språkliga som den sociala verklighetens grundläggande nivå. Det är genom 

diskurser och språk som verkligheten formas (Nordin-Hultman, 2004). Feminismen tog tidigt 

upp dessa teorier eftersom de möjliggjorde ett antibiologiskt och antiessentiellt sätt att förstå 

kön. Språket kunde i detta perspektiv således ges en avgörande roll i att forma vad vi ser som 

naturligt, sant och normalt ifråga om manligt och kvinnligt. Med ett feministiskt 

poststrukturalistiska synsätt blev också andra kategoriseringar som klass, sexualitet och etnicitet 

och hur dessa i intersektion samverkar och formar subjektet. Dessutom kom detta perspektiv att 

ge en större vikt vid tanken om diskursiv agens, dvs. att människan är något som aktivt deltar i 

att forma och skapa sig själv inom och via de diskurser som finns till hands. På detta sätt skapas 
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människan i en diskursiv-materiell konstruktion som kan utmanas och förändras (Lykke, 2009). 

Här finns ingen given essens utan subjektet skapas och skapar sig, är i ständig tillblivelse, inom 

de diskurser som finns tillgängliga (Davies, 2000). Kvinnligt och manligt är inte något av 

naturen givet, styrt av människans inre egenskaper eller något som påtvingat oss genom yttre 

samhällsstrukturer. Att vara man eller kvinna är ett ständigt pågående arbete i våra sätt att aktivt 

och ofta frivilligt handla i det dagliga livet (Connell, 2002). Feministisk poststrukturalism vill 

utmana föreställningen om kön som givna kategorier och ifrågasätta maktordningen där det 

maskulina ses som överordnat, ifrågasätta förgivet tagna föreställningar och skapa möjlighet att 

tänka nytt (Lenz Taguchi, 2004). 

 

Distinktionen mellan biologiskt kön och socialt genus fick ett stort inflytande på feministiskt 

tänkande från 1970-talet i anglosachsiska språkområden och från sent 1980-tal i Sverige. Under 

1990-talet uppstod dock en stark kritik mot detta sätt att se kön som den naturliga och 

oföränderliga kroppen, ”kärlet”, och genus som ett ”innehåll”(Freedman, 2003). Den 

feministiskt poststrukturalistiska filosofen och queerteoretikern Judith Butler var en av de 

starkaste kritikerna. I Genustrubbel (2007) skriver Butler att uppdelningen kön och genus ger en 

passiv kropp som inristas med kulturella betydelser. Butler menar istället att även kroppen är en 

kulturell konstruktion som skapas i dominerande diskurser. Det finns inga essentiella eller 

naturliga kön utan det sker ständiga förskjutningar med nya betydelser som ger en mångfald av 

identiteter (Butler, 2007). Butler skriver att ”kroppen har ständigt en offentlig dimension; 

konstituerad som ett socialt fenomen i den offentliga sfären, är min kropp min och inte 

min”(2006 s. 40). På detta sätt ser Butler (1993) kroppens materia som formad, materialiserad, i 

en ständigt pågående process. Connell (2002) kallar denna process för ”socialt 

förkroppsligande” (s. 68) och visar hur kroppen dels är socialt konstruerad och dels är en agent 

som reproducerar och skapar sociala praktiker. Att bli till man eller kvinna är något ständigt 

pågående, ett görande, som inte börjar eller slutar vid kroppen utan är en ständig diskursiv 

verksamhet. Utifrån min utgångspunkt i den feministiska poststrukturalismen ser jag att både 

kön och genus är konstruerade, materialiserade, genom språk, handlingar och relationer. Detta 

får relevans för hur jag i studien, betraktar killarnas subjektsskapande som en aktivt pågående 

process med en mängd olika möjligheter.   
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Diskurs och diskursiva praktiker 

Diskursbegreppet har sitt ursprung i lingvistiken men genom poststrukturalismen och Michel 

Foucaults diskursteori vidgades begreppet och dess användning (Jørgensen & Phillips, 2000). 

Inom poststrukturalism ses diskurser som meningssystem som skapar representationer av 

verkligheten (ibid.). Diskurserna formas av dominerande, upprepade och regelbundna, 

innebörder av hur vi förstår olika fenomen i världen och hur vi talar om dem (Lenz Taguchi, 

2004). Diskursen är alltså inte det som sägs utan det som begränsar och möjliggör det som sägs. 

Rådande diskurser skapar på så sätt det självklara och till synes naturliga sätt att tänka, ett sunt 

förnuft som sätter gränser för vad som är accepterat som ”sant”, och ”trovärdigt” (Börjesson, 

2003). Foucault (1993) beskriver detta som en utestängningsprocedur där diskurserna utesluter 

och sätter upp förbud kring vad, när och vem som får tala. När jag befinner mig i skolan 

positionerad som lärare ger diskurserna ramverk för hur jag ska bete mig och styr min 

upplevelse av mig själv. I lärarrummet får jag höra att ”det var bättre förr”, att eleverna på 

medieprogrammet är ”svaga” i samhällskunskap och att jag inte ska ”jobba ihjäl mig”. Dessa 

upprepade utsagor skapar och upprepar diskurser som genom sitt specifika ramverk möjliggör 

och begränsar mitt handlingsutrymme, hur jag beter mig i lärarrum och klassrum. De både 

möjliggör min förståelse av mig själv och eleverna samtidigt som de marginaliserar och 

begränsar alternativa synsätt och styr mitt beteende, med Lenz-Taguchis ord ”jag använder 

diskursen samtidigt som jag blir använd av den” (2004, s. 62). På detta sätt skapas diskursiva 

praktiker vilka formar de positioner som är tillgängliga för mig att inta (Davies, 2003). Genom 

diskursiva praktiker och dess lokala, historiska och materiella villkor produceras kunskap, 

subjekt och dess möjliga positioner. Makten i diskurser är inte genomtänkt och beräknad utan 

diskurserna förkroppsligas frivilligt och ses som det normala och naturliga. Det är viktigt att 

betona att diskurser inte är fastlåsta och beständiga utan i ständig rörelse och möjliga att 

förändra (Foucault, 1993). De skiftar i olika miljöer och sammanhang och de förändras eller 

förskjuts av oss genom motstånd och motdiskurser (Lenz Taguchi, 2004).    

 

Poststrukturalistisk teori är i sig själv en diskurs. Det är en diskurs som vill göra motstånd och 

ge oss möjlighet att tänka bortom diskurser som till exempel cementerar föreställningen om kön 

som essentiellt och binärt format (Davies, 3003). Konstruktionen av två motsatta kön skapar 

diskurser kring vad vi anser som manligt och kvinnligt och vilka handlingsmöjligheter som är 

tillgängliga. Det skapar två skilda stereotyper som inte ser de likheter som existerar (Kroon, 

2007). Genom att använda feministisk poststrukturell teori kan andra diskurser och diskursiva 

praktiker formas och upptäckas, diskurser som skapar möjlighet att ifrågasätta denna 

könskomplementära modell.  
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Makt och motstånd 

Inom feministisk poststrukturalism är maktbegreppet centralt, framförallt utifrån Foucaults 

tankar där makt ses som något flytande och dynamiskt som endast existerar när den sätts i 

handling. Det går, enligt Foucault, inte att säga vad makt är utan makt kan endast beskrivas 

genom de sätt som den verkar och utövas eller vad den producerar (Foucault, 1983). Makt kan 

inte ses som enbart något förtyckande utan är produktiv och skapar verklighet, sanningar och 

individer (Foucault, 2006). Med detta sätt att se på makt blir det en strategi utövad i ett 

växelspel av ojämlika och rörliga relationer mellan människor, t.ex. män och kvinnor, lärare och 

elev (Foucault, 2006; 2009; Hörnqvist, 1996). Det innebär inte att makt utövas ensidigt utan 

makten involverar alla och kan utmanas och förändras. På detta sätt ägs inte makten av någon i 

en specifik position utan produceras i relationer där vi är delaktiga både i att förtycka och i 

förtrycket av oss själva (Foucault, 2006; 2009; Walshaw, 2007).  

 

Ett viktigt tema i Foucaults arbete är förhållandet mellan makt och kunskap. Foucault menade 

att dessa förutsätter och förstärker varandra i en ständig växelverkan (Foucault, 2006). Varje 

samhälle och historisk tid har sina makt-kunskapsregimer som formar sina specifika sanningar 

(Nilsson, 2008). Det vi tar för givet, ser som normalt, t.ex. att flickor inte kunde uppnå pojkars 

förmåga i matematik på grund av biologiska skillnader (Walkerdine, 1998) blir en 

sanningsregim. Detta sker genom en normaliseringsprocess där vi ständigt upprepar och 

anpassar något så att det framställs som naturligt (Nilsson, 2008).  

 

I Foucaults syn på makt är disciplinen nära associerad.  Makt i ett foucauldianskt perspektiv, 

utövas genom disciplinära praktiker som producerar individer och institutioner. Institutioner 

som skolan övervakar och disciplinerar elevernas vardagliga liv på ett sätt att beteenden både 

formas och begränsas av dem. Genom olika disciplineringstekniker formas maktrelationer 

mellan individer (Foucault, 1983). Maktrelationer innebär inte total dominans utan är instabila, 

kan utmanas och förändras. I de maktrelationer vi ingår i finns alltid olika möjligheter till 

handling. I varje dagligt möte och situation produceras makt men också motmakt och motstånd 

(Nilsson, 2008). Rickard Jonsson (2007) visar hur killarna i hans studie gör motstånd genom en 

medveten vilja att leva upp till diskursen kring ”invandrarkillen” och iscensätta och reproducera 

den positionen. Genom att betrakta sig som blatte, creep eller hora och anta den positionen 

skapas utrymme för att kritisera och göra motstånd mot de avgränsningar och normativa 

utgångspunkter som positionen innebär (Berg & Grönvik, 2007).  



 26  

Subjektiviteter, positionering och performativitet 

Individen eller subjektet formas, enligt feministisk poststrukturalism, i en ständigt pågående 

process utifrån de olika diskurser som råder (Davies, 2003). Subjektet är något föränderligt som 

omformas i olika sammanhang och miljöer och som skapas och omskapas genom handlandet 

(Nordin-Hultman, 2004). Eftersom det finns en mängd olika diskurser kommer subjektet inte ha 

en subjektivitet utan multipla och motsägelsefulla subjektiviteter vilket skapar specifika 

handlingsutrymmen där subjektet ses subjektet som agentiskt i en specifik mening (Davies, 

2000). Butler skriver att ”det finns inget subjekt före dess konstruktioner men subjektet är inte 

därför determinerat av dessa konstruktioner” (2005, s. 195). Den diskursiva makten trycks inte 

på oss utifrån, utan det är när vi accepterat och förkroppsligar den som diskursen kontrollerar 

och konstituerar oss. Subjektet har ett diskursivt agentskap, är delaktig i subjektsskapandet och 

kan göra motstånd och förändra diskurserna (Davies, 2000, Lenz Taguchi, 2004). Kalat (2008) 

visar hur killarna i hennes studie samtidigt är aktörer och utelämnade till de diskurser som råder. 

Att vara högpresterande och ambitiös i skolan innebar både en position med hög status och som 

avvikande beroende på subjektets sociala position. Förhandlingar och omförhandlingar mellan 

positioner och diskurser formade elevernas handlingsutrymme kring att plugga eller inte plugga. 

 

Begreppet positionering innebär inom feministisk poststrukturalism en diskursiv process av tal 

och handling i sociala relationer. Positioner skapas genom de sätt subjektet förkroppsligar de 

diskursiva praktiker som finns tillgängliga (Davies & Harré, 1990). Det finns alltid en mängd 

olika diskurser där olika positioner flyter in i och påverkar varandra (Davis 2000; Lenz Taguchi, 

2004). Samtidigt som de diskursiva praktikerna positionerar oss uppstår förhandlingar om nya 

positioner. I min yrkesutövning är de multipla och motstridiga subjektspositionerna tydliga, jag 

positionerar mig och positioneras av andra, inte bara som lärare utan även som kvinna, etnisk 

svensk osv. I den diskursiva praktiken för positionen kvinna ingår att vara duktig, mjuk och 

omhändertagande och i positionen som lärare att hålla ordning och reda och vara auktoritär. I 

relation till eleverna kan jag positionera mig som auktoritär genom att hålla hårt på 

ordningsregler men positionerna kan skifta när eleverna gör motstånd, bryter mot regler och 

ignorerar mina tillrättavisningar. Bland mängden av olika diskurser finns dominerande diskurser 

som bestämmer hur makt ska fördelas mellan olika positioner (Davies, 2000).  

 

För att beskriva den process där kön skapas och manligt och kvinnligt framstår som naturligt 

använder Judith Butler begreppet performativitet (Salih, 2002). I Butlers användning innebär 

performativitet en process av handlingar som skapar subjekt, identitetsupplevelser och som 

formar kroppen. Genom olika performativ eller iscensättningar av upprepade praktiker 
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materialiseras kroppen och våra specifika kön. Dessa handlingar sker inbäddade i diskurser och 

i relation till pågående maktproduktion. Genom upprepade utsagor och handlingar formas den 

sociala stabilitet där kropp, kön och andra kategorier ger intryck av en inre kärna och identitet 

(Butler, 1993; 2007). Aktivt verksamma processer såsom ord, klädsel och kroppsspråk, 

iscensätter och skapar identiteter och kategorier så att de framstår som essentiella. På detta sätt, 

menar Butler, är genus alltid en handling, ”performativt skapad och framtvingad av 

genuskoherensens reglerande praktiker” (2007, sid. 77). Berge och Forsberg (2006) skriver att 

när barn avläser det som upprepas i skolan och i samhället lär de sig vilka positioner av ”goda” 

skolelever och ”normala” pojkar och flickor som är performativt möjliga. I relation till detta 

skapas de performativt genom upprepning och härmning av subjektspositioner som upplevs som 

trygga och invanda (Berge & Forsberg, 2006). På detta sätt blir eleverna till genom att de beter 

sig på de sätt som vi kallar ”normalt” och ”typiskt killigt”. Viktigt att poängtera är dock att 

performativitetens process genom upprepning gör att den inte exakt kan kopieras utan små 

förskjutningar sker ständigt vilket ger förändrade handlingsmönster och möjlighet att 

performativt handla på nya sätt.   

Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemonisk maskulinitet introducerades på 1980-talet av bland annat Raewyn 

Connell. Begreppet innefattar både den mångfald av maskuliniteter som finns och den hierarki 

som råder, där pojkar och män är överordnade kvinnor och där vissa maskuliniteter är 

överordnade andra. Maskulinitetshierarkin bestäms utifrån idén om den maskulinitet som är 

normen för andra maskuliniteter, den hegemoniska maskuliniteten. Connell (2008) menar att 

hegemonisk maskulinitet innebär en allmänt accepterad strategi av kulturella ideal och 

institutionell makt som få män kan leva upp till. I artikeln ”Hegemonic masculinity. Rethinking 

the concept” bemöter Connell och Messerschmidt (2005) den kritik som riktats mot begreppet. 

Connell och Messerschmidt (2005) anser att begreppet i många fall misstolkats. Forskare har 

använt hegemonisk maskulinitet som låsta karaktärer när det istället ska tolkas som en 

pågående, motsägelsefull och komplex process. Föreställningen om den hegemoniska 

maskuliniteten handlar ofta om mäns kroppar, både kroppslig styrka och kroppsliga handlingar. 

Det finns sätt att röra sig på och inta rummet som ingår i den maskulina kroppsliga 

materialiseringen och som är en del av hierarkiseringsprocessen (León Rosales, 2009). 

Konstruktionen av en hegemonisk maskulinitet är en komplex och aktiv process som enligt 
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Frosh m.fl. (2002) främst diskuteras av killar i termer av popularitet, ”att vara en populär kille” 

(s. 76).  Istället för olika typer av maskuliniteter menar Francis (2000), i likhet med Connell och 

Masserschmidt, att det finns olika strategier att konstruera sig själv som maskulin, olika 

strategier och metoder att iscensätta kön. Connell (2008) skriver att multipla maskuliniteter 

formas och ifrågasätts i de olika relationer och praktiker som råder. Nya grupper och 

sammanhang kan utmana och konstruera en ny hegemoni. Den hegemoniska maskuliniteten 

antar en mångfald skilda uttryck i olika historiska och kulturella kontexter.  

 

Genom att använda hegemonisk maskulinitet får jag ett teoretiskt begrepp som hjälper mig att 

se hur makt och maktrelationer formas i den specifika kontexten. Detta begrepp tillsammans 

med de andra feministiskt poststrukturella begrepp som jag redogjort för i detta avsnitt blir 

verktyg i arbetet med aktionsforskningen och i analyser och läsningar av det material som detta 

gav. I nästa avsnitt redogör jag för metoden, aktionsforskning, och hur den gestaltade sig i 

denna studie.    
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Metod 

I detta avsnitt redogör jag för min forskningsmetod, aktionsforskning. Jag inleder med en 

presentation av denna metod och visar sedan på dess koppling till mitt teoretiska fält, 

feministisk poststrukturalism. Därefter redogör jag för hur aktionsforskningen tog gestalt i 

denna studie, min roll som forskare och insamlingen av empirin. Etiska frågor vid 

aktionsforskning är nästa ämne och avslutningsvis diskuterar jag metoder för analys av mitt 

material     

Aktionsforskning  

Aktionsforskning är ett samlingsnamn för ett forskningsfält med många olika varianter. Det 

finns dock ett antal aspekter som kännetecknar den (Denscombe, 2009). Det första är att 

aktionsforskning ligger nära en praktik. Den ska ta sin utgångspunkt i praktiken, där den 

praktiska situationen ska tydliggöras och praktikern ställer frågorna (Rönnerman, 2004). Det 

andra är att aktionsforskning är en metod som innebär mer än att beskriva, analysera och 

teoretisera en social praktik. Aktionsforskning innebär en vilja att rekonstruera och förändra den 

(Somekh, 2006). Detta sker genom det som är unikt för aktionsforskningen, att den innefattar en 

aktion, en förändring, som ska ge större insikt om hur en praktik fungerar (Berge, 2001; 

Denscombe, 2009). Det tredje att aktionsforskningen innebär en cyklisk process med olika steg. 

Berge och Ve (2000) beskriver dessa steg som problemformulering, datainsamling, analys av 

data, planering och realisering av en aktion. Analys och utvärdering av aktionen ger sedan nya 

frågor som kräver nya undersökningar och aktioner som leder till ytterligare analyser och 

utvärderingar. Detta ger en cyklisk process med en direkt återkoppling till praktiken 

(Denscombe, 2009). Eftersom aktionsforskningen är inbegripen i en ständigt pågående praktik 

sker inte processen linjärt utan är en komplex metod där de olika stegen går in i varandra. Till 

exempel innebär datainsamlingen ökad kunskap vilket påverkar forskarens sätt att förhålla sig 

till praktiken. När forskningen sker genom den cykliska processen sker samtidigt mindre 
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forskningscykler eftersom genomförandet av forskningen och praktiken ständigt interagerar 

(Altrichter mfl. 2008).   

     

När en forskare använder aktionsforskning som metod beskrivs det av Mac Naughton & Hughes 

(2008) som att hoppa ”bungy-jump”, kasta sig från hög höjd ut i ovissheten kring att förändra 

sin praktik som t.ex. lärare. En osäkerhet kring vart jag är på väg är något som har präglat min 

upplevelse av arbetet med aktionsforskningen. Samarbetet med eleverna innebar att det inte 

fanns någon färdig plan och varje möte, samtal och reflektion var ett litet steg vidare i projektet. 

