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Detta är ingen jäkla lekstuga! 
En lärares erfarenheter av disciplinering och kön  
i samhällskunskapsundervisning på gymnasiet

Karin Gunnarsson

Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att försöka visa på kom-
plexiteten i undervisning med ett särskilt fokus på hur föreställningar om 
disciplinering, lärande och kön formar förutsättningar för det som sker. I 
kapitlet analyseras händelser från ett aktionsforskningsprojekt som förfat-
taren genomfört med en grupp elever. Utgångspunkten är samhällskun-
skapsundervisning på teknikprogrammet på gymnasiet och hur det som 
sker där kan förstås i ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Hur 
undervisningen kom att domineras av lärarens försök att få ordning på 
och motivera eleverna som samtidigt positioneras som stökiga och omo-
tiverade, en position som de förkroppsligar, är fokus för kapitlet. Vidare 
analyseras olika strategier som läraren använde för att skapa ordning och 
vilka effekter det gav. Avslutningsvis rekommenderas en tvekandets didak-
tik för att ge utrymme för att ställa frågor kring vilka föreställningar som 
produceras i det specifika ögonblicket.

Nyckelord samhällskunskapsundervisning, maktförhandling, feministisk 
poststrukturalism. 

Inledning

Det är tisdag morgon i början på terminen och jag är på väg till mitt 
klassrum för att ha samhällskunskap med en årskurs ett-klass på gym-
nasiet. Denna termin har lärarkollegiet bestämt att vi ska låsa dörren 
när lektionen börjar och släppa in sena elever efter 15 minuter. Detta 
för att minska problemen med sena ankomster. Jag har informerat 
klassen om detta och högljudda protester kom från en del av eleverna 
vilket gör att jag känner mig nervös denna morgon.

Många elever sitter och väntar i den mörka och trånga korridoren. 
Jag släpper in eleverna och när det är dags för lektionen att börja 
stänger och låser jag dörren. Jag inleder med att ta närvaron och ser 
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att det är tomt längst bak i klassrummet. Den grupp av elever som 
mest protesterat mot ”15-minuters-regeln” är inte där. När jag ska 
inleda min genomgång hörs en knackning på dörren. Jag öppnar inte 
trots uppmaningar från elever inne i klassrummet utan påminner om 
skolans regler. Upprepande knackning.

Jag inleder genomgången och vänder mig för att börja skriva på 
tavlan men efter någon minut öppnas plötsligt dörren som jag låst 
och in kommer eleverna. Jag blir alldeles ställd och utbrister ”Hur 
kom ni in? Ni ska vänta utanför tills jag släpper in er. Gå ut!” Det 
uppstår mer eller mindre tumult där jag frustrerad försöker få ut 
eleverna vilka argumenterar emot eller ignorerar mig och fortsätter 
in i klassrummet.

Plötsligt kommer Rickard in. ”Oj, det var jag som låste upp. Det 
var inte meningen. Hörrni killar, gå ut.” Tystnaden lägger sig i klass-
rummet och killarna går ut på hans uppmaning. Jag är förvirrad och 
arg. Å ena sidan är jag lättad över att min kollega kommit och rett 
ut situationen, å andra sidan frågar jag mig hur detta kommer att 
påverka undervisningen och min position som lärare.

Denna text har jag valt att inleda med en situation från min verksamhet 
som gymnasielärare. Med denna ögonblicksbild vill jag visa hur undervis-
ningen och lärarens handlingar formas i ett komplext samspel, hur det som 
sker i klassrummet tar form genom ett oändligt antal faktorer och omstän-
digheter. Denna inledande händelse formas av ett samspel mellan den nya 
regeln på skolan, den specifika tidpunkten på dagen, eleverna, lärarkol-
legan och jag. I interaktion produceras specifika villkor för det som sker 
just denna morgon. Genom att följa 15-minutersregeln och låsa dörren 
positionerar jag mig till en början som auktoritär men positionerna skiftar 
när de försenade och utelåsta eleverna kommer in i klassrummet och jag 
positioneras som svag och maktlös. Det som händer kan förstås som in-
bäddat i föreställningar kring disciplinering, makt och kön. För mig som 
feminint könad lärare blir det svårare att upprätthålla en auktoritär position 
än för den maskulint könade läraren som sedan kommer in i klassrummet 
format av de specifika maktrelationer som omgärdar föreställningar om 
kön. Det faktum att han även är klassens matematiklärare är en ytterligare 
aspekt som formar våra positioner kring över- och underordning. 

