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Abstract 

The thesis focuses on gender in primary school and the aim was to study how girls and boys 
construct their subjectivities in accordance with current gender discourses and how they take 
up those discourses in school practices. Special attention has been paid to the students' fluid 
subjectivities. The theoretical frameworks used are Bronwyn Davies' postructural subjectivity 
theory, Robert W Connells' structural concepts and cultural-sociological research studies 
concerning multicultural identity. 

The study was carried out at two schools, one ethnically homogeneous and one ethnically 
heterogeneous, in six classes encompassing years 0-2 and 5-6. It is ethnographic in nature 
and includes classroom observations, diaries, biographies, drawings, interviews with students 
and schoolteachers/headteachers and videotaping on a restricted scale. Data was collected 
over a period of approximately two school years. 

The results consist of local gender discourses emanating from the datamaterial and also of 
poststructural analyses of protocols from lessons etc. Five feminine and six masculine gender 
discourses, named student types, have been diagnosed: Sporty girl, Barbie, Feminist, Academic 
girl and Motherly girl and Macho boy, Honourable boy, Academic, Joker, Gentle boy and Ken. 
These student types are abstract discursive constructions developed from positions the student 
took up in a more or less repetitive way. They apperar in all classes but with varying frequency 
due to the influence of the schools' interest profile, leading teachers or leading students. 
Certain gender discourses are influenced by commercial trends in society, others are 
characterized by reactions towards the school's academic discourses. Students from working 
class backgrounds often take up positions as Macho boy or Sporty girl while middle class 
students dominate the type Academic boy/girl. Otherwise the positions are independent of 
social class. Immigrant students take up the most common discourses, probably an effect of 
ambitions to normalise to the majority culture. The analysis reveals that a dualistic and 
hierarchical gender structure, with male superiority was developed in all school classes and 
also among the boys in their own gendergroups, and among the girls but in a lesser degree. 
Teachers' discourses, education strategies, group size and the student's ages influence the 
gender order during lessons but less so during breaks. Both girls and boys, and some teachers, 
shift positions and even cross gender boundaries and the younger students (year 0-2) are 
more flexiable as also are the girls. This is considered to provide openings for changes in 
gender patterns. Consistently taking up equality discourse in practice influenced the gender 
order in one class. Some boys showed multiple subjectivities free from desire for power and 
some girls also wanted to break the gender barrier. Ideas about innate equalities between the 
genders were common and these circumstances might provide good resources for work aimed 
at changing gender structures. Macho and Barbie discourses ought to be questioned from the 
perspective of power. 

The results also show that cultural meetings in the classroom are characterised by the 
dominance of the majority culture. Immigrant students in accordance with the curriculum 
should experience integration taking place from two directions, enriching and strengthing 
their subjectivity process and also that of their fellow students. 

Keywords: primary school, gender, subjectivity, femininity, masculinity, gender order, dualism, 
hierarchy, category maintenance, discourse analysis, poststructuralism. 
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Förord 

Det är tidig höst. Solen strålar och björklöven lyser gula utanför mitt fönster. Det är en vacker 

inramning till den glädje jag nu känner efter att ha satt punkt i min avhandling efter drygt fyra års 

idogt arbete. Det har varit ömsom roligt och ömsom mödosamt. Roligast var förstås kontakten 

med alla elever. Fortfarande kan jag höra deras nyfikna frågor: Vad skriver du? Skall du skriva en 

bok om oss? Kan jag låna den på biblioteket? Det har varit en ynnest att ha fått lära känna alla 

dessa elever, lärare liksom skolledning. Utan er hade det inte blivit någon avhandling. Tack alla ni 

som medverkat för att ni lät mig vara med i den dagliga verksamheten och ta er tid i anspråk 

fastän ni hade så digra arbetsprogram! 

Ja, en bok blev det även om det många gånger känts ovant att orientera efter det post-

strukturalistiska synsättet och inte minst att formulera sig i diskursiva termer. Om jag gått i land 

med detta så är det till stor del min handledare docent Britt-Marie Berges förtjänst. Hon har inte 

bara gjort mig bekant med diskurstänkandet utan även varit ett oförtröttligt stöd, en engagerad 

samtalspartner som ofta spånat, "tänkt högt", och givit värdefulla synpunkter på mina olika 

utkast. Kanske uppskattar jag allra mest den välbehövliga uppmuntran jag fått i slutskedet av 

avhandlingsarbetet och som bidragit till att jag nu kan se med tillfredsställelse på tillvaron. Ett 

stort varmt tack till Britt- Marie! 

Avhandlingsskrivandet har för min del varit ett isolerat arbete men ibland har jag slunkit in till 

min kollega sedan många år, Gunmarie Johnsson, för en pratstund. Det har varit trevliga tillfällen 

då jag också fått många insiktsfulla och klargörande kommentarer till mina funderingar. Tack 

Gunmarie! En annan vän, numera pensionär på distans, är Inga-Brita Melin som var den som 

puffade in mig på forskarbanan. Vi har hållit fortsatt kontakt och de många uppmuntrande tele

fonsamtalen har varit riktiga energinjektioner i mitt arbete. Jag sänder en glad tanke till Dig nu 

när jobbet snart är klart. 

Ett varmt tack vill jag dessutom ge till professorerna Ulla Johansson, Gaby Weiner och David 

Hamilton för deras konstruktiva kritik på det preliminära utkastet vilket har betytt mycket för den 

slutliga utformningen. En av fördelarna med en stor institution är att det alltid finns några 

arbetskamrater som känner till eller är insatta i det arbete man håller på med och som man kan 

diskutera med. För mig har dessa varit Robert Holmgren, Agneta Hult, Gunmarie Johnsson, 

Monica Liljeström, Katarina Norberg, Christina Segerholm och Göran Widding. Dessutom Carin 

Jonsson från lärarutbildningen, som gjorde mig sällskap till en AERA konferens i New Orleans 

för några år sedan, och därefter varit en inspirerande vän i forskarsammanhang. De har alla läst 

och kommenterat mitt arbete och givit mig värdefulla synpunkter i slutfasen av skrivandet. Ett 

jättetack går till er alla för att ni la ner så mycken tid och tankemöda på det digra manuset! 

Det är också många andra på "peddan" som varit till glädje och stöd på olika sätt. Framförallt 

tänker jag på Erik Bobrink som inte bara tagit del av mina avhandlingsideer utan även stått för 

datorservice inklusive muntrationer. Jag tänker också på Christer Åström som på ett förnämligt 

sätt tryckt upp mitt manus inför några seminarier. 

Mitt arbete har dessutom underlättats då det kunnat bedrivas inom ramen för en doktorand

tjänst finanserad av samhällsvetenskapliga fakulteten. Det har inneburit gynnsamma arbetsvill

kor som gjort det möjligt att bli färdig inom en rimlig tidsperiod. Jag är tacksam för dessa år och 

ser nu fram emot att återuppta undervisning och andra arbetsuppgifter samt inte minst trevligt 

samarbete med kolleger. 

Det har funnits ett liv utanför avhandlingsarbetet också, även om det sociala umgänget fått 

stå tillbaka för ett mer stillsamt familjeliv. I centrum därhemma finns maken Håkan som under



lättat min tillvaro med markservice av olika slag, inbjudit till sköna skogspromenader med hun

dar och inte minst svarat för daglig musikalisk stimulans. Dessutom har han korrekturgranskat 

mitt manus. I det arbetet har våra ungdomar med partners också varit mig behjälplig. Det är 

Helena och Peter, Gustaf och Lisa samt Anders som även svarat för viss datorredigering. Jag 

har således inte kunnat ha det bättre. Tack kära familj! 

Min avhandling har fått ett fint omslag med bild utförd av konstnärinnan Berta Hansson (1910— 

1994). Det har varit möjligt tack vare vänligt tillmötesgående och tillstånd av konstnärinnans 

anhöriga. Berta Hansson verkade under ett antal år på 1930- och 40-talen som lärare i Fredrika, 

Västerbotten och under dessa år tecknade och målade hon flitigt sina elever. I boken "Mina 

Ungar: Dagbok från en byskola " berättar hon bland annat om elevernas lekar under raster och 

den bild jag valt, visar en flicka och en pojke i en yster slängdans. En lek som jag tycker förmed

lar en känsla av ömsesidig glädje och jämlikhet. 

Avhandlingen tillägnas mina barnbarn, Ebba, Nils och Joel vars multipla subjektiviteter varit en 

ständig inspirationskälla under arbetets gång. 

Umeå i oktober 2002 

Ulla Forsberg 
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Kapitel 1. Bakgrund och syfte 

Den här avhandlingen handlar om kön i grundskolan, hur flickor och pojkar 
i homogent svenska respektive etniskt heterogena klasser konstruerar sina 
kön i interaktioner med varandra och med lärare. 

Svenska staten har med skolans måldokument, Lpo -94, understrukit sko
lans skyldighet att arbeta för jämställdhet mellan kön, formulerat i termer 
av att skolan aktivt och medvetet skall verka för kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Det innebär även ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster och ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor och intressen 
oberoende av könstillhörighet. Detta politiska ställningstagande är ett led i 
en större satsning för jämlikhet och jämställdhet1 i det svenska samhället. 
Alltsedan jämlikhetsideologin skrevs in i läroplanerna på 1960/70 talet har 
skolforskning med könsperspektiv pågått och då varit nära kopplad till des
sa politiska mål. Forskningens fokus har dock växlat men två huvudlinjer 
kan urskiljas där den ena omfattar utbildningsforskning som inbegriper 
könsaspekter och den andra gäller mer specifik könsforskning inom skolan. 
Den senare inriktningen är ofta förankrad i feministisk teoribildning och 
ideologi.2 Uppmärksamheten på kön fick aktualitet på 1990 talet då Skol
verket tog initiativ till bildande av ett nätverk av skolor med målet att ut
veckla olika former av könssensitiva undervisningsmetoder, t ex ingick ett 
aktionsforskningsprojekt i Umeå gällande jämställdhetspedagogik i grund
skolan.3 

Under 1990 talet kom de skolpolitiska målen om en likvärdig och jämlik 
skola också att inkludera valfrihet och samma undervisningschanser för alla 
elever i en skola som blivit alltmer mångkulturell.4 

I takt med att Sverige utvecklats till ett mångkulturellt land har skolforsk
ning och granskning också kommit att inriktas mot integrationsfrågor och 
mångkulturell undervisning. Studier på detta område har bl a pekat på 
segregering och diskrepans mellan lärare och elever med annan etnisk bak
grund än svensk där en tendens finns, att förknippa dessa elever med något 
negativt och att formulera förklaringar i kulturella termer. En forsknings
översikt inom detta falt visar dessutom att det finns få studier som utreder 

1 Begreppen jämlikhet och jämställdhet är vanligt förekommande i skoldokument men betydel
serna skiljer sig åt. Jämlikhet har en vidare innebörd och avser rättvisa förhållanden mellan alla 
individer och grupper i samhället och utgår från att alla människor har lika värde oavsett kön, 
ras, religion, social tillhörighet. Jämställdhet ingår i detta.(Forsberg, 1998 s 11). Se även Tall
berg Broman (2002). Jämställdhet innebär i politiska dokument, inklusive läroplaner, att kvin
nor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till delad makt och delat an
svar. (Weiner & Berge, 2001, s 41). 
2 Wernersson & Ve (1997). 
3 Weiner & Berge (2001). 
4 Skolverkets Rapport 96:110. 
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sambandet mellan etnicitet/ras, kön och klass.5 I Skolkommitténs betän
kande6 konstateras likaså i ett avsnitt som berör det skolpolitiska målet "en 
skola för alla", att det är av stor betydelse att beakta dessa sociala kategori
er på ett integrerat sätt och studera hur barnomsorg och skola fungerar i ett 
perspektiv som handlar om människors likvärdiga möjligheter. Även fors
kare påtalar avsaknaden av studier som integrerar kön med socialklass, et-
nicitet och ras på skilda nivåer i skolan.7 

Vad gäller nordisk skolforskning som beaktar kön, så har den varit inriktad 
på olika områden. Ett falt har omfattat flickors och pojkars begåvnings
struktur, kognitiva förmåga, inlärning och prestationer och ett annat har 
gällt könsroller, identitet och interaktioner i klassrum.8 Forskning på de se
nare områdena, som ligger i linje med denna avhandlings fokus, har huvud
sakligen rört grundskolans högstadium och gymnasieskolan och endast i 
begränsad omfattning förskoleklasser och grundskolans lägre årsgrupper. 
I interaktionsstudierna framkommer väldokumenterade resultat som att 
pojkar dominerar på skolarenan, såväl fysiskt som socialt och att de försö
ker utöva makt över flickor.9 Vissa studier pekar emellertid på att tonårs
flickor opponerar sig mot den manliga makten och aktivt är med och på
verkar i skolsituationer.10 Liknande tendenser framkommer i några 
aktionsforskningsprojekt i grundskolans lägre årskurser med målsättning att 
bredda pojkars och flickors beteenderepertoar.11 På förskolenivå har dess
utom kvalitativ forskning genomförts som visar att såväl pojkar som flickor 
är självständiga och interaktiva men på olika sätt och i skilda kontext.12 

Det finns således indikationer på att könsmönster, som de visar sig i etniskt 
homogena nordiska skolklasser, är under förändring men vi vet däremot 
inte hur mönstret ser ut i andra grupperingar med varierad kulturell sam
mansättning av elever. 

Föreliggande forskningsarbete avser, mot ovan givna bakgrund, att beskri
va hur kön gestaltar sig i sådana grupper. Arbetet genomförs inom ramen 
för den könsteoretiska forskning som bedrivs vid Pedagogiska institutio
nen, Umeå universitet, under ledning av docent Britt-Marie Berge. Teore
tiskt vilar forskningen på poststrukturella teorier och begrepp och dessas 

5 Rubinstein, Reich & Tallberg, Broman (2000). 
6 SOU 1997:121, s 320. 
7 Weiner & Berge (2001), Månsson (2000), Öhrn (2000 b), Bjerrum, Nielsen & Rudberg (1992). 
8 Wernersson & Ve (1997). 
9 I Sverige: Bl a Helmadotter (1989), Kaller (1990), Öhrn (1990). I Danmark: Bl a Reisby 
(1990), Kruse (1992) och i Norge: Gulbrandsen (1994), Andresén (1996). 
10 Holmgren & Widding (2000), Öhrn (1997), Frimodt-Möller & Ingerslev (1993). Dessutom 
Scott Sörensen (1992) refererad i Wernersson & Ve (997). 
11 I Sverige t ex Berge with Ve (2000), Holmgren & Widding (2000), Forsberg (1998). I Norge 
Ve (1992). 
12T ex Odelfors (1996). 
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utveckling inom feministisk forskning. Genom att ta utgångspunkt i den 
komplexitet och mångfald som är synlig i klassrumspraktik och skolmiljö 
söks gemensamma drag i konstruktion av kön och könsmakt. Forskningen 
bedrivs bl a i form av aktionsforskning inriktad på praktisk jämställdhets
pedagogik i förskolor och grundskolor.13 

Även den här aktuella studien hade i inledningsskedet denna inriktning 
men av olika anledningar måste det aktionsforskande momentet uteslutas. 
Syftet kom i och med detta att förändras till att omfatta en beskrivning och 
analys av könsdiskurser i ett flertal klasser på lägre åldersnivåer i grund
skolan och i skolor med etniskt homogent respektive etniskt heterogent 
sammansatta elevgrupper. Studien uppmärksammar skeenden i skolan, på 
skoltid, där elever och skolpersonal samspelar under lektioner och raster. 

Syfte 

Under uppväxtåren grundlägger och konstruerar flickor och pojkar sin 
identitet. I samspel med andra barn, ungdomar och vuxna med olika kön, 
ålder och kulturell bakgrund formas och formar barnet sitt kön. I förelig
gande forskningsstudie utforskar och analyserar jag hur flickor och pojkar 
konstruerar sina kön i det interaktiva spel som pågår på skolarenan. Det 
gäller hur mötet mellan flickor, pojkar och vuxna gestaltar sig i svensk 
skola med olika grad av heterogenitet beträffande etnicitet och social klass
tillhörighet. Studiens fokus är inriktad på hur flickor och pojkar relaterar 
till varandra och till vuxna och hur de konstruerar sina subjektiviteter i en
lighet med aktuella könsdiskurser och i de diskursiva praktikerna. 

Teoretisk bakgrund och centrala begrepp 

Kön, Genus 

Skolforskning med köns/genusperspektiv har genomförts under flera de
cennier i Sverige liksom i Norden och under den tidsperioden har sätten att 
uppfatta och tolka könsbegrepp och identitetsutveckling förändrats som en 
följd av pågående samhällsförändringar. 
I den här studien är kön-genus och identitet/subjektivitet centrala begrepp. 
Begreppen har fortfarande flera innebörder beroende på användarens veten
skapsteoretiska förankring. Vad gäller parkombinationen: kön-genus har 
den belysts och problematiserats i bland annat Kvinnovetenskaplig Tid
skrift under 90-talet och dessutom har Gothlin på ett koncist sätt samman
fattat de olika åsiktsinriktningarna i en skrift.14 Fortfarande råder emellertid 
ingen konsensus på området. En vanlig tolkning är att "kön" står för den 
biologiskt givna delen av identiteten medan "genus" är den socialt konstru-

13 Berge with Ve (2000). Holmgren & Widding (2000). 
14 Gothlin (1999). 
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erade. Denna innebördsskillnad är aktuell bland vissa teoretiker medan 
andra menar att det socialt konstruerade "genus" inryms i begreppet "kön". 
Den senare uppfattningen är framför allt utbredd bland nordiska forskare 
och följaktligen använder de enbart termen "kön". Åter andra menar att 
termen "genus" är täckande för såväl det sociala som det biologiskt förank
rade "könet". När det gäller utbildningsforskning med ge
nus/könsperspektiv så ligger fokus på det sociala könet.15 Så är fallet även 
för min del och det är framför allt följande könsteoretiker som varit av be
tydelse för min användning och tolkning av begreppen kön/genus. 

Sociologen Robert W Connell menar att genus omfattar individers socialt 
konstruerade karaktärer och identiteter. Genom medverkan i sociala prakti
ker införlivas inte bara mentala mönster och fantasier utan även kroppsliga 
upplevelser av t ex kraft och kapacitet, vilket är av betydelse för formning
en av identiteten och relationen till andra könet. Vanligtvis är genus organi
serat i en viss ordning där mannen är överordnad "..a historically con
structed pattern of power relations between men and women and 
definitions of femininity and masculinity" 16 men han håller inte för 
osannolikt att även andra relationer kan förekomma. Det sociala könet är 
enligt Connell inte bara något som rör identiteter utan också institutioner 
och historiska processer. Det handlar om hur sociala relationer organiseras 
där genus ingår. 

Judit Butler, filosof, betraktar genus i termer av en konstruktionsprocesss, 
"en fantasi som inforts och inskrivits på kroppars yta".17 Enligt henne ska
pas genus genom handlingar, åtbörder och iscensättningar som ständigt re
peteras och blir det vi upplever som identitet. Identiteten kan erfaras och 
kännas som enhetlig och sammanhållen men är egentligen något som stän
digt verkställs, en imitation som är i konstant tillblivelse och som inte före
gås av något prediskursivt subjekt. Detta synsätt att individen upprepar och 
imiterar kan förefalla deterministiskt men Butler menar att "felcitat" emel
lanåt inträffar som kan, om de införlivas med en repertoar av kända beteen
den, leda till förändring av sätt att vara. De styrande och dominerande dis
kurserna kommer ändå att verka begränsande på individernas 
handlingsmöjligheter eftersom de reglerar individens beteenden via före
bilder och hot om straff.18 

Beträffande relationen mellan kön och genus så hävdar Butler, att kön är 
lika kulturellt konstruerat som genus och därför skulle det räcka att använ
da begreppet genus eftersom det innefattar även den process som gäller 
formandet av det biologiska könet. 

15 Wernersson & Ve (1997). 
16 Connell (1987) s 98 f. Se vidare kap.3, "Teoretiska utgångspunkter". 
17 Butler (1997a) s 18, (1990) s 145. 
18 Butler (1990) s 139. 
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Könsteoretikern Bronwyn Davies delar Butlers uppfattning och markerar 
detta förhållande, dvs att inget är entydigt naturgivet, i sina texter genom 
att skriva ihop sex/gender alternativt enbart använda begreppet gender (ge
nus). Identiteten skapas och omskapas enligt Davies i de diskursiva prakti
kerna och genom de "berättelser", som de olika diskurserna bär på. I den 
processen sker också ett införlivande av könskategorier och de könsord
ningar som gäller i det aktuella samhället. 19 

Med stöd i de presenterade forskarnas synsätt har jag valt att se kön som en 
social konstruktion vilket innebär, att skolbarnens kön studeras i relation 
till de olika diskurser och diskursiva praktiker som genomkorsar skolans 
sociokulturella och pedagogiska miljöer där de befinner sig vid aktuell hi
storisk tid. Termen "kön" kommer att användas, enligt nordisk praxis, men 
i de fall där refererade forskare i sina egna texter använder uttrycket "ge
nus/gender" för det sociala könet och "kön" i betydelsen biologiskt kön 
kommerjag att använda deras terminologi. 

Identitet och subjektivitet 

Synen på identitet och identitetsutveckling har haft samband med frågor 
som gällt huruvida kön skall förklaras på strukturell eller individuell nivå. 
Under 1970-80 talen baserades skolforskningen vanligen på könsrollsteori. 
Teorin utgick från att vissa biologiska skillnader gällde mellan flickor och 
pojkar men huvudsakligen antogs kön läras in utifrån förväntningar på vad 
som var kvinnliga respektive manliga beteendemönster eller roller. 
Rollteorin utgick från att genus var en social konstruktion men teorin ut
sattes också för stark kritik.20 Dels för dess deterministiska grundsyn dels 
för att rollerna ansågs internaliserade på ett tämligen passivt sätt, men även 
för att den inte var tillräckligt sofistikerad för att förklara de komplexa och 
ofta motsägelsefulla sociala och psykologiska processer som är integrerade 
i flickors och pojkars identitetsarbete. Trots bristerna hade teorin emellertid 
ett värde då den gav begrepp som kunde förklara flick- och kvinnorollens 
underordnade positioner i samhället inklusive skolvärlden. 

Parallellt med denna inriktning har psykoanalytiska teorier, där individen 
sätts i centrum, utgjort förståelseram för barns identitetsutveckling. Enligt 
Chodorow ses t ex skillnaderna i flickors och pojkars personlighets
utveckling som effekter av relationen till och separationen från modern. 
Teorin går i korthet ut på att flickor ofta är överbeskyddade och genomlö
per en längre separation än pojkar något som bidrar till att de blir socialt 
beroende med försenad autonomi. Pojkar, å andra sidan, avskiljs mer ab

19 Davies (2000) s 54, not 1. 
20 Bl a av Davies (1989), Jones (1994), Connell (1987), (1995). 
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rupt från modern vilket leder till fixering vid ting och längtan efter säker
het. 21 Inom skolforskning har teorin t ex ansetts kunna förklara varför poj
kar hellre väljer "den säkra naturvetenskapen än mer flexibla humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnen" 22 liksom att flickor använder intimi
tetsstrategier och orienterar sig mot läraren medan pojkarna tillämpar makt
strategier och söker sig till varandra. 23 Även denna teori har kritiserats då 
den anses alltför deterministisk och dessutom ger osannolika förklaringar 
baserade på intelligens- och temperamentsskillnader mellan flickor och 
pojkar.24 

Under 1980-90-talen uppträder postmodernismen/poststrukturalismen25 och 
utmanar de etablerade teorierna som betraktar identitetsutvecklingen som 
fixerad eller stadiebunden och universellt giltig.26 Även särarts- och radi-
kalfeministers syn på Kvinnan som essentiellt feminin och radikalfeminis-
ternas oproblematiska syn på en enhetlig kvinnlig underordnad kategori 
ifrågasätts eftersom denna uppfattning indirekt legitimerar den ojämlika 
maktbalansen mellan könen. Istället tillför poststrukturalismen nya per
spektiv där identitetsutvecklingen uppfattas som något som dynamiskt for
mas via rådande diskurser i de sociala praktikerna.27 Det sociala könet ses 
som en berikande kvalité, komplext och mångfacetterat där möjligheter att 
utveckla många olika sätt att vara flicka eller pojke finns.28 

Davies, vars synsätt ligger till grund för denna avhandling, framhåller att 
det agerande subjektet är ett discursively constituted subject, a subject in 
process, a subject as verb.. " 29. Genom att benämna subjektet som ett verb 
understryker hon dess karaktär av föränderlighet. Implicit i denna beskriv
ning finns också en preferens för att använda begreppet subjektivitet istället 
för identitet. Subjektivitet ses som mer självverkande i jämförelse med 
identitetsbegreppet även om båda begreppen ofta används liktydigt.30 Ut

21 Chodorow (1995). 
22 Staberg (1992) s 32. 
23 Bjerrum, Nielsen & Larsen (1994). 
24 Staberg (1992): a.a s 33. 
25 Dessa termer används ofta likvärdigt av samhällsforskare. Lather (1990) refererad i Jones 
(1994) hävdar att "postmodern" avser de kulturella förändringarna i en postindustriell och post-
kolonial tidsepok, medan "poststrukturalistisk" avser hur dessa förändringar utvecklats inom 
vetenskaplig teori, s 32. För egen del nyttjar jag termen "poststrukturalistisk" i samma betydelse 
som Lather gör. 
26 T ex inom svensk förskola och grundskola: Homburger Erikson epigenetiska teori respektive 
Piagets kognitiva stadieteori. 
27 Fraser (1997). 
28 Bl a Davies (2000), Walkerdine (1990), Bjerrum, Nielsen & Davies (1997), Wernersson & Ve 
(1997). 
29 Davies (1997a) s 274. 
30 Davies (1994). Davies skiljer på begreppen identitet och subjektivitet. Hon menar att subjek
tivitetsbegreppet har den fördelen att det flyttar fokus från den humanistiska diskursens före
ställning om identiteten som enhetligt och icke-motsägelsefull till ett jag som utvecklas via våra 
skiftande, fragmentariska och motsägelsefulla erfarenheter och således förklarar att subjektivi
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ifrån detta perspektiv ser således poststrukturalister individen som en aktiv, 
agerande person (agent) som fortlöpande skapar och omskapar sitt kön i 
den sociala och kulturella praktiken. Genom att betrakta subjektivite-
ten/identiten som mångfacetterad och instabil så undergräver man även 
synsättet att kön behöver vara något antingen eller, dvs något maskulint 
eller feminint som tar sig uttryck på ett bestämt sätt. 

Feminism och poststrukturalism 

Utöver det problemområde som berörts ovan dvs förståelse och tolkning av 
könsbegreppen och identitetsutvecklingen, har könsforskare fokuserat frå
gor som gäller likhet och skillnad mellan flickor och pojkar, frågor som 
aktualiserades i och med att jämlikhetsmål infördes i skolans läroplaner på 
60-talet. Wernersson och Ve uppger, med referens till Sörensen, att olika 
paradigm har existerat mer eller mindre parallellt.31 Dels ett jämlik-
hetsbaserat paradigm som betonar likhet mellan könen men inte accepterar 
maskulinitet som norm, dels ett skillnadsbaserat paradigm som framhåller 
skillnad och där feminitet ses som accepterat ideal. Det post-
strukturalistiska synsättet överskrider dessa båda där komplexitet, mångfald 
och föränderlighet blir en fråga om utveckling av mångsidiga individuali-
teter. Det innebär således en problematisering av de enhetliga kategorierna 
"kvinna" och "man". 

Den här studien hör hemma inom det sist nämnda paradigmet och har ett 
feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Att genomföra ett feministiskt 
projekt utifrån poststrukturalistisk kunskapsteori kan emellertid te sig mot
sägelsefullt. Feministisk forskning utgår ju från att det rent generellt råder 
ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män i det patriarkala samhället 
och syftar till att förändra dessa villkor. Inom poststrukturalismen används 
å andra sidan dekonstruktion som metod för att visa på mångfald och kom
plexitet och följaktligen ifrågasätts även den typ av generella antaganden 
om maktrelationer som feminismen vilar på.32 Kritiker menar, att post
strukturalismen därmed paralyserar feministiskt politiskt agerande och 
dessutom att de gör forskningen uddlös.33 Davies hävdar däremot, att ana
lyser av könsdiskurser ger ny förståelse för hur vi positioneras i de diskur-

teten är mångfacetterad. Vår subjektivitet ses som en del av vår livshistoria, men, skriver hon, 
denna livserfarenhet är också påverkad av berättelser (storylines), diskurser och maktrelatio
ner.^ 3) Se även Walkerdine (1990). 
31 Wernersson & Ve (1997). Inom dessa tre paradigm verkade f.ö liberal-, radikal- respektive 
poststrukturella feminister. 
32 Angående dekonstruktion så menar Davies (1997b) att det är en metod som avslöjar tänkandet 
i binära kategorier som metafysiskt och "make visible the dependence of the persons inhabiting 
the ascendant categories on the existence of the subordinate category for their own privileged, 
unmarked location". (s 13) 
33 Winter, Jörgensen & Phillips (2001), Young (2000), Hartsock i Fraser (1997). 
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siva praktikerna vilket på sikt ger oss möjligheter att skapa nya diskurser 
och därmed förändra oss själva och våra liv.34 Liknande tankegångar fram
förs av Bjerrum, Nielsen och Rudberg35 då de förmodar att postmodernis
tisk forskning kan leda till att nya likheter, som inte har med kön att göra, 
kan uppdagas och som följd kanske "Barnet " som förenar "könets alla exi
stensformer•" återuppstår i skolan. 

Avhandlingens fortsatta disposition 

Avhandlingen består av olika delar som tillsammans omfattar 9 kapitel. 
Första delen ger en bakgrund till studien och upptar kapitel 1-2.1 kapitel 2 
redovisas internationell och nordisk könsforskning inom skolan, huvudsak
ligen genomförd under det sista decenniet och till stor del förankrad i soci-
alkonstruktivistisk teori. 
Den andra delen, dvs kapitel 3, behandlar de teoretiska utgångspunkterna 
inklusive analysredskap samt de preciserade frågeställningarna. I den tredje 
metoddelen, kapitel 4, beskrivs det empiriska förfarandet vid urval av sko
lor och uppläggning av studien liksom överväganden i samband med valet 
av metod samt analysförfarande vid bearbetning av datamaterialet. 
Därnäst följer resultatavsnittet där det empiriska materialet redovisas i fyra 
olika kapitel (5-8). I det första (kapitel 5) presenteras undersökningens två 
skolor och dess olika klasser inklusive medverkande lärare. I kapitel 6 be
skrivs de olika feminina och maskulina könsdiskurser som emanerat ur da
tamaterialet och som benämns "Elevtyper". Kapitlen 7-8 är de mest omfat
tande och innehåller var för sig resultat från etniskt homogena klasser 
respektive etniskt heterogena klasser. Dessa resultat utgörs av ett urval dis-
kursivt analyserade observationsprotokoll från lektioner samt rastsituatio-
ner från de enskilda klasserna. Intervjudata och annat material från elever 
och lärare utgör en integrerad del i denna analys. I slutet av redovisningen 
av varje klass följer ett sammanfattande reflekterande avsnitt. 
Den sista delen, kapitel 9, upptar en summering och tolkning av centrala 
resultat med stöd av de teoretiska analysverktygen samt reflektioner och 
slutkommentarer utifrån resultaten. 

34 Davies (1989), (2000). 
35 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1992), s 131. Även Strandell (2000) skriver om debatten i fråga. 

8 



Kapitel 2. Forskning om flickor och pojkar i skolan 

En genomgång av könsforskning på skolfaltet visar att de flesta studier är 
genomförda i anglosaxiska länder, i synnerhet sådan forskning som använ
der sig av feministiskt poststrukturalistiskt analysförfarande. I de nordiska 
länderna har detta vetenskapsteoretiska perspektiv tagit fart. först under 90-
talet vilket innebär att här finns jämförelsevis få studier med den inrikt
ningen. Ansenlig mängd forskning finns på områden som gäller skillnader 
mellan flickors och pojkars kognitiva förmågor, betyg och ämnesval i sko
lan och flera översikter på sådan forskning finns redovisade.36 Även om 
denna forskning kan vara relevant i detta sammanhang gör jag en avgräns-
ning till studier som mer snävt behandlar avhandlingens problemområde 
dvs sociala interaktioner i skolmiljön. 

Den åldersperiod (5/6-12/13 år) som är aktuell i föreliggande undersökning 
är förhållandevis svagt representerad i forskningsrapporter och av den an
ledningen presenterar jag även studier som uppmärksammar intillliggande 
åldrar, i några fall även till gymnasiets nivå, trots att denna forskning också 
berör pubertetsårens speciella problematik. Översikten upptar såväl inter
nationell som nordisk forskning där den senare samlats under egen rubrik 
med tanke på att utvecklingen inom samhälle och skola varit likartad i 
Skandinavien vilket gör skolförhållandena jämförbara. 
Inledningsvis presenteras några studier som fokuserar flickor och pojkar i 
tidiga skolår därefter är sammanställningen strukturerad utifrån dominanta 
teman inom mitt intressefalt nämligen; feminitet, maskulinitet,37 heterosex
ualitet samt etnicitet i relation till identitet. 