När jag mötte eleverna första gången hade jag många tankar kring studiens syfte och 

problemformuleringar. Jag visste var jag ville börja min resa. Jag hade tagit del av tidigare 

forskning och genom kunskap om de områden jag ville undersöka skapat en säkrare grund att ha 

med mig men vart detta skulle föra oss, vilka aktioner som skulle ske, hade jag ingen aning om i 

mitt första hopp. Under arbetet framstod det mer och mer att projektet inte fick 

aktionsforskningens karaktär av en cyklisk process. En mängd faktorer gjorde att det var svårt 

att utvärdera vilka effekter olika aktioner medförde och det uppstod inte någon spiral där olika 

aktioner byggde på varandra. I efterhand framstår den tänkta aktionsforskningen mer som en 

metod för datainsamling. Projektet har dock influerats av många tankar inom 

aktionsforskningen, bland annat dess praktiknära ansats och rollen som forskare. 

Aktionsforskningens inslag av demokrati, strävan efter social förändring och dess koppling till 

feminism och poststrukturalism gjorde att jag ändå har sett den som en användbar metodologisk 

utgångspunkt.    

Aktionsforskning och feministisk poststrukturalism 

 

Inom aktionsforskning finns, som jag tidigare skrivit, en mängd olika varianter och 

tillvägagångssätt. Glenda MacNaughton (2008) skiljer mellan två olika grenar, aktionsforskning 

för professionell förändring och aktionsforskning för social förändring. Vid aktionsforskning 

utifrån feministisk poststrukturalism finns en tydlig koppling till aktionsforskning för social 

förändring. Här finns en vilja att förändra maktrelationer för ökad jämlikhet och att kritiskt 

studera en praktik för att kunna ifrågasätta och förändra. I den grenen finns också kritisk 

aktionsforskning, feministisk aktionsforskning och deltagande aktionsforskning (MacNaughton, 

2008). Det är den grenen av aktionsforskningen som bäst överensstämmer med mina syften men 
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jag ser också hur min studie handlar om professionell förändring, att jag vill förändra/förbättra 

min undervisningspraktik.  

 

Poststrukturalism och aktionsforskning har en del gemensamma utgångspunkter. I båda finns en 

vilja att dekonstruera en social verklighet, att söka det komplexa och att skapa mer 

demokratiska roller mellan forskare och deltagare (Nyström, 2007). Aktionsforskning utifrån ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv innebär både att synliggöra diskurser och ojämlika 

förhållanden och aktioner för att förändra dem. Somekh (2006) menar att denna hållning av 

kritisk blick och aktion/förändring är ett av målen med aktionsforskningen. Här finns en 

emancipatorisk och demokratisk aspekt om att förändring är möjlig.  Diskurser är möjliga för 

oss att förändra eftersom vi är medskapare av dem och inte endast  

passiva marionetter som fullkomligt styrs av dem (Lenz Taguchi, 2004, Berge, 1997). För mig 

innebär detta att jag ser möjligheten att ifrågasätta och förändra de maktstrukturer som skapas i 

klassrummet. Genom att synliggöra olika diskurser som formar vårt sätt att förstå skolan, 

lärande och elevpositionen och som tar sig performativa uttryck i våra invanda vardagsrutiner 

vill jag genom aktionsforskningen utmana för givet tagna föreställningar och handlingar. 

 

Arbetet med att förändra maktstrukturer och relationer mellan människor innebär ofta ett 

motstånd. De konflikter och skiljaktigheter som kan uppstå mellan synsätt och diskurser är 

viktiga att diskutera i den demokratiska och emancipatoriska aktionsforskningen eftersom de 

kan göra läroprocessen mer produktiv (Mac Naughton & Hughes, 2008; Lenz Taguchi, 2000). 

De kan också leda till att deltagarna får kunskap om hur maktrelationer skapas och upprätthålls i 

den aktuella kontexten. Berge (2001) menar att negativa effekter på de första aktionerna är 

nödvändiga, eftersom de ger den kunskap som krävs för att motverka diskriminerande praktiker.  

 

För att förändring ska ske måste eleverna blir medvetna om att andra ordningar är möjliga och 

önskvärda. I aktionsforskning finns det möjlighet till aktioner som kan erbjuda nya positioner 

och utryck i iscensättningen av eleven (Berge & Forsberg, 2006). Vid förändringsarbete finns en 

risk att skapa nya normerande praktiker eller nya dominerande diskurser som ersätter de 

tidigare. För att lyckas med att skapa ”skillnad, mångfald, olikhet, osäkerhet och motstridighet, 

som inte blir hotfullt utan kreativt” (Lenz Taguchi, 2000, s. 274) krävs en öppenhet hos 

praktikern. I denna öppenhet ligger en vilja till rättvisa och ömsesidigt beroende, mod att gå in i 

en osäker process utan klara slutresultat, att kunna synliggöra de processer som pågår och ett 

ansvar att hantera de konsekvenser som förändringen för med sig (ibid.). Detta har i mitt 

aktionsforskningsprojekt varit målsättningen och strävan att uppnå.     
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Aktionsforskning och kunskapssyn 

Frågan kring aktionsforskningens generaliserbarhet är ofta diskuterad. Begreppet validitet 

används ofta för att undersöka en studies giltighet, hur korrekt avspeglar min observation 

världen (Hartman, 2004). Vid aktionsforskning är detta begrepp svårt att använda eftersom det 

handlar om en handlingsinriktad forskning i en specifik miljö (Somekh, 2006). 

Aktionsforskning ger kunskap som är försiktig i sina antaganden, känslig för variation och 

öppen för omtolkning i nya miljöer. Kunskap som utgår från dess socialt konstruerade natur 

(ibid.). Mac Naughton och Hughes (2008) visar på samma hållning till kunskap. Deras 

postmoderna syn på validitet innebär att sanning inte går att separera från de omständigheter där 

den skapades. Kunskap betraktas som ett relationellt fenomen som är dynamisk, multipel och 

specifik. Detta stämmer överrens med Haraways (2008) begrepp ”situerad kunskap”. Haraway 

använder detta begrepp för att utmana den traditionella synen på objektiv kunskap som hon 

menar utgår från ett seende ovanifrån, från ingenstans. Som ett alternativt objektivitetsbegrepp 

betonar situerad kunskap att allt kunskapande utgår från en lokalisering, position och 

situationsbestämning. Här blir partiskheten framträdande och tydlig vilket Haraway menar 

skapar möjlighet till överraskningar och ett större seende.  

Forskning på min egen praktik  

Aktionsforskningsprojekt bygger på att forskare går ut i en praktik och samarbetar med dem 

som verkar i praktiken. Mitt projekt bygger på att jag som lärare arbetar tillsammans med 

eleverna för att få en ökad förståelse för och förbättra klassrumspraktiken. Internationellt sett 

finns en större tradition av forskande lärare än i Sverige. I England utvecklades under 1960-talet 

traditionen ”Teatchers as Researchers” och i USA har en ny, snabbt växande form som kallas 

”Selfstudy” växt fram (Rönnerman, 2004). I Sverige är aktionsforskning en ganska ny 

forskningsinriktning inom utbildningsområdet (Carlgren, 2005). Under 2000-talets början blev 

olika former av aktionsforskning, praxisnära forskning och ”läraren-som-forskare” aktivt 

lanserade som metoder för praktikutveckling och idag sker en växande del av den pedagogiska 

forskningen av lärare (Ewald, 2009; Wernersson, 2006). Det har funnits en svaghet mellan 

forskning och lärares yrkesutövning. Forskning har bedrivits om skolan men inte i skolan 

(Gustavsson, 2006). Problematiken handlar mycket om relationen mellan teori och praktik där 

forskning ses som något som bedrivs vid akademin och sysslar med teori medan praktiken 

omsätter teorin till handling.  
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Jag genomför studien på min egen praktik. Detta är för mig en stor utmaning, en utmaning som 

jag antagit med förhoppning om att det ska leda till förändrade positioner och uttryck kring 

lärande, för mig och eleverna. Forskning i det egna klassrummet kan ge möjlighet till en djupare 

förståelse för läroprocesser och skapa nya sätt för kollaborativa relationer med eleverna, menar 

Somekh (2006). Aktionslärande är ett begrepp som ligger nära aktionsforskning. Tom Tiller 

(1999) anser att en poäng skulle vara att se aktionslärande som något som lärare gör i sin vardag 

och aktionsforskning det som forskare gör när de forskar tillsammans med lärare. Det som 

skiljer aktionslärande från en vanlig arbetsdag är djupet i sättet att närma sig lärande 

problematiken, att utmana sig själv och hitta nya sätt att tänka. Tiller skriver att ”aktionslärande 

handlar om att förstå det man upplever, förstå sig själv och få upp ögonen för det som befinner 

sig på djupet” (1999, s. 65). Utifrån detta ser jag mitt projekt som en del i både aktionslärande 

och aktionsforskning. Jag befinner mig i min vardag på skolan men är också forskare och 

knuten till universitet och handledare. I mitt vardagliga arbete som lärare har det inte funnits 

utrymme att i någon mer systematisk form tänka eller reflektera kring vad jag lärt mig under en 

dag. Genom aktionsforskningen har jag fått möjlighet att problematisera och utmana min 

praktik.  

Forskarrollen 

Inom aktionsforskning kan forskarens roll eller position ta sig olika uttryck. Mattsson (2004) 

redogör för en mängd olika. Dessa är inte entydiga utan går in i varandra och forskarens roll kan 

skifta inom samma aktionsforskningsprojekt (Mattsson, 2004). Jag har också multipla positioner 

som forskare och praktiker. Detta skapar specifika utmaningar mellan närhet och distans. Jag är 

nära delaktig i praktiken som lärare men som forskare ska jag skapa distans till min egen praktik 

och studera den utifrån. Denscombe (2009) menar att det är svårt att se det vana och förgivet 

tagna när man är nära involverad men att det också ger en unik inblick och förståelse. När 

aktionsforskning genomförs på den egna praktiken menar Folkesson (2004) att det är avgörande 

med en omfattande självreflektion och en självkritisk attityd. Med ett poststrukturalistiskt 

perspektiv ser jag dock inte självreflektion som något individuellt eller personligt analyserande 

utan som en interaktiv process styrd och beroende av den kontext jag befinner mig i. Hur och 

var jag riktar min blick sker alltid i en process som är diskursivt inbäddad. Genom ett 

systematiskt tillvägagångssätt i observationer och reflektioner kring det jag gör i min praktik 

skapas en viss möjlighet till distans och att kritiskt kunna studera min egen position och mitt 

eget handlande och leda till ett lärande där praktik och teori kan mötas.  
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Ett demokratiserat förhållande mellan deltagare och forskare är något som kännetecknar 

aktionsforskning (Denscombe, 2009). Detta innebär att deltagarna inte bara ska delta utan även 

medverka i forskningen genom ett aktivt samarbete. Deltagarna går in och bidrar med sin 

kunskap och ger sin bild utifrån sina positioner och erfarenheter (ibid.). I mitt forskningsprojekt 

innebär detta att jag inte såg eleverna som forskningsobjekt utan som medforskare där eleverna 

hade ett visst inflytande över forskningsprocessen. Jag formulerade syftet med studien men det 

var i dialog med dem som jag ville utforma aktioner. Det är dock omöjligt att uppnå en jämlik 

relation mellan mig, läraren, och eleverna. Det beror dels på att jag som lärare och forskare har 

större teoretisk kunskap och dels att relationen är formad av att jag har ansvar för 

undervisningen och betyg/bedömning. Att eleverna inte delade min entusiasm eller mitt 

engagemang för projektet är också ett uttryck för ojämlika relationer där jag var beroende av 

dem.  

Mitt aktionsforskningsprojekts praktiska genomförande 

Intresset för detta ämne tog, som nämnts tidigare, sitt ursprung ur olika rapporter som behandlat 

killars situation i skolan och mina erfarenheter som gymnasielärare. När jag hösten 2009 

påbörjade en samhällskunskapskurs med en grupp elever på teknikprogrammet hade jag börjat 

formulera tankar kring ett aktionsforskningsprojekt. Efter att kursen pågått i ca fyra veckor 

presenterade jag projektet för eleverna. Det inleddes med att jag berättade att jag forskar 

samtidigt som jag arbetar som lärare och att jag ville att de skulle hjälpa mig i detta. Ämnet för 

min forskning beskrev jag som killars inställning till skola och studier. För att presentera ämnet 

läste vi en artikel som handlade om detta ”Gamla ideal styr i pojkarnas värld” (SvD 060328). 

Utifrån den arbetade eleverna i grupper med orsaker, konsekvenser och åtgärder kring denna 

fråga. Förslag på åtgärder som kom från eleverna var: gör undervisningen roligare och 

intressantare, ta tag i dem som har det svårt och lär dem studieteknik. Eleverna diskuterade fram 

många bra saker men jag upplevde att de var svåra att omsätta till aktioner. Svårigheten bestod i 

att hitta aktioner som fungerade för hela gruppen, som inte stereotypiserade och stärkte normer 

och kategorier. Här fanns också en osäkerhet och rädsla från min sida om att genomföra 

aktioner som mer genomgripande förändrade undervisningspraktiken och ett motstånd från 

eleverna som tog sig uttryck i ett lågt engagemang och ett allmänt stökigt beteende under 

lektionerna. Exempel på det vi jobbade med var möbleringen i klassrummet, gruppbord eller två 

och två och att eleverna hade fri placering eller styrd placering. Vi arbetade också med 

undervisningsmetoder, mer lärarstyrda eller självständigare arbeten. Detta är något som jag ser 
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att de flesta lärare gör i sin praktik. I likhet med Tillers (1999) tankar om aktionslärande ser jag 

skillnaden mellan min vardagliga praktik och aktionsforskningsprojektet i de diskussioner som 

jag och eleverna hade och i dokumentationen i form av dagboksskrivande.  

 

Med utgångspunkt i Francis (2000) tankar ser jag att samtal och diskussioner med eleverna är en 

viktig del i att kunna förändra könskonstruktioner i skolan. Mycket tid har därför gått till att 

diskutera normer och sociala roller i samhället, i skolan och i klassrummet. Min teoretiska 

grund har varit kopplad till feministisk poststrukturalism men jag har i diskussionerna använt 

begrepp som eleverna känner igen, t.ex. har jag ibland använt ordet roll istället för position.  

 

Eftersom jag undervisade den teknikgrupp som deltog i projektet i samhällskunskap träffades vi 

regelbundet. Undervisningen pågick under 22 veckor, från november till och med maj, fyra 

timmar i veckan. Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan projektet och undervisningen, våra 

träffar hade dubbla syften. Främsta fokus har legat på samhällskunskapsundervisningen och det 

har emellan åt varit svårt att ta tid till projektet. Vi ägnade ca 10 h. åt aktiviteter direkt kopplade 

till projektet. Många av diskussionerna har skett i samband med de olika ämnesområden vi 

arbetat med i samhällskunskapen. De har dokumenterats genom mina dagboksanteckningar. 

Fyra halvgruppsdiskussioner dokumenterades genom både dagbok och bandinspelning. Jag 

kommer nu mer ingående redogöra för de olika datainsamlingsmetoderna. Vissa av dem ser jag 

som enbart insamlingsmetoder, dagbokskrivandet och de två enskilda intervjuerna, men jag 

betraktar gruppintervjuerna och enkäterna som en kombination av aktion och datainsamling. 

Aktioner i den meningen att de var en del i samtalen om könskonstruktioner i skolan.               

Datainsamling 

Inom aktionsforskning finns ingen specifik datainsamlingsmetod. Tiller (1999) skriver att det är 

frågeställningarna som avgör vilka metoder som är lämpliga och att inga metoder kan uteslutas. 

Det krävs ofta flera olika sätt för att metodiskt få svar på frågorna. I min aktionsforskning har 

jag använt ett antal olika metoder för datainsamling. Data betraktas inom ett poststruktrualistiskt 

perspektiv inte som något som kan avslöja det äkta och sanna. Vid alla typer av datainsamling, 

t.ex. observationer, enkäter eller intervjuer, färgas det material som samlas in av det kulturella 

och historiska sammanhanget. Vid analys av materialet kan det dekonstrueras och öppnas upp 
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för att visa på vilka sätt det som betraktas som det sanna, äkta och verkliga produceras (Davies 

& Gannon, 2005).  

Dagbok 

I samband med aktionsforskning sker ofta en regelbunden dokumentation i form av 

dagboksskrivande eller loggbok. Dagboken har i min studie fungerat som ett instrument för att 

skapa en viss distans till den praktik jag var aktivt involverad i (Rönnerman, 2004; Tiller, 1999). 

Jag har regelbundet skrivit ner det som hände under lektionerna med gruppen och tankar som 

kommit upp dels kring det som hänt och dels tankar kring kommande lektionstillfälle. 

Dagboken har varit ett viktigt verktyg för att se tillbaka och minnas hur jag beskrev mitt 

agerande och mina spontana reflektioner kring undervisningspraktiken.  

 

Jag vill också jämföra detta arbete med autoetnografi eller minnesberättelser inspirerad av den 

poststrukturalistiska forskaren Bronwyn Davies. I boken Doing Collective Biographies (2006) 

skriver Davies att minnen inte kan ses som transparenta och oskyldiga, som bevis för en 

erfarenhet, utan måste ses som skapade av språk, diskurser och historia. I autoetnografi tar 

forskaren sig själv och sin egen upplevelse som data. Då försvinner glappet mellan minnet och 

det tolkande, analytiska arbetet. Här eftersträvas inte hög validitet, reliabilitet eller objektivitet, 

utan den kunskap man vill nå är hur individer är socialt och diskursivt konstruerade. Ingen 

fullständig sanning är möjlig utan sanning är situationsbunden i ett diskursivt, historiskt och 

materiellt sammanhang (Davies, 2006).  

Enkäter 

Enkäter används ofta för att samla in data från ett stort antal respondenter som sedan analyseras 

kvantitativt (Denscombe, 2009). Jag har inte använt enkäter som ett kvantitativt 

datainsamlingsverktyg utan för att få inblick i de tendenser som finns i gruppen. Mitt syfte har 

också varit att ge samtliga elever möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar och att jag ska 

kunna ta del av dem.   

 

I studien har jag genomfört tre enkäter. Enkät 1 var den mest omfattande och hade till syfte att 

undersöka hur eleverna upplever skolan och hur de ser på motivation och prestation. Den 

genomfördes i början av projektet (091218). Designen är inspirerad av en enkät utformad av 
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Anna Palmer (2010). Enkäten innehöll sex olika delar. Del ett innebar att eleverna skrev de 

första tio orden som de kom att tänka på när de hörde ordet skola. Del två innehöll olika 

påståenden om motivation, t.ex. ”Jag studerar för att få höga betyg”. Efter påståendet fanns det 

fyra svarsalternativ, ”stämmer mycket bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer ganska dåligt”, 

”stämmer mycket dåligt”. Del tre handlade om att eleverna skulle beskriva hur de gör när de 

pluggar. Först innehöll denna del tre påståenden kring detta med samma fyra svarsalternativ 

som ovan. Sedan en öppen fråga där eleverna skulle beskriva hur de gör. Del fyra handlade om 

kompetens. Den innehöll tre olika påståenden om hur eleverna upplever att man blir populär i 

klassen. Del fem handlade om elevens relation till skolan där eleven skulle kryssa i det 

alternativ som den ansåg passade bäst in på sig själv. Del sex var en öppen fråga där eleven 

skulle beskriva ett minne som haft avgörande betydelse för sin relation till skolan.  