Som lärare har jag många erfarenheter av hur kategoriseringar kring kön 
har stor inverkan på vad som sker i klassrummet. Jag har många gånger 
förklarat ’killars’ stökiga och omotiverade beteende som något naturligt 
till exempel kopplat till omognad, men utåtagerande ’tjejer’ som avvikande 
och svåra att handskas med. När man tittar på skolan i ett genusperspektiv 
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framkommer ofta hur lärare tenderar att betrakta tjejer och killar som två 
helt skilda och homogena grupper. Eleverna tilldelas stereotypa egenskaper 
och kunskaper utifrån det kön de tilldelas och lärare är med och återskapar 
olika kategoriseringar (SOU, 2009). Det går dock inte att se kön som en 
isolerad eller enhetlig kategorisering utan som en mångfald av maskulinite-
ter och femininiteter sammankopplade till andra kategoriseringar, som till 
exempel klass, sexualitet, etnicitet och hur dessa i intersektion samverkar 
och formar individen. Detta är något som Connell (2005) beskriver genom 
att visa hur könsmärkning av skolämnen och utbildningsvägar skapar en 
uppdelning, inte bara mellan killar och tjejer, utan även mellan olika masku-
liniteter och femininiteter. Ambjörnsson (2004) visar i sin studie hur olika 
femininiteter formas på olika gymnasieprogram vilket också samspelar 
med kategorin klass. Valet av gymnasieprogram blir del i en större sam-
hällelig struktur präglad av bland annat kön och klasstillhörighet kopplat 
till sätt att klä sig, ämnen att diskutera och prestationer i skolarbetet. Vilka 
elevpositioner utifrån samhälleliga villkor och normer som blir möjliga för 
specifika elever att inta utifrån paradoxen om idealeleven som god demo-
krat, självständig och vetgirig och diskursiva ordningsprinciper är något 
som också León Rosales (2010) undersöker. Utifrån detta vill jag mena att 
föreställningar kring kön måste tas i beaktan i ett ämnesdidaktiskt resone-
mang. I ett ämnesdidaktiskt perspektiv riktas fokus mot skolämnet och de 
villkor som formas genom det som utmärker och präglar ämnet. Här vill 
jag mena att det är inom begränsade ramar som det går att säga något om 
skolämnens specifika karaktär, eftersom detta är något som till stora delar 
förändras och skiftar bland annat i samspel med det gymnasieprogram 
som ämnet undervisas inom och de elever som deltar.

I denna text vill jag fokusera och diskutera hur föreställningar och kon-
struktioner av lärande, kön och disciplinering formar specifika förutsätt-
ningar för undervisningen. Sammanhanget som är utgångspunkt för denna 
text är samhällskunskapsundervisning på teknikprogrammet på gymnasiet. 
Det var i min verksamhet som samhällskunskapslärare och i mina försök 
att motivera eleverna, som komplexiteten kring lärande, kön och discipli-
nering blev framträdande. Efter att ha arbetat som lärare i sju år ville jag 
göra ett försök att utmana min egen praktik genom ett fördjupat samarbete 
med en grupp elever. Men istället för att undervisningen kom att präglas av 
samverkan mellan mig och eleverna där vi tillsammans skapade möjlighet 
för förändring uppstod en process till stor del präglad av maktförhand-
ling. Målet med denna text är att visa hur jag som lärare genom olika sätt 
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att förstå eller läsa en specifik undervisningspraktik försökte utmana och 
förändra det som skedde i klassrummet. Det innebär inte att redogöra för 
en fullständig bild utan tvärtom en situerad och partisk läsning som ger en 
glimt av de multipla processer som pågick i klassrummet (se t.ex. Haraway, 
2008). Till hjälp i arbetet med att förstå undervisningspraktiken på olika 
sätt har jag använt det teoretiska perspektivet feministisk poststrukturalism 
(Foucault, 1993, 2006, 2009; Butler, 1993, 2007; Pierre, 2000). Begrepp 
som diskurs, makt, subjekt, positionering och performativitet har fungerat 
som verktyg i det analytiska arbetet. De frågor som väglett arbetet handlar 
om hur undervisning och lärande är invävt i ett nät av relationer mellan 
lärare, elev, tid och plats och hur detta samspel upprätthåller föreställ-
ningar och olika kategoriseringar kring till exempel kön. Vidare hur makt 
förhandlas och hur disciplinering tar sig olika uttryck i det som utspelar 
sig i klassrummet. 