Internationell forskning 

En av de forskare som använt sig av poststrukturalistiska analysmetoder är 
Walkerdine.38 Hon har bl a dekonstruerat utvecklingspsykologins och den 
barncentrerade pedagogikens framställning av "Barnet" och menar att det 
barn som där framträder inte är något naturligt eller ens neutralt barn. I de 
barncentrerade diskurserna lyfts lek och experimenterande fram som ett 
utvecklande sätt att lära sig t ex matematik. Dessa idéer ersatte tidigare 
uppfattning där repetition, flit och träning värderades. I det perspektivet 
framstår enligt Walkerdine pojkars lekbetonade arbetssätt med bl a mate
matikuppgifter som det rätta medan flickors mer arbetssamma sätt ses som 

36 T ex Wernersson (1988), Wernersson & Ve (1997), Thorne (1997). 
37 Vid sökning av relevant forskning internationellt och i de nordiska länderna framkom fler 
studier som fokuserade maskulinitet än feminitet. Denna obalans avspeglar sig i viss mån i av
handlingens forskningsöversikt trots att jag strävat efter att fa båda könen likvärdigt represente
rade. 
38 Walkerdine (1990). 

9 



konformt och till och med begränsande. Walkerdine hävdar att pojkar 
framställs som kreativa, besvärliga och rationella medan flickor antas vara 
något motsatt, dvs de uppför sig väl, är goda och irrationella. Som illustra
tion till detta påstående nämner Walkerdine att det inte är ovanligt att flick
or som uppträder självsäkert och rationellt (och följer den maskulina dis
kursen) betraktas som snorkiga, alltför brådmogna och framåt av sin 
lärare.39 

Francis intervjuade och genomförde rollspel med elever i socialt och et
niskt blandade engelska primary schools40 i syfte att utröna flickors och 
pojkars könskonstruktioner. Rollspelen genomfördes i enkönade samt 
blandade könsgrupper och barnen fick utifrån givna alternativ välja och 
förhandla om yrkesroller. Inom flickgruppen utformade flickorna roller och 
intog positioner som präglades av den tillgängliga kvinnliga könsdiskursen 
bl a genom att uppträda demokratiskt och hjälpsamt - ett agerande som 
stärkte vissa flickors ställning. Flickor som gick in i högstatusroller gjorde 
det på ett seriöst eller skämtsamt sätt, i det senare fallet för att tona ner sin 
egen betydelse. Fantasier om våld gentemot det andra könet uttrycktes men 
framfördes inte i de samkönade grupperna. 
I pojkgruppema utvecklades en hierarkisk ordning med kamp om ledarrol
ler. Skämt och idéer om aggressiva handlingar var vanliga inslag. I köns-
blandade grupper dominerade pojkarna, delvis beroende på att flickorna 
gav efter för pojkarnas önskemål för att undvika bråk. Pojkarna skaffade 
sig starka positioner genom att marginalisera flickorna eller göra dem för-
lägna. I kampen om maktpositioner fanns motstånd men kraften i motstån
det var asymmetriskt fördelad i enlighet med den dominerande könsstruktu
ren. Makt framstod som något manligt, - flickorna ifrågasatte för övrigt 
sådana positioner för varandra men inte för pojkar. Förhållanden kopplade 
till ras, social klass eller att vara en populär kamrat påverkade också age
randet. Jämlikhetsdiskurser figurerade i barnens resonemang men förmådde 
inte i praktiken utmana de införlivade könsdiskurserna. Francis konstaterar 
att flickor och pojkar konstruerar sina kön i motsats till varandra enligt do
minanta könsmönster men även att andra diskurser var styrande för deras 
agerande.41 Även Davies finner bevis för att barn redan i tidiga skolår for
mat sina subjektiviteter i enlighet med tillgängliga könsdiskurser. Vid läs
ning av feminisiska sagor42 där personerna uppträder i motsatta könsroller 
blev det uppenbart att barnen varken i 4-årsåldern eller senare då de fyllt 8 

39 Walkerdine (1990) och (1997) s 168 ff. 
40 Eftersom huvuddelen av de forskningsstudier jag redovisar är genomförda i anglosaxiska 
länder med det engelska skolsystemet omfattande primary school (5-11) samt secondary school 
(11-16) har jag valt att behålla dessa stadieuttryck istället för motsvarande svenska, som inte är 
direkt likvärdiga. 
41 Francis (1997), (1998), (2000). 
421 dessa sagor har författaren låtit kvinnor/flickor inta hjälteroller och män/pojkar framstå som 
svaga och hjälpbehövande. 
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år var benägna att acceptera den omvända könsordningen och beteende
mönstren i berättelserna. Endast enstaka barn såg könsöverskridande bete
enden som möjliga för sagogestalterna eller för sig själva.43 

Att barn bevakar könsgränser har uppmärksammats i ett flertal studier. 
Thorne benämner företeelsen "borderwork" 44 medan Davies samt Connell 
talar om "category-maintenance" arbete: "The category-maintenance work 
is important to the people who are doing it, since it is through such mainte
nance work that they clarify their own social competence".45 Avsikten är 
således att upprätthålla könskategorin, "pojke" respektive "flicka", som en 
betydelsefull kategori inför den person som uppträder på ett sätt som hotar 
denna och för att klargöra sin egen sociala kompetens. Gränsarbetet är 
framför allt påtagligt hos barn i tidiga skolår och visar sig vanligen enligt 
Thorne i ritualiserade och stereotypa könsbeteenden där retanden, uteslut
ningar och sexuella trakasserier förekommer. Clark har gjort liknande iakt
tagelser i australiska skolor och menar att det beror på att pojkar och flickor 
i de lägsta klasserna ännu inte vet så mycket om varandra vilket gör att den 
snäva stereotypa kollektiva bilden av maskulinitet respektive feminitet styr 
deras ageranden och uppfattningar. 46 Francis uppmärksammar också feno
menet men likaså att de 11-12 åringar som ingick i hennes undersökning 
var mer nyanserade i sin könskategorisering. Hon tolkar detta som att de 
äldre barnen är mer klara över sin könsidentitet och därför inte behöver be
vaka gränserna lika hårt samt att de är mer medvetna om jämlikhetsdiskur
ser. 47 

Flickor och feminitet 

"As children learn the discursive practices of their society, they learn to 
position themselves correctly as male or female since that is what is 
required of them to have a recognisable identity within the existing social 
order. " 48 

"...female teachers and small girls are not unitary subjects uniquely posi
tioned, but produced as a nexus of subjectivities, in relations of power 
which are constantly shifting, rendering them at one moment powerful and 
at another powerless. " 49 

43 Davies & Banks (1995). 
44 Thorne (1993). Chap. 5. Hennes forskning har genomförts i USA. 
45 Davies (1989) s 29. 
46 Clark (1990). 
47 Francis (1998) s 78. 
48 Davies (1989) s 13. 
49 Walkerdine (1981) citerad i Jones (1994). 
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De båda citaten hämtade från Davies respektive Walkerdines texter marke
rar att flickor inte är passivt formade av sociala strukturer utan de "görs till 
subjekt" av och genom den sociala ordningen där de är såväl aktiva agenter 
som subjekt inom och emot denna ordning. Jones menar att, "flickor blir 
flickor ' genom det sociala spel av betydelser och sätt att vara och bete sig, 
som definierar dem som flickor' ".50 Flickor utvecklar sig således aktivt 
inom de diskurser de befinner sig i men samtidigt formar dessa deras möj
ligheter. 
Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv är det, enligt Jones, alltid problema
tiskt att tala om 'flickor' som en enhetlig kategori eftersom uttrycket har så 
skiftande innebörder. Att vara flicka i skolmiljön behöver inte vara det
samma som att vara flicka hemma eller på idrottsplanen utan feminitet kan 
se mycket olika ut i olika sammanhang.51 

Francis delar inte helt denna uppfattning utan hävdar att det i grunden en
dast finns en feminitet respektive en maskulinitet men att uttrycksformerna 
kan skifta beroende på kontexten. '7 argue/-/ that there is one (notional) 
masculinity and one (notional) femininity, constructed as oppositional to 
one another, and consequently shifting, but flexible, and incorporating 
contradiction (s 15) 52 

Det finns således enligt Francis basala dikotoma genuskaraktäristika som 
dock kan utformas olika eftersom strategierna vid könskonstruktionen kan 
variera hos och mellan enskilda individer vilket i sin tur leder till att kvinn
ligheten kan ta sig olika uttryck.53 

Med hänvisning till olika studier54 konstaterar hon, att barn intar polarise
rade könspositioner vilka benämns "sensible selfless (feminine) and silly 
selfish (masculine) positions".33 Även om innebörderna i dessa positione
ringar är kulturellt förankrade och konstruerade inom en speciell utbild
ningsdiskurs så menar Francis, att de motsvarar Connells beskrivna former 

50 Jones (1994) s 32. 
51 Connell (1987) hävdar att i ett större samhälleligt perspektiv har kvinnor inte samma möjlig-
heter som män att utveckla institutionella maktrelationer och inta positioner som är jämförbara 
med den hegemoniska maskuliniteten eftersom den sociala makten ligger i mäns händer. Även 
om det finns kvinnor som mer eller mindre gör motstånd i olika sammanhang så är det vanligare 
att kvinnor underordnar sig och anpassar sig till den manliga uppträdelseformen vilket är ett 
uttryck för den sk emfatiska feminiteten. s 183 ff 
52 Francis (2000). Hon hävdar att i västvärlden kännetecknas könen av alla eller några av följan
de attribut:"Masculine: Rationality, Strength, Aggression, Competition, Mind, Science, Activi
ty, Independence. Feminine: Emotion, Frailty, Care, Cooperation, Body, Nature/arts, Passivity, 
Dependence", (s 15) Jämför Kenway & Fitzclarence. Se not not 66. 
53 Francis (2000) a.a. 
54 Francis (1998), (2000), Walkerdine (1990) m fl. 
55 Francis (1998). Konkret innebär den feminina konstruktionen: "..maturity, obedience and 
neatness and the valued "sensible ' qualities, which naturally lead to 'selflessness - giving and 
facilitating" och denmaskulina konstruktionen: "..involves silly qualities of immaturity, messi-
ness and naughtiness, leading to 'selfishness '- taking and demanding, s 40. 
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av emfatisk feminitet respektive hegemonisk maskulinitet56 men överfört 
till primary school barn. 
Alla sätt att vara står således inte till förfogande för flickor utan såväl kön, 
klass som ras är avgörande för möjliga subjektspositioner. De sociala klas
sernas skilda fostransideologier bidrar enligt Walkerdine till att barn ut
vecklar skilda förhållningssätt till makt där arbetarklassbarn ges större 
möjlighet till opposition på grund av tydligare regler och starkare discipli-
nering än medelklassens mer emotionella och skuldbeläggande fostrans
modell.57 I en studie av senare datum finner Walkerdine att tonårsflickor 
från medelklassen valde ambitiösa studier och akademisk framgång i syfte 
att nå position som "rationellt borgeligt subjekt" medan arbetarklassflick
orna tog avstånd från detta och anpassade sig till en mer sexualiserad 
kvinnlig position som innebar ett behållande av en känd situation istället 
för att hoppas på studieframgång och ta klivet ut i en främmande och fient
lig värld.58 

I andra undersökningar omfattande yngre och äldre skolflickors intresse för 
popkultur och serietidningar framkommer också den sociala klasspositio
nens betydelse för flickors agerande. Att 6-åriga arbetarklassflickor uppträ
der vid "auditions", dansar, sjunger och agerar på ett, enligt vissa vuxen
diskurser, utmanande sexistiskt sätt tolkar Walkerdine som uttryck för 
deras drömmar om en mer glamorös tillvaro - inte någon önskan att vara 
erotiskt tillgängliga. Serietidningsläsandet ses likaså som ventil för flickor
nas inneboende begär och fantasier formade utifrån livssammanhanget. Här 
kan flickorna genom identifikation genomleva olika konflikter och uppleva 
potentiella lösningar samtidigt som nya drömmar eller önskningar föds. 
Ofta handlade drömmarna om att "få bli någon" dvs bli berömd eller sedd. 
Sådan drömmar var mer sällsynta hos medelklassflickor vilket Walkerdine 
sätter i samband med flickornas hemsituation där de redan var uppbackade 
och förberedda på lockande möjligheter.59 

Davies har fångat unga flickors syn på och upplevelse av att vara kvinna. 
Flickor vid några statliga australiska primary schools (i arbetar- och medel
klassområden) gav i olika grad uttryck för en radikalfeministisk uppfatt
ning. De betonade sin egen kvinnliga kompetens och ansåg sig ha samma 
möjligheter i utbildning och arbetsliv och menade sig inte vara beroende av 
pojkar/män. De var dock måna om att framstå som feminina dvs språket 
skulle vara vårdat, även kroppsspråket, de önskade var artiga, uppmärk
samma och känna kroppsligt välbefinnande vid val av kläder och aktivite-

56Se följande avsnitt samt "Teoretiska utgångspunkter" (Kap 3). 
57 Walkerdine (1989). 
58 Walkerdine, Lucey & Melody (1998). Jämför även Arnot, David, Weiner (1999) samt Grewin 
(2001). 
59 Walkerdine (1997). 
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ter. I framtidsvisionerna ingick att vara ekonomiskt oberoende, självständi
ga, attraktiva och ha egen familj. Flickorna från den mindre välbärgade 
skolan hade inte lika positiv bild av kvinnors möjligheter till framgång och 
säkerhet i samhället som kamraterna från den andra statliga skolan. Pri
vatskoleflickorna (medelklass) i sin tur uttalade idéer som liknade liberal
feminismens. De såg ingen skillnad i pojkars och flickors villkor. I kärleks
förhållanden var könen varandras motsats men ej i någon hierarkisk 
ordning. De kunde framställa sig som sköra och hjälplösa för att attrahera 
pojkar, men det var strategier de själva aktivt valde. Flickorna eftersträvade 
ett ultrafeminint utseende vad gällde kläder och andra könsmarkörer. Gene
rellt framstod dessa flickors feminina subjektiviteter inte som motsats till 
pojkars utan istället som olik pojkars och flickors från icke elitskolor. 
Flickorna från arbetar/medelklassområdena såg sig som mer lika pojkar i 
sitt sätt att vara eftersom de umgicks med dem på fritiden.60 

I två engelska skolor med medelklass respektive arbetarklasselever har Hey 
studerat tonårsflickors vänskapsgrupper. Hon fann att flickor utvecklade 
vänskapsband med såväl enskilda väninnor som olika flickgrupper och i 
dessa grupperingar förekom både inneslutningar och uteslutningar av 
andra. Dessa gränsdragningar följde klass- och rasgränser men även över
skridanden förekom. Inom flickgrupperna utvecklades subkulturer som av
speglade samhället i stort och här gavs feminiteten en klasspecifik inne
börd. Väninnerelationer och solidaritet utvecklades i motsättning till flickor 
som representerade andra sociala kulturyttringar. T ex ansåg arbetarflickor
na att medelklassflickorna var okvinnliga och dessa menade i sin tur att ar
betarflickorna överdrev sitt sätt att vara kvinnlig. Gentemot pojkar fram
stod flickornas vänskapsband som mer betydelsefulla än heterosexuella 
relationer.61 

En återkommande uppfattning i olika skolstudier62 är att flickor i allmänhet 
är mer samarbetsinriktade och mindre tävlingsinriktade än pojkar. Likaså 
att flickors samarbetsstil är mer konfliktfri.63 Enligt Quicke och Winter va
rierar dock flickors agerande beroende på skolkontexten. Forskarna inten
si vstuderade elevgrupper i samband med ett projekt som syftade till att trä
na gruppsamarbete i engelsk skola. Två högpresterande 13-åriga flickor 
fokuserades speciellt eftersom de gjorde motstånd mot samverkan med öv
riga kamrater. Flickornas avvisande attityd hade samband med att de i 
grupparbetet inte gavs möjlighet att inta positioner som högpresterande och 
arbeta efter den individualistiska ideologi som de själva liksom även sko

60 Davies (1993). 
61 Hey (1997). 
62 T ex Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991), Thorne (1993). 
63 Tolmie & Howe (1993). 
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lans ledning omfattade. Trots att flickorna hade väninnerelationer med 
andra flickor i klassen var de således inte villiga att göra avkall på den egna 
intellektuellt höga ambitionsnivån, som var en viktig del i deras identitet, 
för att fungera mer socialt och demokratiskt i gruppsammanhang.64 

Pojkar och maskulinitet 

Connell, som utgår från genusrelationer i västvärlden, menar att den sym
boliska maskulinitet som produceras i kulturen ligger till grund för den s.k 
hegemoniska maskuliniteten. Med hegemonisk maskulinitet avses "den 
konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade 
svaret på frågan om patriarkatets legitimitet" 65 eller med andra ord, det 
legitima och dominerande sättet att vara man på i den aktuella genusord-
ningen som i sin tur inbegriper ett visst mönster av könsrelationer. Denna 
form av maskulinitet är baserad på heterosexualitet.66 

Inte alla män lever upp till denna variant av maskulinitet vilket leder till att 
en hierarki skapas mellan män, där den hegemoniska maskuliniteten är 
överordnad den s k delaktiga respektive den underordnade maskuliniteten. 
Till den senare hör t ex homosexuella som förknippas med symbolisk fe-
minitet och som följd av detta utsätts för kränkningar.67 

Att mer exakt definiera maskulinitet har visat sig svårt eftersom uttrycks
formerna varierar med tidsperiod och samhälleliga förhållanden inklusive 
ras och klass.68 Det är därför viktigare enligt Connell att se hur individer 
konstruerar sitt kön: 

Rather than attempting to define masculinity as an object (a natural char
acter type, a behavioural average, a norm), we need to focus on the proc
esses and relationships trough which men and women conduct gendered 
lives.69 

Vissa könsforskare talar om maskuliniteter och feminiteter i pluralis för att 
markera de olika och individuella sätt på vilket människor konstruerar sina 

64 Quicke & Winter (1995). 
65 Connell (1996) s 101. 
66 Kenway & Fitzclarence (1997) hävdar att i vår tidsålder rör sig denna manlighet om; fysisk 
styrka, äventyrlighet, emotionell neutralitet, säkerhet, kontroll, självförtroende, individualitet, 
tävlingsinriktning, instrumentella färdigheter, kunskap om samhället, disciplin, logik, objekti
vitet och rationalitet. Den tar avstånd från fysisk svaghet, privat kunskap, kreativitet, känslor, 
beroende, subjektivitet, irrationalitet, samverkan, empati, medlidande och omvårdande beteen
den - dvs den distanserar sig från det feminina och betraktar det feminina som underlägset. Ut
ifrån denna repertoar väljs, och utformas beteenden på individuella sätt, tex kan dominans gent
emot andra män eller kvinnor ta sig olika uttryck. 
67 Connell (1987) s 183 ff. 
68 Jordan (1995), Skelton (1996). 
69 Connell (1995) s 71. 
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kön.70 T ex beskriver Connell "the Bloods" som sportiga, tuffa tonårspojkar 
som hävdade sin överlägsenhet gentemot pluggisarna "Cyrils" i australiska 
privatskolor samt motsvarande former "Cool guys", "Swats" och "Wimps" 
i en landsbygdsskola. Willis engelska arbetarklasspojkar skiljde på "Lads" 
och "Ear' oies" där de förra markerade sin ställning genom att bryta mot 
skolans reglementen och de senare, skolanpassade, sågs som underlägsna 
och värda att förlöjliga.71 Renold i sin tur urskiljer fem grupper pojkar (10-
11 år) som omfattar ett antal variationer på maskulina positioneringar på en 
skala gällande olika grader av heterosexualitet där ena ytterligheten, 
"Tough guys", hävdar den hegemoniska maskuliniteten genom slagsmål, 
sport och relationer med flickor. Den andra,"Goody-goodies", utgörs av 
marginaliserade pojkar med feminint laddade öknamn i olika grad.72 

Den hegemoniska maskulinitet som t ex "the Bloods", "Cool guys", "the 
Lads" uttrycker har inslag av makt och våld för att markera dominans men, 
enligt Connell, är det inte ett självklart förhållande även om det ligger nära. 
Just dessa tonårspojkar, som representerar huvudsakligen arbetarklass, kon
struerar sin maskulinitet i protest mot skolans auktoritet och som följd där
av även mot de skolanpassade pojkar som finner sig i skolsystemet.73 Con
nell kartlägger även hur andra pojkar (med blandad klasstillhörighet) 
formar sin manlighet genom att smidigt och anpassligt följa teoretiska stu
dievägar medan andra trasslar sig fram i livet och omkonstruerar sin mas
kulinitet i relation till olika livssituationer. Sammanfattningsvis konstaterar 
han att skolans dolda läroplan i form av bl a myndighets-utövande, nivå
gruppering med misslyckanden som följd skapar grogrund för arbetarklass
pojkar att känna sig alienerade och hävda sig genom dominanta och stridiga 
maskuliniteter.74 

I en forskningsgenomgång och analys av utveckling inom samhälle och 
utbildning i England under 1980 och -90 tal av Arnot et al.75 framkommer 
samband med äldre tonårspojkars förändrade maskuliniteter. Bristen på 
manuellt industriarbete och lärlingsutbildning har drabbat framför allt ar
betarpojkar som blivit arbetslösa. Den traditionella maskuliniteten som 
bygger på att vara familjeförsörjare, make och far har därmed urholkats 
vilket ynglingarna kompenserar genom att hävda andra källor till makt, 

70 Connell (1989), Willis (1977), Mac an Ghaill (1994a), Sewell,1998, (refererad i Francis, 
2000, s 14) listar olika typer av maskuliniteter som de iakttagit i secondary school och Renold 
(1999) urskiljer olika former på primary school nivå. 
71 Willis (1977). 
72 Renold (2000a,b). Se även följande avsnitt:"Flickors och Pojkars sexualitet och heterosexua-
litet". 
73 Jämför Kehily och Nayak (1997), England. 
74 Connell (1989). Enligt Connell är uppväxtvillkor, arbetsliv och sexuella relationer i vuxenli
vet (mer än skolan) av avgörande betydelsen för maskulinitetsutformningen. 
75 Arnot, David, Weiner (1999) Chap. 8. 
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nämligen "fighting, football and fucking"16 dvs en hypermaskulinitet med 
överdriven heterosexualitet, en könsmakt som också fungerar som 
klassidentitet. 
Skolans förändring i enlighet med marknadsekonomiska principer och lära
res oftast oklara förhållningssätt till eleverna som följd av detta har även 
bidragit till att mindre studiemotiverade pojkar uppträder som "cool guys" 
och utmanar skolan. 
Forskarna pekar också på att uppkomsten av nya yrkesområden77och nya 
utbildningar har bidragit till att nya värden inom den hegemoniska masku
liniteten utvecklats t ex individualism, självsäkerhet, tävlingsmenta-litet, 
instrumenteli skicklighet, disciplin, rationalitet och äventyrlighet. Två 
grupper pojkar, ej klasspecifika, urskiljs i den framväxande kulturen, dels 
"akademikerna" som värderar hårt arbete dels "entreprenörerna" vars mas
kulinitet kännetecknas bl a av instrumentalism, planering och karriärism. 

Skelton har i en engelsk primary school uppmärksammat lokalsamhällets 
inverkan på barns könskonstruktioner. Miserabla sociala förhållanden med 
bl a arbetslöshet, våld och kriminalitet, även riktad mot skolan, ledde till att 
lärare, manliga såväl som kvinnliga, tillämpade strategier som försvar, 
kontroll och övervakning gentemot alla elever utan urskiljning, för att kun
na hantera olika situationer. Skolans pojkar reagerade med fysiskt våld och 
utmanande aggressivitet vilket forskaren sätter i relation till den hotfulla 
miljön i stort.78 

Att skolan har strategisk betydelse för könskonstruktionen finner Reay vid 
arbete med primary school pojkars sexualiserade stereotypier samt hierar
kiska och konfliktladdade kamratinteraktioner. Hon lyckas nämligen i ett 
aktionsforskningsprojekt med pojkgrupper bryta destruktiva kamratrelatio
ner varvid pojkarna blev medvetna om andra sätt att konstruera manlighe
ten.79 

I Australien har Jordan studerat pojkar i de lägre skolåldrarna och tolkar 
agerandet hos "the fighting boys" mer som en allmän opposition mot skol
systemet krav på ansvar och rationalitet, en ideologi hämtad från näringsli
vet, än som en specifik reaktion mot lärare.80 Davies ser däremot pojkars 
benägenhet att revoltera mot lärare, i synnerhet äldre kvinnliga lärare som 

76 Arnot m fl (1999), s 144. 
77 Som informationsteknik, konsultverksamhet, management. 
78 Skelton (1996). Även Connolly har studerat könskonstruktioner i multikulturella elevgrupper, 
(australiska primary school) sedda i relation till skola och lokalsamhälle och finner liknande 
samband som Skelton. 
79 Reay (1991). Hennes forskning är genomförd i engelska skolor. 
80 Jordan (1995). Hon benämner de aggressiva och uppmärksamhetskrävande pojkarna för "the 
fighting boys". 
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protester mot det alltför snälla och goda som kvinnligheten representerar i 
pojkarnas ögon.81 

Maskulinitet och kropp 

Connell hävdar att den fysiska upplevelsen av manlighet är vital och inbe
griper hela kroppsbilden med utseende, funktioner och olika kapaciteter. 
Kombination av kraft och skicklighet som finns i såväl fysiska lagsporter 
som i individuella sporter är känslomässigt starka upplevelser för unga poj
kar och för de flesta blir sportutövandet en modell för kroppsligt agerande 
som har betydelse långt ut över någon specifik sport.82 Den typen av skick
lighet och mod blir ett medel att bedöma den egna graden av maskulinitet 
och pojkar som ägnar sig åt sport införlivar och förkroppsligar på det sättet 
förmågor som styrka och fysiska färdigheter med sin identitet.83 Skolans 
gymnastikundervisning kan även förstärka den mediala bilden av den täv-
lingsinriktade, muskulösa och fysiskt skickliga pojken. I Wrights kartlägg
ning av könsdiskurser (symboliskt och praktiskt) i ämnet gymnastik fram
kom att prestationskraven och förväntningarna framför allt inriktades på 
pojkar samtidigt som de stimulerades att ta egna initiativ och träna sin fy
siska förmåga till skillnad från flickorna som inte erhöll samma stöd.84 

Kroppsinskriptionen gäller även kroppshållning och rörelsemönster. Davies 
nämner som exempel, med referens till Haug, att pojkar far ha en naturlig 
sittstil med benen isär där de ser självsäkra och dominanta ut medan flickor 
får lära sig att sitta med benen ihop i en undergiven ställning. Young som 
granskat kaststilar konstaterar att flickor och pojkar utvecklar olika rörel
semönster där pojkar utnyttjar kroppens hela kraft mer än flickor.85 Hur vi 
håller kroppen och tolkar detta beror således på vilket kön som inskrivits 
och vad som anses passande inom ramen för det kön man anser sig ha.86 

Enligt Connell betyder denna maskulina kroppsliga upplevelse av styrka att 
män känner sig överlägsna kvinnor liksom andra grupper av män som ses 
som svaga i olika bemärkelser.87 

Davies och Banks finner samma starka intresse för kroppen och dess här
dande hos primary school pojkar: "many of the boys/--/were obsessed with 
their bodies and with hardening them and making them powerful". 88 Iakt
tagelserna ligger till grund för forskarnas föreställning om att pojkar strävar 
efter den hegemoniska maskuliniteten genom att först lära sig behärska och 

81 Davies (1993). 
82 Connell (1996) s 84 f. 
83 Fagrell (2000). 
84 Wright (1995), gäller australiska skolor. 
85 Young (2000). USA. 
86 Davies (1989), (1993) s 91. Liknande tankar framförs av Clark (1990), Thorne (1993), Fagrell 
(2000), Connell (1995), Wright (1995). 
87 Connell (1996) a.a. Även Cooper, Allard (1998). 
88 Davies (1993) s 96, Connolly (1998). 
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kontrollera sin kropp och finns inte de fysiska förutsättningarna så kom
penseras detta genom intellektuella prestationer. 
Även Davies och Banks framhåller att pojkar skaffar sig överordnade posi
tioner för att ha kontroll över flickor/kvinnor men också för att ha kontroll 
över materiella värden i form av land och egendomar såsom kraftfulla ma
skiner. Likaså ingår behärskandet av känslor och att hålla inne med smärta. 
Plåster, smutsiga och trasiga kläder kan därför för yngre pojkar vara attrak
tiva symboler för tuffhet och umbäranden som utståtts men inte fatt verba-
-i • 89 liseras. 
Inte alla pojkar utvecklar hegemonisk maskulinitet utan subjektiviteter som 
snarare står i mer eller mindre opposition till denna form av manlighet. I 
skilda forskningsrapporter framkommer att pojkar, som accepterar och till 
och med hyllar den överordnade manligheten, också iscensätter drag som 
betecknas som feminina. De kombinerar maskulint med feminint utan att se 
till vare sig dikotomi eller hierarki.90 

Flickors och pojkars sexualitet 

Sexualiteten ingår som viktig del i identiteten. Butler menar att genus ru
tinmässigt formas genom en heterosexuell matris där heterosexualiteten 
förutsätts ligga bakom uttrycken "the real forms of masculinity and femini
nity".91 Heterosexualitet blir således norm för hur sexualiteten skall utfor
mas och denna norm utsätter ungdomar för trycket att disciplinera sig själ
va och sina kroppar i konventionella uttrycksformer för maskulinitet och 
feminitet. 92 Sedan forskare började utforska skolan som en social och kul
turell arena där flickor och pojkar utvecklar sina identiteter har studierna 
huvudsakligen fokuserat tonåringars sexualiteter men några har också om
fattat yngre barn, genomförda vid engelska primary schools.93 

I den tidigare nämnda studien av Renold fokuserades 10-11 åringars kon
struktion av köns- och sexuella identiteter. Hon finner i likhet med andra 
forskare94 att barns subjektiviteter i samtliga fall bygger på heterosexuella 
antaganden. Att vara en "normal" flicka och pojke innebär att vara en hete
rosexuell flicka och pojke. Renold identifierar följande fem feminina posi
tioner bland flickorna: "Girli-girl", "top-girl", "tomboy", "mis(s)fits" and 
"squares". Majoriteten positionerade sig via heterosexuella diskurser och 
för flickor som intagit den mest feminina positionen var intresset för allt 
feminint inklusive utseendet med kroppsideal, mode, smink mm påfallande 

89 Davies (1989a), Thorne (1993), Connolly (1998). 
90 Davies (1989), (1993), Thorne (1993), Clark (1990), Connolly (1998), Francis (1998). 
91 Butler (1993) s 238. 
92 Renold (1999) s 126. 
93 Studier på åldrarna 15-16 och äldre har genomförts av, bl a Willis (1977), Mac an Ghaill 
(1994), Kehily & Nayak (1997) i England samt Connell (1989) i Australien. 
94 Epstein & Johnson (1998), Connolly (1998). 
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liksom vikten av att ha en pojkvän eller ha romantiska fantasier om pojkar. 
Renold tolkar detta som att flickorna internaliserat "the male gaze" efter
som feminiteten skapats av normativa standards av att vara heterosexuellt 
attraktiva och åtråvärda. De som inte anpassade sig till den feminina hete
rosexuella diskursen positionerades av andra flickor som annorlunda och de 
blev föremål för förlöjliganden och uteslutningar. Många flickor upplevde 
sig också ha makt då de själva kunde bestämma om sitt utseende och t ex 
vara sexigt klädda.95 

Flickor som uppehöll "Top-girl" positionen eftersträvade mer inflytelserika 
manliga positioner, vilket skedde via deltagande i fotboll och framhållande 
av jämlikhetsdiskurser - samtidigt som de hade stöd från kamratgruppen. 
"Tomboys" (pojkflickor) däremot erhöll inget kamratstöd då de intog sub
jektspositioner inom ramen för manliga diskurser vilket medförde att de 
hade svårt att behålla den ställningen och de kom därför successivt att om-
positionera sig i enlighet med heterosexuella mönster. "Mis(s)fits" innebar 
en position där flickorna varken hävdade sig intellektuellt eller gjorde sig 
gällande beträffande mode och feminint beteende. Deras feminitet var där
för skör men kunde uppehållas genom heterosexuella fantasier och att vara 
budbärare mellan kamrater för att på det sättet bli delaktig i den heterosex
uella kulturen. 
Dessa fyra positioner var inte klassbundna medan däremot "the Squares" 
enbart uppehölls av högpresterande medelklassflickor. Flickor som intagit 
denna position avvisade heterosexuella diskurser och betraktade andra 
flickor som omogna. 