 

Enkät 2 delades ut i samband med att eleverna genomförde ett prov (100219). Den innehöll dels 

frågor om elevens motivation att plugga inför provet och vilja till att prestatera bra på provet 

och dels en öppen fråga där eleven skulle beskriva hur den gjort. Enkät 3 genomfördes mot 

slutet av projektet (100318). I den fick eleverna svara på frågor kring arbetsmiljön på våra 

lektioner i samhällskunskap. Frågorna rörde hur de såg generellt på arbetsmiljön, hur de såg på 

sin roll och hur de såg på min, lärarens, roll. Kring detta fick eleverna skriva fritt.  

 

Problematiken med enkäter lyfts fram av Francis (2000). Hon menar att när elever svarar på en 

enkät kring upplevelsen av skolan kan stereotypa könskonstruktioner forma deras svar. Det kan 

t.ex. vara mer accepterat för flickor att svara att de trivs i skolan än för pojkar även om pojkarna 

tycker om skolan lika mycket som flickorna. Ur mitt poststrukturalistiska perspektiv ser jag hur 

svaren i enkäterna är styrda av en rad faktorer såsom frågornas utformning och möbleringen i 

klassrummet. Jag bad t.ex. eleverna vid ett tillfälle att flytta isär för att de skulle svara på 

enkäten enskilt men reaktionerna från eleverna var om detta var något slags prov och de ansåg 

inte att det blev störda av bänkgrannarna.   

 

Intervjuer 

I studien genomfördes två enskilda intervjuer och fyra gruppintervjuer. Intervjuerna var 

semistrukturerade, spelades in och transkriberades. Syftet med intervjuerna var att få ytterligare 

utsagor och mer detaljerade redogörelser vilket blev möjligt vid intervjuerna genom en 

tidsmässig aspekt och de följdfrågor som kan ställas.    
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Vid gruppintervjuerna delade jag klassen i två grupper. Det innebar ca 15 elever i varje grupp. 

Jag hade inget specifikt syfte i gruppindelningen utan delade klasslistan på mitten. En fördel 

med gruppintervjuer är att de som deltar kan inspirera varandra och det kan underlätta att få 

igång diskussionerna. Det balanserar också maktpositionerna i intervjusituationen. Eleverna 

agerar tillsammans och kan därför känna sig friare i språk och uttryck (Sandell, 2007). 

Gruppintervjuerna genomfördes på lektionstid och var ca en timme långa.  Jag hade samma 

upplägg för de båda grupperna. Vid de två första gruppintervjuerna (100309 och 100316) var 

syftet att diskutera och undersöka olika kategoriseringar av elever, i skolan som helhet och 

specifikt i gruppen. Utgångspunkten var värderingsövningar, t.ex. Heta stolen.
 3
 Då läste jag upp 

olika påståenden som eleverna skulle ta ställning till och som vi sedan diskuterade. Vid de två 

andra gruppintervjuerna (100504 och 100511) var syftet att eleverna skulle hjälpa mig att 

diskutera de tendenser och analyser som jag sett i läsningen av det insamlade materialet. 

Utgångspunkt för diskussionerna var en sammanställning av rubriker med utsagor från 

enkäterna.   

 

De två enskilda intervjuerna genomfördes i slutet av projektet. Jag valde två killar, Tobias 

(100420) och Jorge (100420), som jag ansåg hade utmärkande positioner i gruppen och som jag 

såg förhandlade om positioner och subjektivitetskonstruktioner utifrån olika kategorier. Jag 

frågade killarna om de ville delta i en intervju vid en ordinarie lektion men jag ringde dem 

sedan på deras mobiltelefoner för att boka tid. Intervjuerna genomfördes i skolan under skoltid 

på elevernas håltimmar. Intervjuerna var semistrukturerade. Jag hade färdiga frågor men förhöll 

mig fritt till dem och följde de ämnen som dök upp. De var ca 30 min långa. 

 

Intervjuer innebär ett specifikt sammanhang som skapar viss typ av samtal och ett visst sätt att 

konstruera och iscensätta identitet (Frosh mfl. 2002). Det har därför varit viktigt för mig att se 

att intervjun också är en situation där intervjuare och respondent positionerar sig/positioneras på 

olika sätt. Jag ser att intervjusituationen innebär ett specifikt sätt för mig som intervjuare och för 

eleverna att iscensätta kön. Det går därför inte att se respondenterna som mer autentiska, mer sig 

själva, i intervjusituationen än till exempel i klassrummet (ibid.). Intervjun innebär också en 

maktsituation där jag som intervjuare bestämmer frågorna. I min studie har jag dessutom dubbla 

roller, lärare och forskare, vilket ger specifika förutsättningar i intervjusituationen och hela 

forskningsprocessen.   

                                                      
3
”Heta stolen” innebär att eleverna sitter i ring på varsin stol. Läraren läser upp olika påståenden 

och de elever som håller med om påståendet byter plats.  
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Etiska frågor vid aktionsforskning 

I den feministiskt poststrukturalistiska forskningen finns, som jag tidigare skrivet, en vilja att 

skapa mer demokratiska roller mellan forskare och deltagare. Det formar ett förhållningssätt där 

forskaren ser deltagarna snarare som medforskare än forskningsobjekt. Att forskningsprocessen 

präglas av genomskinlighet och kontinuerlig dialog med deltagarna är ett viktigt etiskt ansvar 

för forskaren vid kollaborativ och emancipatorisk forskning. Genom att involvera deltagarna i 

forskningsprojektet blir det möjligt att skapa mer jämlika roller mellan forskare och deltagare 

(Mac Naughton & Hughes, 2008). Etik och ansvarstagande i mötet mellan mig som forskare 

och de som deltar blir avgörande för processen. Todd (2003) menar att forskare genom att ägna 

sig åt respondenternas självidentifierande historier och berättelser utövar en specifik typ av våld 

om vi i försöken att lära något om dem missar att lära något av dem. Dessa tankar väcker 

specifika etiska frågor för mig som forskare i relation till de individer som deltar i forskningen. 

 

Det etiska ansvar som aktionsforskningen innebär diskuteras av Mac Naughton & Hughes 

(2008). En fråga är svårigheterna med att bevara deltagarnas anonymitet om forskningen drivs i 

en liten organisation där vem som helst som känner deltagarna lätt kan identifiera dem. Därför 

är det viktigt att tidigt berätta vad medverkan innebär och att utelämna eller fråga om tillåtelse 

för att använda data som är känslig (ibid.). Vid aktionsforskning är det svårt att informera 

deltagarna om vad medverkan kommer att innebära eftersom det är en process utan färdigt mål. 

Det är forskningscykeln, ”tänka-göra-tänka-göra” (Mac Naughton & Hughes, 2008, s. 82) som 

styr processen. Olika sätt att hantera detta presenteras av Mac Naughton och Huges (2008). De 

föreslår att man ser att forskningen sker i en specifik kontext snarare än att den innebär vissa 

specifika saker. Det viktigaste är att deltagarna hela tiden är med och fattar beslut om vilka 

aktioner som ska genomföras. För att makten ska kunna delas med medforskarna krävs att de är 

involverade i att forma projektet. Att forskningsprocessen präglas av genomskinlighet och 

kontinuerlig dialog med deltagarna är ett viktigt etiskt ansvar för forskaren vid kollaborativ 

aktionsforskning (Mac Naughton & Hughes, 2008).   

 

När projektet inleddes informerade jag gruppen om projektets syfte, vad medverkan innebar och 

hur data skulle användas Jag utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) som innehåller fyra 

etiska krav; information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Eleverna fick information om 

att all medverkan i projektet var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

men att vissa delar skulle ingå som en del i samhällskunskapskursen utifrån Läroplanens mål 

(Lpo 94) om att eleverna ska få insikt i och förståelse för sitt eget lärande. Vissa delar som 
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gruppdiskussioner var obligatoriska men om de inte ville medverka i projektet skulle jag 

utesluta dem ur materialet. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Detta skedde genom att eleverna fick fylla i en blankett om 

”Medgivande att delta i studie”. Eleverna behövde inte delta i samtliga delar av studien utan 

blev informerade om att de kunde avstå när de olika delarna genomfördes. Kravet om 

konfidentialitet innebär att uppgifter anonymiseras så att de inte möjliggör identifiering. Detta 

har tillgodosetts så att namnen är pseudonymer och ortnamn har bytts ut. Eleverna fick 

kontaktuppgifter till mig och till min handledare om de hade några frågor under projektet. Jag 

skickade också hem ett informationsbrev till elevernas målsman som innehöll en beskrivning av 

projektet och kontaktuppgifter.   

Analysmetod 

För att analysera mitt insamlade material har jag använt mig av en form av diskursanalys och 

dekonstruktion. I boken Genusforskning visar Nina Lykke (2009) att en postmodern feministisk 

forskning vill lösa upp stabila identiteter och kategorier och visa att dessa är föränderliga och 

multipla. I stället för att leta efter stora metaberättelser, som i mitt exempel antipluggkultur eller 

pojkars skolkris, koncentrerar sig en poststrukturalistisk feministisk metodologi på att analysera 

små, specifikt lokaliserade och kontextualiserade fenomen. I poststrukturalistisk forskning ser 

man forskningsprocessen, det material forskaren arbetar med och de analyser forskaren gör, som 

beroende av det utrymme och de diskursiva möjligheter som forskaren har tillgång till (Davies, 

2003). En händelse eller ett problem kan inte förklaras utan istället analyseras eller läsas på en 

mängd olika sätt och med en mångfald av tänkbara innebörder. Detta sker genom läsningar där 

forskaren vrider och vänder på materialet för att driva analysen längre (Davies, 2003; Jones & 

Barron, 2007). Begreppet läsning används i detta sammanhang eftersom det belyser hur 

forskningsmaterialet kan läsas på olika sätt beroende på vilken diskurs vi använder oss av (Lenz 

Taguchi, 2000). De olika läsningarna är inte mer eller mindre sanna utan kan synliggöra de sätt 

att förstå en praktik som blivit exkluderade eller omöjlig att tänka i skuggan av ett normativt 

sanningsanspråk (Lenz Taguchi, 2010). Data betraktas således inte som något som kan avslöja 

det äkta och sanna utan som något som i en analys kan öppnas upp för att visa på vilka sätt det 

som betraktas som det sanna, äkta och verkliga produceras (Davies & Gannon, 2005). 
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Diskursanalys och analys av självbiografiska berättelser är viktiga metoder när subjektet förstås 

som diskursivt konstruerat, menar Lykke (2009). Som metodologiskt verktyg kan diskursanalys 

göras på olika sätt utifrån delvis skilda förhållningssätt (Bergström & Boréus, 2005). Jag utgår 

från diskursanalys i ett foucauldianskt poststrukturalistiska perspektiv. Detta ger ett brett 

diskursbegrepp som innefattar både text och sociala praktiker vilket ger en bred ingång till 

diskursanalysen (ibid.). På detta sätt blir diskursanalysen ett verktyg för att synliggöra och 

problematisera förgivet tagna föreställningar om möjliga subjektspositioner för killarna jag 

undervisar och för mig som lärare. För att göra en nära läsning av det material som jag samlat in 

har jag läst texterna flera gånger och försökt att hitta återkommande utsagor och handlingar och 

genom dessa identifiera diskursiva mönster. Jag har främst sökt efter hur subjektspositioner 

formas men även maktrelationer och normaliseringsprocesser (Jones & Barron, 2007; Börjesson 

& Palmblad, 2007). Utgångspunkten har varit att se hur subjektspositioner byggs upp genom 

återkommande begrepp som finns i killarnas språkbruk. Exempel på begrepp som jag sett som 

centrala i subjektsskapandet är ”nörd”, ”cool” och ”mognad”. Utifrån dessa begrepp formas 

specifika diskursiva fält som killarna har att förhålla sig till och förhandla om i sitt 

subjektsskapande.  

 

Ett ytterligare tillvägagångssätt som kan synliggöra hur makt produceras i diskursiva praktiker 

är dekonstruktion, ett begrepp främst förknippat med den poststrukturalistiska filosofen Jacques 

Derrida. Enligt Derridas filosofi är det inte möjligt att säga vad dekonstruktionen är eftersom 

det då fixeras i sitt vara som något essentiellt (Derrida, 2001). Dekonstruktionen måste ses som 

en händelse, en strategi, som ett tänkande och handlande som inte går att försluta eller begränsa 

(Burman & MacLure, 2005; Lenz Taguchi, 2009). Snarare än en tillslutning av ”verkligheten” 

är dekonstruktionens anspråk öppna upp mot det okända, det oförutsägbara och uteslutna 

(Biesta, 2001; Lather, 2004). Dekonstruktionen handlar inte om att förkasta eller radera 

dominerande betydelser utan att möjliggöra förflyttningar och vara öppen mot det okända och 

nya. Ett viktigt steg i detta är att synliggöra de dolda binärer som innefattas i de begrepp vi 

använder och som ständigt är aktiva i att producera mening. Med andra ord så formas 

betydelsen av ett ord genom den skillnad som finns närvarande just genom att vara frånvarande. 

Enligt Derrida (2001) innebär dekonstruktionen ett ansvar att beakta ”både/och”, den 

oavgörbarhet och de motsägelser som finns invävda i våra olika praktiker. Genom att 

dekonstruera en praktik blir det möjligt att se hur olika teoretiska föreställningar är invävda i 

den. Dekonstruktionen skapar möjlighet att synliggöra hur teori och praktik är oskiljaktiga och 

ömsesidigt beroende (Lenz Taguchi, 2007). Då uppstår ett tillstånd av samtidighet mellan det 

närvarande och det frånvarande. Samtidigt som en praktik är definierad av tidigare 

föreställningar uppstår genom dekonstruktionen möjligheter att förstå och bli medveten om och 

utmana de premisser och den maktproduktion som skapas (Jones & Barron, 2007). Det innebär 
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att kunna öppna upp för överskridanden och omformuleringar av förgivet tagna föreställningar 

samtidigt som jag är teoretiskt och praktiskt inskriven i dem (Lenz Taguchi, 2000).  

 

Det jag gör i denna studie är en Foucault-inspirerad dekonstruktion som hjälper mig att 

synliggöra hur makt produceras via dominerande diskursiva praktiker (Lenz Taguchi, 2000). 

Dekonstruktionen får då formen av olika läsningar som åskådliggör hur diskurser producerar 

makt på olika sätt i en situation. Läsningar sker alltid från specifika, icke-oskyldiga positioner 

som formar inkluderanden och uteslutningar och kommer inte naturligt fram ur texten. De är 

”felläsningar, omläsningar, partiska läsningar, påtvingade läsningar och tänkta läsningar av en 

text som ursprungligen och till slut aldrig bara finns där” skriver Haraway (2008, s. 158). 

Genom att läsa materialet med hjälp av feministiskt poststrukturella begrepp har jag försökt att 

forma nya och öppnare diskurser, både för mig och för eleverna, i klassrumspraktiken. 

 

Jag har nu redogjort för hur projektet metodologiskt har utformats. Sammanfattningsvis utgår 

metoden från aktionsforskning men kom efterhand att mer likna en form av aktionslärande där 

dagbok, enkäter och intervjuer användes som datainsamlingsmetoder. Materialet analyserades 

sedan med hjälp av diskursanalys och dekonstruktion. I nästa avsnitt analyseras det insamlade 

materialet för att besvara de frågor som ligger till grund för studien.      
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Analys  

I detta avsnitt kommer jag att göra en analys av det insamlade materialet utifrån de 

teoretisk/metodologiska perspektiv som jag redogjort för i tidigare avsnitt. Min analys börjar 

med det som jag såg som det ursprungliga problemet, killars föreställning om sin förmåga till 

motivation och prestation i skolarbetet. Därefter analyserar jag hur olika konstruktioner av 

maskulinitet formas i gruppen vilket inverkar på deras föreställning om motivation och 

prestation. Slutligen kommer jag till den andra frågeställningen, vilken betydelse mina 

förhållningssätt och förväntningar som lärare har för killarnas subjektsskapande.   

 

Den analytiska ansatsen bygger på att jag läser mitt material med hjälp av begreppen diskurs, 

materialitet, multipla subjektiviteter, position och performativitet. I materialet har jag försökt att 

identifiera diskurser och diskursiva praktiker som dominerar mina och elevernas handlande 

gällande motivation och prestation i skolarbetet. Jag för också en dialog med tidigare forskning 

och de diskurser som identifieras där för att belysa mina analyser i relation till det.  

Motivation och prestation 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter ser jag motivation som en ständigt aktiv process som 

formas av de diskurser som råder. Om jag upplever motivation eller ej handlar i hög grad om 

vilken position jag har och hur jag blir positionerad i förhållande till specifika diskurser. När 

projektet inleddes hade jag en föreställning om att motivation och prestation hängde ihop på så 

sätt att en elev som vill prestera bra och få höga betyg också är motiverad att lägga ner tid på 

skolarbete. Under arbetets gång blev det tydligt att relationen mellan motivation och prestation 

inte var så entydig utan behövde nyanseras och problematiseras. Detta, vill jag mena, formas av 

motstridiga diskurser, en diskurs som säger att det är viktigt att prestera bra och en diskurs som 

säger att det ska ske utan ansträngning (se Jackson, 2006, Nygren, 2009). Detta framkom i olika 

delar av mitt material, bland annat vid en av gruppintervjuerna. 
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Linus: Man vill alltid prestera bra men man orkar inte plugga. (Gruppintervju 100504) 

 

I denna utsaga framkommer att Linus ser höga prestationer som viktigt men för ansträngande att 

försöka uppnå. I detta synliggörs hur han förkroppsligar de egenskaper och beskrivningar som 

repetitivt knyts till kategorin killar om att de är lata och omotiverade till skolarbete, en bild av 

killars ”antiplugg” kultur som har blivit en dominerande diskurs i skolan och samhället (se t.ex. 

Jonsson, 2010). Betydelsen av att prestera utan ansträngning framkom på flera ställen i mitt 

material. I den första enkäten var en fråga att skriva ner ett minne som haft avgörande betydelse 

för elevernas relation till skolan. Några av de minnen som killarna skrev handlade om när de 

presterat bra i skolan. Vid tre tillfällen nämndes specifika ämnen, två av dem handlade om 

matematik och ett om idrott. En av killarna skrev följande minne: 

 

Den starkaste händelse jag varit med om i min skolgång var när jag fick MVG i nationella 

proven i matte, vilket var helt otroligt då jag inte ens ansträngde mig inom ämnet. Detta 

ledde till att jag valde teknik och fick en helt ny bild av matte. Min reaktion var i eftertanke 

ganska elak då jag hade en extremt dålig relation till läraren och betyget gav mig lite ”Ha 

ha in your face” känsla. Jag har aldrig haft problem i skolan. Visst jag är hyfsat stökig och 

koncentrerar mig lika bra som en pinne men jag lär mig snabbt och jag är inte dum! 