Att studera sin egen lärarpraktik

Denna text bygger på en studie som jag genomfört i min egen under-
visningspraktik (se Gunnarsson, 2011). Utgångspunkten för studien var 
diskussionen om och egna erfarenheter kring skillnader i betyg och skol-
prestationer mellan flickor och pojkar (se t.ex. SOU, 2009). 

Under mina år som lärare hade jag återkommande upplevt svårighe-
ter med att motivera framförallt killar till att anstränga sig för att uppnå 
högre betyg. Utifrån dessa erfarenheter ville jag pröva angreppssätt och 
undervisningsmetoder som kunde fungera motiverande med förhoppning 
om att skapa möjlighet för förändrade handlingsmöjligheter och uttryck 
kring lärande, för mig som lärare och eleverna. Detta sätt att genomföra 
en studie benämns ofta aktionsforskning. Aktionsforskning utifrån ett 
feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv innebär både att synliggöra 
diskurser och ojämlika förhållanden samt aktioner för att försöka förändra 
dem. Med andra ord, innefatta en kritisk blick och en strävan mot att forma 
mer jämlika relationer är målen med aktionsforskningen (Somekh, 2006). 
Genom aktionsforskning som metod ville jag problematisera och utmana 
undervisningspraktiken tillsammans med en grupp elever på teknikpro-
grammet som jag undervisade i samhällskunskap. Syftet var att synliggöra 
olika diskurser som är delaktiga i att forma vårt sätt att förstå skola, lärande, 
elev- och lärarpositionen och som uppstår genom våra handlingar och 
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invanda vardagsrutiner och på så sätt forma andra handlingsmöjligheter 
för mig som lärare och för eleverna. 

Studien genomfördes tillsammans med en grupp elever som jag under-
visade i samhällskunskap. Eleverna gick på tekniskt program i årskurs ett 
på en skola med ca 1500 elever i en förort till Stockholm. Olika metoder 
för datainsamling användes; intervjuer, enskilda och i grupp, enkäter och 
minnesanteckningar, ibland kallat forskningsdagbok. Analysen genomför-
des genom olika teoretiska läsningar i vilka jag försökte vrida och vända 
på materialet för att få fram flera olika innebörder och på så sätt driva 
analysen längre (Jones & Barron, 2007; Lenz Taguchi, 2010). Läsningar el-
ler analyser sker alltid från specifika, icke-oskyldiga positioner som formar 
inkluderingar 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). Med det menar Haraway att 
forskaren inte kan fungera som ett distanserat och oberoende vittne som 
inte stör eller påverkar det som sker utan är del i världen i dess ständiga 
förändring och blivande. I en feministisk poststrukturalistisk analys ses 
alltså inte de olika läsningarna som mer eller mindre sanna utan som ett 
sätt att möjliggöra för en mångfald av sätt att förstå en praktik. I nästa 
avsnitt kommer jag alltså att läsa olika händelser och utsagor som uppstod 
i aktionsforskningsprojektet och med utgångspunkt i dem diskutera hur 
disciplinering, lärande och kön tog specifika uttryck. 

Disciplinering och maktförhandling 

Att möta en ny grupp elever för att inleda en kurs är något som jag upplevt 
som spännande och nervöst. Första träffen med en grupp individer, ibland 
främmande och obekanta men också inbäddade i en förförståelse kring 
det gymnasieprogram de går, innebär att inleda ett omfattande samarbete. 
Mötet med en ny grupp elever brukar präglas av att lärare och elever försik-
tigt och avvaktande lär känna varandra. Den första tiden brukar innebära 
att eleverna följer skolans ordningsregler och tar sig an undervisningens 
uppgifter. Det kan förstås som att eleverna anpassar sig efter skolans dis-
ciplinerande diskurser och först efter en tid utmanar och omförhandlar 
positioner. Denna erfarenhet styrde mina förväntningar när jag vid det 
första lektionstillfället träffade den grupp som jag planerat skulle delta 
i aktionsforskningen. När eleverna istället iscensatte ett öppet motstånd 



76 Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter

mot undervisningspraktiken blev jag fullkomligt överrumplad. I minnes-
anteckningarna beskrev jag detta möte. 