Bland pojkarna identifierades fem olika maskulina subjektpositioner: 
"tough-guy", "footballer", "boyfriend", "professional boyfriend" och kom
binationer av "geek, gay och goody-goody" och oavsett klasstillhörighet 
var samtliga (utom den sist nämnda) producerade via diskurser om hege-
monisk maskulinitet och heterosexualitet. Pojkarna nyttjade två kanaler för 
att definiera sin maskulinitet, dels via fotboll dels via flickvän, ofta båda 
samtidigt. Den heterosexuella identifikationen visade sig också i heterosex
uella fantasier och agerande i enlighet med homofobiska och misogyniska 
diskurser, ofta offentligt - sannolikt, enligt Renold, för att säkra sin mas
kulinitet inför kamrater och stärka den maskulina heterosexuella överord
ningen. Homofobiska kommentarer riktades även mot närgångna och/eller 
maskulint otydliga pojkar dvs pojkar som inte var intresserade av vare sig 
flickor eller sport.96 Resultaten samstämmer med andra engelska studier 

95 Jämför Walkerdine (1997). 
96 Renold (1999), (2000a), (2000 b). 
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t ex Connollys, omfattande 5-6 åriga arbetarklasspojkar, liksom Epstein 
och Johnsons forskning som inkluderade äldre pojkar.97 

Dixon rapporterar om 11-åriga pojkar i engelsk skola som under lektionstid 
med olika tillbehör imiterade sexuella handlingar. Hon ser pojkarnas age
rande inte bara som uttryck för manlig sexualitet med drömmar, önskningar 
och ängslan där kroppen kommer att symbolisera makt utan att det lika 
mycket handlar om våld och auktoritet i vidare bemärkelse.98 Även 
Connolly99 tar fasta på sådana förklaringar. Sexualiteten som den rent fy
siskt uttrycks av förskolepojkarna i hans studie i kombination med fysisk 
och verbal aggressivitet är kopplade till ett bredare komplex av sociala pro
cesser i barnens omgivning.100 

En intervjustudie av Wang med asiatiska och vita medelklasstonåringar i 
USA visar att både pojkar och flickor bekräftar den hegemoniska maskuli
nitetens olika uttryck och ordning genom sina attityder och ageranden. 
Flickor ser ned på "gays" och söker heterosexuella pojkvänner, även sexis-
tiska "bad boys" som inte respekterar dem. Detta trots att den ideala pojken 
beskrivs med ord som "känslig", "ärlig", "humoristisk" där personlighet 
mer än fysiska egenskaper värderas.101 Denna ambivalenta hållning tolkar 
Wang som att flickorna själva är osäkra på om de vill utmana den domi
nanta manligheten vilket i så fall skulle påverka deras egen könskonstruk
tion.102 

Heterosexuella trakasserier, homofobi 

Sexuella trakasserier kan utgöra inslag i sk "category maintenance" arbete 
då flickor och pojkar utmejslar sina könsidentiteter i motsats till varandra 
vilket kan yttra sig på olika sätt. Situationerna kan omfatta såväl lek som 
allvar och i allmänhet är starka känslor involverade. Thorne nämner bl a 
jaga-varandra lekar med inslag av romantiska/sexuella betydelser, retande, 

97 Connolly (1998), Epstein & Johnson (1998). 
98 Dixon (1997). Dixon preciserar beskrivningen och menar att agerandet ligger till grund för 
mäns revirbevakning gentemot kvinnor på områden som: arbetsmarknad, löner, ekonomi och 
utrymme. Connell (1996) s 87 ff benämner denna typ av handlingar "kroppsreflekterande prak
tik" där upplevelsen av kroppen som objekt och handlande organ insatt i ett socialt sammanhang 
skänker betydelse till identiteten. 
99 Connolly (1995),(1998). Se följande avsnitt "Könskonstruktion i mångetniska skolor". 
100 Som nämnts ovan analyserar Arnot et al (1999) förhållandena på liknande sätt beträffande 
äldre pojkar och unga män. Forskarna anser att skolan måste uppmärksamma sexualitet, även 
homosexualitet utifrån sådana förklaringsmodeller och inte bara se dessa yttringar som avvikan
de beteenden isynnerhet som skolan utgör en arena där maskuliniteter och identiteter konstrue
ras. 
101 Epstein (1998) redovisar liknande inställning hos elever vid engelska primaryschools. 
102 Wang (2000). 
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aggressioner, förlöjliganden och intrång i varandras könsuppdelade lek lik
som skvaller och klaganden inför vuxna.103 

Att barn redan i förskoleåldern införlivat könsmaktordningar ger Walkerdi-
ne ett exempel på. Hon beskriver hur maktbalansen mellan lärare och elev 
förskjuts då en självsäker förskollärare i en konflikt med ett par 4-åriga 
pojkar möts av deras sexistiska förolämpningar vilket positionerar henne 
som ett könsobjekt inom en manlig könsdiskurs.104 Fastän pojkarna är så 
unga förmår de således utnyttja sitt "manliga överläge" gentemot en erfaren 
lärarinna. 
Renold, liksom Clark, fann i sina skilda studier att 11-åriga pojkars sexu
ella trakasserier av flickor tog sig uttryck i kommentarer som "hora", 
"häxa" m fl och svordomar.105 Ibland förmedlades det nedsättande budska
pet i form av humoristiska uttalanden. Enligt Kehily och Nayark tycks hu
mor vara ett sätt att konstituera och konsolidera den maskulina identiten 
och den uttrycks ofta i form av förnedrande practical jokes, historier, 
"slänga käft" eller förolämpningar gentemot varandra. Humorn kan också 
användas för att ge uttryck för motsättningar som har med klass eller aukto-
riteter att göra liksom att upphålla könsanpassningen. Det är inte ovanligt 
att pojkar sinsemellan har verbala "förolämpningsturneringar" av sexuell 
karaktär där deras mödrar, systrar eller flickvänner skymfas. Forskarna tol
kar detta som pojkars sätt att visa varandras sårbarhet samtidigt som det är 
en maktdemonstration av den dominanta maskuliniteten.106 

Homofobi kan ligga bakom pojkars trakasserier mot varandra. I försök att 
distansera sig från feminitet och konfirmera den egna maskuliniteten an
klagar pojkar andra pojkar för homosexualitet.107 Här har det visat sig att 
svarta pojkar är mer utsatta än vita.108 Fysiskt sexuellt våld från pojkar 
gentemot flickor förekommer alltifrån lägsta skolklasser och uppåt.109 Re
nold fann att misogyniska diskurser som går ut på att förnedra och sexuellt 
objektifiera flickor ofta tillämpades av pojkar som hade svårigheter att lo
kalisera sig själva inom den heterosexuella diskursen. Andra samband var 
att pojkar försökte positionera sig inom maskulint tuffa och sportiga dis
kurser eller att de hade behov av att avskilja sig från och underordna sig det 
feminina speciellt om flickorna var fysiskt större än de själva, dvs uttryck 
för en maktdemonstration.110 Flickor reagerar ofta med att hålla tyst på 
grund av den genanta situationen, rädsla för konflikt eller för att inte bli 

103 Thome (1993). 
104 Walkerdine (1997). 
105 Renold (2000), Clark (1990). 
106 Kehily & Nayak (1997). 
107 Arnot et al (1999). 
108 Connolly(1998). 
109 Connolly (1998), Mac an Ghaill (1994a,b), Clark (1990). 
110 Renold (2000), Fagrell (2000). 
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tagen på allvar av en vuxen. Ett förhållande som även Skelton uppmärk
sammat nämligen att lärare tenderade att ignorera incidenter där yngre poj
kar förolämpade flickor vilket de benämnde "routine naughtiness".in 

Thorne112 liksom Duncan113 rapporterar emellertid om flickor som gör mot
stånd genom att agera självsäkert, fysiskt gå till angrepp, reta eller förlöjli
ga feminina pojkar t ex genom att dra ner deras byxor eller som i Connollys 
studie114 inte inbjuda sådana pojkar till pojk-flickväns lekar. Dessa beteen
den utmanar enligt Duncan stereotypa uppfattningar om flickor som passi
va sexuella varelser och att flickor kan överträda konventionella heterosex
uella beteenden. 

Könskonstruktion i mångetniska skolor 

Connolly har studerat inverkan av rasism på 5-6 åriga elevers utveckling av 
identitet i multikulturell engelsk skola och därmed beaktat tre sociala kon
texters betydelse for barnens könskonstruktioner. De tre fälten utgjordes av 
a) det omgivande lokalsamhället med dess etniska segregering, rasism och 
socioekonomiska problematik b) skolmiljön innefattande skolorganisation, 
lärarattityder, pedagogik mm c) barnens interaktioner och kamratgrupper i 
skolan. Vid analysen framkom att barnens erfarenheter, förankrade i de oli
ka kontexterna influerade deras sätt att uppfatta och interagera med den so
ciala omvärlden och den egna könskonstruktionen.115 Samhällets domine
rande könsdiskurser införlivades och bearbetades i enkönade lekar 
karaktäriserade av antingen feminint (t ex rim-klapplekar) eller maskulint (t 
ex fotboll) innehåll liksom i heterosexuellt färgade (jaga-pussa-reta var
andra) lekar. Rasistiska diskurser förmedlade av lärare och förstärkta i 
kamratinteraktionerna bidrog till att bam med afrokaribiskt respektive syd-
asiatiskt ursprung var olika attraktiva i kamratlekarna. Inbjudan till fot
bollsspel gick främst till svarta pojkar på grund av deras rykte som hårdföra 
och duktiga i sport medan asiatiska pojkar uteslöts då de ansågs fysiskt 
svaga och feminina. 

Vissa elever anpassade sig men de gjorde också motstånd, med individuella 
strategier, oberoende av ras- eller könsdiskurser. En grupp afrokaribiska 
pojkar konstruerade med influens från omgivande lokalsamhälle sina mas-
kuliniteter som "street-wise" innefattande fysisk styrka, aggressivitet och 
kännedom om vuxenvärlden. Connolly drar slutsatsen att redan 5-6 åringar 
besitter social kompetens och förmår reflektera över och agera strategiskt i 

111 Skelton (1997). Även Clark (1990), Dixon (1990) och Renold (1999). 
112 Thorne (1993). 
113 Duncan (1999) referens i Renold (2000a). 
1,4 Connolly (1998). 
115 Jämför Skelton (1996). 
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relation till den sociala omgivningen.116 Sätten på vilket de enskilda barnen 
konstituerar sin identiteter är inte generaliserbara men pekar mer på att 
även yngre barn använder olika strategier i sina sociala interaktioner och att 
dessa strategier är betingade av ras-, köns-, klasstillhörighet och ålder och 
får sin näring ur det omgivande sociala sammanhanget.117 

Andra studier omfattande tonårspojkar beskriver liknande mönster. Mac an 
Ghaill visar att komplexa samband råder mellan klass, ras och sexualitet. 
Två pojkgrupper studerades, en grupp högpresterande, skolanpassade asia
tiska elever och en grupp lågpresterande, bråkiga afro-karibiska elever. 
Alla pojkar motsatte sig skolans rasistiska struktur och ideologi men på oli
ka sätt. De afirokaribiska pojkarna protesterade öppet och tydligt mot för
hållandena medan de asiatiska pojkarnas reaktioner inte märktes av lärarna. 
Lärarna upplevde ungdomarna som problematiska och såg inte eller ville av 
personliga skäl inte se reaktionerna som motstånd mot rådande värderingar. 
Mac an Ghaill menar att ungdomarnas beteenden inte kan förklaras som 
psykologiska beteendeavvikelser, generations- eller kulturkonflikter utan 

1  I O  

att det rör sig om deras klasspositioner och rasism. 

Epstein har studerat primary school elever under raster och funnit att deras 
agerande är relaterat till kön, sexualitet, etnicitet och nationell tillhörighet. 
Äldre pojkar dominerar lekytan med lagsport medan flickor, yngre samt 
mindre maskulina pojkar hänvisas till utkanterna av skolgården. Fotbolls
intresset, även markerat med kläddetaljer, förenar pojkar av olika nationa
litet och etnicitet men vid konflikter bryts mönstret och den etniska tillhö
righeten blir viktigare än lagsamhörighet. Slagsmål och teoretiska och 
praktiska färdigheter i fotbollsspel markerar maskulinitet hos alla pojkar 
oavsett bakgrund. Rasism förekommer men även en liberal diskurs som ger 
pojkarna möjlighet att utforma mindre rigida och fientliga nationella eller 
etniska identiteter. 
Flickorna uttrycker kön och etnicitet genom samtal bland annat om pojkar 
och kläder. Genom att variera språk och klädstilar beroende på aktuell kam
ratgrupp framställer de sig själva på olika sätt vid skilda tillfallen och de 
har en bred repertoar av beteenden för att uttrycka sina identiteter. Trots 
flickornas språkligt-sociala flexiblitet och etniska smidighet så är de margi-
naliserade och tidvis sexuellt trakasserade. Detta drabbar även pojkar som 
inte följer den maskulina könsdiskursen. Epstein drar slutsatsen att den 
maktposition på skolgården, centrerad till fotboll, som de äldre pojkarna 
tillskansat sig innebär en begränsning av situationer som ger dem möjlig

116 Även Connolly (1995), (1997). 
117 Connolly (1998). 
118 Mac an Ghaill (1994). 
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heter att utveckla mångfacetterade identiteter innefattande kön, etnicitet 
och nationalitet.119 

Att tillhöra skolans minoritets- eller majoritetskultur är av betydelse för 
barns könskonstruktioner enligt Buckingham. Han finner att svarta barn i 
en ytterområdesskola där de utgör en minoritet inte vill framstå som olik de 
vita barnen utan positionerar sig diskursivt som dessa för att inte dra upp
märksamhet till skillnaderna. I en innerstadsskola med majoritet svarta barn 
visar barnen sig däremot angelägna om att framhålla sin svarta identitet.120 

Reay studerade gruppdynamiken i en multikulturell skolklass med 7-
åringar utifrån ett könsperspektiv med beaktande av klass och ras. Förelag
da en teknisk konstruktionsuppgift finner hon att flickors grupparbete i hu
vudsak kännetecknas av jämlika och demokratiska arbetsprocesser. I köns-
blandade grupper däremot marginaliseras etniska arbetarflickor, trots 
kompetens, medan vissa medelklassflickor hävdar sig väl mot pojkarna. 
Vid fria val av arbetskamrater väljer flickor och pojkar från samma etniska 
minori tetesgrupp varandra medan övriga elevers preferenser styrs av 
könstillhörighet. Flickorna arbetar bäst då de erhåller feed-back från läraren 
medan pojkgrupperna och könsblandade grupper är mer självständiga och 
sällan önskar hjälp. Prat om sociala relationer upptar flickornas arbetstid 
och bestraffas av läraren medan pojkar som ägnar sig åt att skapa hierarkier 
undgår reprimander. Prestationsmässigt är pojkarna sämre än flickorna men 
deras resultat övervärderas likafullt av flickorna liksom av dem själva via 
bortförklaringar.121 

Vid studium av kamratkulturer relaterat till kön, etnicitet och socioekono-
misk klass i en australisk skola framkommer att de 7-åriga eleverna väljer 
såväl arbetskamrater som lekkamrater utifrån kön medan etnicitet och 
klasstillhörighet inte utgör några gränser för kamratskap. Snarare förekom 
många tvärkulturella vänskapsband speciellt bland flickorna.122 

Troyna och Hatcher kartlägger rasism och dess yttringar i tre primary scho
ols med majoriteten vita barn i syfte att få insikter för pedagogiskt hand
lande. De konstaterar att rasism ingår i barnkulturen och yttrar sig vanligen 
i form av retande. Barn införlivar emellertid inte rasistiska idéer på ett pas
sivt sätt utan det sker i interaktioner i sociala situationer och får betydelser i 
den mån dessa ger förståelse för den konkreta världen som de är en del av. 
Barn i tidiga skolår har stark känsla för jämlikhet och reagerar på olika 
former av orättvisa och är mottagliga för antirasistisk, eller överhuvud taget 
sådan pedagogik, som hjälper dem bearbeta problem som har med hierarki

119 Epstein (1998). 
120 Buckingham (1993), England. 
121 Reay (1991). 
122 Cooper, Allard (1998). 
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er, dominans, uteslutningar, avundsjuka mm att göra utifrån deras egna er
farenheter och tänkande.123 

Forskning om skolbarn i Skandinavien 

I tidigare publicerade kunskapsöversikter framkommer att skilda villkor 
gäller för flickor och för pojkar i förskola och skola i de nordiska länder
na.124 Redan Wernerssons respektive Einarssons och Hultmans svenska 
klassrumsstudier för drygt två decenniers sedan visade att det är pojkar som 
far ta sig friheter, att de har lägre förväntningar på sig vad gäller lydnad än 
vad flickor har och att de far svara på frågor som kräver mer komplicerade 
resonemang och längre utläggningar än vad frågor till flickorna kräver. 
Könsmönstret "pratsamma, bråkiga pojkar" och "tysta, anpassade flickor" 
har framträtt och det är beteenden som även blivit synliga i förskola och 
fritidshem. 
Kärrby visade att likartade mönster gällde i förskolans deltidsgrupper där 
pojkarna fick uppmärksamhet och individuellt bemötande medan flickorna 
intog underordnade positioner. På daghemmen däremot såg det annorlunda 
ut. Daghemsflickorna var aktiva i kontakten med personalen och fick sina 
könsidentiteter bekräftade och i rollekarna agerade de mindre könsstereo-
typt än deltidsgruppens flickor. Pojkarna, som tog avstånd från flickorna 
lämnades mer i fred. De äldre flickorna hade en mer framträdande roll i 
situationer som var mindre lärarstyrda. Kärrby sätter skillnaderna i relation 
till de olika pedagogiska strukturer som kännetecknar de båda verksamhets
formerna där deltidsförskolan är mer uppgiftsorienterad och strukturerad 
och inte skapar samma möjligheter till socialt samspel som daghemmen 
gör.125 

Två avhandlingar av senare datum belyser förhållanden ytterligare för för
skolans yngsta barn respektive äldsta. Månsson har bl a studerat interaktio-
ner mellan daghemsbarn (1-3 år) och kvinnlig personal ur ett genusper
spektiv och finner att flickor och pojkar bemöts olika beroende på 
kontexten. I lärarledda samlingar dominerar vissa pojkar, - de tar initiativ 
och får utvecklade responser av personalen. I delvis lärarledda samt fria 
leksituationer råder jämn könsfördelning och samspelet mellan alla är livli
gare. Flickorna tar fler initiativ till lärarkontakt och blir mer synliga. 
Könsmärkta handlingar framträder bland de äldre barnen t ex agerar flick
orna som hjälpfröknar och håller ordning. Lärarna önskade ej särbehandla 
könen men såväl språk som ageranden visade att detta skedde. Att pojkar 

123 Troyna, Hatcher (1992), England. 
124 Wernersson (1988), Wernersson och Ve (1997), Öhrn (1990). 
125 Kärrby (1987), Wernersson (1977), Einarsson och Hultman (1984) refererade i Wernersson 
och Ve (1997). 
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favoriseras skulle, enligt Månsson, kunna förstås som att de utgör symboler 
för maskulinitet i den feminina daghemsmiljön.126 

Odelfors studie gäller de äldsta barnen, 5-6 år, i förskola och hon utreder 
vad som stöder eller hindrar barnen att uttrycka sig i denna miljö. Hon fin
ner att barnens grad av deltagande är relaterat till graden av stöd från de 
vuxna. Pojkar får mer uppmuntran att inta deltagande positioner än vad 
flickor far. I vuxenstyrda situationer samspelar de mer aktivt med persona
len och får högre grad av gensvar. Tydligast är skillnaden i bemötanden när 
personalen, såväl manlig som kvinnlig, uppträder lärarlikt och situationen 
är mer formell t ex vid samlingar. Flickor interagerar med varandra då de 
inte far uppmärksamhet och i de fall där de intar en oppositionell position 
så tillrättavisas de av vuxna. I mer fria situationer dominerar äldre barn och 
såväl flickor som pojkar kan inta ledande positioner även om det oftast är 
pojkarna. Flickorna medverkar ibland till detta genom att acceptera pojk-
dominansen. Odelfors pekar på att en metainlärning sker under samlingarna 

127 som skolar in flickor och pojkar i passiva respektive aktiva positioner. I 
en kompletterande studie128 omfattande åldrarna 3-6 år observeras vuxen-
ledda lunchsituationer i smågrupp och "fredagsshower" i storgrupp där 
barnen far uppträda med valfria inslag och här framkommer att i de små 
grupperna råder jämn samtalsfördelning och varje barn får möjlighet att 
vara såväl huvudperson som publik. Vid de offentliga showerna agerade 
pojkarna mer frimodigt och med större variation än flickorna men alltefter
som breddade flickorna sitt agerande, stimulerade av de vuxnas och poj
karnas agerande. Pojkarna uppmuntrades dock individuellt medan flickorna 
stöttades som grupp. Detta förhållningssätt har även Andrésen iakttagit i 
norska barnstugor. Hon fann dessutom att lärare reagerade mer negativt på 
självständiga och aggressiva flickor än på motsvarande beteende hos poj
kar.129 Resultaten samstämmer med iakttagelser i ett svenskt jämställdhets
projekt under ledning av Berge. Hon fann därutöver, i likhet med 
Gulbrandsen130, att lärare tycks räkna med att flickor hjälper pojkar och an
svarar för en god stämning mellan könen i klassrummet. Vidare framkom 
att lärare samt flickor och pojkar reagerade negativt på undfallande och 
icke sportiga pojkar.131 

Liknande samspelsmönster framträder i en finsk grundskola. Lindroos visar 
hur lärare i interaktioner med elever låter pojkar tala utan avbrott och ger 
dem individuella stöd med konverserande frågor medan flickor avbryts av 
läraren och av andra elever som läraren inbjuder till samtal då flickorna 

Månsson (2000). 
127 Odelfors (1996). 
128 Odelfors (2000). 
129 Andrésen (1996). Jämför Walkerdine (1990), (1997). 
130 Gulbrandsen (1994). 
131 Berge (1997). 
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talar. Triviala frågor ställs till flickorna och de ges gruppstöd istället för 
personlig uppmärksamhet.132 

Inom ett projekt benämnt "Talutveckling" studerar Ohlsson hur flickor och 
pojkar på mellanstadiet praktiserar kön i en- och samkönade grupper. Såväl 
flickor som pojkar ändrar sitt sätt att samtala då de befinner sig i blandade 
gruppsituationer. Flickorna anpassar sig och minskar sin talmängd till för
mån för pojkarna, skämtandet upphör och de ignorerar i stället för attacke
rar pojkarnas oseriösa repliker. Pojkar som i enkönad grupp tagit ansvar för 
arbetsformer överlåter dessa till flickorna då de skall samarbeta. På det 
sättet krymper bådas arenor vid samverkan enligt Ohlsson. Hon påpekar att 
observationerna utvisar att pojkar tränas till att bli officiella talare och 
flickorna officiella tigare.133 

I ett motsvarande danskt projekt framkom att medelklasselever talade mer 
än arbetarklasselever och att arbetarflickor var de mest tillbakadragna och 
tysta i klassrummet. Flickorna använde intimitetsstrategier i kontakten med 
lärare och kamrater medan pojkar ville nå positioner genom att tävla och 
prestera. Pojkarna utmanade och flickor ville bli vän med läraren.134 

Molloy berör också ojämställda förhållanden i sin forskning med högsta
dieelever. Då flickor ges chansen att ta offentligt utrymme tvekar likafullt 
vissa flickor, i solidaritet med pojkarna som annars blir sura, och andra 
flickor vågar inte agera i helklass. Molloy tolkar flickornas reaktioner som 
uttryck för en inre konflikt gällande den "gryende könsidentiteten och det 
knoppande intellektet".135 

1 I linje med dessa resultat ligger tidigare forskning som pekar på att det är 
pojkar som öppet försöker påverka i klassrummet medan flickor tillämpar 
strategier i skydd av yttre anpassning. Bland annat visar Staberg att högsta
diepojkar under no/tekniklektioner demonstrerade sin dominans genom att 
sucka, bua mm då flickor inte kunde eller svarade fel vid förhör. Vissa 
flickor ignorerade pojkarna eller visade irritation, andra accepterade bete
endet och såg det som normalt att pojkarna var mer kompetenta i ämnet. Ett 
annat resultat var att flickornas inlärningsstil kännetecknades av arbete och 
behov av att se sammanhang mellan bearbetat stoff, pojkarna däremot såg 
inlärningssituationerna mer som en lek med apparatur och uppgifter som 
ingick i en bekant manlig värld.137 

132 Lindroos (1995). Framkom även i tidigare svenska undersökningar. Se tex Wernersson 
(1988) samt Helmadotter (1989). 
133 Ohlsson (1998), Ohlsson (1995). 
134 Reisby (1990) refererad i Wernersson & Ve (1997). 
135 Molloy (1990). 
136 Käller (1990), Öhrn (1990). Relevant forskning finns även redovisad i Bjerrum Nielsen 
ÄRudberg (1991). 
137 Staberg (1992) som även hänvisar till Walkerdine (1987), (1990). 
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Beträffande den manliga dominansen finner emellertid Öhrn en variation i 
mönstret, nämligen att flickor inte bara är passiva offer utan att de även ak
tivt står emot pojkmakten.138 Förhållandet bekräftas även i hennes senare 
studier i två högstadieklasser där flickors och pojkars strategier för att få 
inflytande i klassrummet och motstånd mot underordning granskas. I den 
ena klassen med i huvudsak arbetarklasselever är det flickorna som står för 
en kollektiv påverkan av verksamheten i klassrummet, förberedd och för
ankrad i deras smågruppspraktik. I den andra socialt heterogena klassen är 
det tjänstemannapojkarna som verbalt dominerar på individualistiskt sätt 
samtidigt som de respekterar och stöder skolans verksamhet. Öhrn pekar på 
att flickor rent generellt inte är underordnade pojkar utan menar att makt
relationer är relaterade till inte enbart kön utan även till klass. Lokala avvi
kande mönster kan förekomma som i denna studie där det bland arbetar
klassens ungdomar är flickor som organiserar ett kollektivt handlande. Mot 
bakgrund av dessa insikter frågar sig Öhrn om det inte kan vara så att andra 
forskningsperspektiv sista decenniet medfört att man nu upptäcker flickors 
aktiva handlande och att det således inte rör sig om någon egentlig föränd
ring av flickors beteenden.139 

I en Skolverksrapport framkommer att frågor som rör demokrati, etik och 
moral sällan behandlas under lektioner i den svenska skolan trots att dessa 
utgör ett centralt inslag i skolans värdegrund. Problem som diskuteras 
öppet rör huvudsakligen disciplin medan känslomässiga relationsstörningar 
som uteslutningar, mobbing m fl hänförs till privata sfärer.140 Detta 
bekräftas av studier gjorda såväl i grundskolan som på högstadiet. Hägg-
lund och Öhrn fann att i fyra klasser, åk 4-6, så var det flickor som tog sig 
an socioemotionella problem och det skedde i smågrupper initierade av vis
sa flickor ibland tillsammans med lärare. På samma sätt engagerade sig 
högstadieflickor i inträffade rasistiska incidenter. Pojkar uppmuntrades inte 
att engagera sig och lärare visade inte heller att de värderade sådana ären
den, vare sig i grundskolans lägre eller högre stadier.141 Forskarna menar att 
budskapet till eleverna blir, att ansvarstänkande är något mindre viktigt 
dessutom könsmärkt och förknippat med den feminina omsorgsidentite
ten.142 Att flickors sociala ansvarstagande inte bekräftas i klassrummet be
höver enligt forskarna inte betyda att de befäster underordnade positioner 
utan kan också innebära en form av inflytande eftersom inte pojkar sätter 
sig emot deras handlingar. 

138 Öhrn (1990). 
139 Öhrn (1997), Öhrn (2000a). 
140 Skolverket (1999). 
141 Liknande inställning fann för övrigt Ve (1992) vid utvärdering av ett jämställdhetsprojekt i 
norska skolor där lärare istället prioriterade elevers individualitet och självständighet. 
142 Hägglund, Öhrn (1998). 
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Widding och Holmgren, som följt upp tidigare nämnda jämställdhets
projekt,143 konstaterade emellertid att så gott som samtliga flickor, när de 
befinner sig på högstadiet, visade gott självförtroende, hög medvetenhet 
och förmåga till reflektion i jämställdhetsfrågor vilket bl a yttrade sig i att 
ansatta flickor stod emot pojkars normaliseringsförsök. Bland pojkarna var 
effekterna mer splittrade där somliga tycktes helt opåverkade medan andra 
var mer positiva till könsjämlika förhållanden.144 Ett motsvarande danskt 
jämställdhetsarbete visade däremot att pojkar låste sig i traditionella mans
roller medan ett norskt projekt pekar på liknande effekter som den svenska 
och till och med att pojkars förmåga till empati tenderade att öka.145 

Flickor i de nordiska länderna ger även uttryck för att de ser en framtid som 
yrkesarbetande, självständiga och oberoende.146 Detta framkommer tydligt 
bland en grupp danska tonårsflickor som Frimodt-Möller & Ingerslev be
nämnt "starka flickor". Flickorna, som kommer från arbetarklass och lägre 
medelklassfamiljer, önskade utforma en modern kvinnoroll där relationen 
till eventuell partner skulle präglas av symmetriska roller istället för kom
plementära. De ville även fokusera mer på sina egna potentialer och värden 
än att angripa manlig dominans.1471 Norge har Bjerrum-Nielsen & Rudberg 
studerat en grupp individualistiska och självsäkra flickor i skola med aka
demiska traditioner. Dessa flickor kom från intellektuella hem och de flesta 
av dem hade starka mödrar eller mormödrar som utgjorde förebilder.148 

Fagrell har undersökt 7-8 åriga barns föreställningar om kvinnligt, manligt 
samt konstruktion av kön i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Det 
framkom att bilden av Kvinnan och Mannen hämtade näring från kollektiva 
föreställningar om manligt och kvinnligt där normen som framträdde var 
att kvinnlighet är grundad i snällhet och manlighet i flit och skötsamhet. 
Den kvinnliga kroppsliga "idealtypen" konstrueras utifrån genusattribut 
som kläder, smink, mm - inte anatomin och den manlige med utgångspunkt 
i sekundära könskaraktäristika som behåring, muskler mm. I barnens utsa
gor framkom den asymmetriska relationen mellan könen där den manliga 
kroppen ses som stark och kompetent och innehar en symboliskt överord
nad position. Detta framkommer även i inställningen till olika idrotter där 
vissa, framför allt ishockey, fotboll, är vikta för pojkar och andra, t ex rid-
ning, konståkning för flickor. Pojkar undviker eller ser ned på sporter som 
förknippas med dans, grace, skönhet och flickor undviker kraftkrävande 
och våghalsiga aktiviteter. Gränsöverskridande val förekommer och det är 

143 Berge (1997), (2000). 
144 Holmgren och Widding (2000). 
145 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1992), Forsberg (1998), Frimodt-Möller och Ingerslev (1993), 
Öhm (2000b). 
146 Berge with Ve (2000), Berggren (2001), Cwejman och Furst (1991), Grewin (2001). 
147 Frimodt-Möller & Ingerslev (1993). 
148 Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1994). Kap 8. 

30 



främst flickor som står för dessa. Barnens inställning till tävlande var inte 
genusifierat men däremot valet av tävlingsgren. Hos ett antal barn var ge
nus under uppluckring så tillvida att de gärna ville ha motståndare från 
motsatta könet för att få bekräftelse på sin kapacitet. Beträffande synen på 
familjen dominerade föreställningen, att mor prioriterar familjen och att far 
oftast är den som bestämmer samt arbetar. Avvikelser fanns och motivera
des utifrån diskurser som rörde jämställdhet, kompetens, manlig autonomi 
eller att något ansågs "naturligt". Inställningen till yrken traderade könsste
reotyper som överensstämde med den könsuppdelade arbetsmarknaden. 

Fagrell konstaterar i likhet med Käller149 att gränserna mellan kvinnligt och 
manligt ibland är instabila och att det är flickor som är beredda att göra 
överskridande val och utmana könsnormer medan pojkarna är nöjda med 
förhållandena. Flickor har dock en tendens att idealisera manligheten och 
pojkar har svårt att bedöma kompetens könsneutralt. Könsstereotypt tän
kande aktiverades på olika områden när barnen inte hade egen erfarenhet 
att utgå från.150 Idrottsforskare har i skilda projekt intresserat sig for ung
domars könsbilder och konstruktioner av kön vid fritidsaktiviteter. Nilsson 
konstaterar att könsnormalitet konstrueras enligt modellen att det som ut
förs av många kvinnor blir kvinnligt och motsvarande gäller för män och 
detta gäller i hög grad på fritidsarenan.151 Larsson anser att idrotten genom 
sin heterosexuella uppdelning starkt bidrar till vad som produceras som 
kvinnligt respektive manligt.152 Studier av yngre (från 14 år) vita medel
klasspojkars maskuliniteter inom fotbollssporten röjer dessutom enligt 
Fundberg att maskuliniteten uttrycks genom skämt och avståndstagande till 
kvinnor, homosexuella och invandrare.153 

Berggren uppmärksammar hur arbetarflickor, 13-14 och 16-17 år, formar 
sina identiteter mot bakgrund av de interaktionssammanhang där de ingår 
dvs familj, kompiskretsar, inklusive pojkvänner och skola. Flickorna är 
medvetna om maktskillnader mellan sociala grupper och den egna klasstill
hörigheten och mäter sig mot de ekonomiskt mer gynnade villaboende 
flickorna vilka benämns "bortskämda". De vill vara ordentliga döttrar ge
nom att hålla ordning, rums- och tidsmässigt samt förhandla med familjen 
om tillvaron. Flickorna kontrollerar sina kroppar via träning och sport, klär 
sig ordentligt och gör sig fina utan överdrifter. Att ha väninnor är viktigt 
och i kompisgruppens interaktioner utvecklas vänskaps-kompetenser. De 
förväntas ha pojkvänsrelationer men förhandlar med pojkar, som dominerar 

149Käller (1990) finner i sin studie av dominansprocesser under första skolåren motsvarande bild 
av det symboliska och individuella könet bland lågstadieelever. 
150 Fagrell (2000). 
151 Nilsson (1999). Även Epstein & Johnson (1998). 
152 Larsson (2001). 
153 Fundberg (1999). Jämför Halidén (1999), Kehiley & Nayak (1997). 
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förhandlingarna, för att få bekräftelse och undvika att bli sexualiserade och 
riskera sitt rykte. I skolan vill flickorna vara medelgoda, ordentliga och 
vanliga men prioriterar kompisar framför att plugga som de "bortskämda" 
gör. 
I de olika praktikerna pågår ständiga förhandlingar med anpassning och 
motstånd. Gentemot pojkar yttrar sig detta som önskan om kärleksrelation 
som skydd för den sexuella praktiken liksom vägran att investera i "yttre 
skönhet" till vardags eller att flickor gör gemensam attack mot sexuella 
kränkningar. Gentemot "de bortskämda" bemöts klasspänningar med det 
egna väninneskapets utvecklade normer och att ha kontroll på kropp och 
utseende. Därigenom markeras den egna klasstillhörigheten och undvikan
de av social nedvärdering. 
Berggren menar att flickornas identiteter inte framstår som fragmenterade 
utan istället tycks deras handlande och förankring i praktiker och relationer 
i den lokala gemenskapen (som även kan innehålla globala identifikations
mönster) vara det som håller samman och integrerar de olika perspektiven 
de har på sig själva.154 

Flickors vänskapsrelationer har fokuserats av Bjerrum Nielsen. Hon be
skriver hur allianser mellan latensflickor 155 tar sig uttryck i kroppslig när
het där flickorna håller om varandra, friserar varandras hår, anpassar sig 
efter varandra i utseenden och tyckanden och överhuvudtaget demonstrerar 
att de vill vara intima och lika varandra. Flickorna föredrog ofta vänskaps
relationer inom dyaden vilket tolkas som att den ger förutsättningar för ex
klusiv bekräftelse medan triaden lätt medför svek och uteslutningar. 