(Enkät 1) 

 

Detta minne handlar om att få högsta betyg på nationella provet i matematik. Att det är ett 

matematikprov blir betydelsefullt för provresultatets status utifrån den matematikdiskurs jag 

kommer att diskutera senare. I minnet poängteras att det skedde utan ansträngning vilket 

framstår som en viktig del i en subjektsskapande process eftersom det är ett bevis för att han är 

smart och besitter kunskap som är högt värderad. Det är inte bara betyget på provet som är 

viktigt i subjektsskapandet utan även relationen till läraren. Jag läser minnet så att eleven 

upplever att läraren inte sett hans kunskaper utan tvivlat på hans förmåga i ämnet utifrån hans 

stökiga beteende. Utifrån diskursen om killars antipluggkultur som dominerar skolpraktiken blir 

provresultatet ett sätt att göra motstånd mot den subjektsposition som diskursen skapar. På så 

sätt skapar provresultatet en möjlighet för eleven att visa för läraren vad han egentligen kan och 

vem han därmed upplever sig vara. Här blir det också tydligt att synen på kunskap och 

begåvning formas kring en psykologisk diskurs som förklarar elevens beteende genom den 

enskilda och avgränsade individens förmåga (Jørgensen, C. R., 2004). Begåvning ses som något 

som finns inom den enskilda eleven som en del i individens funktionsförmåga och inte något 

som formas i den specifika skolkontexten. 

 



 45  

I olika delar av materialet framkom berättelser där killarna uppger att de studerar för höga betyg 

men att de inte ägnar mycket tid åt studierna utanför skoltid. I enkäten (Enkät 2) som 

genomfördes i samband med ett prov svarade killarna att de inte känt sig motiverade att plugga 

inför provet men att de kände att det var viktigt att förbereda sig och att prestera bra. En fråga 

var att eleverna skulle beskriva hur de gjort när de förberett sig inför provet. Nedan kommer två 

exempel på vad killarna svarade på den frågan. 

 

”Jag läste genom arbetsboken och mina anteckningar. Kände redan innan att jag förstod 

ämnet så jag nöjde mig där.” (Enkät 2) 

 

”Jag kollade mest på pappren som vi skrivit här i skolan under lektionerna. Det kändes bra” 

             (Enkät 2) 

 

Killarna i dessa exempel visar, enligt min läsning, att de inte behöver ägna så mycket tid till att 

förbereda sig inför provet eftersom de redan kan det som de anser sig behöva kunna. Den låga 

motivationen till studier kan då förstås utifrån killarnas självtillit kring detta. I en feministiskt 

poststrukturalistiska läsning förstår jag detta som att killarna performativt uttrycker ett gott 

självförtroende och en god självtillit i relation till samhällskunskapsämnet. Butler (2007) menar 

att den identitet vi tycker oss se i själva verket är skapad av upprepade handlingar och praktiker 

utifrån de diskursiva förutsättningar som avgör vad som är en accepterad och begriplig identitet. 

Att killar på detta sätt repetitivt iscensätter ett gott självförtroende kan förstås som att det sker 

genom normativa regleringar för ett begripligt subjekt, en normal kille. På så sätt formas ett 

manligt könat subjekt till att se på sig själv på detta sätt och positionera sig kring en 

maskulinitet med gott självförtroende och som inte ägnar något större engagemang åt studierna.  

 

I mitt material fanns det utsagor från samma elev som var för sig kunde läsas på olika sätt, men 

då de sattes i relation till varandra synliggjorde den komplexitet i vilken eleven positionerar och 

uttrycker sig på olika sätt i olika sammanhang. Den första utsagan kommer från enkät 2 och 

frågan om hur de förberedde sig inför provet. Detta läste jag först som uttryck för ett lågt 

självförtroende. 

 

”Var på lektionen igår och lyssnade, mer förberedelser gjorde jag inte, värdelös på att 

plugga.” (Enkät 2) 

 

När vi diskuterade exempel på vad eleverna skrivit i den andra gruppintervjun utvecklade den 

eleven som skrivit det sina tankar:    
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Erik: Om jag inte minns fel kan jag ha skrivit den översta för jag pluggar nästan aldrig. Det 

kanske börjar bli dags. Men jag är på lektionerna lyssnar och skriver ner och sen kan man 

det. Så jag har inte pluggat till provet utan det jag svarar då är det jag kan.  

(Gruppintervju 100504) 

 

Det som jag först läste som uttryck för ett dåligt självförtroende; att se sig som ”värdelös på att 

plugga”, framstod nu som ett exempel på hur Erik performativt formar en maskulinitet som 

presterar utan ansträngning. Utifrån detta perspektiv formar han en subjektivitet i linje med 

dominerande diskurser kring maskulinitet och skolarbete. Butler (2006) skriver att normer styr 

handlingars sociala begriplighet vilka blir återidealiserade när de ageras ut i dagliga ritualer. 

Utifrån detta visar min läsning hur normen kring att tona ner arbetet i skolan idealiserar en 

maskulinitet som utan ansträngning presterar bra. Eriks prestationer i skolarbetet sker genom 

kunskap som idealiseras, kunskap som han inte pluggat sig till utan bara ”kan”. På så sätt 

framställer Erik performativt en maskulinitet som inte är svag och har det svårt med skolarbetet, 

vilket jag utläste i den första utsagan, att han ”är värdelös på att plugga”. Nu upprepas istället en 

föreställning som stärker de diskursiva förutsättningarna om en maskulin elevposition som är 

svår att förena med engagemang i skolarbetet. Holm (2008) och Nygren (2009) visar liknande 

analyser kring hur killar formar inställningen till motivation och prestation i skolarbetet utifrån 

en föreställning om att prestationer utan att ha ägnat tid åt studierna är något som ger status och 

är mycket värt. Att ägna sig åt skolarbete kan förknippas med femininitet och att betraktas som 

omanlig. Jag kan också läsa det Erik uttrycker som en rädsla att misslyckas på provet efter att ha 

ansträngt sig. I detta subjektsskapande formas en berättelse om Eriks prestationer i skolan som 

inte handlar om att ha en bristande begåvning i ämnena utan bristen handlar om att vara dålig på 

att plugga. En berättelse som skyddar självkänslan och som ger hög status (jmf Jacksson, 2006). 

        

Inställning till skolan: ”Skolan är helt okej” 

För att förstå varför killar handlar på ett visst sätt som elever, menar Kalat (2008) att det är viktigt 

att utforska hur de ser på sig själva i skolan. För att få en bild av hur killarna i teknikgruppen 

upplevde skolan innehöll den första enkäten olika frågor om detta. En fråga var att utifrån olika 

svarsalternativ svara på hur de uppfattar skolan. Dessa svar visar att de flesta av killarna trivs i 

skolan och att de anser att de varit duktiga och presterat bra. En annan fråga var att beskriva ett 

minne från sin skoltid. Flera av dessa minnen handlade om att inställningen till skolan bygger på 

relationer till klasskompisar. Killarna trivs i skolan men trivseln verkar handla mer om relationer 
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än det faktiska skolarbetet. Nedan kommer ett exempel som visar att relationerna till 

klasskamrater och lärare är en viktig aspekt för elevernas inställning till skolan.  

 

Från 6-9an i högstadiet, hade asbra lärare, roliga lektioner, man kunde snacka typ hela 

tiden. Skoja med lärarna, leka lite på lektionerna. Det gjorde så att jag tyckte att det var kul 

att jobba på lektionerna. (Enkät 1) 

 

Minnet betonar hur relationen till lärarna innehöll snack, skoj och lek vilket gjorde att det blev 

kul att jobba. Jobba/leka framstår som en dikotomi, där den sociala leken underlättar 

skolarbetet, jobbet. Detta stämmer överens med förväntningarna i den könskomplementära 

modellen. Nordberg och Saar (2008) visar hur killar förväntas undvika arbetskrävande uppgifter 

och hellre ägna sig åt skoj och samvaro. Något som i exemplet har materialiserats hos både 

lärare och elev och förstärker diskursen som distanserar killar från skolarbete. Connell (2005) 

skriver att informella kamratrelationer är något av det viktigaste i skolans miljö och betonar 

maskulinitetsskapandets kollektiva dimension där skolan blir en arena för att spela upp kön. 

Detta visar Holm (2008) uttrycks tydligast vid spontana och skämtsamma samtal mellan elever 

och lärare.   

 

I mitt material fanns det utsagor som betonade skolarbetets betydelse i upplevelsen av skolan. 

Det framkom vid en av de enskilda intervjuerna när jag frågade om inställningen till skolan.     

 

Tobias: Förut tyckte jag att skolan var fördjävlig men nu tycker jag om skolan och att det är 

roligt att gå här och man vill utvecklas och så där. Det är väl lite mognadsgrej också liksom 

från åttan jag hade kanske 120 [betygspoäng] och i nian så slutade jag med 195 så det var 

en jättehäftig utveckling. (Tobias 100420) 

 

I denna berättelse visar Tobias att han har en positiv inställning till skolan. Han trivs i skolan 

och menar att den bidrar till hans utveckling som individ. På detta sätt iscensätter han en 

elevidentitet som överensstämmer med skoldiskursen kring en ideal elev som visar 

självständighet och ansvar för sin utveckling. En psykologisk diskurs är också närvarande i 

detta subjektivitetsskapande. Att Tobias presterar mycket bättre nu än tidigare förklarar han med 

mognad och utveckling, psykologiska begrepp som refererar till en essens inifrån subjektet. När 

Tobias berättar att han förut tyckte illa om skolan och fick dåliga betyg men att han nu har 

mognat och därigenom vill satsa på skolan kan jag se detta som uttryck för hur han 

omförhandlar sin position. Genom att använde begreppen mognad och utveckling kan 

positionen som engagerad elev uppvärderas. Detta kan ske utifrån den mognadsdiskurs som 

Holm (2008) visar på om ett mognadsideal som innebär en anpassning efter skolans krav som 
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killar använder för att motivera ett studieintresse. Den studiemotiverade elevpositionen sätts i 

relation till en elevposition som tidigare tyckte skolan var fördjävlig och som hade dåliga betyg. 

Detta kan läsas utifrån Jonssons tankar om framgångshistorien. Jonsson (2007) menar att 

framgångshistorien har kommit att dominera i vår tid och återskapas i skolan genom betyg och 

bedömningar och i killars berättelser om sig själva. Dessa historier skildrar ett förflutet och en 

lyckad fortsättning och förhandlar positioner och hierarkier. Genom begreppen mognad och 

utveckling och framgångshistorien kan Tobias konstruera och förhandla fram en maskulin 

elevposition som engagerar sig i skolarbetet och uppnår en hög status i det sociala 

sammanhanget.   

Inlärningsstrategier 

För att ytterligare förstå hur killar formar motivation och prestation i skolarbetet ville jag få en 

närmare bild av hur de gör när de förbereder sig inför ett prov, med andra ord hur de gör när de 

pluggar. I den första enkäten fick eleverna beskriva hur de förbereder sig inför ett prov. Där 

skrev 17 av 21 killar att de ”läser”. Det var främst lärobok och/eller anteckningar som de 

uppgav att de läste Fem stycken skrev att de både läser och skriver. Jag redovisar tre exempel 

som är karaktäristiska för vad killarna svarade i enkäten.  

 

Jag skriver och läser, men inte mycket.  (Enkät 1) 

 

Läser igenom sakerna vi har prov på och försöker komma ihåg det. (Enkät 1) 

 

Läser en text en gång, sedan kan jag nästan allt och då är jag nöjd. (Enkät 1) 

 

I killarnas svar framstår läsning som den mest använda inlärningsstrategin. Detta stämmer 

överens med Jakobssons forskning (2000) som visar att killar främst läser och repeterar text och 

ser det som jobbigt att anteckna och skriva i anslutning till läsning vid inlärning. Pojkars 

motstånd mot att både läsa och skriva i svenskämnet diskuteras av Molloy (2007). Molloy vill 

nyansera påståendet om att pojkar inte läser och menar att ett sätt att motivera läsning är att 

skapa samtal om de tankar och frågor som mötet med en text har väckt. I likhet med Molloy 

visar mitt material att vi måste problematisera relationen pojkar och läsning eftersom det 

framkommer att pojkar framförallt läser vid inlärning av samhällskunskap. En fråga är hur 

effektivt detta fungerar och i vilken omfattning detta används som inlärningsstrategi. I de 

enskilda intervjuerna frågade jag om inlärningsstrategier. I nästa utsaga svarar Jorge på frågan 

hur mycket tid han lägger ner på skolarbetet utanför skoltid.  
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Jorge: När jag är hemma kan det hända när jag läser inför provet så kan jag inte koncentrera 

mig. Alltså jag läser två, tre gånger ett stycke men sedan när jag kommer till nästa stycke 

har jag glömt bort det jag läste från början. (Jorge 100420) 

 

Även här framkom att inlärning sker genom att läsa. Jorge visar hur detta är en svår och 

problematisk inlärningsstrategi som inte fungerar effektivt eftersom han uppger att det är svårt 

att koncentrera sig och befästa det lästa. Hur kommer det sig att killarna så enstämmigt 

använder sig av att enbart läsa för att lära? Hur har detta blivit en sådan dominerande diskursiv 

praktik? Detta belyser hur en maskulin elevidentitet formas i ett specifikt performativ som är 

djupt förankrat i skoldiskursen. Läsa/skriva har blivit en dikotomi kopplat till en specifik 

föreställning om kön, som Butler (2007) skriver, performativt skapad av genuskoherenta 

diskursiva praktiker. Genom olika performativ som i mitt exempel om att många killar inte 

använder skrivandet som inlärningsstrategi materialiseras diskursen om att skolarbete ska ske 

utan ansträngning och diskursen om två motsatta kön. För att iscensätta kön på rätt sätt upprepas 

detta handlande så vi ser det som en naturlig del i killars funktionsförmåga, t.ex. genom att 

killar förväntas ha en sämre handstil än tjejer. Dessa praktiker är dock föränderliga och det finns 

luckor och skillnader i hur killarna beskrev sina strategier för inlärning. Jag vill visa på det 

genom att ge exempel från intervjun med Tobias där han berättar om sina strategier för 

inlärning. 

 

Tobias: Om vi har ett prov har jag tänkt så att jag pluggar två dagar hårt och två dagar lite. 

Då kan jag bläddra igenom det första dagen eller bara kolla på bilder, kolla igenom vad jag 

har prov på.  Okej, det här behöver jag kunna och sedan lägga det åt sidan. Sen nästa dag 

pluggar jag lite igen och två dagar innan provet pluggar jag jättemycket. Sen sista dagen 

försöker jag ta de lugnt och inte plugga så mycket då fastnar man bara på detaljer och man 

glömmer bort. (Tobias 100420) 

 

Tobias berättar att han ägnar mycket tid och planerar sina studier väl. Det framkommer inte i det 

som sägs vilken inlärningsstrategi han främst använder sig av men det visar att bilden om att 

killar inte ägnar tid åt skolarbete går att nyansera. Utifrån specifika diskurser och kontexter 

uppstår olika sätt att iscensätta ett maskulint lärande subjekt. Kalat (2008) visar hur killar, som 

hon kallar ”elitens söner” tar avstånd från en ovilja till skolarbete. I likhet med Kalat (2008) 

visar Tobias utsaga hur diskurser kring klass och den ideala eleven sammanvävs. Detta 

konstruerar en maskulinitet som anser att det är viktigt att lägga ner tid på studier för att få 

framgång i livet. Diskursen kring den ideala eleven är också starkare i vissa kontexter, som när 

Tobias befinner sig i denna intervjusituation med en lärare och den skolcentrerade 

elevpositionen dominerar. Ett annat exempel som visar de luckor och skillnader i killarnas 
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inlärningsstrategier kommer från enkäten där eleverna skulle skriva hur de förberett sig inför 

provet. 

 

Jag läste först de sidor i boken som vi skulle läsa. Sedan skrev jag ner på ett papper de saker 

som skulle vara bra att kunna till provet. Sedan tränade jag på de saker som jag skrivit på 

pappret. (Enkät 2) 

 

I denna utsaga från en av killarna i gruppen framkommer hur han kombinerar att läsa och skriva 

och har en genomtänkt strategi för inlärning. Detta exempel visar, menar jag, att även om det 

går att se generella drag kring vilka strategier killar använder för inlärning måste vi se att 

kategorin killar inte är en homogen grupp. Trots starkt normerande diskurser är killars praktiker 

mer mångfacetterade än vad som ofta framkommer i berättelsen om dem.   

 

Matematikämnet   

Under projektets gång framkom betydelsen av det specifika sammanhanget, 

samhällskunskapsundervisning på teknikprogrammet, för elevernas upplevelse av motivation 

och prestation i just detta ämne. Min analys handlar alltså inte om hur killarnas motivation och 

prestation konstrueras i alla ämnen i skolan, vilket jag menar kan se olika ut. Bland annat utifrån 

de diskurser och den könsmärkning där vissa ämnen och kunskaper ses som feminina och andra 

som maskulina (Connell, 2005). I mitt material framkommer att matematikämnet har en specifik 

position i att konstruera föreställningar kring olika prestationer. I en av gruppintervjuerna 

uttryckte en av eleverna den skillnad som finns mellan samhällskunskap och matematik.  

 

Erik: Det kan bero på ämnet, alltså inte nu men när man var mindre, alltså alla rätt på 

matten var coolt men alla rätt på sam var sådär. (Gruppintervju 100309) 

 

Det Erik berättar visar att diskursen kring det specifika skolämnet materialiserar vilken status 

olika prestationer ger. Detta motsäger det Kimmel skriver om att ”bra resultat i skolan innebär 

att inte betraktas som en riktig pojke” (2010 s.30). Om de goda prestationerna sker i 

matematikämnet kan de betraktas som ”coola” utifrån den maskulinitet som dominerar i 

teknikgruppen. Connell (2005) skriver att könsmärkningen av skolämnen och utbildningsvägar 

skapar segregering, inte bara mellan killar och tjejer utan även mellan olika maskuliniteter och 

femininiteter. Exempel på detta visar GEMA-projektet i sin jämförelse av hur elever på 

naturprogrammet och samhällsprogrammet ser på matematikämnet (Brandell mfl. 2005). Deras 
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studie visar att det finns stora skillnader mellan hur killar på de olika gymnasieprogrammen ser 

på ämnet. Killarna på naturprogrammet ser matematik som manligt och att killar generellt sett är 

bättre på matematik i betydligt större utsträckning än killarna på samhällsprogrammet som ser 

matematik både som kvinnligt och manligt och har ett mer neutralt förhållande könens olika 

förmåga i matematik (ibid.). I läsningen av mitt material i relation till GEMA-projektets resultat 

ser jag att killarnas syn på prestationer i skolan styrs av ämnets diskurser och den maskulinitet 

som iscensätts på det specifika programmet. Detta framkom också i en av intervjuerna när Jorge 

svarade på frågan vilken roll han såg sig ha gruppen. 

 

Jorge: Ibland har jag hög status men inte ibland. Det varierar ju. 

Karin: Kan du beskriva en situation då du har hög status. 

Jorge: Inte på matten för jag är inte så bra på matte. 