Första lektionen och det blev inte som jag tänkt mig. 30 elever mes-
tadels killar med mössa som kastade papper och uttryckte att sam-
hällskunskap 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? 

I detta utdrag uttrycker jag hur mötet med gruppen präglats av konflikt 
som uppstod mellan mitt planerade undervisningsprojekt och elevernas 
motstånd. I detta möte blir jag arg och förtvivlat skriker jag åt eleverna i 
ett försök att skapa ordning och för att återfå min auktoritet. Min första 
förgivet tagna läsning av situationen var att många av eleverna som jag 
kategoriserade som killar var stökiga och omotiverade och att de mer eller 
mindre försökte sabotera min lektion. Detta motstånd bemöter jag genom 
att skrika att ”detta är ingen jäkla lekstuga” vilket formar en elevposition 
i relation till en psykologisk mognadsdiskurs. Att befinna sig i en lekstuga 
symboliserar något barnsligt och är motsatt till det seriösa arbete som ska 
bedrivas i klassrummet. Genom att använda föreställningen om lekstuga 
försvarar jag min maktposition och förklarar elevernas stökiga beteende 
genom en underordnad position som innefattar en negativ och omogen 
inställning till skolarbetet. 

Vid en annan läsning av denna situation kan jag omförhandla innebör-
den av elevernas stökiga beteende och se det som något annat än ett utryck 
för en viss bestämd identitet, såsom omotiverade eller omogna, utan istället 
som en tillgänglig maskulinitetsposition. En maskulinitetsposition som 
möjliggjordes bland annat genom mitt utrop ”detta är ingen jäkla lekstuga” 
genom vilken jag som lärare benämner och betecknar ett beteende och på 
så sätt befäster en viss position. Eleverna i sin tur förkroppsligar denna 
position genom att erkänna den och forma sitt beteende efter den. Denna 
läsning ger möjlighet att uppfatta killarnas beteende som ett motstånd, dels 
mot en given elevposition och dels mot en lärarposition, och inte som ett 
angrepp på mig som person och min undervisning som var en del av min 
första förgivet tagna förståelse av situationen. 

Lektionen efter, det andra tillfället vi träffas, avslutas med att eleverna 
skriver enskilt om arbetsmiljön i klassrummet. Detta sker genom att elev-
erna svarar på frågor om hur de ville att vi ska arbeta under kursen, vad 
jag kunde förvänta mig av dem som elever och vad de förväntar sig av 
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mig som lärare. Mitt uttalade syfte med frågorna var att göra eleverna 
delaktiga och ge dem inflytande över undervisningen. Exempel på vad 
eleverna svarade på frågan om vad jag kunde förvänta mig av dem var; att 
de är koncentrerade, att de gör sitt bästa och vill lära sig. Elevernas svar, vill jag 
mena, synliggör en föreställning som dominerar i skolan och undervis-
ningspraktiken kring den ideala eleven. Detta är en elev som tar ansvar för 
sitt lärande och visar självständighet och individualitet (jmf  León Rosales, 
2010). En föreställning som jag är delaktig i att skapa och återskapa, dels 
genom att ge eleverna denna uppgift och dels genom att sedan presentera 
en sammanställning av svaren för klassen. I en annan läsning av denna 
händelse kan jag se att genom att ge eleverna uppgiften om arbetsmiljön 
disciplinerades gruppen utan att jag behövde skälla eller tillrättavisa och 
eleverna hade själva formulerat ”ordningsreglerna”. Genom uppgiften ut-
trycker eleverna det önskvärda som en del av sin egen vilja. Jag kan se detta 
i relation till Foucaults tankar om disciplinering och styrning (Foucault, 
2003). När jag i positionen som lärare uppmanar eleverna att skriva om 
arbetsmiljön blir det en form av maktutövning som disciplinerar eleverna 
genom självstyrning. I övningen förkroppsligar eleverna skolans diskurser 
och praktiker genom att göra dem till sina egna tankar och önskningar. 
Utifrån detta kan jag se hur den disciplinering som övningen producerade 
blev del i att upprätthålla specifika normer och hierarkier kring inkludering 
och exkludering av specifika elevpositioner. Något som formades i relatio-
ner mellan eleverna och mellan eleverna, mig och uppgiften. 