I en finsk undersökning av Aapola framkommer inte formandet i dyader 
och triader lika påtagligt. 18 medelklassflickor i 11-12 års ålder i finsk stor
stad intervjuades om sina vänskapsrelationer och här kännetecknas mönst
ret mer av ett nätverk av sociala relationer som liknar det Öhrn och även 
Berggren beskrivit.156 Antalet vänskapsrelationer varierade liksom graden 
av sammanhållning och viktigast var att inte lämnas utanför någon relation. 
Samtidigt som flickorna önskade närhet och gemenskap ville de inte vara 
alltför beroende av en enda väninna utan föredrog många likvärdiga kon
takter parallellt. Frihet innebar att kunna välja bland många kamrater men 
också att värna om sitt personliga oberoende och känsla av egen identitet 
vilket ofta innebar en svår balansgång. I väninnegrupperna värderades bl a 
pålitlighet, mångsidighet och idérikedom liksom att ha roligt tillsammans. 
Åsikter skulle framföras men utan att säga emot varandra och skapa mot

154 Berggren (2001). 
155 Bjerrum Nielsen (1994) utgår från psykoanalytisk teori som inbegriper begreppet latensålder 
omfattande åldersperioden 6-12 år. 
156 Öhrn (1998). Förankringen i smågrupper upplevdes som central for flickornas villighet att att 
stå upp för egna åsikter i klassoffentligheten. 
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sättningar. Förståelse och visad empati förutsattes liksom att värnandet om 
demokrati och jämlikhet i samvarogrupperna.157 

Inom ett projekt benämnt "Ungdomsprojektet" har Grewin låtit 13-14 åriga 
flickor och pojkar teckna och skriva om sin fiktiva framtida familj och egna 
yrken. En första översikt visar en relativt konventionell och möjligen idea
liserad bild av familjelivets betydelse. Inga ensamstående föräldrar före
kommer och då barn finns är de betydelsefulla. Vuxna kvinnor och män 
yrkesarbetar i lika hög grad med traditionella yrkesval och fritidsintressen. 
För flickorna är familjegemenskapen, omsorgsrelationer och partnern bety
delsefull. Mamman ges en central och stark roll som sammanhållande per
son och samhörighet mellan föräldrar samt mamma och barn betonas oftare 
av flickor än pojkar. Pojkarnas berättelser inkluderar familj men framför 
allt är det livet och gemenskapen utanför familjen som framhålls där part
nern men även barn ses som "tillbehör" dvs någon som bara finns där.1581 
pojkars fiktiva könskonstruktioner ingår antingen drag av hypermaskulini-
tet med drag som bl a individualitet, aktivitet och makt eller vegeterande 

.  .  1 5 9  passivitet. 

Etnicitet och identitet 

I en etnografisk studie av Ehn på ett mångkulturellt daghem framkom att i 
mötet mellan svenskar och invandrare framstod människorna som kul
turskapare istället för kulturbärare. Både svenskar och invandrare tonade 
ner etniska skillnader och interaktionen präglades av en försonlig inställ
ning där de vuxna strävade efter att förstå, komma överens och samarbeta. 
Personligheter hos såväl vuxna som barn framhölls istället för kulturella 
skillnader. Barnens behov förklarades t ex i utvecklingspsykolo-giska ter
mer utan koppling till kulturella förhållanden. Ehn talar om att "samlev
nadsfrid" rådde. Trots den konfliktfria fasaden finner han ett dubbelt bud
skap från de svenska pedagogernas sida: dels accepteras kulturella 
skillnader dels önskar man att alla skall vara så lika som möjligt för samar
betets skull. I praktiken fungerar detta så att majoritetskulturen tillfreds
ställer de legitima behoven medan minoritetskulturernas möts i görligaste 
mån.160 I intervjuer med tonåringar i invandrartäta områden i Stockholm 
finner Ehn att rasism och främlingsfientlighet bekämpas av ungdomarna 
själva genom att hålla sams och tona ner betydelser av etniska skillnader. 
Olika förhållningssätt baserade på ungdomarnas erfarenheter och vana att 
umgås med människor med skilda ursprung kunde urskiljas. Dels öppenhet 
gentemot mångfalden, dels motsatsen, slutenhet, att man håller sig till den 

157 Aapola (1992). 
158 Grewin (2001) samt med referens till Halidén (2001). 
159 Halidén (1999). 
160 Ehn (1986). 
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egna etniska gruppen som är tillräckligt stor för att rymma sociala nätverk 
samt en konfliktundvikande medelväg innebärande att kulturella skillnader 
bagatelliseras. Ungdomarna menade att de inte tänker så mycket på den 
kulturella blandningen utan faster sig vid att kunna prata och ha kul till
sammans.161 Evaldson finner liknande reaktioner i en multikulturell elev
grupp på mellanstadiet där eleverna ägnade sig åt att etablera en gemensam 
elevidentitet istället för att framhäva enskilda identiteter.162 

Inom ett pågående projekt "Den mångkulturella skolan" i Göteborg har 
Hansson intervjuat 10 iranska högstadieelever om reflektioner kring den 
egna identiten och integrationen i svenska skolan. Nästan alla har kommit 
till Sverige i förskoleåldern och går nu i klasser där många kulturer finns 
representerade. De känner sig inte kulturellt eller identitetsmässigt kluvna 
utan ser sig som självständiga individer med en personlig identitet och en 
önskan att bejaka sin kulturella bakgrund. Inställningen till skolan är posi
tiv, speciellt till hemspråksundervisningen, även om de tycker att friheten 
är svår att hantera samtidigt som de önskar fler möjligheter att vara delakti
ga i demokratiska beslutsprocesser. Integreringen i svenska kamratgrupper 
varierar men pojkarna har överlag fler svenska kontakter som följd av sina 
idrottsaktiviteter. Samtliga iranska föräldrar, som utgjorde en heterogen 
grupp vad avser intressen och livsstil, hade stort inflytande på barnens 
skolgång och yrkesval vilket även respekterades av de flesta ungdomar.163 

Detta förhållande framkommer även i en mindre intervjuundersökning 
genomförd av Isaksson och Lundberg med muslimska tonårsflickor och 
deras svenskalärare. Kulturmöten i undervisningen som konfronterar den 
muslimska identiteten kunde i allmänhet förhandlas till acceptabla lösning
ar medan flickorna, som i hemmet betraktades som kvinnor med vuxenan
svar, kände identitetskonflikt i skolan där de fortfarande sågs som barn.164 

Denna konflikt har även beskrivits av Stojanovic som menar att döttrarna i 
muslimska familjer är "slagträet i kampen mellan två oförenliga kulturer 
och religionsmönster".165 Otterbeck tar upp den negativa bild och informa
tion om muslimer som ges i media och hur de påverkar unga muslimska 
pojkar. Pojkarna bortförklarade eller förnekade sådan information vilket 
Otterbeck uppfattar som deras sätt att bevara en positiv bild av islam och 
därmed en positiv bild av sig själva. 

I Norge har Arnesen studerat marginaliseringar av elever (13-15 år) i so-
cioekonomiskt och etniskt blandade skolklasser och finner att diskrimine
ring utifrån kön, klass och etnicitet förekommer. Marginaliseringar förkla

161 Ehn (1996). 
162 Evaldsson (2001). 
163 Hansson (2000). 
164 Isaksson, & Lundberg (1999). 
165 Stojanovic (1994) refererad av Otterbeck (1996) s 223. 
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ras med att barnen inte är kulturellt kompetenta dvs de kan inte avläsa de 
koder om förväntningar, regler som gäller i skolkulturen och huvudsakligen 
förmedlas via språket men även i vanor och traditioner. Detta drabbar barn 
från arbetarklass men framför allt invandrarbarn vars kulturella och språk
liga osäkerhet av bl a lärare tolkas i form av etniskt stereotypa omdömen 
eller antaganden om problem i hemmiljön. Trots språksvårigheter reagera
de många av invandrareleverna på den obligatoriska särundervisningen i 
norska vilket upplevdes som en degradering samt att de de misstänklig
gjordes då de talade sitt eget språk.166 Rhedding-Jones som mött liknande 
förhållanden i norsk mångkulturell förskola framhåller vikten av att upp
märksamma de skiftningar som ständigt förekommer inom och mellan oli
ka kulturer och hon hävdar å sin sida att det är en anakronism att i skolan 
hävda ett monospråk och en monokultur i dagens differentierade värld. 167 

Sammanfattning av redovisad forskning 

Den redovisade forskningen som gäller västerländsk kultur ger samman
taget en bild av att könsdiskurser med hegemonisk maskulinitet och femi-
nitet genomkorsar och ger näring till barnens könskonstruktioner men ock
så att innebörderna i könskategorierna förskjuts och förändras. 
Pojkarna dominerar fortfarande i skoloffentligheten, med individuellt stöd 
från lärare, men flickorna framstår inte längre som passiva och tysta. Då 
hänsyn tas till skolarbetets form och innehåll erhålls en mer varierad bild 
av flickors och pojkars aktivitet och sätt att vara där andra maktförhållan
den mellan könen kan skönjas. Inte bara kön utan även klass och etnicitet 
har betydelse för flickors och pojkars positioneringar men effekterna fram
står som lokalt betingade. T ex tar arbetarflickor initiativ och gör motstånd 
mot pojkdominans i vissa skolor medan förhållandena är annorlunda vid 
andra skolor liksom att etnicitet och klass tycks vara avgörande faktorer vid 
kamratval i vissa sammanhang och inte i andra. Såväl i de nordiska länder
na som internationellt förefaller dock flickor mer benägna än pojkar till 
könsgränsöverskridande val av intresseområden, utbildningar och yrkesvä
gar. 

I översikten framkommer således att könsmönstret kan variera lokalt och 
att flickor och pojkar inte utgör några homogena grupper beroende på att de 
lever under skilda förhållanden med olika erfarenheter av samhälle, skola, 
hem och kamratrelationer. Detta är en viktig kunskapsbas för mitt förelig
gande arbete eftersom det inriktar till observans på alternativa förhållanden 
och interaktioner i en hittills i Sverige sparsamt utforskad åldersgrupp och 
skolkontext. Av speciellt intresse blir därför att studera de lokala könsdis

166 Arnesen (1998). 
167 Rhedding-Jones (2000). 
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kurserna och hur eleverna orienterar sig inom och mellan dessa liksom 
eventuella yttringar av flytande subjektiviteter. Utifrån den inriktningen har 
jag valt att använda det poststrukturalistiska angreppssättet med diskurs
analys eftersom det ger möjligheter att frilägga könsbetydelser i sociala 
sammanhang men också att utforska möjligheter till förändring. 
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter 

Feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori 

Bronwyn Davies är en av de feministiska forskare som använder diskurs
analys för att tolka subjektivitetsprocesser och den komplexitet och varia
tion som blir synlig då individer iscensätter sina kön. Hon utgår från post
strukturalistisk subjektivitetsteori och har framfor allt inriktat sig på yngre 
skolbarns utveckling av könsidentitet. I sina olika texter har hon utvecklat 
och klargjort teorins analytiska begrepp som: subjektivitet, subjektsposi
tion, positionering samt multipla subjektiviteten 

Subjektivitet, Subjektsposition, Positionering 

Beträffande subjektivitet så grundar hon sin uppfattning på att individens 
upplevelse och förståelse av den sociala världen, sig själv och sin egen 
plats i tillvaron är diskursivt konstruerad. Det innebär att det sätt på vilket 
hon/han uppfattar och erfar den egna identiteten bara kan förstås via de 
kategorier, begrepp och berättelser som diskurserna tillhandahåller.168 I de 
diskursiva praktikerna konstituerar individen sin subjektivitet och går ige
nom en subjektivitetsprocess till följd av alla de skiftande erfarenheter hon 
gör.169 Begreppet subjektivitet anger att det rör sig om ett subjekt med av
sikter, önskningar och begär som skapar sig och /eller tilldelas positioner i 
ett maktsystem. Davies framhåller att de diskursiva praktikerna inbegriper 
alla de sätt på vilket individer aktivt skapar sina sociala och psykologiska 
"verkligheter": 

168Davies (1994). Då Davies använder diskursbegreppet utgår hon från Weedons definition som 
omfattar en dynamisk, mångfacetterad kollektiv process genom vilken betydelser utvecklas. 
"Discourse, in Foucaults work, are ways of constituting knowledge, together with the social 
practices, forms of subjectivity and power relations which inhere in such knowledges and the 
relations between them. Discourses are more than ways of thinking and producing meaning. 
They constitute the "nature " of the body, unconscious and conscious mind and emotional life of 
the subjects which they seek to govern. Neither the body nor thoughts and feelings have mean
ing outside their discursive articulation, but the ways in which discourse constitutes the minds 
and bodies of individuals is always part of a wider network of power relations, often with insti
tutional bases(Weedon, 1987, s 108). Weedon formulerar sig i egenskap av feministisk fors
kare och fokuserar här diskursens effekter på personers liv, på kropp, känslor och omedvet
na/medvetna delar av psyket. Davies (1994) har f.ö dekonstruerat diskursbegreppet utifrån en 
manlig respektive kvinnlig Foucaultinspirerad forskares definitioner och hon valde Weedons 
definition därför att denna har ett helhetsperspektiv som även inbegriper individen, s 16 f. 
Diskurser kan förekomma på olika nivåer: politiskt, kulturellt, pedagogiskt men även på mindre 
gruppnivå. Diskurser kan dessutom gälla specifika områden t ex kön, klass. (Davies 2000, s 88). 
169 Se även not 30. Enligt Davies har vi således inte en fast identitet utan skapar ständigt vår 
subjektivitet. Förklaringsmodellen skiljer sig från socialisationsteorin genom att här ligger upp
märksamheten på sättet som individen aktivt införlivar diskurserna och tillsammans med andra 
gör dessa diskurser levande och aktuella. (Davies, 1994). 
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To achieve full human status (in modernist Western culture) children must 
therefore achieve a sense of themselves as beings with 'agency that is, as 
individuals who make choices about what they do, and who accept respon
sibility for those choises. At the same time those choises must be recogniz
able as "rational ", that is, as following the principles of decision making 
acceptable to the group and inside the range of possibilities understood by 
the group as possibilities. 170 

Individer strävar också efter att göra världen till sin genom att vara subjekt 
i sin egen historia och även vara en del i andras. Man skapar sitt jag genom 
egna och andras berättelser om sig själv och dessa upplevelser är inte bara 
språkligt förmedlade utan också kroppsligt erfarna och införlivade via sin
nena.171 De diskursiva praktikerna är således källor för subjektivitets
utvecklingen och de ses också som bärare av en konstitutiv kraft som möj
liggörs genom att subjektspositioner finns tillgängliga.172 I denna praktik 
kan individen inta eller bli tilldelad en viss subjektsposition. Har en flicka t 
ex intagit en position som "pojkflicka" så ser och tolkar hon världen utifrån 
denna "utsiktspunkt" med de speciella berättelser, metaforer, begrepp mm 
som är relevanta inom just den könsdiskursen. Hennes agerande i den dis
kursiva praktiken följer också denna positionering. 

Makt finns inbäddad i diskurserna och då individer positionerar sig eller 
positionerar andra i diskurserna så kommer olika individer också att inta 
olika maktpositioner. En person kan således inta en stark position som 
medger maktutövande och aktivt handlande samtidigt som det inom samma 
praktik finns positioner som är av mer eller mindre marginaliserad betydel
se och som innehas av andra. 
Samma individ kan även skifta position under ett och samma tillfälle bero
ende på vilka diskurser som aktualiseras. I samband med ett skolbesök 

170 Davies (1993) s 8-9. Jones (1997) kritiserar Davies för hennes uppfattning att subjektet kan 
vara aktiv agent vilket strider mot den poststrukturalistiska föreställningen om ett anti-
humanistiskt prediskursivt subjekt. Davies (1997a) menar dock, i replik, att idén om positions
val är förenlig med det poststrukturalistiska subjektet eftersom den beskriver vad subjektet gör 
och de olika sätt som subjektet demonstrerar motstånd och ser andra möjliga diskurser än den 
tilldelade positionen. 
171 Davies (1993), s 27. 
172 Davies (2000) förklarar att begreppet position/-era, (positionering) ersätter det tidigare an-
vända "roll" eftersom detta begrepp är alltför statiskt för att beskriva den föränderlighet som 
kännetecknar samspel i sociala situationer. Hon skriver:" Positioning./, ./is the discursive proc
ess whereby selves are located in conversations as observably and subjectively coherent par
ticipants in jointly produced storylines. There can be interactive positioning in which what one 
person says positions another. And there can be reflexive positioning in which one positions 
oneself. However, it would be a mistake to assume that, in either case, poistioning is necessarily 
intentional." s 91. Man kan således positionera sig själv eller bli positionerad av andra. Davies 
menar också att man kan fa en uppfattning av hur en person uppfattar sig själv och andra delta
gare genom att se vilka positioner var och en intar eller tilldelas. 
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kunde jag t ex iaktta hur en flicka under en hemkunskapstimme intog en 
stark position genom att lågmält men självsäkert handleda pojkkamrater i 
en matlagningsuppgift och hur hon lite senare detroniserades från sin posi
tion av en skolassistent som tog över ledningen och förklarade hur proffsigt 
manliga kockar gick till väga vid samma syssla. I detta fall skedde en makt
förskjutning där den manlige assistenten går in i den överordnade positio
nen som lärare och dessutom refererar till en manlig diskurs som i detta fall 
degraderar kvinnors sätt att laga mat. 

Att flera diskurser mobiliseras vid såväl samma tillfälle liksom i olika situ
ationer, på ett både repetitivt och varierat sätt medför att individens posi
tioneringar också skiftar. Konkret betyder det att samma person far olika 
erfarenheter med nya och föränderliga perspektiv på världen, vilket påver
kar subjektivitetsutvecklingen - intellektuellt, socialt, emotionellt, moraliskt 
och fysiskt. I denna process med positioneringar ingår för individen att 
göra ett antal val eftersom det finns många, även motsägande diskursiva 
praktiker som hon/han kan engagera sig i. Det innebär att subjektiviteten 
inte är en gång för alla fixerad utan i vardande. Med Davies ord: 
An individual emerges through the processes of social interaction not as a 
relatively fixed end product, but as one who is constituted and reconstituted 
through the various discursive practices in which he or she participates.173 

Följden blir att subjektiviteten snarare kommer att framstå som fragmente
rad, motstridig och skiftande än enhetlig och sammanhängande. Med detta 
synsätt, om multipla subjektiviteter, står den poststrukturella subjektivi
tetsteorins uppfattning i motsats till den humanistiska vetenskaps-synen 
som utgår från att identiteten är kontinuerlig, enhetlig, rationell och kohe
rent.174 

Hur man blir till som indvid, blir utifrån denna subjektifikationsmodell, en 
öppen fråga med skiftande svar beroende på vilka positioner som varit till
gängliga inom ens egna eller andras diskursiva praktiker liksom vilka sam
hälleliga strukturer som ramar in och kategoriserar det social livet. 

Att positionera sig som flicka eller pojke 

Att få en känsla av vem man är eller av den egna subjektiviteten omfattar 
enligt Davies ett antal processer som inbegriper att individen inordnar sig i 
den sociala kategori hon/han tillhör och agerar utifrån denna kategoris ka-
raktäristika. 

In learning the discursive practices, we learn the categories, the relations 
between categories and the fine conceptual and interactive detail with 

173 Davies & Harré (1998), s 35. 
174 Davies (2000), s 57. 
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which to take up our personhood, and with which to interpret who we are 
in relation to others. Taking oneself up as person within the terms made 
available within a particular social order in turn creates and sustains that 
social order.175 

Även om infogandet i viss kategori (kön såväl som klass och etnicitet) le
der till att en social ordning uppehålls så betyder det inte att den enskilda 
individen alltid agerar konsistent vilket har att göra med att hon/han är ut
satt för många konkurrerande diskurser, intar olika positioneringar och där
för kan uppleva sig själv på många sätt.176 

Då barn tillägnar sig de handlingsmönster som ingår i det egna samhället 
och kulturen så lär de sig också att positionera sig som flicka eller pojke 
eftersom det krävs att man skall ha en identifierbar identitet inom den gäl
lande sociala ordningen. De kan välja att handla i enlighet med den sociala 
strukturen, förändra den eller vägra att delta i vissa diskursiva praktiker 
men strukturerna och diskurserna kommer också att begränsa deras ageran
de. I västerländska samhällen hyllas, hävdar Davies, föreställningen om 
hegemonisk maskulinitet som är upphovet till accepterade generaliseringar 
om att män inte bara är överlägsna kvinnor i styrka och makt utan även är 
motsatsen till kvinnor. Det råder således en dualistisk genusordning base
rad på hierarki som kommer att vara reglerande för flickors och pojkars 
könskonstruktioner. 

Positioneringen som flicka/kvinna och pojke/man är inte bara en kognitiv 
process utan även en fysisk. Då barnen införlivar kvinnliga eller manliga 
könsmönster innefattar det yttre uttryck som kläder, frisyr, utsmyckningar 
men också kroppsliga uttrycks- och förhållningssätt. Könet blir på det sättet 
inskrivet i kroppen genom de aktiviteter som associeras med det tillskrivna 
könet.177 

Likaså lärs relevanta känslor in i relation till de kvinnliga eller manliga po
sitionerna och i synnerhet för flickor/kvinnor innebär det, enligt Davies, att 
vara uppmärksam på vad som är attraktivt för dem själva men också på hur 
deras beteende påverkar andra. Hur barnet organiserar fantasi, begär, 
känslor har samband med den egna kulturens berättarstruktur liksom med 
flickans/pojkens erfarenheter av olika subjektspositioner. Det imaginära 

175 Davies (1989), s 238. 
176 Davies (1989) Detta kan t ex gälla vid studium av mångetniska barngrupper. Davies menar 
att klass och ras inte bör betraktas som kategorier utan mer vara till hjälp för att se vilka diskur
siva praktiker som skilda barn har tillgång till. s 23. 
177 Davies (1989) ger som exempel att barn använder klänning, band, schalar, handväskor, 
dockor och vagnar som symboler för kvinnlighet medan pistoler, byxor, västar, stålmanscaper, 
uniformer mm står för manlighet.(s 15). Kläderna blir för barnet viktiga symboler för könet och 
kan t o m bli förkroppsligade och stå för egenskaper som bäraren tillägnar sig. Davies & Banks 
(1995) ger bl a ett exempel där en flicka, i en konflikt med en pojke, tar på sig en pojkväst för 
att bli stark och modig vilket hon också lever upp till. Se även Clark (1990). Chapter 2. 
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självet och det själv som praktiserats i i interaktioner sammanvävs och ger 
på så sätt betydelse till varandra. 
Föreställningen om en bipolär manlighet - kvinnlighet har en materiell kraft 
som visar sig i att varje person, ung eller vuxen, är upptagen av att bekräfta 
sin könstillhörighet vilket även innefattar kontroll av andras könsbeteende. 
Som nämnts förklarar Davies detta som "category maintenance work" och 
menar att denna gränsbevakning är särskilt stark hos barn. 

Att vara en handlande och deltagande elev i klassrummet 

Begreppet "agency" används ofta i Davies didaktiskt inriktade texter. Ut
ifrån poststrukturalistisk teori är "agency" en fråga om position eller lokali
sering inom eller i relation till speciella diskurser.178 En person som ingår 
som medlem i ett kollektiv är en handlande person i och med att hon/han 
deltar i kollektivets diskursiva praktiker. Sådana kollektiv kan t ex utgöras 
av elever i en klass. Davies har i sin forskning analyserat vilka möjligheter 
flickor och pojkar har att vara handlande personer i klassrumskollektivet 
och urskiljer tre olika källor av betydelse. Hon skiljer på diskursiva, per
sonliga och sociala resurser.179 

Med diskursiva resurser menas: 
© att den diskursiva konstruktionen av individen skall innebära möjlighe

ter att få existera inte bara som medlem i ett eller flera kollektiv utan 
även på något sätt oberoende av dessa. 

® att individen ses som en person som aktivt försöker förstå (istället för 
passivt ta emot) de betydelser som är tillgängliga i de diskurser som an
vänds av de grupper där individen ingår. Det innebär möjligheter för in
dividen att göra motstånd mot diskurser på alternativa sätt. 

o att ha tillgång till kända diskursiva praktiker där många olika sätt att 
uppfatta och bete sig är möjliga så att de positioner individen befinner 
sig i inte behöver upplevas som trängd eller oundviklig. 

178 Winther, Jörgensen & Phillips (2001) diskuterar subjektetes "agency" i relation till Althus-
sers teori och ger då det poststrukturalistiska begreppet betydelsen "handlingsutrymme".(s 23) 
Som jag tolkar Davies användning av agency ligger betydelsen också nära översättningar som : 
"aktivt handlande, aktörskap, agentskap". Den betydelsen skiljer sig från den humanistiska dis
kursens agentskap eller "agency" som där är synonymt med att vara en person. Att kunna handla 
utifrån egna intentioner ligger i definitionen av en människa. (Davies 2000, Chapter 4). 
179 Davies (1990) s 360 f. 

41 



Personliga resurser: 
© att ha tillgång till medel genom vilka alternativa positioneringar kan 

genomföras. Dessa innefattar kunskap, personliga färdigheter och för
måga att mobilisera relevant diskurs. 

© önskan att få vara aktivt handlande. Dvs att fa känna att man både kan 
och skall positionera sig som en aktiv person som kan göra relevanta val 
och genomföra dessa liksom att ta det moraliska ansvaret för dessa 
handlingar. 

Sociala resurser: 
© tillgång till en ändamålsenlig diskurs och kontext och interaktiva andra 

som ser det berättigade i att personen ges handlingsutrymme. 

Min tolkning av Davies teori och begrepp 

Analys utifrån subjektivitetsteorin ger möjligheter att förstå hur subjektivi
teten skapas i ett system med makt som kan tolkas i relation till vad det av
gränsar sig mot. Genom att studera flickors och pojkars posi-tioneringar 
som bl a inbegriper könsmarkörer, språk (inklusive kropps-), 
intressen och val av aktiviteter så kan det handlingsmönster som Davies 
beskriver som repetitivt liksom nyskapande lyftas fram och ge en bild av 
aktuella könsdiskurser. Samtidigt kan begreppet "category maintenance 
work" vara till stöd för att förstå könskonstitueringar och olika kategoribe-
vakande beteenden som medverkar till att dualismen liksom hierarkin poj
ke/man-flicka/kvinna uppehålls. Uppmärksamhet på flickors och pojkars 
positioneringar blir också en väg att utröna individuella sätt att vara dvs 
barnens uttryck för multipla subjektiviteter. 
Davies teoretiska modell omfattar även didaktiska förhållanden och i vad 
mån den praktiserade pedagogiken tillvaratar individens förutsättningar till 
utveckling. Här är begreppet "agency" dvs enskilda elevers olika möjlig
heter att vara aktivt deltagande och ansvarstagande viktig. En granskning 
av tillgängliga diskursiva, personliga och sociala resurser blir därför ange
läget för mig att lyfta fram. 

I detta sammanhang vill jag även nämna den speciella terminologi som an
vänds inom poststrukturalismen och som skiljer sig från det sätt på vilket 
det humanistiska subjektet presenteras. I det senare fallet anses ju indviden 
själv styra över sina önskningar, intentioner och handlingar och i ett lek
tionsprotokoll kan det t ex uttryckas som att: "eleven arbetar engagerat med 
sina studier". Det poststrukturalistiska subjektet är däremot anti-
humanistiskt och ses som konstituerat av diskurserna vilket medför ett an
nat sätt att uttrycka sig. Nämligen, att subjektet blir positionerat alternativt 
positioneras eller med exemplet ovan "eleven positioneras som Akademi
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ker" eller "tillskrivs en aktiv position inom ramen för Akademikerdiskur
sen". Detta skrivsätt är emellertid omständligt och tungläst och jag har där
för ofta valt att frångå de poststrukturalistiska formuleringarna för att göra 
läsningen mer tillgänglig. Mina analyser skall dock tolkas i skenet av en 
poststrukturalistisk förståelse.180 

Genusordning och genusstrukturer 

I varje samhälle finns ett historiskt konstruerat mönster av relationer mel
lan kvinnor och män och kulturella föreställningar om detta mönster. Soci
ologen Robert W Connell kallar detta mönster för genusordning.181 Genus-
ordningar kan studeras på olika nivåer, i hela samhället eller i avgränsade 
delar som t ex en familj, en arbetsplats eller skola. Dessa till omfattningen 
mindre utbredda ordningar benämns genusregimer. Hur genusfenomen ytt
rar sig inom regimerna kan överenstämma med samhällets övergripande 
genusordning men det behöver inte förhålla sig på det sättet. Connell delar 
in genussystemet i tre strukturer: arbete, makt och cathexis (känslorelatio
ner). Utifrån dessa genusstukturer kan man enligt honom belysa ett sam
hälles historia, politik och relationer mellan vad som betraktas som kvinn
ligt och manligt. Strukturerna i fråga, som således konstituerar det 
genusifierade sociala livet, är för det första, arbetsfördelningen mellan män 
och kvinnor. Den kan gälla organiseringen av arbetet i produktion och re
produktion, där den senare inkluderar omsorgsarbete och barnuppfostran, 
uppdelningen i avlönat och icke avlönat arbete, i fysiskt tungt och lätt, ut
omhus eller inomhus arbete. För det andra uppmärksammar strukturmo
dellen förhållanden som har med makt, kontroll, auktoritet, motstånd och 
beslutsprocesser att göra liksom tillgång till olika former av resurser. T ex 
handlar det om den allmänna struktur där kvinnor är underordnade den 
manliga dominansen liksom att män förknippas med auktoritet som är en 
form av legitimerad makt. Den dominanta genusformen benämns i väster
ländska samhällen hegemonisk maskulinitet respektive emfatisk feminitet 
(emphasized femininty).182 

Den tredje strukturen, katexis, handlar om känslomässiga relationer i form 
av vänskap, kärlek, sexualitet men också om motsättningar och spänningar 
mellan individer. 
Connell tolkar genus (gender) och genusordningar i socialkonstruktivistiska 
termer men hans teoretiska modell tillämpas i allmänhet på en mer generell 

180 Problemen att skrivtekniskt formulera sig om det poststrukturalistiska subjektet har debatte-
rats av Jones (1997) och Davies (1997) där Davies menar att det är möjligt att skriva att "sub
jektet positionerar sig", (således inte bara passiv-formen "positioners") med motiveringen att 
de båda uttryckssätten synliggör att såväl humanistiska som anti humanistiska diskurser är verk
samma. Se även not 170. 
181 Connell (1987), (1996), s 97. 
182 Connell (1987) s 183. 
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nivå än den feministiskt poststrukturalistiska subjektivitets teorin gör. Även 
om Davies teori utgör min huvudsakliga referensram så har jag funnit Con-
nells strukturerande begrepp värdefulla som komplement eftersom de kan 
bidra med förtydliganden beträffande det sätt på vilket en regim är bekö-
nad. 

Min tolkning av Cornells genusteori 

Connells begrepp ger mig redskap att tolka hur elever i en skolklass, vilken 
jag betraktar som en genusregim, bekönar den sociala och materiella värl
den i skolan. Strukturen "arbetsdelning" blir användbar dels vid analys av 
de vuxnas (kvinnor och män) arbete i skolmiljön dels av vad flickor och 
pojkar konkret sysslar med under lektioner och raster samt eventuella yr
kesdrömmar/funderingar. 
Strukturen "makt" blir viktig i analysen av hur flickor och pojkar positione
rar sig eller blir positionerade i olika skolsituationer. T ex om de enskilda 
elevernas olika positioneringar innebär dominans eller underordning, om 
det finns handlingsutrymme för eget agerande och vidare om det finns 
tecken på motstånd och hur bemöts detta i så fall. Beträffande "känslorela
tioner" relateras elevernas emotionella yttringar till skilda könspositione-
ringar. 