(Jorge 100420) 

 

Det Jorge säger visar att svaga prestationer kan innebära låg status i teknikgruppen. Detta ser jag 

som ett uttryck för den specifika diskurs som omgärdar matematikämnet; att det är ett ämne 

förknippat med status och prestige. Utifrån detta kan jag se hur Jorge genom att prestera dåligt i 

matematik performativt formar feminint konstruerade egenskaper, vilket ger en 

subjektivitetsposition med låg status i gruppen. Att Jorge menar att han får lägre status genom 

att prestera dåligt i matematik måste också ses genom den maskulinitet som dominerar på 

teknikprogrammet. Ett program som i ämnesinriktning ligger nära naturprogrammet. I relation 

till detta vill jag problematisera det som kallas pojkars dominerande anti-plugg kultur. Jag 

menar att antipluggkultur måste ses både i relation till olika ämnen och till olika situationer. Det 

Erik och Jorge uttrycker visar den komplexa väv av diskurser som konstruerar hur de ser på sin 

förmåga till motivation och prestation där föreställningen om killars antipluggkultur är en 

dominerande diskurs. Matematikdiskursen är en annan delvis motstridig diskurs som i 

teknikgruppens konstruktion av motivation och prestation visar sig ha ett stort inflytande.  

 

Sammanfattande analys 

I de analyser jag gjort av mitt material kring frågan hur teknikkillarna formar sin förmåga kring 

motivation och prestation framkommer att killarna i teknikgruppen anser att det är viktigt att 

prestera bra i skolan och många har ett gott självförtroende kring sin förmåga till skolarbete. En 

aspekt som framkommer är att killarnas prestationer ska ske utan ansträngning. Det är de 

prestationerna som värderas högst och anses visa på en inre begåvning, att vara smart. Utifrån 
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det iscensätter många killar en maskulinitet som inte lägger ner mycket tid på skolarbetet 

utanför skoltid och som uppger att de inte är motiverade att plugga inför provet i 

samhällskunskap. Vilken inlärningsstrategi som används när killarna förbereder sig inför prov 

framstår som en diskursiv praktik knuten till en föreställning om kön. Läsning är den mest 

använda strategin men andra metoder används också.   

 

Motivation och prestation visar sig till stor del styras av skolämnens olika diskurser där 

matematik återkommer i mitt material och visar sig ha en särprägel som ämne. Materialet visar 

att som kille på teknikprogrammet kan du få hög status genom att vara duktig och prestera bra i 

matematik Det framstår som ett maskulint laddat ämne som kan visa på inre begåvning och har 

betydelse för statusen i gruppen. I en vidare analys blir killarnas prestationer i matematik också 

styrande för hur väl de kan prestera i andra ämnen. Presterar en kille bra i matematik kan han 

också prestera bra i andra ämnen utan att förlora status eftersom de genom matematiken bevisat 

att de är smarta.    

 

Den beskrivning av killars ”anti-plugg” kultur som har blivit en dominerande berättelse om hur 

killar tar avstånd från och gör motstånd mot skolarbete, har jag i mina analyser försökt att 

problematisera och nyansera. I mitt material ser jag att killars olika handlingar kring motivation 

och prestation formas i den komplexa väv av diskurser kring olika skolämnen och olika 

elevidentiteter som finns i skolan. Det framstår som berättelsen om killars antipluggkultur till 

viss del har införlivats i killarnas förståelse av sig själva vilket ger sken av att det är ett beteende 

format av essentiella egenskaper hos gruppen killar. För att ytterligare belysa hur motivation 

och prestation formas vänder jag nu fokus till hur killarna i teknikgruppen konstruerar 

maskulinitet. 

Teknikelev och datanörd 

I det förra avsnittet analyserades hur motivation och prestation konstruerades av killarna i 

teknikgruppen. Där uppgav killarna att de trivs i skolan och vill prestera bra, något som 

motsäger förekomsten av en utbredd manlig antipluggkultur. Vad som dock stärker bilden av att 

många killar distanserar sig från skolarbete är att en stor del av dem uttalar att de inte är 

motiverade att plugga. I detta avsnitt behandlar jag frågan om hur killarna i teknikgruppen 
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konstruerar maskulinitet i skolan, vilket jag ser som en viktig faktor för hur killarna beskriver 

sin förmåga till motivation och prestation.  

 

Det sammanhang där jag undersöker hur olika maskuliniteter konstrueras är 

samhällskunskapsundervisning på teknikprogrammet på gymnasiet. I likhet med Ambjörnssons 

(2004) studie ser jag valet av gymnasieprogram som en del i en större samhällelig struktur 

präglad av bland annat klasstillhörighet. Ambjörnsson visar hur klass inte bara kan ses som en 

socioekonomisk klassificering utan även som kulturellt, socialt och känslomässigt performativ. 

Dessa formas genom olika sätt att klä sig, vad som är gångbara samtalsämnen och om det är 

tillåtet att prestera bra och satsa på skolan. Valet av gymnasieprogram formar därigenom olika 

uttryck för maskulinitet och femininitet. I projektet och de olika ”aktioner” ville jag lyfta fram 

och synliggöra de variationer av maskuliniteter som fanns i teknikgruppen och att hitta luckor 

och förskjutningar mellan kategorier. Projektet visade sig dock vara svårt och mötte motstånd 

både från eleverna och mig själv genom de olika skoldiskurser som begränsar skiftningar och 

olikheter i subjektspositioner. Vid många tillfällen blev det uppenbart att jag agerade i enlighet 

med diskursen om killars antipluggkultur. Jag positionerade teknikkillarna utifrån en 

homogeniserande bild av medelklasskillar med låg studiemotivation. Vid den andra 

gruppintervjun diskuterade vi denna bild. 

 

Erik: Alla går teknik, alla har samma inställning till skolan och samma värderingar typ. 

Alla är jättepratiga.  

Linus: Vi är inte alls lika. Titta typ på Filip och Micke dom är mest olika. Filip är typ så här 

musik och Micke fotboll. 

Filip: Jag är fotboll också faktiskt.  

(Gruppintervju 100504) 

 

I denna diskussion fick jag först medhåll i min klumpiga och homogeniserande bild vilket 

ytterligare förstärkte diskursen kring killars antipluggkultur. Den uttalas, görs gemensam och 

normerande genom att Erik säger att ”alla har samma inställning till skolan”. Linus protesterar 

dock mot denna generalisering och försöker visa på skillnaderna i gruppen men detta sker 

genom att positionera och tillföra egenskaper på andra. På så sätt formas ett subjektsskapande 

och en förhandling om positioner kring en hegemonisk maskulinitet. Många studier har visat att 

fotboll är en viktig aspekt i konstruktionen av hegemonisk maskulinitet (se t.ex. Francis, 2000; 

Frosh m.fl. 2002; Léon Rosales, 2010). När Linus säger att Filip är musik till skillnad från 

Micke som är fotboll, utestängs Filip från denna statusgivande maskulinitet. Micke positioneras 

kring en viktig manlighetsmarkör medan Filip får en negativt laddad position. Genom att svara 

att han ”också är fotboll” försvarar Filip sin position och sin ställning i gruppen. Det blir också 
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ett sätt att göra motstånd mot skiftande positioner och stärka en dominerande konstruktion av 

hegemonisk maskulinitet. 

 

För att synliggöra elevernas konstruktioner av maskulinitet gjorde vi inom ramen för 

gruppintervjuerna några värderingsövningar. Mitt syfte var att få syn på eventuella 

maktordningar mellan olika kategorier eller grupper på skolan och hur killar på 

teknikprogrammet förstår hur de själva kategoriserar sig och blir kategoriserade av andra elever. 

Vi diskuterade bl.a. vilka kategorier/grupper av elever det finns på skolan (Gruppdiskussion 

100309). Eleverna räknade upp; emos på mediaprogrammet, elarna, geeksen, blattarna och 

teknikerna. Det framstod som att eleverna kategoriserade grupper med låg social status. I 

Säfströms (2005) tankar beskrivs hur subjekt och grupper endast kan existera som skillnad och 

annanhet. Säfström skriver att ”vi endast blir de vi är genom en vetskap om vilka vi inte är, 

genom en medvetenhet om vad som är annat och vem som är annan” (2005, s. 65). Säfström 

menar att inneslutande/uteslutande är immanent i all social verksamhet. Med hjälp av dessa 

tankar ser jag hur teknikkillarnas elevidentitet formas genom en process av inkludering och 

exkludering. I dessa diskussioner blev också olika maktordningar tydliga. När jag frågade om 

teknikeleverna har hög status blev svaret ”nej”. På frågan vilka grupper som har hög status fick 

jag inget tydligt svar. Detta läser jag som ett uttryck för hur det normala, normen, är en icke-

identitet, en naturlig och förgivettagen utgångspunkt som inte behöver uppmärksammas (Berg 

och Grönviks, 2007). På detta sätt kom ”den normala eleven” att framstå som en elev som går 

på samhälls- eller naturprogrammet (jmf Ambjörnsson, 2004) och teknikeleven tillhör en 

kategori med lägre status och mindre makt. Maktrelationen mellan elever på olika 

gymnasieprogram belystes också i andra utsagor från eleverna i gruppintervjun. Simon 

konstruerar kategorin teknikelev genom en berättelse om relationen mellan eleverna på 

teknikprogrammet och på det naturvetenskapliga programmet.  

 

Simon: Naturarna har jättehögre arbetsmoral. Jag har jättemånga kompisar som går natur. 

När dom ser våra lektioner så tänker dom ”shit, det är typ dagis”. (Gruppintervju 100316) 

 

Detta exempel visar hur de olika programmen ingår i en maktordning där eleverna kategoriseras 

och över- och underordnas. I Simons utsaga förstärks skillnaden mellan de olika grupperna och 

eleverna på naturprogrammet positioneras som ideala elever och överordnas teknikeleverna. 

Genom att gymnasieprogram och inställning till skolarbetet förs samman skapas en hierarki där 

natureleverna får en position som ideala elever och med hög status i relation till eleverna på 

teknikprogrammet. Benämningen av den egna gruppen som ”typ dagis” synliggör hur makt 

producerar subjektspositioner, att ingå i gruppen teknikelev omgärdas av specifika normer kring 

inställningen till och handlandet i skolan. Eleverna på naturprogrammet får en privilegierad 
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ställning och andra identiteter kan endast förstås i relation till detta centrum (Säfström, 2005). I 

likhet med Kalat (2008) visar detta hur killar på natur formas kring en position som uppfyller 

både en statusfylld maskulinitet och skolans krav. Teknikelev blir en kategori som inte lever 

upp till skolans krav vilket ger mindre makt i skolans sociala sammanhang. I den fortsatta 

diskussionen visade det sig att kategorin sam-elev däremot kunde förhandlas och utmanas:  

 

Linus: Kommer det in någon från sam [i datastugan] så säger dom ”åh, vilken atmosfär det 

är här” [med ljus, förställd, röst]. 

(Gruppintervju 100316) 

 

Linus använder språkliga performativ för att visa på skillnad mellan eleverna på 

samhällsprogrammet och teknikprogrammet. Han använder ord och röst för att visa vem han är 

och den grupp han tillhör genom att göra en gränsdragning mellan olika elevidentiteter och 

maskuliniteter. Genom att förlöjliga och parodiera kategorin samhällselev kring en position som 

känslig och feminin kan teknikgruppens status delvis undermineras och den maskulinitet som 

råder där överordnas. Detta visar hur teknikkillarna positionerar samhällselever utifrån att de 

lever upp till den ideala eleven men inte till en överordnad maskulinitet. Vid gruppintervjuerna 

diskuterade vi mer specifikt vad positionen teknikelev innebär. 

 

Karin: Ni tekniker då? 

Simon: Vi är datanördar, det är det vi är egentligen. 

Filip: Alla klassar dig som datanörd. 

Simon: Kolla datastugan, det är där vi hänger.  

(Gruppintervju 100316) 

 

Ordet ”datanörd” använde de flesta av eleverna om sig själva och sin grupp.
4
 Kategorin 

”datanörd” beskrevs som:  

 

 ”Dricker Cola, har flanellskjorta och  hänger i datastugan” (Gruppdiskussion 100309)  

 

 ”En som spelar dataspel, är jättetjock och finnig och dricker läsk och käkar godis hela tiden    

och aldrig rör på sig” (Gruppdiskussion 100316) 

 

                                                      
4
 I Aftonbladet (091215) beskrivs datanörden som ”en överviktig kodknackare som dricker jätte 

mycket läsk och gör vulcan hälsning”.  Datanörd är en kategori som ofta förekommer inom 

populärkultur. Till exempel tv-serien Arkiv X, filmerna Matrix och Atari och senast The Social 

Network. Lisbeth Salander i Stieg Larssons Milleniumtriologi är också exempel på en datanörd 

(ibid.).  
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I dessa exempel från gruppdiskussionerna framkommer hur eleverna upprepar en stereotyp bild 

av sig själva och sin grupp som datanördar. Dessa performativ kan ses som ett förkroppsligande 

av en position med låg status men kan också ses som ett motstånd, ett sätt att vända sig bort från 

normen och uppvärdera sin position. När killarna benämner sig datanördar kan de omförhandla 

benämningens innebörd och på så sätt höja statusen. Butler (1997; 2005) använder Louis 

Althussers teori om interpellation för att visa hur subjekt uppstår genom att bli benämnt. Butler 

ser interpellationen som ett performativ med makt att skapa det den betecknar. Att bli 

interpellerad, benämnd och igenkänd, är en konstituerande språklig handling som för subjektet 

till en social tid och plats (Butler, 1997). Genom att det benämnda subjektet upprepar 

interpellationen kan dess syften motarbetas, förskjutas och fler handlingsmöjligheter bli 

tillgängliga. Det innebär en risk för upprepat förtyck men det ger också möjlighet till motstånd 

mot dess kränkande syften (Butler, 2005). Ambjörnsson (2004) visar hur benämningen ”hora” 

används av tjejerna i hennes studie i syfte att forma ett ökat handlingsutrymme. I likhet med vad 

Ambjörnsson skriver kan jag se hur killarna i teknikgruppen genom att benämna och 

förkroppsliga kategorin datanörd skapar en viss agens. Den beskrivning som teknikkillarna ger 

av sig själva som datanördar är överdriven och parodierad. Butler (2007) menar att parodin och 

imitationen är en strategi för att visa på myten om originalet. Enligt Butler avslöjar ”drag” att 

det inte finns något naturligt kön utan att kön är en kopia av en kopia. Imitationen synliggör att 

det inte finns någon naturlig och ursprunglig identitet. Detta vill jag jämföra med teknikkillarnas 

sätt att berätta om tekniknörden. Genom att överdriva denna kategori skapas en öppenhet för 

nya betydelser och den stereotypa bilden kan ifrågasättas och förskjutas. Det medför en ökad 

makt över sin position och sitt handlingsutrymme.  

Hegemonisk maskulinitet: Att vara populär 

En rad studier har visat att det är svårt för killar att förena en maskulinitet som har hög 

status och engagerar sig i skolarbetet (Phoenix, 2003; Frosh mfl. 2002; Jackson, 2006). 

Utifrån detta ville jag undersöka vad killarna i teknikgruppen menade gav status och 

popularitet i gruppen och i skolan. Francis (2010) visar hur popularitet är ett komplext 

och glidande begrepp. Att inneha en position som populär behöver inte betyda att man är 

den mest omtyckta eller beundrade och popularitet skiljer sig mellan olika grupper och 

sammanhang. Trots detta menar Francis att det är ett viktigt begrepp eftersom det visar på 

de hierarkiska relationerna i klassrummet och skapar praktiker kring inneslutning och 

uteslutning. I intervjuerna frågade jag vad som ger hög status i klassen. 
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Jorge: Ingen aning alltså, rolig har roliga historier att berätta och så. Lära känna mycket 

folk, våga agerar och vara social och så där. Om man är duktig på dataspel och är en 

dataspelskille och så utseende, att man ser bra ut typ. (Jorge 100420) 

 

I Jorges utsaga framkommer att det är en rad olika egenskaper som konstruerar en position med 

hög status i gruppen. Något som framstår som viktigt för att vara populär är att vara social och 

känna många på skolan. Flera studier visar att killar som kan skämta och berätta historier 

underhåller både klasskamrater och lärare och är centralt för att bli accepterad som maskulin 

(Kalat, 2008, Francis & Skelton, 2005; Frosh, 2002). Detta visade sig på olika sätt i min studie. 

I den första enkäten fick eleverna svara på vad som gjorde att man blev populär i gruppen. Jag 

hade ställt samman tre olika påståenden och eleverna skulle skatta på en fyrgradig skala om de 

ansåg att påståendet stämde eller inte. En stor majoritet av eleverna uppgav att det inte gav 

popularitet att sköta skolan (t.ex. att inte störa på lektionerna, inte skolka, vara aktiv på 

lektionerna) eller att vara fysiskt stark och duktig på idrott. Det sista påståendet ”för att vara 

populär i klassen är det viktigt att prata mycket och skoja med kompisarna”  instämde en stor 

majoritet av gruppen i.  

 

Att vara bra på datorer och dataspel är något som Jorge också uttrycker ger status i den specifika 

gruppen. Skolans datastuga eller datasalar var de platser där jag oftast såg teknikkillarna under 

rasterna. Detta visar hur hegemonisk maskulinitet kan ta en mångfald uttryck och formas i det 

specifika sammanhanget. Som jag tidigare visat har fotboll i många studier framkommit som en 

viktig maskulinitetsskapande aktivitet. För teknikgruppen framstår dataspelandet som 

motsvarande maskulinitetsskapande aktivitet som präglar den sociala gemenskapen och är en 

viktig del i formandet av hierarkier i gruppen. Det är viktigt att se att det inte bara finns en ideal 

maskulinitet utan att det finns många olika sätt att iscensätta kön på som ger hög status och 

popularitet. Det är något som Erik ger exempel på när vi i gruppintervjun gör 

värderingsövningen ”Heta Stolen”. 

 

Karin: ”Det innebär låg status att lägga ner mycket tid på studier, särskilt för killar”. 

Erik, vad tänker du? 

Erik: Ja, jag vet inte. Det beror väl på. Hänger man med ett gäng nördar är det väl ganska 

hög status att plugga? 

Karin: Vad betyder nörd i det sammanhanget? 

Erik: Nej men, dom som pluggar. Bland mina kompisar så tror jag, alltså dom skulle inte 

hata mig, men det är inte så coolt. Men jag tycker att det var mer när man var mindre. Nu 

när folk har mognat har de kommit på att det är ganska smart att plugga. 

(Gruppintervju 100309) 
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Det Erik berättar synliggör att olika diskurser skapar olika positioner för vad som är ett  

accepterat handlande. Här finns en viktig maktaspekt. Erik visar hur makt producerar subjekt 

genom att reglera deras handlingsutrymme i de ojämlika relationer som finns mellan olika 

maskuliniteter. I Eriks berättelse framställs hur det gäng som han umgås med ser ett 

engagemang i skolarbetet som ”inte så coolt” och något som ger låg status i gruppen. Han säger 

att ”dom skulle inte hata mig” ifall han pluggade, vilket visar vilken betydelse ett engagemang 

för studier skulle kunna ha i denna specifika grupp. Men det finns en medvetenhet om att detta 

skiftar. I andra gäng, med andra resurser kan det vara hög status att plugga. På detta sätt är 

individer överordnade eller underordnade beroende på vilka diskurser som dominerar i det 

specifika sammanhanget. Erik avslutar med en omförhandling om att detta är en mognadsfråga 

vilket ger dem som pluggar viss status och makt. I Eriks utsaga illustreras den komplexa bild 

som omgärdar killarnas positioner kring popularitet och att prestera bra i skolan. I nästa utsaga 

resonerar Tobias på liknande sätt om positionen att vara cool och att plugga.  