Arbetet i denna grupp präglades under stora delar av kursen av den 
stökiga arbetsmiljön. Samspelet mellan mig och eleverna kom att domi-
neras av positioner och förväntningar som snarare stärkte än utmanade 
dominerande diskurser om killars ”antipluggkultur”. Detta kommer till 
uttryck i mina dagboksanteckningar där jag beskriver mina förberedelser 
inför en lektion. 

Lång lektion tisdag eftermiddag. Känner mig spänd inför lektionen. 
Jag har laddat ett helt batteri av uppgifter. Börjar med att styra elever-
nas 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.

De förväntningar jag hade på gruppen, att lektionen var två timmar lång 
och låg sent på eftermiddagen, medförde att jag planerat lektionen extra 
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noggrant. Ett uttryck för mina förberedelser är att jag innan lektionen 
börjar arrangerar klassrummet genom att ställa ut lappar med en siffra 
på varje gruppbord. När jag släpper in eleverna får de gå in en i taget. Jag 
hälsar på var och en och de får också ett nummer av mig som bestämmer 
vilket gruppbord de ska sitta vid. Att ta emot eleverna vid dörren kan 
läsas som en praktik som skapar möjlighet att se och uppmärksamma 
samtliga elever. Genom hälsningen blir eleverna sedda och bekräftade av 
läraren vilket kan skapa förutsättningar för en god relation. Det är denna 
tanke som är grunden och motivet för mitt handlande. I en annan läsning 
kan dock den personliga hälsningen vid klassrumsdörren framstå som en 
form av disciplinering. När läraren står vid dörren kan det förstås som 
produktion av en maktposition som ”dörrvakt” där läraren bestämmer 
”vem” som är välkommen in i klassrummet. Dessutom avkrävs också en 
motprestation från eleven genom en hälsning tillbaka vilket ger en under-
ordnad elevposition. Omgärdat av diskursen om den ideala eleven och 
lärarens auktoritet kan hälsnings-situationen läsas som ett sätt att befästa 
och stärka dessa positioner. Läraren sätter ramarna för elevens möjlighe-
ter till handling – hälsa eller inte hälsa – och det är en hel del som står på 
spel. Denna praktik, vill jag mena, kan dels fungera disciplinerande genom 
att lärarens maktposition stärks. Eleven disciplineras genom att hälsa till-
baka. Dels kan den skapa utrymme för att stärka en elevposition som gör 
motstånd mot föreställningar om den ideala eleven, lärarpositionen och 
undervisningspraktiken när eleven inte hälsar tillbaka. 

Lärarens ansvar!?

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. 
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 störde och att jag skulle säga till mer och vara mer 
sträng. 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 hålla ordning 
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i klassrummet, 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.

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 kon-
sekvenser för när vi har en oacceptabel arbetsmiljö. Skicka ut de 
personer som stör och inte jobbar. 

I detta exempel framkommer hur eleven producerar 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 från klassrummet. Eleverna ef-
terfrågar en mer auktoritär lärare när jag försöker skapa legitimitet genom 
kompetens och nära relationer. I min läsning framstår hur den stökiga 
arbetsmiljön och elevernas uttryck av en disciplinerande diskurs formar 
motsägelsefulla diskurser. Jag positioneras kring en disciplinerande lärar-
position, 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 teknikgrup-
pen visar, helt i linje med Rousseaus idé kring Emiles uppfostran, på ste-
reotypt maskulina egenskaper när de tar initiativ, uppvisar styrka och gör 
motstånd mot övermakten (Martin, 2004). Med rådande diskurser fastnar 
vi i de motsatspar som Rousseau har lärt oss och samspelet i klassrum-
met 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 svag, mjuk och omhändertagande medan 
den diskursiva praktiken för positionen lärare innebär att hålla ordning 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 förmår att hålla ordning i klassrummet.

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 samhällskun-



80 Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter

skap”. 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. 