Etnicitet och den mångkulturella identiteten 

För att analysera och förstå den mångkulturella identitetens yttringar hos 
flickor och pojkar har jag huvudsakligen använt mig av arbeten av sociolo
gerna Nora Räthzel och Andreas Hieronymus183 samt Alexandra Ålund184. 
Forskning om invandrarungdomars identitetsutveckling har ofta skett ut
ifrån något av begreppen/perspektiven: kulturella konflikter, etnicitet, 
mångkulturalism respektive rasism. Utifrån det kulturella konfliktperspek
tivet antas ungdomar185 ha svårigheter att handskas med de motsägelsefulla 
förväntningar som möter dem i familjen och i det mottagande samhället 
utanför. Ungdomarna ses leva mellan två kulturer vilket försvårar utveck
lingen av en sammanhållen identitet vilket i sin tur skulle göra dem speci
ellt utsatta för avvikelser i personligheten. 
Det etniska perspektivet innebär att etnicitet ses som en social konstruktion 
som läggs på individen och som hon/han själv väljer att hålla fast vid. 
Oviljan att ge upp sin etniska tillhörighet utgör således en strategi för att 
möta eventuella uteslutningar eller marginaliseringar i det nya samhället.186 

183 Rähtzel & Hieronymus (2000). 
184 Ålund (1991), Ålund (1997). 
185 Den forskning jag inventerat rör huvudsakligen tonåringar. Endast ett fåtal studier gäller 
yngre barn (under 12 år). 
186 I ett specialnummer om etnicitet definierar KVT-redaktionen etnisk grupp enligt följande: 
"Med etnisk grupp avses som regel en kulturellt särpräglad folkgrupp med gemensam härstam
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Till skillnad från dessa synsätt innebär en tolkning utifrån det mångkultu
rella perspektivet en form av syntes där flickan/pojken förenar familjens 
kultur med det nya landets och utifrån dessa skapar en slags hybrid etnisk 
identitet som befinner sig i en ständigt föränderlig process. Denna flerkul-
turella identifikation antas medföra en styrka genom att den ger möjligheter 
att stå emot diskriminering samtidigt som den är berikande för den enskilde 
och även för det samhälle som hon/han lever i. Olika kulturell tillhörighet 
ses på det sättet som en källa till möjligheter i stället för en källa till kon
flikter. 

Beträffande det fjärde perspektivet, rasism, så utgår det från att vissa indi
vider ses som rasmässigt (biologiskt) eller socialt olika vilket skulle legiti
mera diskriminering från det omgivande majoritetssamhället där de inte 
anses höra hemma. Ras behöver inte nödvändigtvis ha någon koppling till 
etnicitet. Oftast innebär en analys av rasism att man fokuserar majoritets-
populationen och de sociala strukturer som ger upphov till rasistisk diskri
minering istället för koncentration på den utsatta gruppen eller individen. 
Hur ungdomar svarar på rasistiska bemötanden varierar enligt Rähtzels och 
Hieronymus forskning.187 Motstånd i någon form förekommer men mer 
vanligt är förnekande av att ha blivit utsatt för diskriminerande handlingar. 
Förklaringen antas vara, att som följd av att diskrimineringen upplevs som 
en degradering av individen, så kan dementier av upplevd rasism bidra till 
att bevara den personliga integriteten. Individen lägger också, enligt denna 
förklaringsmodell, skulden på sig själv vid eventuell diskriminering och det 
är främst ungdomar med svagt självförtroende som reagerar på detta sätt.188 

Rähtzel menar att förnekandet också kan ses som en form av självnormali
sering där individen utifrån egna val underordnar sig de normer som gör 
honom/henne till en för samhället acceptabel individ.189 

Men trots att denna normaliseringstendens är vanlig så ger ungdomar också 
uttryck för värderingar och levnadssätt som bekräftar det multikulturella 
synsättet, nämligen att en formning av hybrida identiteter pågår i det mång-
etniska samhället. 
Normaliseringen och förnekandet av diskriminering innebär således att in
dividen inte vill ställa sig utanför det nya samhället. I skolan t ex, är den 
officiella diskursen antirasistisk, något som invandrarungdomar inte vill 

ning, ursprung och oftast språk och religion " KVT(1991, nr 3), s 2. Forskarna menar dock att 
etnicitet är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp med hänsyn till dess komplexitet och för-
änderlighet (a.a). Etnologer som Arnstberg (1993), Lange och Westin (1981) samt Glaser 
(1998) delar den uppfattningen och har bl a olika syn på språkets, religionens och det geografis
ka områdets betydelse (samtliga refererade i Wellros, 1998). 
187 Genomförd i Hamburg respektive London, 1998-99. 
188 Tankarna bygger på sociologen Goffmans analys av stigmatiserade människors agerande. 
189 Räthzel et al. (2000) s 40. 
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ifrågasätta genom att påtala brister utan istället väljer de, som nämnts, att ta 
denna diskurs för given och agera som om den gäller för alla. 
Enligt Rähtzel m fl har etnisk tillhörighet inte någon dominant betydelse 
för ungdomar då de definierar sig själva eller lever sina liv. Vid eventuella 
konflikter eller iakttagna skillnader gentemot andra etniska grupper så för
klaras sådana hellre med hänvisning till att man har olika intressen, smak, 
politisk uppfattning etc, alltså faktorer som mer brukar hänföras till skillna
der i social klasstillhörighet.190 

Ålunds tolkning, som anknyter till den mångkulturella modellen ovan, in
nebär att ungdomar med etniskt olika bakgrund utvecklar en gränsöverskri
dande och transkulturell livsstil. Ungdomarnas sammanhåll-ning i flerkul-
turella kamratkretsar och vardagliga erfarenheter utgör det gemensamma 
sociala och kulturella landskapet som "representerar integrationens social 
rum", på samma gång som detta utgör en konfliktladdad kulturell scen.191 I 
denna kollektiva konfliktbearbetning växer en synkretisk kultur192 fram vil
ket innebär att ungdomarna sinsemellan utvecklar delade uppfattningar, 
accepterande förhållningssätt och en social integration på ett bredare kultu
rellt falt. Det är ett kulturbygge där etniska gränser luckras upp och nya so-
lidariteter växer fram. Även nya språk kan utvecklas, "Rinkebyskan" är ett 
svenskt exempel.193 

Min tolkning av förklaringsmodeller gällande 
fleretnisk identitetsutveckling 

Utifrån den teoretiska ram som de refererade forskarna utvecklat ser jag 
möjligheter att förstå invandrarelevers möten och ageranden i skolan med 
dess varierade former av anpassning eller motstånd till majoritetskulturen. 
Förklaringsmodellerna kan bidra med förståelse för hur invandrade flickor 
och pojkar skapar sina identiteter och hur den personliga integriteten beva
ras. Här kan även dessa elevers ovilja att offentliggöra diskriminering rela
teras till Räthzels tolkning av förnekelse och självnormalisering som själv
bevarande mekanism. 

Sammanfattning och precisering av frågeställningar 

Sammanfattningsvis kommer analysen att grunda sig på tre teoretiska mo
deller: subjektivitetsteori, genusstrukturerande teori samt en fleretnisk 
identitetsmodell. 

190 Räthzel et al. (2000) s 45. 
191 Âlund (1991) s 25. 
192 Uttrycket "synkretisk kultur" är myntat av Gilroy (1987) och står för en gränsöverskridande 
potential, kännetecknande ungdomars transetniska identitetsarbete (citerad i Ålund, 1991, s 24 ). 
193 Ålund (1991), s 24. 
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Subjektivitetsteorin ger förståelse för hur flickor och pojkar i ett interaktivt 
spel i den diskursiva praktiken iscensätter och konstruerar sina subjektivi-
teter via olika positioneringar där behov, önskningar och aktivt agerande 
kommer till uttryck. Genom att studera konkreta ageranden och utsagor kan 
jag fa en bild av aktuella könsdiskurser inklusive maktrelatio-ner och ge-
nusordningar samt flickors och pojkars olika sätt att vara inklusive multipla 
subjekti viteter. 
Den genusstrukturerande modellen fungerar som komplement vid gransk
ning av hur genusordningen ser ut. 
Analys av den etniska identitetens uttrycksformer sker utifrån en ram av 
forskningsresultat som behandlar ungdomars psykologiska reaktioner i 
mötet mellan minoritets- och majoritetskulturer. 

Mot bakgrund av den teoretiska genomgången kan följande mer precisa 
frågor ses som vägledande vid analysen. Social klass och etnicitet relateras 
till dessa frågor. 

1. Vilka könsdiskurser iscensätts av flickor och pojkar samt kvinnliga och 
manliga lärare i skolan och hur positionerar de sig i olika situationer. 

2. Finns försök till byte av positioner och diskurser? Hur bemöts dessa? 

3. Finns skillnader mellan skolklasser vad gäller iscensättning av kön? 
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Kapitel 4. Metod 

Val av metod 

Som tidigare beskrivits har studien sin teoretiska förankring i feministisk 
poststrukturalism där intresset riktas mot diskurser och positioneringar där 
upplevelser, variationer och kännetecknande drag i meningsinnehåll söks. 
Flera forskare som företräder detta forskningsperspektiv bla Söndergaard194 

menar att diskursanalytiska metoder är fenomennära och kontextsensitiva 
och har möjlighet att fånga in den komplexitet som jag intresserar mig för. 
Diskursanalys kan emellertid genomföras på olika sätt och Hjälmeskog195 

diskuterar i en artikel skillnaden mellan en strukturalistisk modell och en 
pragmatisk. Den strukturalistiska modellen studerar språket isolerat och 
analyserar även t ex dikotomin manligt - kvinnligt avskilt från sitt sam
manhang vilket innebär att den är kontextlös. Den pragmatiska modellen 
däremot fokuserar den sociala kontexten som omfattar den sociala prakti
ken och kommunikationen. Hjälmeskog förordar den senare eftersom den 
bättre motsvarar feministiska intressen. Med hänvisning till bl a Davies, 
anser hon, att det är viktigt att analysera interaktioner och diskurser för att 
se sociala identiteters föränderlighet och mångfald. Utifrån detta perspektiv 
tas inte heller dikotomiserandet för givet utan istället betraktas manligt -
kvinnligt som en relation där isärhållandet och hierarkin ses som uttryck för 
vissa diskurser. Williams, som företräder liknande uppfattning, förklarar 
likaså att ett övergivande av dikotomiskt tänkande inte nödvändigtvis be
höver betyda att man frångår skillnader utan innebär att man förstår hur 
skillnader skapas och hur kategorierna "man" och "kvinna" konstrueras i 
termer av skillnad.196 

Den här avhandlingen är etnografisk till sin karaktär och har mot bakgrund 
av ovanstående resonemang en kvalitativ ansats. Det innebär bl a enligt 
Bogdan & Biklen att forskaren studerar naturliga beteenden i sitt naturliga 
sammanhang, intresserar sig för "participant perspectives " och har som 
mål att utveckla begrepp och beskriva "multiple realities" dvs hur individer 
utifrån sina mångfaldiga erfarenheter konstituerar verkligheten.197 Inrikt
ningen betyder att den är flerdimensionell och att olika former av metoder 
ingår och kompletterar varandra. 

194Söndergaard (2000). 
195Hjälmeskog (1999). 
196 Williams (1996), s 64. Även Thorne (1993) förhåller sig kritisk till en polariserad könsbe-
skrivning eftersom det innebär en risk att forskaren slår fast sådana könsskillnader som hon/han 
utger sig för att vilja förklara.(s 59 ff) .  
197Bogdan & Biklen (1982). Kap 1, bl a s 32. Jämför även Patton (1988) s 43. 
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Uppläggning och genomförande 

Tillträde till faltet 

Vid valet av skolor sökte jag dels etniskt heterogena dels homogent svens
ka skolor och en förfrågan riktades till skolansvariga personer i skilda 
kommuner. Fyra skolor förklarade sig villiga att delta men två bortföll av 
olika anledningar.198 Vid besök på de två kvarvarande skolorna presentera
de jag mig själv samt projektet och vid dessa tillfallen anmälde ett antal 
klasslärare sitt intresse att medverka. Beslut togs att eleverna skulle garan
teras anonymitet och med hänsyn till att majoriteten lärare var emot video
inspelning valde jag att helt undvika filmande där människor fanns med 
men däremot har vissa miljöer dokumenterats med video- och fotokamera. 
Eftersom de båda medverkande skolorna utgjorde praktikcentra för lärarut
bildningar, den ena skolan till och med för två olika Lärarutbildningar, 
förlade jag min vistelse i klasserna till perioder då få eller inga studenter 
praktiserade i klasserna, dels på grund av lärares önskemål dels för att mitt 
forskningsintresse gällde interaktioner mellan de ordinarie lärarna och ele
verna. 
Information till föräldrar om studiens syfte och uppläggning skedde vid 
föräldrasamtal samt vid personliga vardagskontakter från min sida, dessut
om i veckobrev av involverade klasslärare. Under datainsamlings-tiden 
fanns jag också tillgänglig för att ge upplysning till dem som önskade så
dan. 
Även eleverna upplystes om studiens syfte, mitt arbetssätt och den roll jag 
skulle inneha. Informationen var sanningsenlig och anpassad till deras olika 
förståelsenivåer.199 Detta föranledde för övrigt eleverna i en av klasserna, 
åk 5, som tillämpade "forskningsmetoder" i sitt eget skolarbete att placera 
mig i "heta stolen" i klassrummets mitt. Ett korsförhör följde som inte bara 
gällde min forskning utan lika mycket mitt vanliga lärararbete på universi
tetet liksom privatlivet. Utfrågningen gjorde oss mer bekanta och skapade 
fortsättningsvis en avspänd kontakt som ledde till många spontana samtal i 
den klassen. 
Lärarna, som enbart var etniskt svenska, informerades om det formella 
syftet och mina avsikter att studera interaktioner i klassrummet ur ett köns
perspektiv. Huruvida detta påverkade samspelet i klassrummet är svårt att 
avgöra men mitt intryck var att alla medverkande lärare fungerade på na
turligt sätt och enligt invanda könsmönster. Dessutom var så många aktivi
teter och skeenden på gång samtidigt att det knappast fanns tid till att re

198 Den ena skolan, etniskt heterogen, hade vid studiens start alltför fä invandrarelever pga av-
flyttning, för att motsvara mina önskemål och den andra skolan kom att engageras i ett annat 
projekt som vid den aktuella tidpunkten var mer angeläget för deras del. 
199 Eventuella effekter av detta behandlas i följande avsnitt: Forskarroll och metodproblem. 
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flektera över det egna agerandet och förändra beteenden på grund av min 
närvaro. 

Urval av skolor och klasser 

De två skolor som ingått i undersökningen är belägna i olika centralorter i 
skilda kommuner. Valet av skolklasser har utgått från studiens syfte där 
elevernas etniska sammansättning och ålder var av intresse. Att studera 
könskonstruktioner i elevgrupper med homogen och heterogen samman
sättning vad gäller etnisk bakgrund bedömdes även intressant ur kompara
tiv synvinkel. Av den anledningen söktes dels klasser med enbart etniskt 
svenska elever i åk 0 (förskoleklass)200 samt åk 5, och dels matchande åld
rar i etniskt blandade skolklasser. Eftersom den mångkulturella skolan 
strukturerat de lägre årsklasserna, 0-2, åldersheterogent och dessutom sam
verkade med parallella avdelningar, kom studien här att omfatta jämförel
sevis fler åldrar och fler klasser. Vid denna skola ingick både åk 5 och åk 6. 
Studien omfattar således två åldersnivåer, dels skolans yngsta elever och 
dels elever som befinner sig på gränsen till puberteten. Tanken bakom detta 
val var att fa en uppfattning om ålderns betydelse för barns eventuella be
nägenhet att byta positioner, - om det var så att yngre barn var mindre låsta 
i sina subjektiviteter och således skulle skifta mer mellan olika könsdiskur
ser än äldre barn. Det borde isåfall också visa sig i att förmodad dikotomi 
mellan könen skulle vara mindre markerad i de yngre åldrarna. Visserligen 
menar Davies att barn redan i förskoleåldern är på det klara med könsdua-
lismerna men utifrån min egen lärarerfarenhet misstänkte jag nämligen att 
yngre barn fortfarande kan vara mer öppna för olika sätt att vara än äldre 
barn är. Jag antog också, att barns konstruktion av kön kan yttra sig på an
norlunda sätt vid interaktion med vuxna än tillsammans med kamrater vil
ket blev motivet till att datainsamlingen dels skedde under lärarledda lek
tioner dels under raster eller andra lärarfria situationer. 

En grov socialgruppsbestämning av samtliga elever i de aktuella klasserna 
har gjorts.201 Den sociala sammansättningen var rätt likartad vid de båda 

200 Beträffande "förskoleklass" avses den skolform som i och med den nya skolförordningens 
ikraft-trädande, 1 aug. 1998, kom att inordnas i det obligatoriska grundskoleväsendet och dess 
läroplan (Lpo -94). 
201SCB (1982:4) Den sociala klassindelningen baseras här på den SEI-kod som Statistiska cen
tralbyrån utarbetat. Detta system upptar en preciserad indelning av den förvärvsarbetande be
folkningen. För denna studie har det emellertid inte varit nödvändigt med en så detaljerad indel
ning utan en gruppering har skett utifrån systemets mest aggregerade grupper, nämligen 
Arbetare, Tjänstemän och Företagare. I stället för dessa beteckningar använder jag förenklat 
begreppen; Arbetarklass respektive Medelklass. Med arbetarklass avses dels facklärda dels icke 
facklärda arbetare. Med medelklass menas olika grupper som, lägre tjänstemän med eller utan 
underställda samt högre tjänstemän med eller utan underställda. 
Egna företagare (som i studien utgörs av en persons- eller mindre familjeföretag) har av mig 
placerats i denna grupp trots att de enligt SEI koden utgör en egen kategori. Arbetslösa respekti
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skolorna med en tämligen jämn blandning av barn från arbetar- och lägre 
medelklasshem. Uppgifterna om barnens sociala bakgrund insamlades efter 
avslutade observationer och intervjuer för att minimera möjliga påverkans
effekter.202 

I nedanstående tabeller (1 och 2) ges en översikt över de deltagande skol
klassernas elever och lärare/personal samt uppgifter på kön och sociala ka
tegorier som etnicitet och socialgrupp. Skolorna har fått de fingerade nam
nen "Västerskolan" och "Söderskolan". Söderskolans båda åldersinte-
grerade åk 0-2 klasser har dessutom döpts till "Humlan" och "Myran". 

Tabell 1. Västerskolans medverkande elever och lärare. En etniskt homogen svensk skola. 

Skolklass Åk 0 (forskoleklass) Åk 5 

Antal elever 19 (10 fl, 9 po) 23 (9 fl, 14 po) 

Ålder 6 år 11/12 år 

Flickor/(soc. kat.) 10 (4a, 6 m) 9 (7a, 2 m) 

Pojkar/(soc. kat.) 9 (6a, 3 m) 14 (5a, 9 m) 

Lärare/personal 1 förskollärare (man) 
1 barnskötare (kvinna) 

1 klasslärare (kvinna) 
2 assistenter (kvinna och man) 

Förkortningar: soc.kat. = social kategori, a = arbetarklass, m = medelklass 

Totalt ingår 42 elever (19 flickor och 23 pojkar) vid Västerskolan. Eleverna 
kommer i lika omfattning från arbetar- och medelklassfamiljer. 

ve studerande föräldrar har sorterats in i de två klasskategorierna utifrån utbildningsnivå. Ut
bildning på grundskolenivå eller lägre har hänförts till arbetarklass och studienivå därovan till 
medelklass. 
202 Jämför Kullberg (1996) s 96. 
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Tabell 2. Söderskolans medverkande elever och lärare. En etniskt heterogen skola. 

Skolklass Humlan Myran Åk 5 Åk 6 

Antal elever 25 (12 fl, 13 
po) 

20 (11 fl, 9 
po) 

24 (16 fl, 8 
po) 

20 (10 fl, 10 
po) 

Ålder 6-8 år 6-8 år 11/12 år 12/13 år 

Flickor: sv/(soc. kat.) 8 (6a, 2m) 9 (5a, 4m) 9 (3a, 6m) 6 (3a, 3m) 

Flickor: inv/(soc. kat.) 4 (la, 3m) 2 (la, lm) 7 (6a, lm) 4 (3a, lm) 

Pojkar: sv/(soc. kat.) 8 (3a, 5m) 6 (3a, 3m) 5 (la, 4m) 9 (5a, 4m) 

Pojkar: inv/(soc. kat.) 5 (4a, lm) 3 (2a, lm) 3 (3a) 1 (la) 

Lärare: svenska 1 klasslär (kv) 
1 förskollär 
(kv) 

1 klasslär (kv) 
1 fritidsped 
(kv) 

1 klasslär (kv) 
1 klasslär 
(man) 

1 klasslär (kv) 
1 klasslär 
(man) 

Förkortningar: sv = svensk, inv = invandrare, soc.kat. = social kategori, 
a = arbetarklass, m = medelklass, kv = kvinna. 

Totalt ingår 89 elever vid Söderskolan. Något fler barn kommer från arbe-
tar- än medelklassfamiljer. 30 % av eleverna vid Söderskolan har invand
rarbakgrund.203 De har sitt ursprung i olika delar av världen. I några fall har 
de en fleretnisk bakgrund, även med inslag av svensk förälder.204 Följande 
sammanställning visar deras bakgrund. 

Humlan: 2 flickor - östeuropeisk, 1 flicka - asiatisk/svensk, 1 flicka - la
tinamerikansk/svensk, 3 pojkar - mellanöstern, 1 pojke - sydeuropeisk, 1 
pojke - nordafrikansk. 

Myran: 1 flicka - nordafrikansk/sydeuropeisk, 1 flicka - mellanöstern, 1 
pojke - mellanöstern, 1 pojke - mellanöstern/svensk, 1 pojke - östeurope
isk. 

203 Procentsiffran gäller i de studerade klasserna (se tab 2) men också i skolan som helhet, enligt 
uppgift från rektor. 
204 Beträffande begreppet "invandrare" så förklaras i skriften "På tal om...." utgiven av Statens 
Invandrar- verk (1998) att någon generell definition inte finns utan begreppet måste definieras 
varje gång. I denna avhandling används "invandrare" om de elever som har ena eller båda för
äldrarna utrikesfödda. Frånsett ett par elever har samtligas föräldrar kommit till Sverige som 
flyktingar. För mitt syfte har emellertid en närmare definition inte varit nödvändig eftersom jag 
huvudsakligen använt invandrarbegreppet för att se vilka skilda diskursiva praktiker som olika 
elever har tillgång till - i enlighet med Davies synsätt. Se f.ö not 176. 
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Årskurs 5: 3 flickor - mellanöstern, 2 flickor - latinamerikanska, 1 flicka -
nordafrikansk, 1 flicka - östeuropeisk, 1 pojke - mellanöstern, 1 pojke -
östeuropeisk, 1 pojke - skandinav. 

Årskurs 6: 3 flickor - mellanöstern, 1 flicka - östeuropeisk, 1 pojke - nord
afrikansk. 

Sammanlagda antalet elever från Väster- och Söderskolan är 131. 

F orskningsmetoder 

Ett sätt att fånga in sociala identiteters innebörder och mångfald är att se 
hur de konstrueras i den diskursiva praktiken. Mot bakgrund av de teoretis
ka utgångspunkterna, där det sociala jaget ses som inter subjektivt och dis-
kursivt konstituerat, följer att sociala interaktioner är intressanta att studera. 
Subjektiviteternas flerfaldiga uttryck lokaliseras till situationella föränd
ringar dvs till det pågående flödet av aktiviteter och möten mellan männi
skor på skolarenan. I dessa skilda möten blir kön i olika grad (eller inte 
alls), föremål för förhandlingar och innebörder skapas som kommer att ge 
mening till de enskilda barnens könskonstitueringar. Den datainsamling 
som genomförts har syftat till att fånga dessa interaktioner och föränderliga 
sammanhang och de metoder som nyttjats är huvudsakligen observationer, 
intervjuer och dagboksanteckningar. Analysen har därefter gått ut på att 
tolka enskilda och interaktiva handlingar i relation till omgivande kontext. 
Även s.k "naturligt förekommande" material som arbetsscheman, gruppin
delningslistor, ordningsföreskrifter, elevteckningar, självbiografiska elev
texter, lärarplaneringar mm har använts. Fördelen med sådant material är 
att det kan ge en bredd och variation i analysen samtidigt som forskaren 
inte påverkat materialet.205 Med inspiration av Davies har empirin enbart 
utgjorts av material från skolfaltet, och detta material har varit underlag för 
den typ av diskurs- och situationsanalys som genomförts i studien.206 Den
na kontextuella avgränsning ligger även i linje med mitt kunskapsintresse 
som gäller att utröna flickors och pojkars könskonstruktioner i skolan. 

Observationer 

För att närmare utpröva vilket observationsförfarande som skulle gagna 
mina syften testade jag före det egentliga fältarbetet olika metoder vid en 

205 Winther-Jörgensen och Phillips (2000) s 117. 
206 Davies (1994), (2000). Uppfattningen om vad som är relevant kontext varierar dock mellan 
olika diskursanalytiska inriktningar. Konversationsanalytiker intresserar sig t ex för den tillfälli
ga, ögonblickliga formen av interaktioner (proximate) medan diskursteoretiker (som Laclau, 
Mouffe) söker ett bredare historiskt, kulturellt eller politiskt sammanhang enligt Wetherell, Ta
ylor & Yates (2001) För min del styrdes valet inte bara av Davies diskurspsykologiska ansats 
där fokus ligger på situerade, sociala, vardagliga praktiker (Winter, Jörgensen &Phillips, 1999) 
utan även av praktiska och etiska skäl. 
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tredje skola och fann då att mer kvalitativt och löst strukturerade metoder 
passade mig bäst.207 

Inom etnografisk forskning används ibland begreppet "deltagande observa
tion" som ett paraplybegrepp för alla kvalitativa metoder och allt faktain-
samlande208 men det kan också som i den här studien ha mer begränsad in
nebörd. Gold talar om olika observatörsroller placerade på en skala där de 
båda extremerna utgörs av "the complete observer " eller observatören som 
enbart iakttar och "the complete participant" dvs observatören som även är 
medlem i gruppen och deltar aktivt. 209 Däremellan befinner sig de flesta 
fältarbetare och det är vanligt med pendlingar mellan de olika positionerna. 
Detta gäller också mitt observationsförfarande. 
Jag har huvudsakligen varit en iakttagande observatör och inte engagerat 
mig aktivt i händelseförlopp, men situationer har förekommit då jag lämnat 
den rollen och interagerat med elever, framför allt har det varit fallet under 
raster, vid utflykter och under introduktionsperioden i klasserna då jag öns
kade att vi skulle bli mer bekanta med varandra. 
Under lektioner placerade jag mig mestadels vid något ledigt bord i perife
rin av elevgruppen och för att få olika perspektiv på gruppen bytte jag 
emellanåt placering. Observationerna noterades i form av "löpande proto
koll" då jag skrev i ett flöde allt det jag såg och hörde.210 I regel pågick 
skrivandet i 5-10 minuters intervaller med korta pauser däremellan. Efter
som det är omöjligt att fånga in alla händelser som inträffar samtidigt i en 
hel klass så fokuserades olika delar av klassrummet systematiskt. Samtidigt 
som denna modell var vägledande för att få med klassrummets alla agenter 
så var jag även på min vakt för uppdykandet av eventuella "critical inci
dents" dvs situationer eller händelser som kunde ha betydelse utifrån mina 
forskningsfrågor.211 Vid sådana tillfallen växlade jag fokus och skrev ner 
skeenden i den uppkomna situationen. Dessa "critical incidents" kom också 
att användas som underlag vid intervjuer med eleverna.212 Utöver dessa 
processinriktade observationer som omfattade allas ageranden, enskilt eller 
i samverkan, kroppsspråk, känsloyttringar, klädsel, frisyrer etc, så notera
des elevplaceringar, lektionens innehåll och arbetsformer. 

207 Under denna fas liksom under hela datainsamlingsperioden, hade jag stor nytta av min 
mångåriga erfarenhet som lärare i bl a ämnet "Barnobservationer" som ingick i 1970 och -80 
talets förskollärarutbildning. Ämnet, som numera tappat sin särställning och är integrerat i olika 
kursinnehåll (vid Umeås lärarutbildning) hade en historisk förankring i vetenskaplig forsk
ningsmetodik som introducerades av professor Carin Ulin vid dåvarande Södra KFUK.s peda
gogiska Institut (1934), Stockholm. Denna institution som inkluderade forskning och utbildning 
kom sedemera att bli förskoleseminarium. (Tallberg Broman 1995, s 59). 
208 Ely (1994). 
209Gold (1958) refererad i Bogdan & Biklen (1982) kap 3. 

210 Lökken och Söbstad (1995). 
211 Kullberg (1996). 
212 Jämför Öhrn (1997). 

55 



Observerandet omfattade i allmänhet hela skoldagar där ämnesinnehåll, 
gruppindelning, arbetsformer och miljö växlade mer eller mindre, liksom 
att lärare skiftade. Även under raster och utflykter fördes anteckningar, of
tast i form av nyckelord som utvecklades så snart situationen medgav detta. 
Generellt gällde att protokoll och andra anteckningar förtydligades och 
kompletterades direkt efter vaije observationstillfalle. 

Intervjuer 

För att få en kompletterande bild av elevernas och lärarnas syn på sig själ
va, könstillhörighet, könsmönster och övriga områden som hade koppling 
till forskningsfrågorna användes halvstrukturerade intervjuer och infor
mella samtal. Kvale skriver om den kvalitativa forskningsintervjun att den 
varken är strängt styrande med frågor eller helt ostrukturerad utan det ut
märkande är uppmärksamheten på vissa teman i den intervjuades livs
värld.213 Sådana teman har varit utgångspunkt och formulerades i en inter
vjuguide som jag använde.(bilaga 1, A,B,C). 
I huvudsak har den halvstrukturerade intervjun använts men många ovänta
de situationer dök också upp där det visade sig lämpligt att samtala på ett 
mer informellt sätt med ett par eller ibland en grupp elever eller lärare kring 
vissa för studien relevanta frågor. Kullberg menar att frågorna i sådana lö
pande samtal formas av situationer och händelser och ingår på så sätt na
turligt i forskningsprocessen.214 Nackdelen med dessa oplanerade samtal 
var att de inträffade då bandspelarutrustning inte fanns tillgänglig eller av 
etiska skäl inte var lämplig att utnyttja. Istället har dessa informella inter
vjuer dokumenterats med anteckningar direkt i anslutning till samtalen. 

Samtliga intervjuer genomfördes i skolan på tider som passade lärare och 
elever och varje intervju tog vanligen omkring 20 - 40 minuter. Den korta
re tiden gällde för de yngsta barnen som inte hade tålamod att delta längre 
stunder. För att stimulera deras motivation och naturligt komma in på frå
geområdet lästes vid behov en kort berättelse, med tillhörande frågor, som 
anknöt till vanliga barnlekar och vardagsaktiviteter.215 Berättelsen (bilaga 
2,A) hade jag själv konstruerat med det underliggande antagandet att den 
skulle spegla barnens föreställningar gällande könsmärkta och neutrala var
dagliga sysslor. 

För att skapa trygghet fick eleverna välja en kamrat att bli intervjuad till
sammans med och i de fall där det var udda antal elever i klassen blev lös
ningen att någon självmant valde att bli intervjuad ensam. Parintervjuerna 
innebar en risk såtillvida att någon av informanterna kunde dominera talut

213 Kvale (1997), kap 2. 
214 Kullberg (1996), kap 5. 
215 Jfr Doverborg - Österberg, Pramling (1985). 
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rymmet eller att båda skulle prata i munnen på varandra eller som någon 
lärare befarade, "slamsa". Detta skedde också ett antal gånger men inter
vjun kompletterades då med informella samtal vid senare tillfallen. Alla 
intervjuer spelades in på band men då bandspelaren krånglade vid ett par 
tillfallen dokumenterades dessa intervjuer med anteckningar. I vaije klass 
fanns ett antal elever som inte intervjuades på grund av frånvaro eller som 
inte ville delta (förskoleklassens elever). Totalt har 112 elever intervjuats. 
En lärare som kände respektive klass väl, i ett par klasser två lärare, har 
intervjuats (bilaga 1 B), inalles 8 lärare. Dessutom har jag samtalat med 
andra berörda lärare i samband med observationerna om deras beskrivning
ar av skeenden i klassrummen. Söderskolans rektor har intervjuats (bilaga 1 
A). Västerskolans rektor har skriftligen (på grund av tjänstledighet) bidragit 
med faktauppgifter om skolans organisation, storlek vad gäller elevantal, 
klasser, personal samt policy i värdegrundsfrågor. 

Kompletterande datamaterial 

Dagbok fördes dagligen under hela datainsamlingsperioden. Dessa anteck
ningar blev en form av summeringar av de lektioner och situationer jag 
deltagit i under dagen med kommentarer som gällde innehåll, planering, 
gruppindelningar, speciella incidenter, mina upplevelser av känsloklimat, 
hur olika personer bemött varandra eller agerat och egna känslor i skilda 
sammanhang. Dagböckerna har således även inslag av mina egna reaktio
ner och reflektioner. Utöver nämnda metoder har ett kortare frågeformulär 
(bilaga 2 B), distribuerat av klasslärararna till eleverna i Söderskolans 
årskurs 5 och 6, använts. Syftet med detta formulär var framför allt att få 
enskilda elevers beskrivning av kamratinteraktioner som komplement till 
mina egna iakttagelser. Formulärets avslutande del var däremot av under
ordnad betydelse. Elevernas svar är emellertid överlag så kortfattade att 
formuläret inte tillfört särskilt mycket ny information utan mer bekräftat 
uppgifter som framkommit under intervjuerna och vid observationstillfal
len. Västerskolans årskurs 5 elever har bidragit med självbiografiska be
rättelser "Mig själv" och i Söderskolans årskurs 5 klass genomfördes ett 
rollspel i enkönade och samkönade smågrupper i syfte att studera flickors 
och pojkars positioneringar och samspelsmönster. Rollspelet är en förenk
lad variant av spel utformade och genomförda av Francis med elever i mot
svarande åldrar och med liknande syfte.216 

Foto- och videodokumentationer av skolmiljöer har i begränsad omfattning 
kompletterat datamaterialet. 