  

Tobias: Men jag tror att det inte är lika mycket det här antiplugg grejen som på högstadiet.  

Där var det ju jättemycket så att de som inte pluggar är coola och de som pluggar är töntiga 

men här är det lite mer så att man kan ändå vara cool och plugga. Men fortfarande om man 

ser på dom som är populärast i klassen och på skolan så är det dom som inte pluggar, som 

har dåliga betyg. Det är ganska intressant. (Tobias 100420) 

 

Tobias visar på ett motsatsförhållande mellan en statusfylld maskulinitet och en framgångsrik 

elevposition även om motsättningen var starkare på högstadiet. För att beskriva en hegemonisk 

maskulinitet använder Tobias det språkliga uttrycket ”cool”.  Ordet ”cool” förekommer på 

många ställen i mitt material. Nordberg (2008) visar hur detta ord spelar en viktig roll som 

statusgivande och manlighetsskapande markör. Att vara ”cool” innebär inte någon entydig 

definition eller är kopplat till en viss position utan kan förhandlas och förändras utifrån den 

specifika situationen. Tobias visar att vara cool inte behöver vara en motsats till att vara duktig i 

skolan även om han avslutar med att betona att de som inte pluggar är populärast. Den 

hegemoniska maskulinitet, som formas i detta sammanhang, är svår att förena med skolans krav 

om prestation och motivation. 

Olika positioner i teknikgruppen: ”Kunskapskille” och ”förortskille” 

I arbetet med studien ville jag ifrågasätta en endimensionell och stereotyp föreställning om 

”bråkiga killar som inte pluggar” och istället lyfta fram nyanser och skilda positioner som 

skymtade förbi men som allt som oftast gled undan utan att uppmärksammas eller lyftes fram 
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som avvikande undantag. För att få större kunskap om de olika positioner som fanns i gruppen 

intervjuade jag två av killarna, Tobias och Jorge. Jag valde dem eftersom jag upplevde att de 

aktivt förhandlade om positioner och subjektivitetskonstruktioner men utifrån olika kategorier. 

 

I intervjuerna säger både Tobias och Jorge att de trivs i klassen och skolan. De tycker att det är 

bra stämning och att alla är kompisar med alla. Medan Tobias tycker att det ger lättare stämning 

och mindre konkurrens när det inte är så många tjejer i klassen saknar Jorge tjejer, som han 

menar inte spelar dataspel och som han kan prata om andra saker med.  

 

Tobias bor en bit bort från skolan, i en annan stadsdel än de andra, en stadsdel med hög andel 

svensk övre medelklass. Han berättar i intervjun att teknikprogrammet var ett givet val eftersom 

han gillar att hålla på med datorer och att skapa olika tekniska modeller. Efter gymnasiet 

planerar han också att fortsätta läsa på teknisk högskola. Han har en positiv inställning till de 

olika ämnena i skolan även om han anser att vissa är svårare än andra. Tobias visar engagemang 

och intresse under samhällskunskapslektionerna. Han deltar muntligt och följer 

samhällsdebatten inom politik och ekonomi 

 

Karin: …för du kan kombinera det här att plugga men ändå ha ganska hög status? 

Tobias: Ja, hög status? [paus] Ja, men grejen är att jag är mig själv och då kan man plugga 

också. Sen är det inte överdrivet att man kan allting och så, att man är ”kunskapskillen”.  

Om man är det så tror att jag att det är lite så att, han har inget liv, ingen fritid, på något sätt. 

Karin: Men du känner ändå att du är en som har ett rykte om att vara pluggig. 

Tobias: Ja, lite har jag det. Dom skämtar om det då och då. Om jag skulle svara på någon 

fråga så säger dom ”men faan du är ju 290, du ska ju klara det där”. Det är inte så att man 

blir sur utan det är en kul grej. Dom tycker inte att man pluggar för mycket, för det gör jag 

inte. (Tobias 100420) 

 

I intervjun med Tobias framkommer hur han förhandlar kring positioner som i den specifika 

kontexten framstår som något motstridiga, att vara populär och att arbeta hårt i skolan. I linje 

med Phoenix (2003) och Francis m.fl. (2010) ser jag hur Tobias är inbegripen i ett aktivt 

identitetsarbete där olika strategier används för att bevara en förkroppsligad populär könad 

subjektivitet. Tobias positionerar sig själv i mitten i termer av popularitet, att han kan förhandla 

sig fram till en mittenposition och ändå ägna tid till studierna förklarar han bland annat med 

autenticitet, att han är sig själv. En annan viktig strategi är att se klasskompisarnas skämt om att 

han pluggar mycket som en ”kul grej” utan att bli arg eller ledsen. I Frosh m.fl. (2002) framkom 

i likhet med detta hur killar förhandlade kring olika sätt för att kunna arbeta i skolan och inte 

blir konstruerade som impopulära t.ex. genom att skoja och inte visa att de bryr sig om att bli 

retade. Tobias intygar också för mig och för sig själv att han inte pluggar för mycket. Det visar 
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hur viktigt det är att balansera pluggandet. Pluggade han för mycket skulle han kunna betraktas 

som omanlig och statusen skulle sjunka.  

 

Karin: Du säger att du är dig själv, kan du säga att andra inte är det? 

Tobias: Nej, jo, grejen är den att för att vara populär tror jag att man måste vara någon 

annan och göra lite så här udda saker kanske. (Tobias 100420) 

 

Genom att positionera de mest populära som mindre autentiska kan Tobias nedvärdera och göra 

motstånd mot den hegemoniska maskuliniteten. Detta möjliggörs av en essentiell psykologisk 

diskurs som dominerar i skolan och i samhället om att det inom individen finns ett självständigt 

och unikt subjekt (Rose, 1996). Genom att säga att han ”är sig själv” materialiserar Tobias 

performativt denna diskurs. Att visa hur han verkligen är, hans sanna inre egenskaper blir något 

värdefullt och tecken på mognad och styrka. Med hjälp av denna diskurs möjliggörs ett 

ifrågasättande av den hegemoniska maskuliniteten. Enligt Nordberg (2008) är den enda rimliga 

positionen, för en kille som inte vill sammanföras med en maskulinitet omgärdat av negativa 

egenskaper, att säga att man är sig själv. Nordberg menar att ”att vara sig själv” innebär en 

position utanför givna kategorier och kan ge ett bredare och friare innehåll. För Tobias innebär 

det att han får ett ökat handlingsutrymme där han kan kombinera ett engagemang för skolarbetet 

med en viss status i detta sociala sammanhang där en annan form av maskulinitet till stor del 

dominerar.  

 

Jorge är en av tre elever i klassen som har föräldrar som är födda utanför Europa. Han berättar i 

intervjun att han valde teknikprogrammet för att datorer och elektronik är viktigt att kunna i 

framtiden. En annan viktig anledning var att kompisarna uppmanade honom att välja teknik. På 

frågan om hur han tycker att det går i skolan svarar han att det gick bättre förut, på högstadiet. 

Då fick han många VG i betyg men nu är det mest G. Vad det beror på vet han inte. Han har god 

närvaro och kommer alltid i tid men han har också varit en av flera som stört undervisningen 

genom att prata och stöka runt under lektionerna.  

 

Karin: Kan du beskriva din roll i klassen.
 5

 

Jorge: Åh den rollen som jag har kan vara förortskille för jag har ju bott i Tensta och så. Så 

då brukar folk skoja lite om det och så. 

Karin: Vad känner du för den rollen? 

Jorge: Alltså den kan vara rolig ibland när man får berätta och folk skojar men inte när de 

snackar skit och så. 

                                                      
5
 I intervjuerna använde jag ibland ordet ”roll” istället för ”positionering”. Jag är medveten om att 

dessa på inget sätt är synonyma utan kommer från olika teoribildningar. Begreppet användes 

eftersom eleverna är bekanta med det.  
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Karin: Vad snackar de för skit då? 

Jorge: Nej, till exempel bara för att han kommer från förorten så kanske han inte är en 

schysst kille. (Jorge 100420) 

 

I intervjun berättar Jorge om sin position i gruppen, en position som han benämner 

”förortskille”. Han uppger att det är en position som är ”rolig” när den möjliggör sociala 

interaktioner men att den också skapar en underordning genom folks fördomar. Jag vill jämföra 

denna position med positionen invandrarkille, en position som blivit starkt förknippad med 

problem och kriminalitet till exempel i de sätt den upprepas i media (Brune, 2004). Jorge visar 

hur han är medveten om de fördomar som omgärdar positionen invandrarkille och förhandlar 

den positionen genom att istället positionera sig som förortskille. Han återskapar performativt 

en maskulinitetsposition i relation till de förväntningar som finns från de andra killarna i 

gruppen och från mig, läraren. På detta sätt väljer inte Jorge fritt vem han ska vara i skolan utan 

hans praktiker styrs av diskurser och positioneringar från skola och kamrater. Denna position 

skapar en identitet som avvikande och exkluderad. Men han göra också motstånd mot denna 

position dels genom att använda benämningen ”förortskille” istället för ”invandrarkille” och 

dels genom att förstärka den exkludering som hans position får i den specifika gruppen. Det gör 

han genom att konstruera en position med ytterligare avstånd och skillnad till de andra i 

gruppen. I intervjun berättar han att han inte hänger med ”teknikbarnen”. När jag frågar vad han 

gör på rasterna och vilka han brukar vara med svara Jorge:  

 

Jorge: Nej, som sagt jag spelar inte dataspel och det är en grej med teknikerna att de dricker 

alltid Cola och jag dricker inte Cola typ och på helgerna sitter de alltid framför datorn och 

jag gör inte det heller så det är kanske därför som jag inte är så mycket teknik. 

(Jorge 100420) 

 

I denna utsaga framkommer att Jorge är en av få i gruppen som inte positionerar sig som 

’datanörd’. Det innebar att han inte delade gemenskapen kring dataspel och inte vann status i 

gruppen genom att vara bra på det. Jorge använder samma stereotypa beskrivning om att 

teknikelever dricker läsk och tillbringar all ledig tid framför datorer som stora delar av 

teknikgruppen gjort. Men i detta exempel använder Jorge berättelsen för att underminera 

positionens status och stärka sin egen position. En annan händelse som stärkte Jorge position 

som avvikande var att han under våren dömdes för misshandel och olaga hot. Han hade nämnt 

det för mig vid ett lektionstillfälle och vid intervjun frågade jag Jorge om rättegången. 

 

Jorge: De flesta vet i klassen. Allihop vet vad som har hänt och sen har det spridit sig i 

skolan alltså. Ibland brukar Nashor och så skämta ”Akta så du inte får en till prick i 
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registret”. Men det är inget, alltså jag vet att de skojar, att de inte är seriösa. Såna skämt kan 

jag ta liksom. 

Karin: Ger det någon status? 

Jorge: Ja, en viss status ger det faktiskt för man får så här mer respekt alltså. Folk vet att 

han har misshandlat någon så då hamnar man inte i bråk. Det är ganska bra på det sättet. 

(Jorge 100420) 

 

Att Jorge kan presentera sig i skolan genom att berätta om misshandeln och om rättegången 

möjliggörs av de diskursiva praktiker som omgärdar positionen förortskille. Genom detta 

performativ blir han till som subjekt och förkroppsligar de föreställningar som dominerar kring 

positionen förortskillen i sin förståelse av sig själv. På liknande sätt visar Jonsson (2007) hur 

killarna i hans studie iscensätter och återskapar de fördomar och stereotypa bilder som deras 

position innebär. Att som invandrarkille presentera sig genom brott och bråk blir ett sätt att 

iscensätta och återskapa de praktiker som positionen skapar. En stor risk som Jonsson visar är 

att deras handlingar får mening utifrån essentiella tankar om att de är invandrarkillar.  

I den specifika kontexten i teknikgruppen medför Jorges position en förhandling mellan en 

statusfylld maskulinitetsposition som våldsam och aggressiv och en position som avvikande och 

underordnad. Utifrån detta har Jorge makt på vissa sätt men inte på andra vilket formar 

motstridiga positioner. 

 

I båda intervjuerna benämner Tobias och Jorge snabbt och spontant de positioner de har att 

förhålla sig till. Trots skilda subjektivitetspositioner framkommer det hur Tobias och Jorge 

förhandlar om positioner. För Tobias blev positionen kunskapskille problematisk och han 

omförhandlade den till att vara autentisk. Det kan han göra utifrån de diskurser som positionen 

är inskriven i och de kulturella och ekonomiska resurser som han förfogar över. För Jorge tycks 

inte möjligheten att inta positionen som autentisk lika stor. Istället innebar hans tidigare 

bostadsort och hans etniska ursprung en position som förortskille, en position som han 

iscensatte och förstärkte genom olika performativ. Denna skillnad ser jag som ett uttryck för de 

skilda diskurser som omgärdar positionerna och hur de utifrån detta kunde förhålla sig till 

gruppen och den maskulinitet som främst konstruerades där. Att vara en del av gruppen var 

viktigt för Tobias men för Jorge blev positionen förortskille så avvikande och stigmatiserande 

att den var svår att omförhandla. Istället innebar den ett utanförskap, rollen av den andre, vilket 

också Jorge förstärkte och utmanade genom att göra en gränsdragning mellan sig och gruppen. I 

detta subjektsskapande framstår motstridiga positioner, dels en position som elev på 

teknikprogrammet och dels en position som tar avstånd från och avviker från de praktiker som 

omgärdar positionen. Detta är också positioner som genom de specifika diskurser de omgärdas 

av på olika sätt förhåller sig till skolans förväntningar om den ideala eleven. Vidare formar detta 
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hur Tobias och Jorge förhåller sig till motivation och prestation. Den position de har i gruppen 

och vem de anser sig vara skapar specifika möjligheter och begränsningar för hur de kan välja 

att prestera i skolan . För Tobias blir engagemang i skolarbetet en del av förväntningarna på den 

specifika positionen vilket innebära att han också väljer att utnyttja sin kapacitet medan det för 

Jorge och den position som han intar skapar möjlighet att inte anstränga sig och inte heller 

utnyttja hela sin kapacitet (jmf Wernersson, 2009).    

 

Att visa motstånd 

I avsnittet om teoretiska utgångspunkter redogjordes för Foucaults tankar om makt och 

motstånd. Utifrån det ses makt som inneboende i alla relationer samtidigt som motstånd finns 

där ”som den okuvliga motparten” (Foucault, 2009, s. 106). Det innebär att i varje möte skapas, 

utmanas och förskjuts makten genom motståndets olika uttryck. Jag har i denna studie försökt 

att identifierat olika motståndsstrategier. Genom att studera motstånd hoppas jag få en större 

insikt om hur killarna konstruerar maskulinitet och hur detta formar deras förmåga till 

motivation och prestation. Det motstånd som i studien framstod som tydligast producerades 

genom att eleverna uppvisade ett ointresse för undervisningen. Eleverna var ofta 

okoncentrerade, visade trötthet, småpratade, kastade papper, var sysselsatta med mobiltelefoner 

och var uppe och sprang under lektionerna. Detta motstånd mot undervisningen och mot en 

elevcentrerad subjektsposition ser jag som riktat sig mot de makthierarkier och den 

disciplinering som skolan skapar. Ett exempel på motstånd följer nedan:  

 

Nashor suckar högljutt när jag pratar om vad vi ska arbeta med framöver på kursen. Jag 

frågade vad han tänkte, om han ville säga något till mig, men han hänger över bänken och 

håller händerna för ansiktet, en trött och uppgiven gest.  (Dagboksanteckning 091118)                     

 

Med detta utdrag vill jag visa hur Nashor genom kroppen performativt uttrycker ett motstånd 

och ett ointresse för undervisningen. Med kropp och kroppsspråk iscensätts en elevposition som 

bryter mot föreställningen om den ideala eleven. Detta innebär gester som jag, som lärare 

uppfattar som provocerande eftersom jag i stunden uppfattar dem som en kritik mot mig och 

min undervisning. När jag i affekt konfronterar honom väljer han att ignorera mig istället för att 

fortsätta att aktivt visa motstånd vilket kanske hade lett till en fortsatt konflikt. När jag i 

efterhand läser situationen kan jag istället se den så att Nashor förhandlar om olika positioner, 

dels en position som skapas i diskursen om killars antipluggkultur och dels en position som 
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anpassar sig efter skolans disciplinerande diskurs. Dessa motstridiga positioner blir svåra att 

hantera och skapar motstridiga subjektiviteter. Jonsson (2007) menar att positionen 

invandrarkille innebär en ökad risk för konflikt mellan att underordna sig skolans krav på 

disciplinering och att vara en god elev och den diskursiva praktiken att vara kille på rätt sätt. 

Eftersom diskurserna som formar den position som Nashor antar reglerar vilka sociala och 

kulturella resurser han har att tillgå kan han markera status och makt genom att visa motstånd 

genom främst kroppsliga uttryck. Det kan handla om att Nashor utifrån diskursen om 

invandrarkille begränsas i de språkliga resurser som ett fortsatt ifrågasättande hade krävt 

och/eller att han antar en position som underordnar sig skolans krav. 

 

En annan motståndsstrategi som jag på ett liknande sätt uppfattade som ett motstånd mot och en 

reglering av undervisningspraktiken och innebar passivitet hos eleverna. Detta tog sig till 

exempel uttryck genom normativa regleringar om att inte minnas. Detta kom till uttryck vid en 

av gruppintervjuerna.    

 

Karin: Något som jag har funderat mycket på är vad som hände första lektionen. Kommer ni ihåg 

vår första lektion? 

Micke: Ja, var det då vi typ kastade flygplan? 

Linus: Ofta att du kommer ihåg. 

(Gruppintervju 100504) 

 

I detta exempel blir normen om att inte minnas belyst genom att Mickes svar på min fråga 

bemöts med en nedlåtande kommentar. Genom att svara och komma ihåg gör han motstånd mot 

diskursen om en antipluggkultur och förkroppsligar istället en elevposition som 

överrensstämmer med skolans krav. Detta innebär att bryta mot en dominerande diskurs och 

utmana den makt som diskursen skapar. Den nedlåtande kommentaren ”ofta att du kommer 

ihåg” blir ett sätt att återställa maktrelationerna och reglerar den diskursiva praktiken i 

klassrummet. Att minnas eller inte blir en del i en motståndsstrategi mot undervisningen och ett 

subjektsskapande som hierarkiserar olika elevpositioner. På detta sätt konstruerades det i 

teknikgruppen en dominerande maskulin elevposition som genom olika performativ visade ett 

ointresse för arbetet på samhällskunskapslektionerna, till exempel genom att vara passiv och att 

inte kom ihåg. Denna typ av motstånd får också stor betydelse för hur motivation och prestation 

kan formas i den specifika gruppen.   

 

Ett ytterligare sätt för elevernas motstånd var att mer öppet iscensätta en maskulinitet som 

eleverna visste provocerade mig och innebar handlingar som jag öppet försökte motverka. Detta 



 65  

skedde till exempel genom att en del av killarna vid några tillfällen uttryckte fördomsfulla 

åsikter kring invandrare. Ett annat exempel kommer från en diskussion om betygskriterier.   

 

Så kommer en kommentar – ganska tyst men fullt hörbar för mig, med en något skämtsam 

ton ”Det är bara bögar som pluggar och får MVG”. (Dagboksanteckning 100225) 

 

Här iscensätts motstånd genom att direkt ge uttryck för de kategoriseringar som jag arbetade 

med att motverka. Det sägs med en skämtsam ton och jag får också höra att det är ett skämt. 