I detta exempel gestaltar Erik olika stereotyper där mannen är ”musklig 
och tatuerad” och kvinnan ”en liten tjej”. Erik belyser också hur elever-
nas handlingsutrymme regleras i relation 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 auk-
toritet. 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 positio-
ner så att jag bevarar en normativ femininitet och tillåter mig inte att vara 
så auktoritär som situationen kräver. 

Katederundervisning eller fria uppgifter?

Efter många erfarenheter av att misslyckas med den planerade undervis-
ningen började jag tappa tilltron till elevernas förmåga att arbeta koncen-
trerat med en fri uppgift. Jag kände mer och mer 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 
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lugnt i klassrummet och vid tillfällen då vi tittade på film eller undervis-
ningsprogram från Utbildningsradion [UR]. I mina dagboksanteckningar 
uttrycker jag detta dilemma när jag reflekterar över två lektioner. Reflektio-
nen utgick dels från en lektion där eleverna arbetade med friare uppgifter 
och som jag upplevde som stökig, där jag upprepade gånger tillrättavisade 
eleverna och dels en lektion där undervisningen var styrd, där jag upplevt 
att stämningen i gruppen varit bra och 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? 

Detta ser jag dels som 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 undervisnings-
praktiken. 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 om undervisningen skulle be-
drivas genom att eleverna i små grupper fick arbeta med friare uppgifter. 
Under min lärarutbildning dominerade en kunskapssyn där läraren inte 
kan ”ge kunskaper” utan istället ska bidra till elevernas jag-utveckling och 
utveckla deras tänkande. Vi fick lära oss metoder 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; Lenz Taguchi, 2004). Denna diskurs materialiseras i min undervis-
ningspraktik dels genom hur jag bedriver undervisning och dels genom 
mina förgivet tagna sätt att läsa det som sker. 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. Istället för att läsa 
situationen utifrån en modernistisk diskurs där eleverna saknar förmågan 
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att tänka eller arbeta självständigt och därför 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 när-
varo 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 också skapar andra praktiker (jmf  León 
Rosales, 2010). 

En personlig pedagogik

I skolans uppdrag att fostra eleverna har skilda metoder eller tekniker 
använts genom historien. Landahl (2006) visar hur disciplinproblem och 
lärarens bristande auktoritet diskuterats under hela 1900-talet. Problemen 
har dock formulerats olika och bemötts på skriftande sätt. Om skolan un-
der första hälften av 1900-talet använde betyg i ordning och uppförande, 
aga och skolhygien är det idag en psykologisk diskurs som framförallt 
formar disciplinerande tekniker. Idag finns en föreställning om att elevers 
disciplinproblem eller kunskapsbrister framförallt beror på bristande själv-
känsla och emotionell intelligens (se t.ex. Gustavsson, 2009; Skolverket, 
2003). Diskussionen kring ordningen i skolan har under senare år präg-
lats av en bild av svenska skolan i kris, om en ”flumskola” där skolk och 
bråk blivit vardag och där respekten för kunskap försvunnit. Detta har 
ifrågasatts av en annan bild där läraren ska arbeta relationellt, skapa goda 
relationer, med ett gott samtalsklimat och öppenhet. Här finns alltså mot-
stridiga föreställningar eller ideal som på olika sätt reglerar undervisningen 
och lärarens relation till eleverna. I linje med en modernistisk diskurs har 
skolan under de senaste decennierna präglats av ett individualistiskt per-
spektiv 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 ställs nya krav på läraren och 
hennes förhållningssätt (s. 24). Idag förväntas lärare både skapa en per-
sonlig relation och upprätthålla tydliga regler eftersom positionen i sig inte 
ger auktoritet. Inlevelse och närhet i relationen med eleverna, vilket ibland 
kallas för en personlig pedagogik, blir lärarens styrka (se Frykman, 1998). 
Denna personliga pedagogik tar sig uttryck i undervisningspraktiken till ex-
empel genom värderingsövningar som bygger på att eleverna berättar om 
sina erfarenheter och åsikter. När jag inleder momentet om rättssamhället 
får eleverna fylla i ett papper med frågor om hur de ser på olika typer av 
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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 tun-
nelbanan när jag inte hade betalt biljetten. Eleverna lyssnade intres-
serat och gav mig en applåd efter! 