216 Francis (1998). 
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Forskarrollen och metodproblem 

Efter att ha verkat som lärarutbildare under tre decennier har jag förvärvat 
sådana insikter och kännedom om förskola och grundskola att arbetsfältet 
och dess problematik var välbekant för mig. I forskningssammanhang kan 
detta innebära både fördelar och nackdelar. Att ha kunskaper på forsk
ningsområdet ses som fördelaktigt av flera forskare som t ex poängterar att 
erfarenheten kan vägleda informationssökandet och få arbetet att gå fram
åt217 liksom att det är lättare att få tillgång till information samt att kunskap 
gör det möjligt "..att kunna förnimma nyanserna i de meningar som kom
mer till uttryck och de olika sammanhang som meningarna kan ingå i. " 218 

Sådana fördelar tycker jag mig ha upplevt och det har bl a inneburit att in
skolningen i skolarbetet förkortats och kommunikationen med såväl lärare 
som elever underlättats. Att vara alltför insatt kan dock vara problematiskt 
eftersom risk finns att man blir inblandad i vardagliga rutiner och därmed 
inte lyckas distansera sig i forskningen och som Glaser och Strauss 219 på
pekar kan det också medföra svårigheter att se med nya ögon på verksam
heten. Emellertid menar Beach och Kullberg att det råder ett reflexivt för
hållande mellan etnografin och omvärlden, att forskarens påverkan inte helt 
bör elimineras utan måste erkännas samtidigt som den utsätts för reflek-

220 tion. 
För att motverka dessa felkällor valde jag att i möjligaste mån hålla mig 
utanför den praktiska verksamheten och inta en observatörsroll där jag 
framför allt var iakttagande och icke deltagande. Det faktum att de båda 
medverkande skolorna, inklusive dess personal, var helt okända för mig såg 
jag även som en fördel. Under introduktionsperioden var jag öppen för 
kontakt med eleverna för att de skulle lära känna mig men jag ingrep i all
mänhet inte i deras mellanhavanden utan hänvisade till lärarna i konflikt
situationer. Genom detta förhållningssätt ville jag att de skulle förstå att jag 
var en neutralt vänlig person men att det även fortsättningsvis var de ordi
narie lärarna de skulle vända sig till vid konflikter. Detta gällde i huvudsak 
även deras hjälpsökande vid arbetsuppgifter. 

Som redan nämnts dokumenterades observationerna skriftligt vilket innebar 
att jag ständigt bar med mig papper och penna. Utomhus nyttjades ett litet 
block för att inte väcka alltför stor uppmärksamhet. Majoriteten elever 
brydde sig inte om mitt skrivande men några bad ibland att fa se vad jag 
skrev. Eftersom den skrivstil jag använde i det närmaste var stenografisk 
tillmötesgick jag sådana önskemål. En iransk pojke (åk 5) blev t ex intres
serad då han tyckte stilen påminde om farsi vilket han behärskade - (dock 

217 Ely (1994) s 137. 
218 Kvale (1997) s 52. 
219 Glaser och Strauss (1967). 
220 Beach & Kullberg (1995) refererad i Kullberg (1996), s 48 f. 
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inte min skrivstil visade det sig). En annan pojke i årskurs 6 tolkade mitt 
beteende på annat sätt. Han kallad mig skämtsamt för "SÄPO" men ville, 
trots erbjudande, aldrig se mina anteckningar. I kontakten med de äldsta 
eleverna blev jag på grund av dessa reaktioner varsam med noteringar un
der framför allt raster och annan lärarfri tid och gjorde dessa huvudsakligen 
i efterhand eller i skymundan. 

Eleverna föreföll tämligen snabbt ta mig för given i skolmiljön. Frågor om 
min forskning var sällsynta och våra spontana samtal upptogs huvudsakli
gen av deras egna berättelser om skol- och fritidslivet. Det är troligt att de
ras bemötande hade samband med att de var vana vid besökande högsko
lelärare, lärarstudenter med flera som intresserade sig för skolans 
verksamhet. Jag har ändå varit medveten om så kallade observatörseffekter 
och försökt vara så lite avvikande som möjligt i mitt uppträdande. Bogdan 
och Biklen påtalar också, att inom etnologisk forskning kan dessa effekter 
bli mindre påtagliga om forskaren lyckas smälta in i det naturliga samman
hanget på försynt sätt.221 För min del menar jag att detta lyckades i sam
band med observerandet, åtminstone vad gäller relationen till eleverna. I 
förhållande till lärarna är det mer svårbedömt även om t ex en lärare spon
tant uppgav att han "glömde bort" min närvaro och en annan att hon tyckte 
det "var trivsamt" att ha mig i klassrummet - vilket jag tolkar som att de 
inte stördes av min närvaro. 

Haw menar att vilken information forskaren får beror på hur hon (han) upp
fattas och att faktorer som ålder, kön, ras, social klass, religion kan ha in
flytande. 222 1 intervjuer med muslimska lärare och flickor i engelska skolor 
där hon som vit forskare representerade en annan kultur fann hon, i relation 
till lärarna, att de interagerade utifrån olika diskurser och att hon alltid kun
de känna igen "my kind of people". För min egen del förhöll det sig på lik
nande sätt, nämligen att jag försökte reflektera över min egen diskursiva 
position223 och dra nytta av de möjligheter till både distans och närhet som 
dessa interaktioner innebar utifrån skilda diskurser. 

Intervjusituationer med barn kan vara problematiska så tillvida att barn är 
mer påverkansbara och också känsliga för vuxnas värderingar.224 Det är 
troligt att de ibland anpassar sina svar till vad intervjuaren förväntas vilja 
höra. Exempel på detta anade jag i vissa intervjuer. Bl a då sexuella trakas
serier diskuterades med några pojkar (åk 5) föreföll det som om de över
vägde vad som passade att berätta för en äldre kvinna. I relation till invand

221 Bogdan & Biklen (1982) s 43. 
222 Haw (1998) s 30 ff. 
223 Som feministisk forskare med psykologiska och pedagogiska yrkeskunskaper och intresse för 
jämställdhetsfrågor. 
224 Doverborg- Österberg, Pramling (1985). 
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rareleverna torde andra barriärer än ålder och kön ha aktualiserats. Inför 
dem var jag inte bara äldre kvinna och forskande lärare utan även en repre
sentant för majoritetskulturen. Otterbäck, som studerat muslimska barn i 
den svenska grundskolan, uppger att en respektfull attityd till lärare är van
lig och att barnen sällan avslöjar sin splittrade inställning till majoritets
samhällets normer och normalitet utan de försöker framställa sig som 
"normala" svenskar.225 Det är möjligt att sådant förhållningssätt ligger bak
om vissa av mina unga informanters svar även om uttryck för kritisk fri
modighet också framkom i intervjuerna med dem. Jag har emellertid inte 
bara studerat deras utsagor utan även deras handlingar i skilda situationer 
för att få en så varierad bild som möjligt inför diskursanalysen. 
Onekligen befinner sig forskaren i en maktrelation i förhållande till sina 
informanter så tillvida att forskaren har tolkningsföreträde i och med att 
bestämda teorier och metodik används vid dataanalysen.226 I mina tolk
ningar av de olika redovisade situationerna finns dock ofta informanternas 
egna kommentarer redovisade vilket kan bidra till att nyansera denna 
ojämlikhet. 

Validitet 

För att begränsa effekter av ovannämnda felkällor och säkra validiteten har 
triangulering dvs ett "flermetodval" använts. Jag har då beaktat Pattons fyra 
olika slag av triangulering som omfattar: Källor, Metod, Forskare, Teori ,227 

Flera informationskällor har utnyttjats, dels olika situationer som inträffar 
under hela skoldagar dels skolledning och lärare med olika anknytning till 
klasserna och framför allt eleverna själva. Metoderna har omfattat observa
tioner, intervjuer/samtal, frågeformulär, dagboksanteckningar, rollspel samt 
självbiografiska texter, teckningar och annat "naturligt material", vilka 
sammantaget givit ett utifrån- och ett inifrånperspektiv på elevernas sätt att 
positionera sig, iscensätta och uppfatta kön vilket bidragit till att en mer 
sammansatt och täckande bild av företeelserna erhållits. 
Dessutom har en stödgrupp vid pedagogiska institutionen funnits med vid 
tre tillfällen, under datainsamlingen då materialet presenterats och diskute
rats. Denna grupp har utgjorts av forskarstuderande kolleger med mångårig 
lärarerfarenhet inom förskola-grundskola vilka tagit del av mitt material 
och känt igen sig i detta, något som Eisner beskriver som "Konsensusvali-
dering/..../ en enighet bland kompetenta Andra, om att beskrivningen, tolk
ningen, bedömningen och tematiseringen av en utbildningssituation är rik
tiga" Genom detta förfarande har många "ögon" varit involverade. De 

225 Otterbäck (1996) s 221. Liknande inställning fann Connolly (1998) bland minoritetselever i 
mångkulturell engelsk primary school. 
226 Jämför Winther-Jörgensen och Phillips (2000) s 112. 
227 Patton (1988) s 108 ff. 
228 Eisner (1991) citerad i Kvale (1997) s 222. 
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teoretiska analysverktygen upptar också olika infallsvinklar på mitt pro
blemområde vilket syftar till en mångsidig belysning. 
Whinter-Jörgensen och Phillips skriver om validitetsfrågan vid diskurs
analys och menar att man bl a kan värdera sammanhanget229 vilket betyder 
att analysen skall ge diskursen en form av samband. Vad min studie beträf
far så har möda lagts ner på att utifrån en flerfaldigt varierad diskursiv 
praktik finna sådana utkristalliserade sammanhang som formar sig i skilda 
diskurser. Som bekräftelse på diskursernas giltighet ser jag det faktum att 
datamaterialet i sin helhet gått att inordna i de diskursiva mönster som be
skrivs i resultatet. De nämnda forskarna menar i likhet med Patton, att 
analysramens förklaringskraft också kan ge besked om validiteten. I mitt 
fall har de valda analysverktygen fungerat på ett fruktbärande sätt såtill 
vida att könsmaktordningar inklusive könsmönster och enskilda elevers 
flerfaldiga sätt att positionera sig uppenbarats och kan ligga till grund för 
och motivera förändringsarbete där även utgångspunkter för utveckling av 
alternativa diskurser kan anges.230 

Tidslängden kan vara en distansskapande faktor vid datainsamling genom 
att längre tids fältarbete ger möjlighet att reflektera över materialet. Bogdan 
och Biklen behandlar tidsaspekten och menar att datainsamlandet bör pågå 
tills "data saturation" inträffar dvs en slags mättnad innebärande att nytt 
material upplevs som överflödigt.231 Att ägna mer tid till insamling då detta 
stadium uppnåtts bedöms inte ge lön för mödan. Purvais tar upp samma 
fråga och menar att de empiriska studierna kan avslutas då ett viss mönster 
i materialet börjar framträda.232 I samtliga klasser där jag uppehöll mig 
kunde jag erfara den typ av datamättnad som dessa forskare nämner - jag 
kunde känna igen könsmönster och se hur enskilda elever var benägna att 
repetera vissa positioner mer än andra. Detta underlättades också av att jag 
hade tillgång till varierade diskursiva praktiker.233 

Databearbetning och analys 

Det insamlade materialet har bearbetats i olika steg som dock i det konkreta 
genomförandet inneburit ett pendlande fram och tillbaka mellan delar och 
helhet enligt hermeneutisk ansats.234 I det följande ges en stegvis framställ
ning som visar strukturen i arbetsprocessen. 

229 a.a. sid 123. 
230Winther-Jörgensen och Phillips (2000) s 150 f. 
231 Bogdan & Biklen (1982) s 64. 
232 Purvais (1985). s 196. 
233 Winther-Jörgensen och Phillips (2000), s 117 m fl. 
234 Starrin & Svensson (1994) s 75. 
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Steg 1. Under första fasen i databehandlingen korrigerades observations
protokollen så att de fick samma layout och blev läsvänliga och samtliga 
bandade intervjuer skrevs ut. 

Steg 2. Vaije klass kom sedan att intensivstuderas. Det skedde på så vis att 
allt material som berörde den enskilda klassen och dess lärare lästes ige
nom upprepade gånger för att aktualisera alla situationer och göra minnes
bilderna levande. 

Steg 3. innebar att jag gick igenom varje elev för sig och skrev ett koncent
rat av exempel på hur just denna elev positionerade sig och agerade i olika 
situationer, kombinerat med elevens utsagor från intervjuer och samtal. Vid 
analys av interaktioner var jag speciellt uppmärksam på "krispunkter" 236 bl 
a konflikter och skvaller med baktanken att dessa skulle spegla konflikter 
mellan olika diskurser. 

Steg 4. För att göra materialet mer hanterligt och underlätta den fortsatta 
analysen har det förfarande som Eneroth benämner "idealtypsmetoden" i 
sina huvuddrag varit vägledande vid bearbetningen under denna fas.237 Det 
innebar för min del att datamaterialet studerades åtskilliga gånger för att 
finna sådana elevpositioner som var vanligast förekommande, dvs som ofta 
repeterades, och var utmärkande för de enskilda eleverna. Positioneringarna 
gäller "sätt att vara"238 i relation till kamrater och lärare samt till arbetsupp
gifter och aktiviteter. Här ingår kön och könskonstruktioner. 

Elever som ofta intagit likartade positioneringar har sedan sammanförts i 
en "elevtyp" och benämnts utifrån sina kännetecknande sätt att agera. En 
placering i viss "elevtyp" innebär för den skull inte att alla enskilda elever 
som placerats där alltid positionerar sig i enlighet med typens kännetecken 
utan grupperingen är mest ett sätt att ange att vissa elever har en benägen
het att oftare repetera just dessa positioner vilket inte hindrar att de också 
kan agera utifrån andra positioner. 
Mot bakgrund av den pragmatiska diskursanalysens inriktning betyder mo
dellen att flickors och pojkars eventuella föränderliga sätt att positionera 

235 Beträffande intervjuutskrifter har jag tagit fasta på Kvales (1997, s 156f) synpunkter. Bl a har 
barns omtagningar, upprepningar liksom sökande efter ord under samtalen till en del tagits bort. 
Det gäller även i de citeringar som finns med i resultatdelen. 
236 Winther, Jörgensen & Phillips (1999). 
237 Eneroth (1984). Arbetsgången liknar den Eneroth beskriver vid fastställande av "ideltyper". 
En kategori skapas som fångar något centralt hos en grupp individer, tex "velourpappa". (s 149) 
I mitt fall har jag emellertid inte varit ute efter att finna den typ av statiska kategorier som han 
beskriver utan här gäller det mer grupperingar efter positioner som olika individer kan inta på 
mer eller mindre flexibelt sätt. 
238 Jones (1994). 
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sig också beaktas utan förgivettagande av dikotomi och hierarkiska relatio-
239 ner. 

I denna bearbetningsfas skapades många preliminära "elevtyper" inom 
varje skolklass. 

Steg 5. I det fortsatta analysarbetet framträdde i samtliga klasser könsdis
kurser, (dvs de beskrivna könspositionerna) som visade kontextuellt för
ankrade dikotoma mönster där flickor och pojkar agerar på skilda sätt. 
Skillnaderna noterades men även flickors och pojkars flerfaldiga sätt att 
positionera sig med vaksamhet på överskridanden av könsgränser och do
minansrelationer. I den helhetsbild som i detta läge växte fram, framträdde 
mer varierade positioneringar som ledde till en revidering av tidigare 
"elevtyper". Följande vanligt förekommande positioneringar utkristallise
rades och de benämndes efter de mest kännetecknande sätten att vara som 
flicka eller pojke på skolarenan. 
För flickorna blev dessa: Sporttjej, Barbie, Feminist, Akademikerflicka och 
Moderlig flicka. För pojkarna: Machokille, Rättskaffenspojke, Akademi
kerpojke, Joker Mjukispojke och Kenpojke. 
Det visade sig möjligt att fånga in eleverna i de olika "elevtyperna" men 
det innebär också som nämnts, att eleverna byter positioner mer eller mind
re frekvent beroende på sammanhang. 
Här vill jag även förklara mitt sätt att benämna eleverna. Som framskrivits 
ovan har jag genom att iaktta och dokumentera elevernas repetitiva beteen
den i skolmiljön kunnat fånga in de nämnda abstrakta könsdiskurserna. 
Eleverna har också fatt namn efter dessa diskurser. Detta har gjorts därför 
att jag inte kunnat använda mångfalden av fingerade elevnamn i protokol
len. Det skulle ha blivit alltför svårläst. Av den anledningen har de be
nämnts efter sina vanliga positioneringar. De konkreta eleverna har alltså 
namn efter de abstrakta diskurserna. Lärarna däremot har varit så få att de
ras namn (fingerade) har kunnat användas. 

Steg 6. Den fortsatta databearbetningen och utformningen av resultatredo
visningen har utgått från ambitionen att med stöd av det empiriska materi
alet visa elevernas positioneringar och möjligheter att vara aktivt handlande 
personer på skolarenan och samtidigt synliggöra deras könskonstruktioner. 
Ett antal lärarledda lektioner, rastsituationer och intervjucitat valdes därför 
ut till bearbetning, analys och exemplifiering i varje klass. Urvalet av dessa 
lektioner och "situationer" skedde utifrån aspekter som: informationsrike
dom, spegla olika ämnesinnehåll/aktiviteter och om möjligt olika lärarled-
ning samt att visa alla elevers sätt att vara. Tanken bakom detta förfarande 

239 Hjälmeskog (1999). 
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var att fånga elevers agerande under så olika förhållanden som möjligt för 
att därigenom fa en bild av "multipla subjektiviteter".240 

Det på detta sätt sammanställda och bearbetade materialet sovrades därefter 
ytterligare för att göra resultatredovisningen mer koncentrerad och lästill-
gänglig. Utifrån den förtrogenhet med materialet som jag fick under bear
betningsprocessen har jag således valt ut sådana situationer och utsagor 
som jag ansett vara belysande och "talande" exempel. Mina tolkningar 
skall följaktligen förstås mot denna bakgrund. Enskilda exempel som be
skrivs kan, ryckta ur sitt sammanhang, förstås på flera sätt men det är ut
ifrån den sammanlagda kunskap jag förvärvat från flerfaldiga situationer 
som jag gör mina tolkningar. Jag har också varit särskilt intresserad av kön 
i denna avhandling. Hur kön gestaltas i etniskt skilda sammansättningar av 
elevgrupper är således mitt primära fokus. 

Mot bakgrund av att även socialklass och etnicitet beaktats namngavs en
skilda elever i protokollen med sin "elevtyps" tillhörighet i kombination 
med angivande av etnicitet (svensk=sv, invandrare = inv) och social 
klasstillhörighet (arbetarklass = a, medelklass = m). Även om beteckning
arna därigenom blivit otympliga så har de fördelen att vara informativa 
samtidigt som de ger eleverna ett anonymitetsskydd. 

Steg 7. Den slutliga redovisningsmodellen för varje klass utformades på så 
sätt att först har ett antal belysande utsnitt ur olika lärarledda lektioner pre
senterats, analyserats och sammanfattats. Därefter har olika "situationer" 
utvalda från observationer gjorda under elevernas lärarfria tid dvs raster 
presenterats, analyserats och sammanfattats. Analysen har utgått från 
forskningsfrågorna och förankrats inom den teoretiska referensramen. När 
det gäller lektionsanalyserna har den diskursiva analysmodell som Davies 
tillämpat på pedagogiska situationer använts.241 De lärarfria situationerna, 
som kompletterats med inslag av intervjudata, har bearbetats på liknande 
sätt. Här har även Connells strukturerande begrepp beträffande könsord
ning varit möjliga att relatera till. 

Steg 8. Avslutningsvis har en sammanfattande redovisning av könsordning
ar, könssdiskurser och enskilda elevers flerfaldiga sätt att positionera sig 
givits. 

En summarisk översikt av databearbetningens olika steg ges nedan: 

Steg 1 : Data materialet skrivs ut och ges enhetlig lay-out. 

240 Se Teoretiska utgångspunkter. 
241 Davies (1990). Se även Teoretiska utgångspunkter. 
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Steg 2: Genomgång av allt material, varje klass för sig. 

Steg 3: Uppmärksamhet på varje enskild elev med sammanställning av 
positioneringar, ageranden och interaktioner. 

Steg 4: Analys av enskilda elevpositioneringar i varje klass med köns
perspektiv. Preliminära "elevtyper" skapas. 

Steg 5: Genomgång av samtliga klassers preliminära "elevtyper", ana
lys och omarbetningar av antalet till fem flick- respektive sex 
pojk "typer". 

Steg 6: Utprövande av bearbetnings- och redovisningsformer på ett 
större urval av datamaterialet. 

Steg 7: Urval av belysande lärarledda lektioner respektive lärarfria situ
ationer och övrigt material. Analys utifrån frågeställningar och 
teoretisk referensram. 

Steg 8: Redovisning av könskonstruktionernas framträdelseformer i de 
sex grundskoleklasserna. 

Sammanfattande tidsschema över datainsamlingen 

Som avslutning på detta kapitel ges en sammanfattande bild av fältstudier
nas sekvensering och förläggning i tid samt deltagande skolor och klasser. 

Datainsamlingen vid Västerskolan pågick under läsåret 1998 och vid Sö
derskolan 1998-1999 enligt följande översikt. 

1998 

Västerskolans förskoleklass Västerskolan, år 5 
Observation-elevintervju-lärarintervju Observation-elevintervju-lärarintervju 

1998-1999 

Söderskolan, Humlan 
Observation-elevintervju-lärarintervju 

Söderskolan, Myran 
Observation-elevintervju-lärarintervju 

1999 

Söderskolan, år 5 
Observation-elevintervju-lärarintervju 

Söderskolan, år 6 
Observation-elevintervju-lärarintervju -
rektorintervju 
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All datainsamling böljade med några dagars introduktion med syftet att få 
kännedom om den lokala miljön inomhus och utomhus, skolans administ
ration och organisation, planeringar, schema frågor, skolans regler och ruti
ner samt att bli bekant med lärare och elever. Under dessa dagar dokumen
terades information med anteckningar och "spontana" observationer fördes. 
Därefter påböljades det systematiska datainsamlandet vilket följde sekven
sen: observation, intervju med elever och avslutningsvis med lärare och 
rektor. I allmänhet följdes klassverksamheten hela skoldagar men dessa 
varierade i längd beroende på vilken årskurs som var aktuell. 

I följande kapitel ges en närmare presentation av de skolor och klasser in
klusive deras huvudlärare som ingått i studien. 

66 



Kapitel 5. Beskrivning av skolorna 

Västerskolan - en etniskt homogen skola 

Västerskolan ligger i en större kommun som är regionalt centrum för olika 
myndigheter, administrativa enheter, högre utbildning och sjukvård. Dess
utom finns såväl större som mindre industrier och företag som svarar för 
arbetstillfällen inom kommunen.242 

Skolan är belägen i periferin av ortens centrala delar, i ett område med rad
hus, villor och lägre hyreshus. I närheten av skolan finns daghem, vårdcen
tral, mindre affärscentra, bensinstation samt större och mindre industrier. 
Skolan består av fyra enplaniga huskroppar samlade i bågform runt en rast-
lekgård. På baksidan ligger parkeringsplatser för personal. I det yttersta hu
set finns förskoleklass (6-åringar), åk 1 och fritidshem och intill ligger lo
kaler för åk 2 och 3. Klasserna 4, 5 och 6 håller till i nästa hus som är en 
huvudbyggnad där även matsal, bibliotek, grupprum, rektorsexpedition och 
lärarrum är inrymda. Två av dessa hus är sammanbundna med en arkad. 
Slöjd (textil och trä/metall) och gymnastiksalar finns i separat byggnad i 
andra änden av husformationerna. 
Den del av uteplatsen som ligger i anslutning till mellanstadiets243 lokaler 
är utrustad med basketkorg och målburar och lite längre bort finns en fot
bollsplan. Intill de yngre elevernas hus finns bl a gung- och klätterställ-
ningar. Här står också en sittgrupp med stolar, bord och soffa. I övrigt be
står lekplanerna till största delen av gräs där buskage avgränsar olika ytor. I 
ett hörn mellan de yngre elevernas hus finns klätterträd med ett kojbygge. 
I allmänhet leker och vistas eleverna intill sina respektive hus under raster 
vilket innebär att de yngre (förskoleklass, 1, 2, 3) och de äldre (åk 4, 5, 6) i 
allmänhet är var för sig. De äldre flickorna söker sig ibland till de yngre för 
gemensam lek i ställningarna. Flickor och pojkar i de högre årskurserna rör 
sig oftast i skilda grupperingar på skolgården. 
Skolhusen är ungefär 20 år gamla men väl underhållna såväl exteriört som 
interiört. Ingen förstörelse, nedskräpning eller klotter misspryder miljön 
utan hus och skolområde ger ett prydligt och välordnat intryck som för
stärks av den naturligt lummiga miljön med uppväxta träd och buskar. 

242 Informationsmaterial från kommunkontoret 1998. 
243 Begreppen "låg- , mellan- och högstadium" används här och fortsättningsvis, trots att de 
numera inte officiellt förekommer i skolans begreppsarsenal. Eftersom alla lärare i studien an
vänder dessa tidigare beteckningar (i samtal och intervjuer) nyttjas termerna fortsätningsvis 
även av mig, speciellt som de förenklar den språkliga framställningen. Av samma skäl brukas 
uttrycket "årskurs (åk)" istället för de nu förekommande, "år". Sedan förskoleklassen inordna
des i den obligatoriska grundskolan (1998) förekommer beteckningen "år 0" för densamma. 
Begreppet används emellertid inte vid Västerskolan. Däremot ibland i officiella dokument (t ex 
scheman) vid Söderskolan. Vid den skolan nyttjas istället de skolklass-benämningar som elever 
och lärare döpt sina grupper till. Se nedan. 
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Skolans elever 

Skolan omfattar förskoleklass (åk 0) samt åk 1 - 6 samt fritidshem med to
talt 135 elever. Eleverna bor i de flesta fall i kvarteren kring skolan men ett 
mindre antal bussas in från några landsbygdssamhällen. De kommer i lika 
utsträckning från arbetarklass- och medelklassfamiljer. 
Skolans elever utgör en etniskt homogen grupp så tillvida att praktiskt taget 
alla är svenska, dvs de är födda i Sverige av svenska föräldrar. Endast en 
pojke, svenskfödd, i åk 5 har utländsk far och svensk mor. Dessutom finns 
ett par barn, i årskurser som ej ingår i denna studie, som är adopterade i 
späd ålder av svenska föräldrar. Med dessa fataliga undantag kan således 
skolan betraktas som en etniskt homogen svensk skola. 
Enligt lärare har skolan haft problem med mobbing och trakasserier bland 
eleverna främst på mellanstadiet, men motåtgärder har satts in och situatio
nen bedöms vid studiens genomförande som klart förbättrad. Till och med 
så bra att föräldrar ansökt om att fa sina barn placerade hos en av studiens 
lärare som fatt rykte om sig att ta tag i problem och reda ut dem samtidigt 
som hon arbetar pedagogiskt progressivt.244 Lärarens engagemang har med
fört att skolan tagit emot barn med psykosociala problem och även i viss 
utsträckning öppnat sin verksamhet för föräldrar i behov av stöd. 

Skolans personal 

Skolan har en kvinnlig rektor på halvtid. Hon har sin huvudsakliga yrkeser
farenhet från barnomsorgen och har bara arbetat en termin vid Västersko-
lan. Under den aktuella tiden är hon dock tjänstledig. 
På de lägsta åldersstadierna arbetar en manlig förskollärare, en kvinnlig 
barnskötare och en kvinnlig fritidspedagog i förskoleklassen och på fritids
hemmet. I åk 1 arbetar en kvinnlig klasslärare. På mellanstadiet tjänstgör en 
manlig grundskollärare i åk 4, en kvinnlig grundskollärare och en kvinnlig 
respektive manlig assistent i åk 5 samt i åk 6 en kvinnlig grundskollärare. 
Utöver dessa klasslärare finns en kvinnlig textillärare, en manlig träslöjds
lärare samt lärare som ambulerar mellan olika skolor. Det är en manlig 
gymnastiklärare, en kvinnlig speciallärare inriktad på läs- och skrivproble-
matik på skilda stadier och en manlig ämneslärare i tyska. Periodvis prakti
serar även lärarstuderande i de olika klasserna. Sammanlagt tjänstgör 14 
lärare, nio kvinnor och fem män vid skolan. 
Klasslärarna har huvudansvar för undervisning i den egna klassen men kan 
byta viss ämnesundervisning sinsemellan beroende på intressen och kom
petens. I några klasser förekommer även elevassistenter. Slöjdlärare, man
liga gymnastiklärare, speciallärare och en språklärare arbetar över flera 
klasser. Arbetsförhållandena upplevs som pressande av lärarna under den 
aktuella tiden eftersom skolans ledningsfunktion inte funnit sina former 

244 Reportage i lokalpress bl a 1998 09 01,1999 09 11. 
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efter en omorganisation. Det råder dessutom personalbrist och många får 
axla uppgifter som egentligen inte skall ingå i deras tjänster. Detta förhål
lande infekterar i vissa fall personalsamverkan. Av den anledningen har 
man under senaste läsåret känt sig tvungna att prioritera de mest akuta 
skolärendena som t ex gällt organisation, schemafrågor och samverkan 
kring olika aktiviteter. Beträffande värdegrundsfrågor så har framför allt 
mobbingproblematik varit föremål för diskussioner i lärargruppen och ett 
handlingsprogram finns utarbetat. 

Västerskolans förskoleklass 

Klassens lokaler och miljö 

Förskoleklassen är inrymd i en huskropp som även inkluderar fritidslokaler 
och årskurs 1. Förskolan disponerar två stora lek- och samlingsrum. Det 
ena rummet är utrustat med några musikinstrument, bokhyllor med böcker, 
spel, pussel samt material för konstruktionslekar t ex lego, byggklotsar, 
plastbitar, plastdjur och leksaker som bilar, mjukisdjur mm. Längs ena 
väggen finns en bänk med material för olika former av skapande verksam
het som målarfärger, färgpennor, ritpapper, pärlor, pärlplattor, mm. Här 
inne finns också en soffgrupp med tillhörande bord och fåtöljer samt två 
arbetsbord. I ena hörnet av rummet har personalen möblerat för samlingar 
med låga bänkar utplacerade i en cirkel. På väggen intill hänger en svart 
tavla och anslagstavla där skyltar med dagens datum, namnsdag och väder 
sätts upp. Övriga väggytor är delvis dekorerade med barnens teckningar. 

Det andra lekrummet utnyttjas även av fritidsbarnen för morgonmålet. Här 
finns köks- och hushållsutrustning och mat-/arbetsbord men även soffhörna 
och lekhörna. I lekhörnan finns bl a utrustning för affarslek. Utklädnings-
kläder, tyger och kuddar är förvarade i trälådor längs ena väggen. Rummet 
används ofta för tysta lekar och förberedande läs- och skrivaktiviteter och 
av den anledningen har barnen sina egna lådor med arbetsmaterial härinne. 
Längs ena väggen står bokhyllor med en uppsättning av sagoböcker, fakta-
och uppslagsböcker samt svart tavla på väggen. 
Förutom dessa två stora rum så finns tre mindre rum. Det ena är utrustat 
som kudd-/grovmotorikrum, det andra som datorrum. Förskolan har en da
tor med ett antal olika pedagogiska spel bl a med problemlösnings- upp
gifter av teknisk art. Det tredje rummet slutligen är ett våtrum där barn har 
möjlighet att måla vid staffli eller arbeta med lera och andra kladdiga mate
rial. Här inne har man även placerat ett legohusbygge, konstruerat av några 
flickor. Legomaterialet omfattar även husdjur och människor. 
Förskolans lokaler ligger vägg i vägg med fritidshemmets och åk.l:s. På 
eftermiddagarna öppnas dörrarna mellan de olika avdelningarna och barnen 
får röra sig fritt i hela huset. 
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Utanför skolhuset breder den stora skolgården, som delas av alla skolans 
elever, ut sig. Gården har utrymmen för diverse lekar och aktiviteter. 

Eleverna i förskoleklassen 

Klassen består av 19 barn, 10 flickor och 9 pojkar, och alla utom en flicka 
kommer från kvarteren intill skolan. Barnens ålder varierar mellan 5 till 8 
år. De yngsta, två pojkar respektive två flickor är födda sent på året. Den 
äldste i gruppen går om sitt förskoleår. Barnen kommer jämt fördelade från 
familjer med arbetarklass- och medelklass- bakgrund. Då datainsamlingen 
vid denna skola startade hade barnen enbart gått ett par veckor tillsammans 
i förskoleklassen. Praktiskt taget alla kände dock varandra sedan tidigare 
som grannar eller att de vistats på samma förskola eller hos samma dag
mamma. Miljön var likaså bekant för barnen på grund av grannskapet till 
förskolan och genom äldre syskon på skolan. 

Lärare, personal 

På förmiddagarna arbetar en manlig förskollärare och en kvinnlig barnskö
tare i förskoleklassen. Under eftermiddagarna tjänstgör de på fritidshemmet 
tillsammans med en kvinnlig fritidspedagog. I mitten på aktuell termin an
ställs även en manlig assistent till fritidsverksamheten. I åk 1 arbetar en 
kvinnlig klasslärare och en lärarpraktikant. 
Under datainsamlingsperiden hade förskolläraren en veckas semester och 
under den tiden vikarierade en nyexaminerad förskollärare växelvis med en 
barnskötare, båda kvinnor. Dessa båda nyanställda hade tidigare praktiserat 
på skolan och var bekanta med personal, skolmiljö och arbetsrutiner. 