Men det är ett skämt som stärker hierarkier och förtyck och befäster diskursen om att skolarbete 

och höga prestationer innebär risken att utsättas för påhopp och kränkningar. Genom dessa olika 

uttryck för motstånd sker en maktförhandling mellan mig som lärare och eleverna men 

dessutom eller kanske snarare en genusövervakning som reglerar killarnas handlingsutrymme i 

klassrummet.  

  

Sammanfattande analys 

I analysen av mitt material från teknikgruppen har jag sett hur olika diskurser används i 

förhandlingar och omförhandlingar för att skapa olika maskuliniteter och subjektspositioner. Att 

gå på teknikprogrammet och kategoriseras som teknikelev och datanörd formar en dominerande 

maskulinitet och specifika diskursiva praktiker som kopplas till den. När teknikkillarna formar 

sin föreställning om motivation och prestation blir dessa kategorier och positioner en viktig del. 

Detta är något som styrs av komplexa processer kring subjektsskapande där makt och hierarkier, 

en hegemonisk maskulinitet och en ideal elev skapar möjligheter och begränsningar. Här 

framkommer och används diskurser kring gymnasieprogram, klass och etnicitet. Dessa visar sig 

vara viktiga för att forma och reglera de maskuliniteter som iscensätts vilket skapar kategorier 

som möjliggör och begränsar killarnas handlingsutrymme. Dessa diskurser reglerar också 

killarnas möjligheter att forma sin subjektivitet där specifika subjektspositioner har olika 

utrymme att engagera sig i skolarbetet och behålla statusen i gruppen. För de killar som ingår i 

studien framgår att diskurserna kring kön, klass och etnicitet också vävs samman med andra 

diskurser som handlar om statusskapande förmågor som att vara social, vara bra på dataspel och 

inte lägga ner för mycket tid eller vara för engagerad i skolarbetet. Detta styrs genom en stark 

normerande och övervakande praktik där eleverna kategoriseras och hierarkiseras genom olika 

benämningar och bestraffningar. Positionerna är dock flytande och förhandlingsbara och 

motstånd sker mot bland annat kategoriseringen ”datanörd” som är dominerande för eleverna på 

teknikprogrammet. Motstånd görs också mot skolans disciplinerande praktik och mot positionen 
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som ideal elev. Materialet visar också många exempel på en psykologisk diskurs. Begreppen 

mognad och autenticitet används återkommande i förhandlingarna om subjektivitetspositioner. 

 

I detta avsnitt har jag försökt att belysa hur maskulinitet konstrueras i teknikgruppen för att få 

en ökad förståelse för hur teknikkillarna formar motivation och prestation. Jag kommer i nästa 

avsnitt undersöka vilken betydelse lärarens förväntningar och förhållningssätt kring 

undervisningspraktik och kunskapssyn har för hur killarna formas som mer eller mindre 

motiverade och presterande lärande subjekt.   

Lärarens förhållningssätt och förväntningar 

 

Den andra frågeställningen handlar om hur jag som lärare, mina föreställningar och 

förväntningar, är med och skapar de maskulinitetspositioner som formas i klassrummet. För att 

ha möjlighet att åstadkomma en förändring räcker det inte att studera elevernas olika praktiker. 

Att dekonstruera sin egen praktik är en viktig del i att arbeta med förändring. I min 

undervisningspraktik och i mitt förhållningssätt som lärare skapar jag olika möjligheter för 

eleverna att positionera sig. Det är viktigt att komma ihåg hur positionerna konstrueras i 

samspelet mellan elever och lärare, där varje situation är unik och varje position öppen för 

omförhandling. I analysen kring den första frågeställningen har det vid flera tillfällen blivit 

tydligt hur jag och eleverna konstruerar positioner utifrån föreställningen om killars 

antipluggkultur. Tidigare forskning (t.ex. SOU 2009:64; Holm, 2008) har visat att lärare har 

stereotypa föreställningar om killar och tjejer och en normsättande funktion genom att aktivt 

delta i formandet av vissa maskuliniteter och femininiteter. Genom det regelbundna 

dagboksskrivandet och med hjälp av de feministiska poststrukturalistiska begreppen har jag 

försökt att göra nya läsningar och skapa nya sätt att förstå min undervisningspraktik.  

 

Disciplinering och maktförhandling  

I arbetet med aktionsforskningsprojektet och min strävan att förändra praktiken för att skapa 

möjlighet till andra positioner uppstod en process till stor del präglad av disciplinering och 
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maktförhandling. När man inleder ett arbete med en ny grupp brukar klimatet präglas av att 

lärare och elever försiktigt lär känna varandra. Det innebär att eleverna anpassar sig efter 

skolans disciplinerande diskurser och först efter en tid utmanar och omförhandlar positioner. 

Denna erfarenhet styrde mina förväntningar så när jag vid första lektionstillfället träffade 

gruppen och killarna iscensatte ett öppet motstånd mot undervisningspraktiken blev jag 

fullkomligt överrumplad. I dagboken beskrev jag detta möte.    

 

Första lektionen och det blev inte som jag tänkt mig. 30 elever mestadels killar med mössa 

som kastade papper och uttryckte att samhällskunskap är tråkigt. Jag fick ett utbrott och 

skrek att ”Nu får ni lägga av! Detta är ingen jäkla lekstuga”. Varför fanns det inte någon 

känsla för att göra ett trevligt första intryck? (Dagboksanteckning 091117) 

 

I detta utdrag uttrycker jag hur mötet med gruppen präglats av konflikt som uppstod mellan mitt 

planerade undervisningsprojekt och killarnas motstånd mot detta, vilket inte var något jag 

förväntat mig. I detta möte agerar jag i affekt och skriker åt eleverna för att tillrättavisa och 

återfå min auktoritet. Min första förgivet tagna läsning av mötet med gruppen innebar att många 

av killarna var stökiga och omotiverade och att de mer eller mindre försökte sabotera min 

lektion. Genom att göra en ny läsning av denna situation med hjälp av poststrukturalistiska 

begrepp kan jag skapa en förståelse där elevernas beteende inte behöver ses som ett utryck för 

en viss bestämd identitet utan som en tillgänglig maskulinitetsposition. Denna läsning ger 

möjlighet att se killarnas beteende som ett motstånd mot en överordnad lärarposition, istället för 

ett påhopp på mig som person och min identitet som var en del av min förgivet tagna förståelse 

av situationen. När jag bemöter motståndet genom att skrika att ”detta är ingen jäkla lekstuga” 

positionerar jag eleverna utifrån en psykologisk mognadsdiskurs. Jag försvarar därigenom min 

maktposition och förklarar ett stökigt beteende som omoget och med en negativ inställning till 

skolarbetet. Relationen lärare-elev präglas av att läraren har särskilda befogenheter men i detta 

exempel framkommer hur makten eller kontrollen över klassrumspraktiken formas i ett samspel 

mellan lärare, elev och innehåll. Det blev tydligt hur både jag och eleverna blir till i nuet i vår 

interaktion där eleverna reagerar och svarar på mitt talande och handlande (jmf Säfström, 2005). 

Detta kan också läsas som att mitt utrop (”jäkla lektstuga”) blir en interpellation där jag som 

lärare genom att benämna och beteckna skapar och befäster en viss position. Eleverna i sin tur 

förkroppsligar denna position genom att erkänna den och formar sitt performativa handlande i 

enlighet med den (Althusser, 2001; Butler, 1997;2005).   

 

Nästa lektion avslutade jag med att eleverna skrev enskilt om arbetsmiljön. De svarade på frågor 

om hur de ville att vi skulle arbeta under kursen, vad jag kunde förvänta mig av dem som elever 
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och vad de förväntade sig av mig som lärare. Vid tredje lektionen med gruppen visade jag en 

sammanställning av vad eleverna skrivit och efter lektionen skriver jag i dagboken:   

    

Jag har börjat lära mig deras namn och mer personligt se var och en av dem istället för en 

hotfull grå massa. Jag hade förberett på overhead vad de skrivit om arbetsmiljön och det 

verkade de uppskatta. Jag frågade om det hade varit så som på OHn hittills? Flera sa nej. 

Jag vände mig till Simon och bad honom utveckla. - Ja, i tisdags då var det inte så bra. 

 - Nä, sa jag, hur då? - Det kastades papper och många var inte så koncentrerade. 

(Dagboksanteckning 091120) 

 

Efter att vår relation inledningsvis präglats av konflikt hade stämningen nu lugnat sig något och 

andra positioner blev möjliga för mig och eleverna. Exempel på vad eleverna skrev att jag 

kunde förvänta mig av dem var; att de är koncentrerade, att de gör sitt bästa och vill lära sig. I 

detta blir det tydligt hur skolan och undervisningspraktiken präglas av en diskurs kring den 

ideala eleven, en elev som tar ansvar för sitt lärande och visar självständighet och individualitet. 

En diskurs som jag producerar och reproducerar genom denna uppgift och på det sätt jag sedan 

väljer att presentera sammanställningen för klassen. I en annan läsning av situationen kan jag se 

att detta också blev ett sätt att disciplinera gruppen utan att jag behövde skälla eller tillrättavisa 

mer där eleverna själva formulerat ”ordningsreglerna”. Istället uttrycker eleverna det önskvärda 

som en del av sin egen vilja. Jag kan se detta i relation till Foucaults tankar om disciplinering 

och styrningsrationalitet. När jag i positionen som lärare uppmanar eleverna att skriva om 

arbetsmiljön blir det en form av maktutövning som reglera eleverna genom självstyrning. 

Genom att eleverna aktivt förkroppsligar skolans diskurser och praktiker blir deras egen 

mentalitet i och med denna uppgift delaktig i att producera makt över andra och över sig själva 

(Petersen, 1997; Lenz Taguchi, 2004). Foucault (2006) skriver att disciplinen ofta formuleras 

som en sorts rättvisa men att den måste betraktas som en anti-rättvisa där dess roll är att införa 

asymmetrier och utesluta ömsesidighetsförhållanden. Utifrån detta kan jag se hur den 

disciplinering som jag utövade i klassrummet blev en del i hierarkier och normer kring 

inkludering och exkludering som formades i relationen mellan eleverna och mellan mig och 

eleverna, en disciplinering som i många fall utgick från diskursen om den ideala eleven.  

 

Arbetet i denna grupp präglades under hela kursen av den stökiga arbetsmiljön. Vårt samspel 

kom att domineras av positioner och förväntningar som stärkte ”antipluggkulturen”. Detta 

kommer till uttryck i mina dagboksanteckningar där jag beskriver mina förberedelser inför en 

lektion.  
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Lång lektion tisdag eftermiddag. Känner mig spänd inför lektionen. Jag har laddat ett helt 

batteri av uppgifter. Börjar med att styra elevernas placering. Har satt nummer på varje 

bordsgrupp och ger nummer till eleverna när de går in i klassrummet. Det är många elever 

som inte hälsar på mig när de går in, men de går in och sätter sig på de platser som jag 

anvisat dem. (Dagboksanteckning, 091201) 

 

Här framkommer hur mina förväntningar på gruppen innebar att jag planerat lektionen extra 

noggrant. Jag förbereder klassrummet innan lektionen börjar genom att ställa ut lappar med 

siffror och släpper sedan in en elev i taget samtidigt som jag hälsar på dem och de får ett 

nummer av mig som bestämmer vilket gruppbord de ska sitta vid. Att ta emot eleverna vid 

dörren kan läsas som ett sätt att se och uppmärksamma samtliga elever men i en annan läsning 

kan det ses som en form av disciplinering där läraren konstituerar en maktposition som 

”dörrvakt” och bestämmer ”vem” som är välkommen in i klassrummet. Detta förutsätter 

dessutom en motprestation i form av en hälsning tillbaka vilket konstituerar en underordnad 

elevposition. Dessa olika praktiker kan förstås som att de förstärker och producera 

antipluggkultur genom att de möjliggör subjektspositioner som gör motstånd mot de 

disciplinerande praktikerna, genom att inte hälsa tillbaka, och iscensätta en negativ inställning 

till skolarbetet.  

 

Samtidigt som eleverna gjorde motstånd mot en elevcentrerad subjektsposition genom att ägna 

sig åt annat än undervisningen under lektionerna anpassade de sig också efter de disciplinerande 

diskurserna genom att så gott som alltid närvara och komma i tid till lektionerna. Vi arbetade 

med arbetsmiljön på lektionerna genom samtal och diskussioner. Efter att en stor del av kursen 

hade gått var jag så trött på situationen i klassrummet att eleverna återigen fick skriva enskilt 

kring arbetsmiljön, hur de upplevde lektionerna och förslag på åtgärder för att få det bättre 

(enkät 3). Vissa av eleverna skrev att arbetsmiljön var kass och att det var pratigt och stökigt på 

lektionerna medan andra tyckte att det kunde vara lite stökigt ibland. De förslag som eleverna 

hade på åtgärder var att jag skulle göra roligare arbetsuppgifter, att eleverna skulle ha bestämda 

platser, att jag skulle skicka ut de som stör och att jag skulle säga till mer och vara strängare. 

Tydligt var att eleverna såg att det var jag som på olika sätt skulle förändra mitt beteende och 

vidta fler disciplinerande åtgärder för att skapa arbetsro i gruppen. I elevernas olika förslag 

iscensätts diskursen om att en kvinnligt könad lärare innebär en brist i kapaciteten att bedriva 

undervisning, en diskurs som jag också förkroppsligar och möjliggör genom att efterfråga 

elevernas åsikter och förslag (jmf Gannerud, 2001). Ett exempel på vad eleverna skrev redovisar 

jag nedan. 
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Du är en bra lärare med bra kunskaper, men man kan inte vara bäst på allt. Du är alldeles 

för snäll. Du måste säga till mer och ha konsekvenser för när vi har en oacceptabel 

arbetsmiljö. Skicka ut de personer som stör och inte jobbar. (Enkät 3) 

 

I detta exempel framkommer hur eleven materialiserar diskursen om skolans disciplinerande 

praktik genom att uppmana mig att använda fler metoder för bestraffning. En disciplinerande 

metod som eleven uppmanar mig att använda är att förvisa de elever som stör undervisningen 

från klassrummet. I min läsning framstår hur den stökiga arbetsmiljön och elevernas uttryck av 

en disciplinerande diskurs formar en motsägelsefull lärarposition. Jag positioneras kring en 

disciplinerande lärarposition, en position som är ambivalent eftersom jag inte känner att jag har 

makten över den eller behärskar den, samtidigt som jag vill skapa ordning genom samtal och 

demokratiska relationer. Genom att läsa mitt material med hjälp av Jacques Rousseaus tankar i 

”Emile eller om uppfostran” kan mina svårigheter med att vara auktoritär förklaras genom att 

jag likt Sofie inte är ”ämnad till att härska”. Det är istället genom en emotionell relation som jag 

kan disciplinera och kontrollera eleverna. Killarna i teknikgruppen visar, helt i linje med 

Rousseaus idé kring Emiles uppfostran, på stereotypt maskulina egenskaper när de tar initiativ, 

uppvisar styrka och gör motstånd mot övermakten (Martin, 2004). När jag står som lärare, men 

också som svensk medelklasskvinna, inför mina elever och ska leda undervisningen och se till 

att skolans regler efterlevs är jag inskriven i olika dikotomier, t.ex. kvinna/man, 

svensk/invandrare, lärare/elev. Med rådande diskurser fastnar vi i de motsatspar som Rousseau 

har lärt oss och samspelet i klassrummet synliggör de multipla och motstridiga 

subjektspositioner som formar mig och mitt handlande i denna situation. I den diskursiva 

praktiken för positionen kvinna ingår att vara mjuk och omhändertagande medan den diskursiva 

praktiken för positionen lärare innebär att hålla ordning och reda och vara auktoritär. Det 

paradoxala och motstridiga i min position förstärks också av att eleverna har låga förväntningar 

på att jag som kvinnligt könad lärare ska kunna hålla ordning i klassrummet. Detta framkom 

vide en av gruppintervjuerna. 

 

Erik: Där tror jag att det är lite det där med omogenhet igen. Hade du varit en musklig, 

tatuerad man tror jag inte att någon hade kastat papper. Utan istället suttit och lyssnat, ”åh, 

nu ska vi ha samhällskunskap”. Men nu var det inte så. 20 killar känner nog ett visst 

övertag när det står en liten tjej och ska vara lärare. 

Karin: Ja, jag tror absolut att det har betydelse. Jag måste jobba lite mer på min auktoritet. 

Linus: Du får börja gymma lite. (Gruppintervju 100504) 

 

I detta exempel gestaltar Erik olika stereotyper där mannen är ”musklig och tatuerad” och 

kvinnan ”en liten tjej”. Erik belyser också hur elevernas handlingsutrymme regleras i relation 
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till dessa positioner och hur det styr hur makten fördelas i klassrummet. Maktassymetrin där 

män ses som överordnade kvinnor utifrån en dominerande diskurs som bestämmer hur makt ska 

fördelas mellan olika positioner blir därigenom synlig. I det som eleverna uttalar i exemplet blir 

det tydligt hur kroppen ger tillgång till auktoritet. I mina och elevernas föreställningar krävs det 

fysisk styrka för att utöva makt. Min kropp, kort och utan synliga muskler, duger inte för den 

auktoritet som lärarpositionen kräver. För att vara auktoritär måste jag ha tillgång till en 

auktoritär kropp, en manlig kropp (jmf Kroon, 2007). Att jag positionerar mig och positioneras 

som så maktlös vill jag också analysera med hjälp av Butlers teori om den heterosexuella 

matrisen (Butler, 2007). Den heterosexuella matrisen visar hur kön, genus, begär och sexualitet 

är kulturellt konstruerat i en tvingande koherent relation. Är du kategoriserad som kvinna 

förväntas du vara kvinnlig och sexuellt begära en manlig man. På detta sätt begränsar det 

performativa könet mitt handlingsutrymme så att jag måste balansera mellan att inte vara så 

auktoritär så att jag ses som ”manhaftig” men att heller inte framstå som passiv och oduglig. 

Kroon (2007) menar att effektiva strategier för att balansera detta ofta handlar om att iscensätta 

en heterosexuell femininitet. Hade jag varit lesbisk, utan en önskan om att vara heterosexuellt 

attraktiv, hade jag kanske med större kraft kunnat säga ifrån till killarna. Jag förhandlar istället 

om olika positioner så att jag bevarar en normativ femininitet och tillåter mig inte att vara så 

auktoritär som situationen kräver.  

 

Efter många erfarenheter av att misslyckas med den planerade undervisningen började jag tappa 

tilltron till elevernas förmåga att arbeta koncentrerat speciellt med friare uppgifter. Jag kände att 

undervisningen var tvungen att vara styrd av mig som lärare för att eleverna skulle lära sig 

något. Det var när jag hade genomgångar på tavlan som det oftast var lugnt i klassrummet och 

vid tillfällen då vi tittade på film eller undervisningsprogram från UR. I mina 

dagboksanteckningar uttrycker jag mina svårigheter med undervisningen när jag reflekterar över 

två lektioner. Reflektionen utgick dels från en lektion där jag gett eleverna friare uppgifter och 

som jag upplevde som stökig och där jag upprepade gånger tillrättavisade eleverna och dels en 

lektion där jag styrt undervisningen och där jag upplevt att stämningen i gruppen varit bra och 

där eleverna varit aktiva genom att anteckna och ställa frågor.   