När jag berättar för klassen om denna händelse iscensätter jag en personlig 
pedagogik där min upplevelse ska syfta till att få igång diskussioner om 
elevernas tankar kring brott och straff  och öppna upp för reflektioner 
kring egna och andras erfarenheter. Min föreställning om killarna i teknik-
gruppen säger att denna berättelse kan ge mig ökad status och makt och 
på så sätt blir berättelsen del i en förhandling om min position. 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.

Genom att iscensätta berättelsen om min lagöverträdelse uppstår för-
handlingar om status för mig och för killarnas konstruktioner av masku-
linitet. Att begå brott, ifrågasätta och göra motstånd mot auktoriteter, det 
som jag försöker motverka eller stävja i klassrummet, gör jag till något 
häftigt och statusfyllt. Berättelsen skapar dessutom ramar för exkludering 
och inkludering av eleverna genom att innefatta dem som känner igen sig, 
i detta exempel de som själva begått lagbrott, och utesluta dem som inte 
känner igen sig. Jonsson (2007) skriver att han till en början gjorde en skill-
nad 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. Något som Jonsson menar får konsekvenser för klassrummet 
som arena för iscensättning av maskulinitet. Här blir det tydligt hur stark 
en föreställning om en personlig pedagogik är i undervisningspraktiken 
och hur den möjliggör och förstärker föreställningar kring kön, makt och 
lärande.
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Betydelsen av ämne och program

De analyser som görs i denna text handlar inte om hur killarnas motiva-
tion och prestation konstrueras i alla ämnen i skolan, vilket jag vill betona 
kan se mycket olika ut. Motivation och prestation formas bland annat av 
skolämnens olika diskurser. Analyserna i denna text är situerade inom 
samhällskunskapsämnet men här framkommer hur matematikämnet ges 
en särprägel bland många av killarna i teknikgruppen. Detta är något som 
Erik formulerar i en intervju. 

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 for-
mar vilken status olika prestationer ger. Om de goda prestationerna sker 
i matematikämnet kan de betraktas som ”coola” utifrån en maskulinitet 
som dominerar i teknikgruppen. Materialet visar att som kille på teknik-
programmet 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 det fungerar 
som bevis för att han är smart. I relation till detta vill jag problematisera 
det som kallas pojkars dominerande anti-pluggkultur, något som måste ses 
i relation till ämnen och situation. Betydelsen av gymnasieprogram och de 
maktrelationer som uppstår mellan elever på olika program belystes också 
i utsagor från eleverna. Simon konstruerar kategorin teknikelev genom 
en berättelse om relationen mellan eleverna på teknikprogrammet och på 
naturvetenskapligt program. 

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 naturpro-
grammet positioneras som ideala elever och överordnas teknikeleverna. 
Genom att gymnasieprogram och inställning till skolarbetet förs samman 
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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” producerar specifika normer för 
inställningen till och handlandet i skolan för teknikeleverna. Här upprepas 
också den position som jag varit delaktig i att producera genom mitt utrop 
om ”lekstuga”. När Simon använder en liknande benämning återskapas 
och befästs föreställningar om skolarbete som något oseriöst och eleverna 
i den specifika gruppen som omogna. 

Avslutande tankar 

Syftet med detta kapitel är att visa hur komplex och sammansatt under-
visningssituationen är med ett specifikt fokus kring föreställningar om 
disciplinering, lärande och kön. Jag gör inga anspråk på att kunna ge en 
heltäckande bild eller på något sätt en fullständig karta över de olika fak-
torer som är aktiva och inbegripna i att forma undervisningen. Istället vill 
jag ge exempel på hur olika läsningar av en situation kan synliggöra vissa 
förgivet tagna föreställningar som begränsar och kanske även förenklar vår 
förståelse av undervisning och lärande. 