Förskoleklassen, fritidshemmet och åk 1 ligger i samma hus vilket ger per
sonalen goda förutsättningar till samarbete. Under den aktuella perioden 
förekommer samplanerade aktiviteter och undervisning med förskoleklas
sen och åk 1 i musik samt vid utflykter i skolans intilliggande skogsområ
de. Mot terminens slut slussas förskoleklassens elever över till viss under
visning med åk 1. Det gäller främst elever som är läs- och skrivkunniga 
eller behärskar enklare matematik men samundervisningen kan även före
komma i andra ämnen med samtliga elever. Omfattningen av samarbetet 
bestäms till stor del av hur elevgrupperna fungerar. Utbyte av barn i andra 
riktningen förekommer också, dvs att åk 1 elever som behöver förskole
klassens aktiviteter och stimulans får ingå i den gruppen under kortare eller 
längre perioder. 
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Presentation av förskollärare Tage 

Tage har 20 års yrkeserfarenhet som förskollärare, samt en kortare tid som 
föreståndare, inom olika former av förskoleverksamhet. De senaste sex 
åren har han arbetat tillsammans med barnskötare Lotta inom 6-
årsverksamheten och numera i förskoleklass (åk 0). 
I egenskap av förskollärare känner Tage att han har det pedagogiska ansva
ret vilket innebär att han leder den övergripande planeringen för verksam
heten och för det mesta håller i "samlingarna" med barngruppen. 
Lotta och Tage har samarbetat under många år och de tycker att de utfor
mat det pedagogiska arbetet på ett sätt som gör det möjligt för var och en 
att vid behov utföra samtliga sysslor på förskolan. En viss arbetsfördelning 
när det gäller de styrda mer undervisningslika övningarna har dock utkris
talliserats beroende på personliga intressen och kompetenser. Tage leder 
gärna aktiviteter som ingår i förberedande matematik samt dataundervis
ning och Lotta tar hand om språkövningarna. Under fria aktiviteter då bar
nen väljer egna sysselsättningar assisterar de där de behövs utan förbes
tämda uppgifter. Tage som spelar gitarr och sjunger kan t ex samla barn 
kring sitt instrument. Han är inte intresserad av traditionellt kvinnliga 
sysslor som syslöjd och matlagning även om han uppger, att han kan "köra 
symaskin" så ansvaret för dessa överlåter han gärna till Lotta. Om det bland 
barnen uppstår diskussioner om "tjejgöra och pojkgöra" brukar han prata 
"lite grann om att alla kan göra olika och alla saker", men han försöker 
inte vara någon förebild eftersom han själv föredrar manliga göromål som 
att snickra och meka med cyklar. Han menar också att "pojkar måste ju få 
vara pojkar och flickor, va., (flickor)". 
När det gäller flickorna har han under senaste fem åren prioriterat dem i 
dataundervisningen på så sätt att flickorna först av alla far ta "datakörkort". 
Flickorna far därigenom ett övertag eftersom de kan fungera som hjälpin-
struktörer till pojkarna. Då han började med detta tyckte han, utan att ha 
gjort någon noggrannare utvärdering, att det fungerade bra men idag då 
nästan alla kommer till förskolan med datavana hemifrån suddas effekterna 
ut. Han uppger, att det "till 90% är pojkarna som flockas kring datorerna" 
trots att pojkarna är besvikna på att förskolan har så få spel, istället har man 
mera rit- och problemlösningsprogram. Flickorna däremot gillar dessa pe
dagogiska program men de söker sig ändå inte lika ofta till datorerna. 
I övrigt har han strävat efter att utrusta förskolan med pedagogiskt material 
som kan tillfredsställa barns olika intresseinriktningar. Ett av de senaste 
inköpen är ett lego med stora bitar i rosa och vitt, avsett till husbygge som 
framför allt köptes in till flickornas rollek. Legot används flitigt och det är, 
enligt Tage, nästan undantagslöst flickorna som konstruerar och rekonstru
erar husbyggena och utför sina familjelekar där. 
Tage har inte medvetet vidtagit några jämställdhetsåtgärder, annat än den 
reserverade flicktiden vid datorn. Vid samlingar med den aktuella barn
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gruppen bestämde han i förväg att barnen skulle sitta varannan pojke och 
flicka. Mest för att undvika att det skulle bli klickbildningar mellan barnen 
så att vissa alltid skulle vara tillsammans men i viss mån också för att 
flickor och pojkar skall lära sig att sitta bredvid varandra. Närmast perso
nalen har han placerat de pojkar som han på förhand misstänkte kunde bli 
oroliga. Placeringarna är inte avsedda att vara permanenta utan han kan 
tänka sig omflyttningar vid senare tillfallen. 

Presentation av barnskötare Lotta 

Lotta har minst 20 års erfarenhet av arbete inom barnomsorgens olika verk
samhetsområden. Hon trivs fortfarande med sitt yrke och tycker att kon
takten med barnen ger henne mycket, "att jag får så fin respons från bar
nenHon känner att det är viktigt att uppmärksamma de enskilda barnen 
så att "de känn att det är nån som se en." Det gäller inte bara inne i skollo
kalerna utan även ute. Det upprör henne, att en del klasslärare hon samar
betat med enbart uppmärksammar barnens skolprestationer och inte hjälper 
barnen att bearbeta konflikter som kan inträffa på skolgården. Hon ser det 
som en viktig del i sitt arbete att hjälpa dem med konfliktlösning oavsett 
var kontroverserna inträffar. Flickkonflikter tycker hon är svårast att hante
ra eftersom flickor ofta utesluter och avvisar varandra med gester och mi
mik isället för med tydliga ord och handlingar vilket är vanligast hos poj
kar. I den nuvarande barngruppen finns barn som är stökiga av olika skäl 
och Lotta tycker att hon får fin kontakt med dessa genom att visa värme 
och omsorg. 
När det gäller skolmiljön så vill hon att den skall vara trivsam med blom
mor, dukar, pynt och barnteckningar på väggarna. Hon ser det som ett spe
ciellt kvinnligt intresse och känner att det är hon som bär ansvaret för detta 
på den egna arbetsplatsen. 
Hon uppskattar samarbetet med Tage för att de inriktar sig på "jobbet och 
inget ovidkommande", vilket enligt hennes erfarenhet skiljer sig från hur 
förhållanden kan se ut på daghem, där personalgruppen i allmänhet utgörs 
av enbart kvinnor. 
Lotta menar även att hon är den som tar ansvar för det sociala och emotio
nella klimatet på arbetsplatsen. Hon vill måna om att barnen ska må bra 
men även att vuxna som kommer till skolan skall känna sig välkomna och 
uppmärksammas. 

Beträffande ansvarfördelning på förskolan så anser hon, att de delar på an
svaret för samlingar och gymnastik medan övriga uppgifter har fördelats 
med hänsyn till intressen och kompetens. Själv har hon i flera år arbetat 
med förberedande läs- och skrivinlärning och eftersom hon är utbildad i 
Bornholmsmodellens metodik. Även om hon menar att de delar ansvaret 
för samlingarna så är det Tage som för det mesta leder dessa medan hon 
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vakar över och tar hand om de "struliga barnen" i gruppen. Hon håller 
även i det i samlingarna återkommande temat "Att vara en bra kompis". 
Någon genomtänkt plan för jämställdhet på förskolan finns inte men de 
uppmanar flickor och pojkar att pröva olika aktiviteter och när de ser att 
flickorna intresserar sig för fotboll respektive innebandy och att pojkar fin
ner nöje i hopprep så uppmuntras dessa intressen. Placeringen under sam
lingen med varannan pojke och flicka är ett sätt enligt Lotta att lära barnen 
att de kan sitta med andra än sin kompis och att "få dem mer könsvancT. 
Enligt deras erfarenhet är det speciellt pojkar i 6-årsålder som har svårt för 
flickkontakter. 
Lotta tycker att det traditionella könsmönstret håller på att brytas. Hon 
nämner som exempel, att de tagit bort den dockvrå som tidigare varit så 
populär på förskolan eftersom inga barn använde den. Istället sitter flickor
na tillsammans och pysslar eller går runt och pratar och fantiserar. Att rita 
är också populärt men det är inte prinsessmotiv längre utan teckningarna 
föreställer ofta smala flickmodeller med långt hår. Utelekar i klätterställ-
ning och med hopprep är också vanliga aktiviteter när årstiden tillåter och 
på gymnastiken har intresset för fotboll och innebandy kommit stort bland 
flickorna. 

Förskoleklassens arbetsrutiner 

En vanlig dag i förskoleklassen börjar med lärarledd samling och därefter 
grupparbete med matematik respektive språk. Sedan följer i tur och ordning 
fri lek, rast, sagostund med mellanmål, fri lek samt gemensam avslutning. 
Matematik- och språkpassen samt sagostunden är lärarledda och dessa ak
tiviteter kan ibland ersättas av andra inslag som sång och musik med åk 1, 
utflykter i skogen eller gymnastik ute eller inne. 

Samlingen på morgonen leds i allmänhet av den manlige förskolläraren och 
den har en bestämd ordning både vad gäller former och innehåll. Barnen 
sitter på bestämda platser, varannan pojke och flicka, på låga bänkar i en 
cirkel på golvet med personalen mitt emot varandra. Bestämda regler be
träffande talordning och handuppräckning gäller. 
Innehållet följer ett visst schema. Först kontrollerar lärare och elever till
sammans eventuell frånvaron, sedan skall ett visst barn, enligt en på för
hand bestämd turlista, redogöra för dagens namn, datum, årtal samt vädret. 
Namn- och symbollappar på detta sätts upp på anslagstavlan intill. Efter 
detta får varje elev i tur och ordning berätta något personligt för gruppen; 
det kan gälla något de varit med om, upplevt eller skall/vill göra. Elever 
som inte vill berätta behöver inte. Därefter tas ett återkommande tema upp 
som gäller "Att vara en bra kompis". Nu far barnen ge exempel och berätta 
om egna erfarenheter. En av lärarna skriver på en vägglista de egenska
per/beteenden som eleverna menar utmärker en bra kamrat. Under samtalet 
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skall barnen räcka upp handen för att få svara. Samlingen avslutas med att 
vaije elev får ange vad de vill göra under fria leken varpå någon vuxen ger 
information, påminner om kläder etc. Innehåll med sång- och rörelselekar, 
berättelser kan också förekomma. Längden på samlingarna kan variera 
alltifrån 20 till 40 minuter beroende på elevernas uppmärksamhet. 
Under de skolförberedande aktiviteterna delas gruppen i två hälfter där för
skolläraren ansvarar för arbetet med matematik och barnskötaren för språk. 
Elevgrupperna växlar ämnen regelbundet. Sagostunden leds av en vuxen. 
Barnen sitter då i ring på golvet och far äta medhavd frukt medan de lyss
nar till sagan. Samtal om innehållet förekommer ibland och då gäller hand-
uppräckningsregeln. 
Innan eleverna går hem sker en kort återsamling då man vanligtvis sjunger 
en sång tillsammans och eventuell påminnelse eller information inför mor
gondagen ges. 

Västerskolans årskurs 5 

Klassens lokaler och miljö 

I mellanstadiets hus ligger lektionssalarna på rad längs en korridor. Korri
doren är utrustad med myssoffor, bord och bokhyllor och på väggarna 
hänger elevteckningar och diverse affischer bl a på ungdomsidoler. I änden 
på korridoren finns ett litet rum utrustat med tre datorer vilka är tillgängliga 
för samtliga elever hela skoldagen. De olika klassrummen är till stor del 
utrustade efter klasslärarens och elevernas egna idéer. 
I åk 5:s rum finns längs ena väggen hyllor och skåp med böcker, pärmar 
och skrivmaterial av olika slag. Vid den andra väggen finns elevernas skåp 
med lådor där de förvarar sitt privata arbetsmaterial. Även här finns materi
al avsett för alla utställt ovanpå skåpen i prydliga fack och burkar. En äldre 
dator och en radio är placerad på ett bord. Längst fram i klassrummets ena 
hörn står en ny dator med bekväm arbetsstol på hjul. Under svarta tavlan 
finns låga bokhyllor fyllda med elevpärmar och intill ett klädskåp med 
tvättställ. Överallt på väggarna och t.o.m på skåpluckor finns elevarbeten 
uppsatta. Det är "mind-maps" som klassen utarbetat över "Team", "Sick-
anplan" dvs forskningsprocessen, "Ledaregenskaper", "Att beskriva en per
son", "Att beskriva en plats", individuella "Jag"-presentationer mm. 
Vanligtvis är klassrummet möblerat med skolborden placerade i par i tre 
rader. Vid varje sammanställt bordspar sitter fyra elever, pojkar och flickor 
blandade, utom vid två bord där det enbart sitter pojkar. Läraren har i sam
råd med eleverna bestämt placeringarna. Vid ett av pojkborden som är pla
cerat längst fram sitter pojkar som har behov av extra stöd och uppmärk
samhet. Möbleringen och även placeringarna ändras vid behov t ex vid 
större grupparbeten eller vid gruppdiskussioner. 
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Eleverna i årskurs 5 

Klassen består av 23 elever, 14 pojkar och 9 flickor. Eleverna kommer från 
kvarteren intill skolan där de flesta bor i hyreshus och några fa i radhus och 
villor. Några av föräldrarna är arbetslösa eller långtids sjukskrivna. Ungefar 
lika många elever kommer från arbetarklass- som lägre medelklassfamiljer. 
Hälften av föräldraparen är frånskilda där de flesta har delad vårdnad om 
barnen vilket medför att barnen bor på olika ställen under olika veckor. I 
klassen har en knapp tredjedel behov av särskilt stöd och stimulans. Det är 
elever som blivit överflyttade, bl a på föräldrars önskemål, från andra sko
lor på grund av av mobbing (en flicka), bristande studiero (en pojke samt 
en flicka) eller uppträtt som s.k kallade "värstingar"(två pojkar) i sina tidi
gare klasser. Samtliga dessa barn har läs- och skrivsvårigheter i olika grad. 
En pojke har fått diagnosen DAMP. 

Klassens lärare och personal 

I åk 5 arbetar Tyra som klasslärare samt Mona och Krister som elevassi
stenter. Krister och Mona, båda nyanställda, fungerar huvudsakligen som 
stöd till var sin pojke i klassen men de hjälper även till med annat skolar
bete. Krister som är utbildad kock delar t ex hemkunskapsundervisningen 
med Tyra. Dessutom är han ansvarig för dataservice och "killsnack"-
timmen. Mona är förskollärare och tar ibland över vissa lektionsmoment då 
Tyra är upptagen av annat. Hon bistår även Tyra under "Tjejsnacket". 
Samarbetet med andra lärare sker främst med kollegerna i åk 4 och 6 vilka 
arbetar i samma hus. I vissa ämnen blandas klasserna och gruppindelas och 
lärarna undervisar då i de ämnen som de anser sig mest kompetenta i. Så t 
ex har Tyra undervisning i no-ämnet och flickgymnastik, åk 6-läraren har 
specialiserat sig på bild och drama och åk 4-läraren tar ibland hand om mu
sikämnet samt pojkgymnastiken. 

I naturorienteringsämnet och gymnastik har gruppindelningen gjorts utifrån 
kön. I no-ämnet har detta tillkommit av rent schematekniska skäl medan 
man däremot i gymnastik har velat ha uppdelningen för att kunna arbeta 
med pojkars respektive flickors speciella intressen. I flickgruppen tränas bl 
a självförsvar men även linedance och andra aktiviteter som attraherar 
flickor. Pojkarna har framför allt lagsporter på sina timmar. 

Presentation av klasslärare Tyra 

Tyra har arbetat 15 år som mellanstadielärare, de tre senaste åren vid Väs
terskolan. Hon är mycket intresserad av pedagogiskt utvecklingsarbete och 
har under senaste åren bl a engagerat sig i ett skolprojekt som gäller dator
användning i skolan. Hon ser datorn som ett viktigt hjälpmedel för bl a de 
mindre studiemotiverade och svaga eleverna och för dem med skriv- och 
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läsproblem. Hon prövar även andra pedagogiska idéer. Det gäller metoder 
att stimulera och förbättra elevernas inlärning genom att beakta olika inlär
ningsstilar, mind-map metoden som ger redskap för systematiskt tänkande, 
social träning, "ledarskaps"-träning och team-work bl a utifrån försök med 
olika gruppsammansättningar. Hon använder medvetet begrepp från id
rottsliga sammanhang som "team", "ledare", "peppa" för att appellera till 
den sportintresserade klassen. Språkträning i olika former är ett centralt in
slag i undervisningen vilket hon motiverar med att eleverna "måste få ett 
språk så att de kan klara sig på högstadiet". Tyra har som mål med sin un
dervisning att eleverna skall utveckla så många sidor av sin personlighet 
och begåvning som möjligt så "att dom aldrig skall vara strandsatta". Hon 
menar att alla har olika förmågor men att de kan vara olika väl utvecklade. 

Tyra konstaterar att flickorna och pojkarna beter sig enligt de traditionella 
könsmönstren men hon vill stimulera dem att "bredda sitt sätt att vara " 
och utveckla sidor som inte direkt förknippas med det egna könet. De me
toder som nu prövas ser hon som vägar att stödja var och en i sin utveck
ling till att bli en "hel människa" med resurser som hon kan välja att an
vända eller inte. Hon tycker att hon ser resultat av sina insatser, nämligen 
att alla böljar ta för sig i klassrummet och att de svaga kan koncentrera sig 
bättre. 
Denna termin har hon som försök infört en "Tjejsnacktimme" respektive 
"Killsnacktimme" vaije vecka och vid dessa tillfallen får flickorna och poj
karna var för sig med kvinnlig och manlig lärare behandla frågor och äm
nen som de upplever angelägna och könsspecifika. Tyra nämner att hon 
inte riktigt funnit formerna för dessa timmar ännu och hon känner sig osä
ker på hur hon skall förhålla sig till de problem som kan komma upp. 
Läroplanens mål och värdegrund diskuteras ofta med såväl kolleger som 
elever och lokala handlingsplaner har utarbetats. Tyra menar emellertid att 
kursplaneanvisningarna är svåra att följa med de behovskrävande elever 
som hon för närvarande har. Hon måste nämligen hela tiden bedöma vad 
som måste stödjas och stimuleras hos de enskilda eleverna och anpassa un
dervisningen efter detta. 

Klassens arbetsrutiner 

Skolan börjar klockan 8.20 och slutar ungefär 14.00 vaije dag utom en dag 
i veckan då undervisningen pågår till 15.10. Varje morgon inleds med en 
hälsningsceremoni där Tyra och assistenterna handhälsar på samtliga ele
ver. Elever vid samma bordsgruppering hälsar också på varandra. För det 
mesta arrangeras även en avslutning varje dag med summering av dagens 
arbete och påminnelse om kommande uppgifter. Frånsett rena ämneslektio
ner i språk, matematik, no och tillämpade ämnen (orienteringsämnen) så 
upptas lektionspassen av individuellt arbete utgående från enskilda plane
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ringar men även av grupparbeten kring olika teman vars huvudinriktning 
bestämts av läraren. 
Eleverna arbetar mesta lektionstiden självständigt med de vuxna som 
handledare. Arbetet präglas av Tyras didaktiska idéer om begreppskartor 
(mind-maps) för såväl ämnesinnehåll som arbetssätt och att eleverna skall 
ha möjlighet att använda sina individuella strategier vid inlärning. De upp
muntras därför att utnyttja olika metoder, bl a hämtade från forskningsme
todik, som intervjuer, enkäter, observationer etc och olika medel t ex dato
rer, foton och film för att skaffa kunskap liksom att se samarbete som en 
källa till kunskapsutveckling. 

Söderskolan - en etniskt heterogen skola 

Söderskolan ligger i en mindre kommun med industritraditioner. De domi
nerande branscherna är skogs- och verkstadsindustri men även en växande 
tjänstesektor inom kommun och landsting ger sysselsättning till förvärvsar
betande.245 I kommunen finns möjligheter till ett omväxlande natur- och 
friluftsliv och orten har profilerat sig inom olika sporter bl a ishockey och 
fotboll där hemmalag skördar framgångar på elitnivå. 
Skolan, som omfattar årskurserna 0-9 ligger i tätortens utkant omgiven av 
radhus, villor och ett jämförelsevis stort hyreshuskvarter. I närheten av 
skolan finns ett mindre köpcentra med matbutik, post, daghem och kyrkliga 
aktiviteteslokaler. 
Skolbyggnaden som har skepnad av ett långsträckt husskepp, vilar på en 
terrasshylla med utsikt över bebyggelse och landskap. I grova drag är huset 
indelat så att i ena änden ligger högstadiet, därefter i ordning; administrativ 
enhet, bibliotek, mellanstadium, fritidshem och i husets andra ände lågsta
dium. Rektor förklarar skämtsamt "vi tar in dom (eleverna) i den ena änden 
och släpper ut dom i den andra". 
Personalrum, gymnastiksal, ämnesrum, grupprum, och uppehållsrum finns i 
anslutning till de olika enheterna. Längs med skolhuset löper en asfaltplan 
som på framsidan är så bred att en basketbollplan får plats. Här finns även 
uppmålade hopphagar och schackspel med tillhörande "jätte" pjäser. Vid 
husets kortsida, intill de yngsta elevernas avdelning, står klätterställningar, 
gungor och en lekstuga i en skogsdunge. 
På en terrass nedanför denna gård finns ytterligare en bollplan som avskiljs 
från intilliggande gata med ett staket. Baksidan av skolhuset vätter mot en 
brant slänt med endast en smal asfaltgång närmast huset. Gången vidgar sig 
vid huskroppens ena kortända där en skateboardramp är uppmonterad. Från 
varje klassrum finns direktutgång till gården och eleverna vistas i allmänhet 
utanför sina egna lektionssalar på rasterna. 

245 Nationalencyklopedin (1996). 
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Skolans yttre och inre miljö är skräp- och klotterfri och ger ett välordnat 
och välskött intryck. 

Skolans elever 

Skolan har totalt 357 elever. Av dessa är 30% invandrarelever.246 I kom
munen finns s.k förberedande klasser (FBK) för elever med ursprung i an
nan kultur eller med annat modersmål där intensiv undervisning i svenska 
ges med målsättningen att eleven skall integreras i den ordinarie grund
skolan. Erfarenheter i denna kommun har emellertid visat att bl a arabisk
talande elever lär språket snabbare om de direkt integreras i fritidshem och 
skola. Vid Söderskolan har man därför som försök böljat skola in nyanlän
da invandrarelever i vissa klasser bl a i åk 6. Språkstöd ges dessutom till 
alla invandrarelever i "Svenska 2"- ämnet. 
De invandrarelever som idag finns på Söderskolan kommer från asiatiska, 
afrikanska, latinamerikanska, sydeuropeiska länder samt mellanöstern. 
Många av dessa elevers föräldrar deltar i svenskundervisning eller annan 
utbildning och har ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden. 
Söderskolan är således en mångkulturell skola och socioekonomskt sett 
kommer eleverna från familjer som representerar såväl arbetslösa, stude
rande, arbetarklass som olika schatteringar av medelklass. 

Skolans personal 

Vid Söderskolan finns en manlig rektor med övergripande ansvar för skola 
och barnomsorg inom hela rektorsområdet. Dessutom finns en manlig re
spektive en kvinnlig biträdande rektor med ansvar för pedagogisk ledning 
och utvecklingsarbete inom skilda sektorer. 
Skolans lärare är organiserade i fem olika arbetslag där varje lag ansvarar 
för och arbetar med ett antal klasser på antingen lågstadiet, mellanstadiet 
eller högstadiet Arbetslagsmodellen infördes i mitten på 90-talet inom för
skola och lågstadium och har successivt prövats och nyligen genomförts på 
samtliga stadier på skolan. Lärarlagen är i de flesta fall sammansatta så att 
olika ämneskompetenser finns representerade. I samband med övergången 
till arbetslag infördes systemet att varje lag har sin egen budget och själva 
bestämmer hur de vill organisera och genomföra sitt arbete. 

På skolan finns cirka 60 anställda och bland dessa finns personer som tidi
gare befunnit sig utanför arbetsmarknaden och som inte har formell behö
righet för de olika sysslor de utför. Rektor menar dock, att dessa personer 
har andra mänskliga kvalifikationer som är väl så viktiga i arbetet med 

246 Den höga procenten invandrarelever är en följd av kommunens positiva inställning till flyk
tingmottagning som i sin tur kan kopplas till att arbetsmöjligheter kan erbjudas på orten. (Rek
tors information). 
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barn, nämligen att kunna vara goda förebilder i ord och handling, kunna 
bekräfta barn och "ha en rätt inställning till barn och skolarbete" dvs att 
"de kan se möjligheterna i stället för hindren då problem hopar sig". Enligt 
rektor har personalen denna attityd och angelägna frågor som värdegrund 
och människosyn diskuteras regelbundet vid de olika arbetslagskonferen
serna. Regler och normer för uppträdande och umgängesformer, benämnt 
"Trafikljuset",247 är utarbetade i demokratisk ordning på skolan och dessa 
regler finns upphängda på väl synliga platser i hela skolhuset. Även föräld
rar är införstådda med dessa regler och accepterar att vid t ex skadegörelse 
blir gärningseleven ersättningsskyldig. 
Rektors uppfattning är att arbetsklimatet är mycket bra på skolan och ett 
uttryck för detta är bl a att ingen i personalgruppen blivit utbränd trots att 
skolan möter familjer med socialt tungarbetade problem. Flera lärare och 
övrig personal bekräftar rektors uppfattning och påpekar att gemenskapen 
och generositeten kolleger emellan är stor.248 

Söderskolan är praktikskola för studerande vid två Lärarutbildningar och 
har som följd av detta lärarpraktikanter periodvis i de olika klasserna. 

Avdelningen "Småkrypen" 

Lokaler och miljö 

I ena änden av Söderskolans avlånga huskropp finns två avdelningar: "Fjä
rilarna" med två parallella klasser (åk 3-4) samt "Småkrypen" med tre klas
ser (åk 0-2) benämnda: Humlan, Myran och Getingen. 
Avdelningen "Småkrypen" är inhyst i f.d daghemslokaler där den ur
sprungliga rumsindelningen finns kvar. I avdelningens centrum finns ett 
lektorg runt vilket tre hemvist ligger vardera bestående av klassrum, grupp
rum, minikök samt kapprum med utgång till skolgården. Här finns klasser
na: Humlorna, Myrorna respektive Getingarna. En gemensam Bild- och 
Form-ateljé är också inrymd i anslutning till torget. 
Bakom en glasvägg finns avdelningen "Fjärilarna" samt fritidshemmets 
kök/samlingsrum, ett litet bibliotek och personalrum. 
Lektorget, som är gemensamt för båda avdelningarna, är utrustat med två 
stora skinnsoffor med myskuddar, soffbord samt ett högt bord med tillhö
rande stolar samt några bokhyllor med böcker. Ena väggen är fri från 
möbler och används som fond vid elevernas teateruppträdande mm. I fönst
ren hänger volanggardiner och mobiler och på väggarna är teckningar och 
andra elevskapade arbeten uppmonterade. 

247 "Trafikljuset" är dessutom skolans aktionsplan vid mobbing och andra trakasserier. 
248 Intervjuer med klasslärare, rektor samt informella samtal med andra lärare och övrig perso
nal. Dagboksanteckningar. 
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Skolgården är kuperad och relativt liten. Bakom huset stupar en brant slänt 
som under en del av den aktuella tiden är isbelagd och här åker eleverna 
kana på plastmadrasser (slanor), stjärtlappar, trickskidor eller kälkar. Intill 
finns en gles träddunge med lekstuga, gungställningar och liten sandlåda. 
Direkt framfor skolhuset löper en asfalterad remsa där hopphagar är utrita
de. 
Tillgång till en "Skolskog" finns på ungefar 300 meters promenadavstånd 
men dit far eleverna enbart gå tillsammans med vuxna, en eftermiddag i 
veckan. I skogen finns kojor och vindskydd som föräldrar, elever och lärare 
byggt tillsammans.. 

"Småkrypens "personal samt elevgrupper 

På "Småkryps"-avdelningen arbetar sju pedagoger där vaije hemvist/klass 
har en klasslärare och en förskollärare till sitt förfogande. En fritidspedagog 
arbetar på hela avdelningen såväl under som efter skoltiden. Lärarna ingår i 
ett arbetslag som varje vår planerar gemensamma teman för en perid av tre 
år, dvs den tidsrymd de följer samma barngrupp. Under temaarbetena blan
das elever från de olika klasserna i mindre grupper. Grupperna roterar un
der terminerna mellan olika kunskapsstationer som leds av var sin lärare. 
Genom detta förfarandet kan lärarna specialisera sig på ett mindre område 
inom temat samtidigt som alla elever och lärare lär känna varandra. Peda
gogerna delar även på Sagostunden. Vid denna är eleverna såväl ålders-
som könsuppdelade. Klasslärarna i åk 4 och i Humlan byter klasser i ämne
na matematik och engelska beroende på personliga intressen och kompe
tenser. 
Alla tre klasser är åldersblandade med elever mellan 6-8 år med syftet att 
underlätta ett individualiserat arbetssätt liksom inskolning av nybörjare. 
I studien ingår Humlan och Myran men däremot inte Getingen. 

"Humlan "-klassen 

Klassens lokaler och miljö 

Inne i Humlans klassrum finns scheman, planeringar, ordningsvakters 
namn och en del teckningar uppsatta på väggarna. Dessutom hänger alfa
betets bokstäver, handmålade av lärarna, i långa rader längs taklisten. 
Eleverna sitter vid fyra rektangulära bord av olika storlek i grupper om 4, 5, 
7, och 9 elever- pojkar och flickor blandade. Vid ena väggen finns svart 
tavla, OH samt ett bord för läraren. Diverse skolmaterial som pennor, sudd, 
linjaler, målargrejer, papper finns dels utställt på vaije bord dels synligt i 
vägghyllor. Elevernas egna böcker och papper förvaras i skåp längs ena 
långväggen. Det lilla grupprummet är möblerat med två runda bord och 
utrustat med material för affars- samt docklek. Docksakerna är till största 
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delen inplockade i skåp. Här inne kan elever som tillfälligtvis behöver mer 
avskildhet sitta och arbeta eller leka. 
Köksrummet har förutom diskbänk med spis och skåp en mjuk soffa och 
framfor den ligger en stor matta på vilken eleverna samlas varje morgon 
och eftermiddag. Dessutom finns bokhyllor med böcker exponerade och 
väggarna pryds av kvistar och annat naturmaterial som eleverna dekorerat. 

Eleverna i "Humlan "klassen 

I klassen finns 25 elever, 12 flickor och 13 pojkar. Gruppen är åldersblan-
dad med nio 6-åringar, sju 7-åringar och nio 8-åringar. En elev är s.k barn i 
behov av särskilt stöd. Nio av barnen (fem pojkar, fyra flickor) kommer 
från familjer med annan etnisk bakgrund än svensk.249 Dessa barn talar 
svenska utan brytning. 
Eleverna bor i kvarteren nära skolan där bebyggelsen huvudsakligen utgörs 
av hyreshus och i mindre omfattning radhus. Socioekonomiskt sett kommer 
något fler elever från arbetarklass än lägre medelklass. Flera föräldrar stu
derar eller är arbetslösa. 

Klassens lärare 

Som beskrivits ovan möter Humlan-eleverna i samband med temaarbeten, 
sagostunder och festförberedelser hela arbetslaget dvs sju pedagoger och 
ibland även lärare från avdelningen "Fjärilen". Bl a har en åk-4 lärare med 
speciellt intresse för förberedande konkret matematik tagit på sig vecko
timmar i Humlanklassen. 
Under den för studien aktuella tiden praktiserade en manlig student tidvis 
vid Humlan. 
Klassens två huvudlärare är klasslärare Hanna samt förskollärare Gun. 

Presentation av klasslärare Hanna 

Hanna har 30 års yrkeserfarenhet som klass- och speciallärare i grund- och 
särskola. Vid sidan av sin lärarutbildning har hon bedrivit akademiska stu
dier inom näraliggande yrkes- och ämnesområden. Innan hon kom till Sö
derskolan deltog hon i ett pedagogiskt projekt som omfattade arbete i en 
mindre grupp med emotionellt störda invandrarpojkar. 
Det nuvarande arbetet på avdelningen Humlan upplever hon som en lättnad 
jämfört med det tidigare. Även om elevgruppen nu är betydligt större tyck
er hon att den ger henne både glädje och energi. Dessutom ingår hon i ett 
arbetslag vilket hon finner stimulerande. I början upplevde hon en del svå

249 Elevernas familjer har följande etniska bakgrund: Asiatisk-svensk (1 flicka), östeuropeisk (2 
flickor), latinamerikansk-svensk (1 flicka), mellanöstern (2 pojkar), nordafrikansk (1 pojke), 
nordafrikansk-svensk (1 pojke) och sydeuropeisk (1 pojke). 
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righeter eftersom arbetslaget då var etablerat och hon kom in med andra 
pedagogiska idéer som skulle integreras i den gemensamma arbetsmodel
len. Hanna är bl a inspirerad av Reggio Emilia-pedagogik och Marte Meo-
metodik250 och vill, istället for att se elevernas problem, söka möjligheterna 
i den pedagogiska praktiken. 
När det gäller planering av terminen så har lärarlaget diskuterat fram dels 
termins- dels veckoplaneringar. Eleverna har ännu inte börjat med egna 
planeringsböcker men på väggen i klassrummet sitter preliminära versio
ner, dvs ett rutschema med olika ämnesmoment inskrivna samt elevernas 
namn. Meningen är att var och en skall sätta ett kryss i de momentrutor de 
klarat av. Eleverna håller på att lära sig detta system vilket skall ge dem en 
överblick på vad de klarat av och vad de har kvar att träna. Hanna nämner 
att hon och Gun fungerar till stor del som handledare och låter eleverna ar
beta självständigt eller i grupper med de olika ämnesuppgifterna. Av den 
anledningen har de mycket material stående framme för att underlätta och 
inspirera eleverna till eget arbete. De elever som inte klarar denna fria ar
betsform får extra stöd och hjälp. Andra principer som ligger till grund för 
Hannas arbetsätt är, att hon vill att man skall visa eleverna respekt genom 
att ge uppgifter som är meningsfulla. Stavning och skrivning kan tränas t ex 
genom att skriva brev till en vän som också besvarar brevet. Hon utnyttjar 
även dramametoder för att bygga upp spänning och inlevelse. Hon vill att 
skolan skall vara en spännande värld för barnen där nyfikenhet, lust och 
glädje skall råda. 