 

Krävs det att jag leder undervisningen i så hög grad, eller vad hände lektionen innan? 

Ibland känner jag att jag vi nu går för fort fram, att vi inte hinner göra alla bra övningar som 

jag tänker men så undrar jag vad det ger? Hur ska jag utveckla deras tänkande? Hur ska jag 

utmana dem så att de blir inspirerade och tycker att det är roligt? (Dagboksanteckning 

100108) 
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Detta är dels ett ytterligare exempel på hur jag tar på mig ansvaret för elevernas lärande och dels 

hur jag slits mellan motstridiga diskurser kring min position och mina förhållningssätt i relation 

till undervisningspraktiken. Konflikten som detta utdrag illustrerar handlade om huruvida jag 

skulle styra undervisningen och försöka förmedla kunskap till eleverna som mer eller mindre 

aktiva mottagare eller att undervisningen skulle bedrivas genom att eleverna självständigt fick 

arbeta med friare uppgifter. I likhet med detta visar León Rosales (2010) i sin studie från en 

högstadieklass hur en lärare som har stor kontroll över momenten i undervisningen och som 

aktivt leder klassrumsaktiviteterna skapar subjektspositioner för eleverna som mottagare av 

kunskap. När undervisningen lämnade utrymme för en informell kommunikation mellan 

eleverna menar León Rosales att en kompiscentrerad subjektsposition blev viktigare än 

elevpositionen. Under min lärarutbildning dominerade en kunskapssyn där läraren inte kan ”ge 

kunskaper” utan istället ska bidra till elevernas jag-utveckling och utveckla deras tänkande. 

Detta skulle ske genom till exempel case-metodik och problembaserat lärande, undervisning 

som syftade till att göra eleverna delaktiga och där eleverna kunde ta över lärandeprocessen och 

styra sin egen utveckling (se t.ex. Lindqvist & Hyltegren, 1995; Ekbrand, 2000). Detta 

överrensstämmer med en modernistisk diskurs där den ideala eleven är självständig, kritiskt 

tänkande och tar ansvar för sitt lärande. Utbildningspraktiken har till stora delar influerats av 

denna modernistiska tanke om att undervisning ska ta fram en rationell autonomi hos ett subjekt 

med inneboende möjligheter att bli självmotiverat och självstyrt (Biesta, 2006). Denna diskurs 

materialiserar jag i min undervisningspraktik men upplever återkommande att den inte fungerar. 

När eleverna får uppgifter som är öppet formulerade och som de ska arbeta med i grupp blir det 

ofta stökigt i klassrummet och jag upplever att eleverna har svårt att arbeta med uppgiften om 

jag inte är där och leder arbetet framåt. I ljuset av Léon Rosales (2010) analys kan jag göra en 

ny läsning om det som sker. Istället för att läsa det som att eleverna saknar förmågan att tänka 

och arbeta självständigt och behöver hjälp av lärare kan jag se det som ett exempel på hur 

skolpraktiken formas av de multipla subjektspositioner som möjliggörs. I denna läsning innebär 

lärarens närvaro att killarna positioneras och positionerar sig utifrån en elevcentrerad position 

och ägnar sig åt skolarbetet men när läraren inte är närvarande sker andra positioneringar vilket 

skapar andra praktiker.  

En personlig pedagogik 

Skolan har under de senaste decennierna präglats av ett individualistiskt perspektiv med 

förankring i bl. a. psykologin. Gannerud (2001) visar hur detta har lett till en alltmer 

elevcentrerad pedagogik som har medfört att bilden av ”den goda läraren” förändrats och att det 
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ställs nya krav på läraren och hennes förhållningssätt (s. 24). Idag har läraren sin styrka i 

lyhördhet, inlevelse och närhet i relationen med eleverna. Detta kallas ibland för en personlig 

pedagogik (Frykman, 1998) och tar sig uttryck i undervisningspraktiken till exempel genom 

gruppdiskussioner och värderingsövningar som bygger på att eleverna berättar om sina 

erfarenheter och åsikter. När vi inleder ett moment om rättssamhället får eleverna fylla i ett 

papper med frågor om hur de ser på olika typer av brott och om de begått några brott. Jag 

presenterar övningen genom att berätta om när jag själv begick ett brott.   

 

Jag inledde genomgången med att berätta om när jag åkte fast i tunnelbanan när jag inte 

hade betalt biljetten. Eleverna lyssnade intresserat och gav mig en applåd efter! 

(Dagboksanteckning 091204) 

 

I detta utdrag iscensätter jag en personlig berättelse. Varför jag gör det kan förstås som att jag 

vill få igång elevernas tankar kring brott och straff och öppna upp för att reflektera kring egna 

och andras erfarenheter. I linje med föreställningen om att undervisningen måste vara personlig 

och utgå från elevernas verklighet och erfarenheter för att intressera och motivera dem, något 

som dominerat min lärarpraktik. I en annan läsning av detta utdrag kan jag se att berättelsen 

förstärker och normaliserar stereotypa kategorier och hierarkier som dominerar i skolan och i 

samhället och är formad av dominerande diskurser. Min föreställning om killarna i 

teknikgruppen säger att denna berättelse kan ge mig ökad status och makt och på så sätt blir 

berättelsen ett performativ som blir delaktig i en förhandling om min position. Gruppens 

applåder bekräftar att jag genom berättelsen skapar en position med starkare ställning i den 

sociala kontexten. Här ser jag också att jag genom att iscensätta berättelsen positioner killarna 

kring en stereotyp maskulinitet där kriminalitet är något häftigt. Att begå brott, ifrågasätta och 

göra motstånd mot auktoriteter, det som jag försöker motverka i klassrummet, gör jag till något 

häftigt och statusfyllt. Jonsson (2007) skriver att han till en början gjorde en skillnad mellan 

skolans formella projekt, undervisningen, och det informella projektet om att göra maskulinitet. 

Under arbetet med sin studie såg han hur den personliga pedagogik som många lärare 

iscensätter, där lärare blir samtalsdeltagare och berättar om sig själva och sina erfarenheter, är 

starkt normerande. Detta får konsekvenser för klassrummet som arena för iscensättning av 

maskulinitet. Dessa personliga berättelser skapar dessutom ramar för exkludering och 

inkludering av eleverna genom att innefatta dem som känner igen sig och utesluta dem som inte 

känner igen sig. I mitt exempel blir det tydligt hur stark en föreställning om en personlig 

pedagogik är i undervisningspraktiken och hur den möjliggör att diskurser kring kön och makt 

förstärks och upprepas.  
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Sammanfattande analys 

 

I de olika läsningarna kring mina förväntningar och förhållningssätt i undervisningspraktiken 

och i relationen till killarna i teknikgruppen synliggörs hur jag som lärare är med och producerar 

diskursen om killars antipluggkultur. Vår gemensamma praktik domineras av att jag försöker få 

ordning på och motivera killarna som jag samtidigt positionerar som stökiga och omotiverade, 

en position som killarna förkroppsligar. I många situationer uppstår en maktkamp mellan de 

positioner som dominerande diskurser formar för eleverna och mig. Eleverna utmanar min makt 

och auktoritet genom att på olika sätt iscensätta ett motstånd, i enlighet med den diskurs de 

positioneras kring. Samtidigt skapar diskurser om skolans disciplinering ambivalenta och 

motstridiga positioner för mig som lärare där jag dels ska vara strängare och använda mer 

disciplinerande straff men dels positionerar mig kring en kvinnlighet som lider brist på den 

förmågan. För att kompensera för denna brist förkroppsligar jag istället diskursen om en 

personlig pedagogik som disciplineringsteknik. En praktik som i min läsning producera makt 

och förstärker stereotypa konstruktioner av kön.   

 

Jag gick in i samarbetet med gruppen med en vilja att öppna upp och omförhandla kategorier 

och maktförhållanden men vårt arbete präglas av motstånd och konflikt. Genom att göra olika 

läsningar av min praktik blir det synligt hur jag fastnar i de förgivet tagna föreställningarna om 

bråkiga killar och den motstridiga positionen auktoritär kvinnlig lärare. Det dekonstruktiva 

arbetet med projektet har inneburit att jag fått en förståelse för hur min undervisningspraktik är 

medskapare av den komplexa väv av diskurser där vi formas och formar våra subjektiviteter i 

samspelet med varandra och i det specifika sammanhanget. 

   



 75  

Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion vill jag inleda med att sammanfatta det som jag ser som studiens 

centrala resultat. Därefter lyfter jag fram tankar om förändringsåtgärder som jag anser att skolan 

borde arbeta med utifrån de resultat som studien visar. Dels betydelsen av dekonstruktion som 

en del av lärarens profession och dels en förändrad syn på kunskap och lärande. Det 

övergripande syftet med studien var att undersöka hur killar på gymnasiet formas och formar sig 

till mer eller mindre motiverade och presterande lärande subjekt. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka förutsättningar för lärare och elever att skapa alternativa handlingsmöjligheter i den 

pedagogiska praktiken. Frågeställningarna löd således; på vilka sätt formar killars 

konstruktioner av maskulinitet hur de ser på sin egen förmåga till motivation och prestation i 

skolan? Vilken betydelse har lärarens skiftande förhållningssätt och förväntningar på eleverna 

och undervisningen för hur killar formas och formar sig som lärande subjekt? Studien var en 

form av aktionsforskning som genomfördes i min egen praktik där jag som undervisande lärare 

med en grupp elever som gick i årskurs ett på gymnasiets teknikprogram försökte besvara dessa 

frågor. Arbetet med att söka svar på frågeställningarna visade komplexiteten i processen kring 

subjektsskapande och lärande och hur svårt men viktigt det är att arbeta med förändring och att 

medvetandegöra förgivet tagna föreställningar.  

Subjektsskapandets komplexa processer 

 

Ett av de mest centrala resultaten i denna studie visar hur de killar som ingick i studien var 

inbegripna i ett maskulinitets och subjektsskapande format av en mängd olika diskurser. 

Killarnas uppfattning om sin förmåga till motivation och prestation i skolarbetet formades dels 

genom diskursiva kategorier som kön, klass, etnicitet och dels skoldiskurser kring skolämnen, 

gymnasieprogram, föreställningen om prestation, den ideala eleven och disciplinering. Den 

mängd diskurser som möjliggör och begränsar killarnas maskulinitetspositioner som motiverade 

och presterande subjekt gör det svårt, eller omöjligt att säga något entydigt om hur denna 

process går till. Det som går att säga är att en föreställning om killars antipluggkultur är delaktig 
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i att producera makt i deras sätt att förstå varandra och sig själva. Men genom talet om ”pojkars 

kris” förstärks denna vilket inte gynnar pojkarna utan istället producerar och reproducerar en 

stereotyp föreställning om den hegemoniska maskuliniteten.  

 

I killarnas förhandlingar om olika positioner framstår diskursen om killars antipluggkultur som 

en betydande del i konstruktionen av makt, hierarki och positioner som ”cool” och ”nörd”. I 

materialet framkom dock att höga prestationer i matematik kunde ge hög status för 

teknikkillarna men att det också innebar ett aktivt förhandlingsarbete mellan olika positioner för 

att upprätthålla detta. För att kunna anta en position som motiverad till skolarbete med goda 

prestationer och behålla statusen i gruppen krävdes resurser som att vara social, att ”vara sig 

själv”, och att inte anstränga sig för mycket. Tillgången till dessa resurser framstod i studien 

som reglerade av kategorier som klass och etnicitet.   

 

Ett annat viktigt resultat visar lärarens delaktighet i att producera och förstärka dominerande 

diskurser. Det framkom hur lärarens förväntningar och förhållningssätt var och är inbäddade i 

en modernistisk humanistisk diskurs vilket hade en aktiv medverkan i elevernas 

subjektskonstruktioner och talet om sin förmåga att vara motiverad och att prestera. Detta visade 

sig i materialet genom de olika strategier som användes för disciplinering av eleverna där jag 

som lärare förstärkte elevernas negativa beteende genom att möjliggöra positioner som ”stökiga 

och omotiverade killar”. Även den personliga pedagogik som varit framträdande i min praktik, 

med en betoning på egna erfarenheter och nära relationer, visade sig skapa utrymme för 

performativ som förstärkte denna position.  

 

Sammanfattningsvis menar jag att studiens olika resultat visar en komplex väv av diskurser som 

skapar möjligheter och begränsningar för olika subjektspositioner både för mig som lärare och 

för eleverna. Om undervisningen varit i ett annat ämne, om eleverna gått på ett annat 

gymnasieprogram, om jag inte könats som kvinna och eleverna som killar hade vi omgärdats av 

andra diskurser som möjliggjort andra positioner. Positioner där kön, klass och etnicitet får 

andra innebörder. Studien har inneburit att jag insett styrkan i dessa diskurser i formandet av 

mitt och elevernas performativa handlande men också, vilket jag ser som viktigt att poängtera, 

möjligheten att förskjuta och förändra dessa diskurser. Arbetet med studien har åskådliggjort 

nödvändigheten i en förskjutning mot diskurser kring kön och maskulinitet som inte ger 

fastlåsta och stereotypa positioner som refererar till en essens inifrån subjektet utan som ser hur 

subjektet formar sig och formas i samspelet med andra och i de sammanhang de är en del av.  
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Att dekonstruera sin praktik 

 

Min studie innebar något mer än att undersöka killars subjektsskapande och lärarens delaktighet 

i detta. Jag ville också studera förutsättningarna för alternativa handlingsmöjligheter genom 

aktioner med eleverna och genom diskursanalys och dekonstruktion. Inspirerad av Francis 

(2000) bestod de aktioner som genomfördes främst av samtal och diskussioner kring skola, 

skolarbete, kategorier och makt. I efterhand kan jag se hur dessa diskussioner borde ha skett i 

större omfattning och med en större medvetenhet från min sida. Jag hade under 

aktionsforskningen behövt stanna upp och djupare analysera, bland annat mina egna 

förhållningssätt och elevernas motstånd, med hjälp av de teoretiska begreppen. Då hade jag 

kunnat få en annan förståelse för elevernas och mina praktiker, kunnat ställa andra frågor och 

iscensatt andra positioner än vad som nu skedde. I lärarprofessionen, menar Lenz Taguchi 

(2007), att det är nödvändigt att erkänna hur undervisningen är inbäddad i och ömsesidigt 

beroende av teori. Med en medvetenhet om detta kan vi börja reflektera över praktiken 

teoretiskt och utmana och ifrågasätta vår förståelse. På detta sätt blir dekonstruktionen en del av 

lärarens professionalism genom att vi djupgående och kritiskt analyserar undervisningen. Det 

innebär att aktivt medvetandegöra, granska och motstå normaliseringseffektens betydelser, att 

ompröva och omförhandla sin position som lärare (ibid.). 

 

För att kunna förändra och förskjuta diskurser och angripa lärarpraktiken utifrån premissen om 

att det inte går att säga något entydigt om killarnas maskulinitet och subjektsskapande vill jag 

betona betydelsen av att arbeta med diskursanalys och dekonstruktion. I slutarbetet med 

analyserna i denna studie, i de olika läsningar jag gjorde, har andra sätt att förstå min 

lärarpraktik framträtt som ifrågasatt de förgivet tagna föreställningar som jag identifierat som 

dominerande. Genom att arbeta med diskursanalys och dekonstruktion vill jag påstå att det 

skapas möjlighet till en öppnare blick för mig som lärare och som forskare. Om detta blev ett 

förhållningssätt som ingick i lärarens arbete kunde performativa praktiker som producerar och 

förstärker dominerande diskurser synliggöras och förändras.  
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Lärande som process istället för prestation 

Arbetet med studien och det analytiska arbetet har synliggjort en prestationsdiskurs som 

dominerar i skolan. Denna prestationsdiskurs är delaktig i att forma lärarens undervisning och 

lärarens bedömning av elevernas kunskaper så att de uteslutande handlar om prestation, resultat 

och uppfyllda mål. Detta medför att engagemang och lärprocess till stora delar ignoreras, något 

som materialiseras av både lärare och elever. Francis (2006) menar att nyliberalismen har 

resulterat i en utbildningspolitik som är besatt av prestation och som lägger ansvaret för 

misslyckanden i skolan på den enskilda eleven. I denna utbildningspolitik är ”stökiga killar” 

själva ansvariga för sina dåliga prestationer och dominerande diskurser kring maskulinitet som 

gör att killar undviker att anstränga sig i skolarbete i rädsla för att bli sedda som töntar förbises 

eftersom det ses som för komplext och svårt att bemöta och förändra. Jag ser att det finns 

liknande tendenser i Sverige som de Francis ser i England. Den svenska regeringen har infört 

betyg och nationella prov från allt tidigare åldrar eftersom de anser att fler utvärderingar av 

elevernas kunskaper leder till att eleverna lär sig mer och eleven ges ”bättre förutsättningar att 

förstå vad han eller hon behöver utveckla för att nå en högre måluppfyllelse” (Prop. 

2009/10:219). Detta är något som enligt forskarna Christian Lundahl och Anders Jönsson inte 

har något stöd i forskning (DN 100525). Tvärtom, skriver de, finns det studier som visar att 

betygen påverkar elevernas självkänsla negativt och att de istället upplever att det inte är lönt att 

anstränga sig. Jacksons studie (2006) är ett exempel som visar hur elever för att skydda 

självkänslan i det prestationsdominerade skolsystemet undviker att anstränga sig för att kunna 

förklara eventuella misslyckanden på andra sätt än bristande begåvning.   

 

Genom den forskning som jag tagit del av och de analyser jag gjort i min studie vill jag starkt 

ifrågasätta om fler nationella prov och betyg kan höja elevernas motivation och prestation. Den 

offentliga bild som förmedlas genom media och det politiska samtalet om den kris som svenska 

skolan hamnat i där skolk och bråk är vardag och där elevernas kunskaper blir allt sämre ser ut 

att skapa allt mer förenklade och kontraproduktiva åtgärder. Foucault (2006) beskriver hur 

examinationen kombinerar en övervakande hierarkisk metod och en normaliserande 

sanktionerande metod. Detta menar han ”upprättar en överblick genom vilken man kan 

differentiera individerna, belöna och bestraffa dem” (ibid. s. 185). I denna process skapas en 

stark uteslutningsmekanism som konstrueras normalitet. Liknande tankar finns hos Francis m.fl. 

(2010) som visar hur vissa elever måste utpekas som misslyckade för att andra elever ska kunna 

identifieras med framgång. Med detta vill jag visa hur skolans diskurser kring prestation och 

disciplin skapar och möjliggör motdiskurser i form av antipluggkultur och oordning. Om vi vill 

att våra elever ska engagera sig mer i skolarbetet och höja kunskapsnivån är det inte betyg i 
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tidigare åldrar, fler prov och hårdare regler som behövs. Istället menar jag att denna studie visar 

att lärprocessen och elevens ansträngning måste bli en del i bedömning och betygssättning. Hur 

eleven tar sig an ett kunskapsstoff och i relation till det omprövar sina kunskaper och 

värderingar måste bli en del i lärarens bedömningsgrund. Idag innebär skolans syn på lärande att 

kunskap är ett objekt som kan förmedlas och mätas, där den enskilda eleven är ansvarig för sitt 

eget kunskapsinhämtande och det som värderas är prestationen. Jag anser att lärande istället 

måste betraktas som en komplex, multipel och osäker process som involverar elever och lärares 

gemensamma performativa subjektsskapande inom dominerande diskurser.  
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