I de olika läsningarna kring mina förväntningar och förhållningssätt i 
undervisningspraktiken och i relationen till eleverna i teknikgruppen syn-
liggörs hur jag som lärare är med och producerar föreställningar som på 
olika sätt styr vårt handlingsutrymme. Vår gemensamma praktik domineras 
av att jag försöker få ordning på och motivera eleverna som jag samtidigt 
positionerar som stökiga och omotiverade, en position som de förkropps-
ligar. Eleverna utmanar min makt och auktoritet som lärare genom att på 
olika sätt iscensätta ett motstånd, i enlighet med den diskurs de positione-
ras kring. Samtidigt skapar diskurser om skolans disciplinering ambivalenta 
och motstridiga positioner för mig som lärare där jag dels ska vara sträng-
are och använda mer disciplinära åtgärder och dels positionerar mig kring 
en femininitet som lider brist på den förmågan. För att kompensera för 
denna brist förkroppsligar jag istället diskursen om en personlig pedago-
gik. En praktik som i min läsning visar sig producera makt och förstärker 
stereotypa konstruktioner av kön. 

I detta kapitel har jag också försöka att visa hur min undervisnings-
praktik är medskapare men också skapad av en komplex väv av diskurser 
genom vilka jag som lärare och eleverna formas och formar oss genom 
samspelet med varandra i det specifika sammanhanget. Genom de olika 
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läsningarna av min praktik blir det synligt hur jag fastnar i de förgivet tagna 
föreställningarna om bråkiga killar och den motstridiga positionen auktori-
tär kvinnlig lärare. 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 former och positioner för oss. Det som Carlgren och Marton (2002) 
kallar för ”lärararbetets betingelser” illustrerar de olika faktorer som är 
med och formar det pedagogiska sammanhanget. De olika betingelserna, 
skriver Carlgren och Marton, handlar om samhällsförändringar som glo-
balisering och ekonomi, mer skolspecifika såsom tillgång till olika resurser, 
lokaler, datorer och skolmåltider och slutligen skolarbetets organisation 
och styrning i t.ex. läroplan, kursplaner, betygsystem. Jag vill instämma 
i dessa betingelsers betydelse för undervisningssituationen men också 
betona en oändlig mångfald av betingelser som är delaktiga i att skapa 
förutsättningar för undervisningspraktiken. Betingelser av ekonomiska, 
historiska, sociala, materiella och kroppsliga komponenter som samver-
kar genom nätverk och flöden och ger effekter som inte kan kontrolle-
ras eller bemästras av en enskild aktör, som till exempel läraren. Jag som 
lärare är med och formar det som sker i klassrummet men jag kan inte 
själv styra över det utan är begränsad genom diskursiva handlingsvillkor 
som är ögonblickliga och föränderliga. Just den här situationen har aldrig 
funnits tidigare och kommer heller aldrig att upprepas på exakt samma 
sätt. Här uppstår en process som inte går att förutsäga eller kontrollera. 
Den är inbäddad i en komplex historisk och kulturell väv som begränsar 
och möjliggör hur processen formas. Det som sker sker inom specifika 
ramar men ramar som också förändras. Studien har inneburit att jag insett 
styrkan i dessa ramar i formandet av mitt och elevernas handlande men 
också, vilket jag ser som viktigt att poängtera, möjligheten att förskjuta 
och förändra dessa ramar. För att kunna förändra och förskjuta de ramar 
som begränsar och möjliggör handlingsutrymmet och utmana en förgivet 
tagen lärarpraktik utifrån premissen om att det inte går att säga något 
entydigt om maskulinitet och subjektsskapande vill jag betona betydelsen 
av att arbeta med diskursanalys och dekonstruktion (Lenz Taguchi, 2007). 
Därför vill jag förespråka det som Edgoose (2001) kallar tvekandets didak-
tik (eng. education of  hesitation). Det innebär att läraren i sitt ansvar och 
engagemang för eleverna behöver en känslighet för det osäkra och oförut-
sägbara i undervisningssituationen (jmf  Bronäs & Runebou, 2010). Denna 
tvekan, menar jag, kan skapa ett utrymme för att ställa frågor kring vilka 



Karin Gunnarsson 87

föreställningar som produceras kring t.ex. lärande och kön i det specifika 
ögonblicket. I detta tvekandets didaktik vill jag även innefatta ett arbete 
med diskursanalys och dekonstruktion. Med dessa didaktiska verktyg vill 
jag påstå att det skapas möjlighet till en öppnare blick för mig som lärare. 
Om detta blev ett förhållningssätt som ingick i lärarens didaktiska arbete 
skulle det bli möjligt att synliggöra och förändra praktiker som producerar 
och förstärker vissa maktformationer och dominerande diskurser.
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