Hannas ambition är att skapa ett varmt, tryggt klimat med tydliga gränser 
för vad som är tillåtet och inte. Hon tycker att hon lyckats med det på 
Humlan främst därför att barngruppen är fin och föräldrarna positiva till 
skolan. Hårda röster och kritik undviks och istället går hon medvetet in för 
att tala mjukt och vänligt med barnen, ge fysisk kontakt och berömma 
istället för kritisera. Även gentemot föräldrarna vill hon framhålla barnens 
positiva sidor och därigenom bekräfta för dem att deras barn är fantastiska. 
Förhållningssättet, menar hon, underlättar kontakten med föräldrar som an
nars inte skulle komma till skolan på grund av rädsla för kritik. 
Hanna tycker att hon ser samma könsmönster idag som när hon började 
som lärare för 30 år sedan. Flickorna är lugnare, lyssnar bättre och vill 
verkligen lära sig i jämförelse med pojkarna som är livligare och bullrigare. 
Hon ser en liten förändring i att flickorna idag oftare säger ifrån och klagar 
på pojkarna men för det mesta väntar de sig att fröken skall ingripa. På av
delningen Fjärilen (där Hanna undervisar i svenska) finns till hennes glädje 

250 Metoden, som utvecklats i Holland, uppmärksammar kommunikationens och samspelets 
betydelse för barns utveckling och förmåga till inlärning. Videoinspelningar nyttjas och vid 
efterbearbetning fokuseras det som fungerar bra och detta ligger till grund för utvecklingsbe-
främjande insatser. (Information från läraren). 
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en grupp åk 4-flickor som verkligen kräver att pojkarna inte skall få ta så 
stort utrymme som de gör. Hon tänker därför, liksom på Humlan, införa 
könssegregerade grupper vissa timmar. På Humlan ser hon ett mer eller 
mindre tydligt manligt och kvinnligt mönster, där "flickorna är små kvin
nor och pojkarna lite macho". 

Hanna har lång erfarenhet av arbete med invandrarbarn och tycker inte att 
det är speciellt problematiskt att möta dessa elever. Generellt har hon upp
levt att invandrarflickor ofta hålls i strama tyglar hemifrån och detta kan ge 
problem då de möter svenska flickor som redan på lågstadiet intresserar sig 
för pojkar, sminkar sig och klär sig på ett utmanande sätt. Det är inte heller 
ovanligt att invandrarföräldrar har höga krav på barnens skolprestationer 
och anser, mot bakgrund av egna skoltraditioner, att det leks för mycket i 
den svenska skolan. Av den anledningen övervakas barnens studier hemma. 
På Humlan möter hon den inställningen hos ett par invandrarmödrar och i 
det ena fallet tillmötesgår hon modern genom att ge barnet hemuppgifter 
medan hon i det andra fallet har hållit tillbaka hemläxor mot bakgrund av 
att barnets familjesituation är komplicerad. 

Presentation av förskollärare Gun 

Gun är utbildad förskollärare och har arbetat på Söderskolan i 12 år främst 
med de yngsta barnen då "Småkryps"avdelningen var ett daghem inklusive 
6 års-verksamhet. Efter omorganisationen för ett antal år sedan integrerades 
förskolan och lågstadiet så att verksamheten i de nuvarande lokalerna kom 
att omfatta årskurserna 0-2 samt 3-4.251 Hon ingår nu i ett arbetslag av 
klasslärare, förskollärare, fritidspedagoger och assistenter med ansvar för 
åk 0-2. Inom arbetslaget har en arbetsfördelning skett mellan lärarkategori
erna så att förskollärarna har huvudansvar för 6-åringarna men i mån av tid 
och vid behov hjälper man varandra inom de åldersintegrerade klasserna. 
Gun arbetar mesta tiden med Hanna och med Humlaneleverna men ansva
rar också för ett av de temaarbeten som pågår på avdelningen, liksom för 
Sagostund i en flickgrupp. 

På avdelningen Humlan har Hanna och Gun bestämda dagar då de leder 
morgonsamlingen vilket Gun ser som en fördel eftersom hon då kan plane
ra för "sin" samling. Gun tycker utifrån sin erfarenhet att det är bra att ele
verna sitter varannan pojke och flicka och på givna platser för att därige
nom undvika osäkerhet och bråk i barngruppen. Flickorna fungerar då som 
stötdämpare mot pojkarna. Under samlingarna sitter alla i en ring på golvet 
och då brukar Gun hålla om de barn som hon vet brukar vara oroliga. Allt

251 Omorganisationen gällde övergång till ett arbetslagssystem. Frän och med 1998 omfattar det 
obligatoriska skolväsendet även förskoleklassen. 
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sedan sin tjänstgöring på dagis är hon van att ha nära fysisk kontakt och att 
krama barn och det försöker hon fortsätta med eftersom hon vet att många 
barn inte får tillräckligt med kroppskontakt hemma. 
Vid terminsstarten prövades som försök att låta eleverna placera sig fritt 
vid klassrumsborden och det hela föll så väl ut att de behållit alla placer
ingarna utom för ett par pojkar som flyttats. Gun föredrar att det är tyst i 
klassrummet under arbetspassen men hon märker att andra kolleger inte 
håller lika hårt på detta. Däremot är de överens om att alla elever skall 
räcka upp handen om de vill säga något och att de måste gå ut på rasterna. 
Gun har denna termin hand om sagostunden för en grupp 7-åriga flickor 
vilket hon tycker är "fantastiskt roligt" eftersom de är så engagerade lyss
nare. Boktemat är Kärlek och det valdes eftersom lärarlaget märkte att ele
verna funderade på ämnet och även frågade varandra om "far jag chans på 
dig?". Hon talar varmt för köns- och även åldersindelningen eftersom det 
gör det lättare att tillfredsställa elevernas olika önskemål och behov. Poj
karna tycker oftast inte om att lyssna till och prata om det som flickor gillar 
och tvärtom. 
Vaije förmiddag har Humlanklassens 6-åringar "Språka" dvs språkträning 
med Gun. Hon använder Bornholmsmodellens metoder som hon tycker 
fungerar bra för alla elever, även för invandrarbarnen. Många gånger har 
hon upptäckt att invandrarbarnen inte förstår vanliga svenska ord och då 
brukar hon träna dem på dessa ord, inte bara i skolan utan också ge öv
ningsuppgifter hem så att föräldrar eller äldre syskon kan förklara orden 
ifråga på hemspråket. 
Gun tycker liksom Hanna att mönstret för pojk- och flickbeteende inte för
ändrats så mycket under de senaste decennierna. Hon menar, att flickorna 
är mer ambitiösa och noggranna än pojkarna som i sin tur är mer pratsam
ma och dominanta i klassrummet plus att de är lite latare. De skillnader hon 
noterat är att flickorna numera inte leker lika ofta i dockvrån eller med af
färsutrustningen utan de sitter istället och klipper och ritar eller leker med 
varandra, t ex snörlekar. Pojkarna är inte heller lika benägna att hålla på i 
"affären" utan ägnar sig åt spel och konstruktioner under fri lektid. Perso
nalen har också minskat på leksaksförrådet till förmån för inköp av mer 
skoltränande material. 

Beträffande Humlans föräldrakontakt så menar Gun att den dagliga tam
burkontakten är bra men hon saknar deras besök under dagarna. De upp
manar föräldrarna att komma när som helst, de behöver inte ens föranmäla 
besök, men de har ändå fått dålig respons på sin inbjudan. Till en del tror 
Gun att det beror på att de s.k kontaktdagarna för föräldrar tagits bort och 
att de inte har möjlighet att komma på grund av av detta. De har haft fa
miljefester med knytkalas och då har uppslutningen varit stor. Det har varit 
spännande med de annorlunda bjudrätter som alla, inklusive invandrarfa
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miljerna, kommit med vilket blivit en källa till glädje och samförstånd 
mellan skola och föräldrar. 
Kontakten med invandrarfamiljerna har ibland varit svår på grund av 
språkproblem, men det som bekymrar Gun mest är den underdåniga ställ
ning som hon uppfattat att framför allt muslimska invandrarkvinnor tycks 
ha i sina hem. Hon har fått den uppfattningen, att mannen bestämmer och 
att kvinnan inte har någon talan. Det påverkar även barnens beteende i 
skolan så tillvida att hon kan märka att några invandrarpojkar i Humlank-
lassen hellre lyssnar på manlig än på kvinnlig personal. 

Klassens arbetsrutiner 

För alla 6-9 åringar gäller samlad skoldag vilket innebär att samtliga bör
jar och slutar samtidigt kl 8.20 - 13.40. Skolbarnomsorg finns i skolans lo
kaler fore och efter skoldagen. 
Förmiddagen inleds alltid med samling i ring på golvet i köket. Eleverna 
sitter varannan pojke och flicka, alltid på bestämda platser. Innehållet i 
samlingen följer ungefar samma mönster varje dag, nämligen genomgång 
av frånvaro, prat om dagens namn och datum, något aktuellt som eleverna 
vill berätta, lärarens genomgång av dagens program samt någon sång och 
rörelselek. På måndagar finns ett inslag som benämns "Visning", då ele
verna får möjlighet att visa och berätta om en personlig sak som de tagit 
med hemifrån. Vaije elev berättar också kort vad de gjort under helgen. 
Vid skoldagens slut samlas gruppen igen i samlingsringen. Vid detta till
fälle kan innehållet variera från dag till dag. Vanligt är att man pratar om 
dagens och kommande dags arbete, sjunger och säger "hej då" till varandra. 
Vaije måndagseftermiddag tillbringar klassen med sina lärare i Skolskogen 
som ligger på gångavstånd från skolan. Planerade aktiviteter som naturstu
dier, materialinsamling, snömålning och fika är inlagda liksom möjligheter 
för barnen att fritt leka i kojor och terräng. 
Schemat under veckan tar i övrigt upp sedvanliga skolämnen med arbete 
individuellt och i grupp. En lektionstimme varje dag far 6-åringarna språk
träning avskilt i "Språka"-rummet. Veckan avslutas med en klasstimme då 
klassfrågor eller annat angeläget kan diskuteras. 

"Myran "klassen 

Klassens lokaler och miljö 

Myranklassen är inrymd i ett av avdelningen "Småkrypens" tre hemvist 
som i sin rumsindelning och inredning är praktiskt taget identiska (se 
Humlan). Här finns således klassrum, grupprum ("Mysan"), minikök med 
samlingsutrymme samt kapprum med utgång till skolgården. Myran ligger 
vägg i vägg med Humlan och Getingarna som tillsammans delar på Bild 
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och Form-ateljé samt lektorg. I likhet med Humlans utrymmen är Myrans 
rum dekorerade med elevalster på såväl väggar som bord. Alfabetet, sche
man, gruppindelningar, veckoinformation mm finns uppsatta i närheten av 
svarta tavlan. Klassrummet har skåp, hyllor och lådor med elevernas ge
mensamma och egna material. Här finns fyrkantiga bord hopsatta till fyra 
bordsgrupper med 6-8 platser samt ett lärarbord. Borden är helt tomma på 
material. Vid ena långväggen står en myssoffa. I fönstren hänger blommiga 
gardiner och konstgjorda växter är utplacerade på fönsterbrädena liksom i 
samlingsköket. Grupprummet "Mysan" är utrustat på samma sätt som 
Humlans grupprum. 
Kännetecknande för Myrans lokaler är den städade och prydliga ordningen. 
Var sak står på sin förvaringsplats och eleverna ska vid vaije lektion hämta 
sin utrustning i de egna lådorna eller gemensamma hyllorna och därefter 
ställa tillbaka i samma ordning. Inget material får lämnas kvar på borden 
efter avslutad lektion. Samma prydlighet präglar övriga rum. 

Eleverna i "Myran "klassen 

I klassen finns 20 elever, 11 flickor och 9 pojkar. Klassen är åldersblandad 
med sju 6-åringar, sex 7-åringar och sju 8-åringar. Fem elever har annan 
etnisk bakgrund än svensk.252 En av dessa adopterades under småbarnsåren 
av svenska föräldrar. Denne pojke som är handikappad deltar enbart vissa 
veckodagar i undervisningen. Alla invandrarelever talar svenska utan bryt
ning. 
Även dessa barn kommer från arbetarklass- och lägre medelklassfamiljer, 
något färre från den senare kategorin. Vissa föräldrar är arbetslösa eller 
studerar. 

Klassens lärare 

I Myranklassen arbetar en klasslärare, Maj, samt en förskollärare, Maria. 
Dessutom sker samarbete med avdelningens övriga lärare enligt samma 
modell som gäller i Humlan. 

Förskollärare Maria arbetar tillsammans med Maj i klassen. Maria har 15 
års erfarenhet som förskollärare och har arbetat inom förskolans olika verk
samhetsfält bl a inom Söderskolans upptagningsområde. I Myran-klassen 
ansvarar hon främst för 6-åringarna och kontakten med deras föräldrar men 
hon arbetar även med de andra eleverna i samarbete med Maj under sam
lingar och de olika arbetspassen i klassrummet. Hon ser en fördel med ål
dersintegreringen där duktigare elever kan hjälpa svagare men vill inte gär

252 Eleverna kommer från nordafrika (2 flickor, 1 pojke), mellanöstern (1 flicka), Östeuropa (1 
flicka, 1 pojke), Sydeuropa (1 flicka), latinamerika (2 flickor) och ett annat nordiskt land (1 poj
ke). 
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na att eleverna skall göras uppmärksamma på åldersskillnaderna eftersom 
det kan leda till att de avgränsar sig från varandra. Liksom "Små-
kryps"avdelningens övriga lärare leder hon elever, i olika grupperingar, 
under sagostunder, i ateljéarbete, vid temastationer och andra 
klassöverskridande samarrangemang. 

I Myranklassen finns även en assistent till en fysiskt handikappad pojke. 
Pojkens handikapp medför att han också deltar i undervisning och träning 
utanför skolan vilket innebär att assistenten inte heller är närvarande under 
skolans alla veckotimmar. 
Utöver det lilla och det större arbetslaget möter eleverna även lärarstude
rande. Under den aktuella perioden praktiserar en kvinnlig student tidvis i 
Myranklassen. 

Presentation av klasslärare Maj 

Maj har arbetat två år som lärare och ett år med denna klass. Hon uppskat
tar sin nuvarande arbetsplats eftersom arbetslagsformen är inarbetad och 
lärarna samarbetar och hjälper varandra på ett berikande sätt. Hon nämner 
särskilt att det är en stor tillgång att ha en mer erfaren kollegas stöd vid 
känsliga föräldrasamtal. Överhuvudtaget tycker hon att stämningen är po
sitiv på skolan och hon känner glädje och entusiasm inför sitt arbete. Be
träffande undervisningen så har hon och förskollärare Maria gjort en viss 
grov arbetsfördelning där Maj ansvarar för 7-8 åringarna, läxor, rättning, 
veckoinformation och utvecklingssamtal med dessa elevers föräldrar. Maria 
ansvarar på motsvarande sätt för sexåringarna och kontakten med deras 
föräldrar. Morgonsamlingarna leds i allmänhet av Maj och eftermiddagav
slutningen av Maria. Inget hindrar dem emellertid att skifta uppgifter eller 
arbeta tillsammans om det skulle passa bättre. De rycker också in och hjäl
per kolleger över avdelnings- och klassgränser, liksom omvänt, om det 
skulle behövas. Det täta samarbetet leder till att man diskuterar varandras 
elevproblem och hjälps åt att lösa dessa. 
Att skolan också utarbetat gemensamma regler och normer för samvaron 
tycker hon är ett stöd i arbetet. Eleverna far tidigt lära sig att i skolan är det 
förbjudet att svära, säga fula ord, sparka och kasta saker. De håller också på 
att ytterskor skall tas av inomhus, att alla skall gå ut på rasten samt att 
handuppräckning gäller vid offentliga klassamtal. I det egna klassrummet 
håller Maj noga på att det skall vara tyst och lugnt med ordning i skåp och 
på bänkar och att alla skall ta ansvar för sina saker och ställa undan dem 
när de inte används. Hon menar att det är regler som behövs för just denna 
elevgrupp där flera barn "har jobbiga hemförhållanden" och därför behö
ver ordning och konsekvent agerande från lärarnas sida. 
Maj och Maria har som målsättning att eleverna skall kunna umgås och ar
beta med alla oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Mot bakgrund av 
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detta har de blandat eleverna vid bordsplaceringarna. Under samlingarna 
sitter eleverna dessutom strikt varannan pojke och flicka för att vänja sig 
vid varandra och förhindra prat om "tjej eller killbaciller". Maj menar ock
så att denna placering dämpar den oro som annars lätt uppstår bland poj
karna. Utöver bestämda placeringar används även samarbetsövningar med 
inslag av sinnesträning för att skapa trygghet och samhörighet i gruppen. 
En stor del av skolarbetet bedrivs i åldersheterogena grupper vilket Maj 
tycker är bra eftersom de äldre då lär de yngre bl a sådant som har med 
uppträdande, regler och rutiner att göra. De kan även hjälpa varandra vid 
arbetsuppgifter. 

Maj tycker att pojkarna i hennes klass tar över i samlingen eller vid andra 
klassamtal och att vissa pojkar ofta använder svordomar och annat ovårdat 
språk och gärna berättar om destruktiva handlingar. Flickorna yttrar sig 
också men de beskriver i allmänhet positiva saker de gjort eller varit med 
om, sådant som Maj vill uppmuntra. Bland klassens flickor har åttaåringar
na varit tystlåtna alltsedan skolstarten men nu ser hon en positiv förändring. 
Flickorna var t ex ivriga att fa uppträda i julspelet trots att de inte alltid 
kom ihåg vad de skulle säga eller göra. I mindre grupper är klassens flickor 
mer aktiva och samarbetar bättre än pojkarna. Maj brukar avsluta en lektion 
med att låta eleverna inför helklass berätta om och utvärdera sitt arbete och 
det har visat sig att även flickorna vid dessa tillfallen både vill och törs re
dovisa eftersom de då far relatera till något de gjort. Under matematiklek
tionerna används material som t ex "Kapla"- stavar som hjälpmedel. Här 
tycker Maj att pojkarna visar större intresse och skicklighet än flickorna 
som intar en avvaktande roll. 

Då Maj kom till denna skola hade hon ingen erfarenhet av arbete med in
vandrarbarn och deras familjer. Hon tycker dock att erfarenheterna hittills 
varit positiva med några få undantag. Främst har dessa gällt språksvårig
heter vid föräldrasamtal som behövt föras via tolk men även problem som 
har med olika värderingar av utbildning och syn på fostran att göra har fö
rekommit. Det gäller emellertid inte nuvarande invandrarföräldrar. 
Maj har inte tillrättalagt undervisningen på något särskilt sätt för invand
rarbarnens del mer än att hon tänker på att i religionsundervisningen påtala 
att det finns olika sätt att tänka liksom att acceptera att vissa elever har 
andra matvanor. Hon har uppmuntrat föräldrarna och barnen att berätta om 
sina hemländer men hittills tycker hon inte att de visat så stort intresse. 
Tvärtom tycks det henne, som om familjerna vill bli svenska och har 
anammat den svenska kulturen. Det märks t ex på barnen som leker till
sammans med de svenska kamraterna och uppträder som och klär sig som 
dessa. 
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Då Maj och Maria beskriver grupprelationer i klassen nämner de en 7-årig 
pojke som är populär och beundras av flera flickor och pojkar för att han är 
"häftig", med ett avancerat fräckt språkbruk och för sina kontakter med äld
re pojkar. Han är dock enligt lärarna en "destruktiv ledare som påverkar 
andra negativt". De 8-åriga pojkarna umgås för sig i samförstånd liksom 
alla 6-åringar, inklusive flickorna. Bland de yngsta flickorna tycks alla vara 
ledare. En grupp 7-åriga flickor intresserar sig för kläder och förefaller 
uppskatta kamrater som har trendiga eller "häftiga kläder" mer än de vär
desätter andra egenskaper. Övriga flickor värnar, enlig Maj, däremot om 
samhörighet och vänskap så starkt att de till och med vänder sig till henne 
för hjälp då de känner att en konflikt är under uppsegling. 

Klassens arbetsrutiner 

Innehåll och rutiner inom hela avdelningen "Småkrypen" är i sina huvud-
rag lika eftersom personalen planerar och organiserar verksamheten till
sammans. Det sker varje vår och omfattar normalt det kommande läsåret 
men när det gäller större temaarbeten planeras över en treårsperiod. 

Inom den enskilda klassen kan dock det lilla arbetslaget anpassa verksam
heten utifrån sina speciella behov och kompetenser. I Myranklassen börjar 
eleverna likt andra klasser kl 8.20 och slutar för dagen 13.40. Många elever 
deltar dessutom i den integrerade skolbarnomsorgen före och efter 
skoltiden. 

Varje morgon inleds med samling då eleverna sitter i ring på golvet i en 
given ordning, varannan pojke och flicka. Innehållet i samlingen kan varie
ra beroende på aktuella omständigheter och händelser men i allmänhet in
går kontroll av närvaro-frånvaro, dagens namn och datum, någon sång och 
rörelselek, högläsning av följetongssaga eller annan berättelse samt med
delanden och information om dagens arbete. Därefter vidtar arbetspass med 
föreskrivet skolinnehåll på förmiddag respektive eftermiddag med mellan
liggande kortraster samt matrast (10.20-11.20). Dagen avslutas med en 
återsamling i klassrummet. 

Under arbetspassen kan eleverna vara såväl åldersuppdelade som åldersin-
tegrerade. De kan även ingå i tvärgrupper med elever från hela "Små-
kryps"-avdelningen. Liksom i Humlanklassen har 6-åringarna enskild sk 
"Språka"-undervisning en lektion varje dag med förskolläraren. Under un
gefar 40 % av veckans arbetstimmar är alla elever tillsammans i klassrum
met, gymnastiksalen eller ute i skolskogen. 
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Söderskolans årskurs 5 

Klassens lokaler och miljö 

De två parallella åk 5-klasserna liksom åk 6: orna ligger centralt placerade i 
Söderskolans långa husskepp med de yngsta årskurserna 0-4 på ena sidan 
och de äldsta, 7-9 på den andra. Gemensamhetsutrymmen, lärarrum mm 
skiljer stadierna från varandra. Femmornas klassrum ligger vägg i vägg 
med varandra och de delar gemensamhetsutrymmen och grupprum. Varje 
klassrum har dock egen ingång och toalett. 
I den medverkande åk 5 är klassrummet möblerat med bänkar som är grup
perade två och två i tre rader framför svarta tavlan och klasslärarens bord. I 
bakre delen av klassrummet finns bänkar med två datorer samt material
skåp och bokhyllor. Här står också ett runt bord som rymmer åtta platser 
vilket används bl a vid grupparbeten. En diskbänk med utrustning för ska
pande verksamhet upptar ena långväggen. På informationstavlan finns 
schema, planeringar, uppgift om städansvariga elever, föräldrainformation 
mm. Fönstren är pyntade med mobiler och blommor och på ena väggen 
hänger foton med kommentarer från en klassutflykt. 
Utanför klassrummen ligger skolgården terasserad i två asfaltplaner. När
mast huset finns en plats med uppmålad hopphage och schackmönstrad 
platta, lite längre bort en basketplan samt en trädgårdgrupp med bord och 
bänkar. En stentrappa med ledstång leder ner till den nedre terrassen där 
ytterligare en basketplan samt gräsområden finns. 

Eleverna i årskurs 5 

Klassen består av 24 elever, 16 flickor och 8 pojkar. 10 elever (7 flickor, 3 
pojkar) har annan etnisk tillhörighet än svensk.253 En av invandrarflickorna 
är i behov av särskilt stöd. Några har gått i skola i ursprungslandet men alla 
talar i dag flytande svenska. 
De flesta elever bor i bostadskvarter i skolans närhet. Den socioekonomiska 
fördelningen visar något fler elever från arbetarklass- än medelklasshem. 
Drygt hälften av invandrarbarnens föräldrar studerar eller är arbetslösa. 

Klassens lärare 

På Söderskolans mellanstadium är lärarna organiserade i arbetslag som för 
de två parallella åk 5:orna omfattar två kvinnliga klasslärare, en kvinnlig 
speciallärare samt en kvinnlig textil- och en manlig trä/metallslöjdlärare. 

253 Invandrareleverna och deras föräldrar kommer från nordafrika, Östeuropa, Sydeuropa, mel
lanöstern, Sydamerika och ett skandinaviskt land. Fyra elever är födda i Sverige och övriga har 
kommit till landet under sina förskoleår. 
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Den manlige läraren är kompanjonlärare till Britta, som är klasslärare, vil
ket innebär att de båda ansvarar för klassföreståndarskapet i den medver
kande åk 5: an samt att de samarbetar under vissa lektioner. Specialläraren 
undervisar invandrareleverna i "svenska 2" ett par timmar i veckan. Hon 
tjänstgör även i andra klasser i likhet med övriga inblandade timlärare. Un
der den aktuella terminen praktiserar två kvinnliga lärarstudenter periodvis 
i de båda åk 5: orna. 

Presentation av klasslärare Britta 

Britta är klassens huvudlärare med daglig undervisning i klassen. Samar
betet med den manlige läraren är en följd av personalläget och inte någon 
medveten könsstyrning men båda lärarna uppskattar kompanjonskapet. 
Britta har arbetat fyra år som lärare varav två år på denna skola. Hon prisar 
skolan, dess ledning, kollegerna, eleverna och miljön och känner att hon 
fått ett drömyrke. Hon ger uttryck för entusiasm och längtar efter att kunna 
omsätta alla de pedagogiska idéer hon bär på. 
I åk 5 sammanförs elever från tre olika skolor till Söderskolan vilket inn e-

bär att hon inte träffat sina nuvarande elever tidigare. Hon tycker dock, att 
hon hunnit lära känna dem rätt väl som de fungerar i skolmiljön men har 
däremot inte så mycket kunskap om deras hembakgrund. I klassen finns 10 
invandrarelever som kommer från olika länder och hon vet i stort sett inte 
mer om dessa barn än de själva spontant berättat. Hon ser emellertid inte 
det som något problem eftersom hon försöker bemöta alla barn lika oavsett 
varifrån de kommer. Hon har arbetat med flerkulturella klasser tidigare och 
tycker att de kulturbetingade reaktioner hon stött på, t ex att invandrarflick
or inte vill duscha med andra, att dessa flickor inte tillåts komma till skolan 
på kvällstid utan eskort samt önskemål om viss mat, varit lätta att tillmö
tesgå. Överhuvud taget har hon inte reflekterat så mycket över mötet med 
andra kulturers värderingar och attityder eftersom det inte inverkat på skol
arbetet i nämnvärd grad, än mindre givit upphov till svårigheter. 
Könets betydelse i klassrummet har hon blivit medveten om denna termin, 
som följd av att pojkarna på markant sätt dominerar klassrumsscenen trots 
att de endast utgör en tredjedel av elevantalet. Av den anledningen övervä
ger hon att införa könssegregerade grupper. Flickorna tycker hon är lugna
re, mer arbetssamma och lättare att ha att göra med. 
De pedagogiska idéer Britta prövar att omsätta gäller såväl innehåll som 
metoder som t ex värderingsövningar, storyline, arbete-inlärning baserad på 
teori om olika inlämingsstilar. Hon har också ambitionen att eleverna skall 
uppleva skolan som en "fest", och känna "nu får jag komma till den här 
fina festen . . .och nu får jag lära mig nånting". Av den anledningen strävar 
hon efter att göra undervisningen varierad och stimulerande med åskåd
ningsmaterial, utställningar - helst inramat av passande musik. Britta är 
mycket musikintresserad och har ambitionen att introducera olika sorters 
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musik som komplement till elevernas pop-musik. Dagligt lyssnande, hop
pas hon, skall utveckla elevernas musiksmak och ge flerdimensionella 
upplevelser samtidigt som musik kan bidra till ökad koncentrationsförmå
ga. Dessutom vill hon vara en förebild vad gäller uppträdande och klädsel: 
"..det måste jag säga, jag äger inte ett par jeans... jag har inte ett par, 
nää....". Istället föredrar hon en klassiskt kvinnlig stil med t ex kjol och 
jacka. Britta menar att inte bara kunskaper och etiska värden utan även 
estetiska kvaliteter måste få utrymme i skolans värld. 

Klassens arbetsrutiner 

Varje skoldag börjar lektionerna kl. 8.20 med en kortare samling. Läraren 
har då satt på stillsam musik för att eleverna lättare skall komma till ro, 
därefter ges information bl a om dagens arbete och frånvaro kontrolleras. 
Förmiddagspasset sträcker sig till kl 11.00 med en 30 minuters rast inlagd 
ungefar 9.30-10.00. Eftermiddagspasset börjar 11.45 och pågår till 14.30 
eller 15.10. Knappt halva veckoschemat upptas av ämnesstudier i matema
tik, svenska, bild, musik, slöjd och idrott. Övrig tid är sk "eget arbete". 
Eleverna följer då egna planeringar inom olika ämnes- och uppgiftsområ
den och kan efter fullföljda uppgifter fylla upp sin arbetstid med eget val av 
arbete. Klassen är samlad största delen av veckan men delas i halvgrupp 
under slöjd och hemkunskapslektioner. Invandrar-elevema har även under
visning i "svenska 2" under ett par lektioner i veckan. 

Söderskolans årskurs 6 

Klassens lokaler och miljö 

Två parallella klasser, årskurs 6 ligger intill varandra åtskilda med ett 
gemensamt kapprum samt utgång. Klassrummen vetter mot skolans baksi
da där en smal asfaltgång avgränsar huset från en intilliggande grässlänt. 
En stentrappa med ledstång leder uppför slänten till bostadskvarteren bak
om. Asfaltgården är helt kal sånär som på en målad hopphage och cirka 50 
m längre bort en skateboardramp avsedd för både mellan- och högstadiets 
elever. 
Den aktuella 6:ans klassrum har två utgångar, den ena längst bak till kapp
rummet och den andra längst fram till skolans centrala hall och gemensam-
hetsutrymmen. Rummet är möblerat med bord placerade i par i tre rader 
utom längst bak i mittersta raden där det finns en fyra-gruppering. Efter 
bakre kortväggen finns en skåprad med elevfack samt en dator och ovanför 
hänger elevers teckningar, schema och övrig information. Vid ena långväg
gen löper en arbetsbänk med över och underskåp. Motsatt vägg upptas av 
fönster mot gården och allteftersom veckorna går fylls fönsterbrädena med 
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elevernas skapade produkter. Lärarna har ett eget skrivbord intill svarta 
tavlan vid rummets front. Här finns dessutom en rullvagn, OH-apparat och 
ett skåp med fack för material. 

Eleverna i årskurs 6 

I klassen finns 21 elever, 11 pojkar och 10 flickor. Fyra flickor och två poj
kar har annan etnisk bakgrund än svensk.254 En till Sverige nyanländ in-
vandrarpojke inskolas i klassen och deltar endast ett par veckodagar i un
dervisningen. Övriga invandrarelever har bott i landet sedan tidiga skolår 
och några är även födda här. Alla dessa elever talar flytande svenska. 
Något fler elever kommer från arbetarklassfamiljer än från medelklass. 

Klassens lärare 

Klassföreståndare i åk 6 är klasslärararna Inga och Ivar. Inga har varit klas
sens huvudlärare i snart två år medan Ivar är ny för eleverna och känner 
dem inte särskilt väl. Ivar är en nyexaminerad, yngre grundskollärare som 
har sökt sig till Söderskolan med anledning av att han gjort sin lärarpraktik 
där och trivts mycket bra med kolleger och arbetsorganisation. Han under
visar på högstadiet i matematik och no men ingår från och med denna ter
min också i ett arbetslag med bl a Inga, en kvinnlig "svenska 2" lärare, en 
kvinnlig och en manlig textil- respektive trä/metallslöjdlärare samt en 
manlig musiklärare. Utöver dessa lärare har klassen även två kvinnliga 
språklärare och en manlig idrottslärare. Periodvis praktiserar en kvinnlig 
lärarstuderande i åk 6. 

Presentation av klasslärare Inga 

Inga har ungefar 15 års erfarenhet av pedagogiskt arbete, dels som fritids
ledare dels som grundskollärare. Hon är klassföreståndare i den aktuella 
6:an och har svenska - samhällskunskap som sin ämnesinriktning. Denna 
klass övertog hon i åk 5 då eleverna sammanfördes från olika skolor inom 
rektorsområdet. Gruppen var då mycket orolig och splittrad i en dominant 
och störande pojkgrupp och en passiv tyst flickgrupp. Denna termin delar 
hon ansvaret för klassen med kompanjonlärare, Ivar, vilket hon upplever 
som en stor lättnad. Vissa pojkar har lättare för att lyssna på den manlige 
läraren och hon tycker rent allmänt att det är bra att eleverna får möta båda 
könen hos lärare eftersom många hela sin uppväxt mest levt i en kvinnlig 
miljö. 
Att ha en etniskt blandad elevgrupp tycker hon medför större individuella 
variationer inom klassens ram. Dels på grund av att många invandrarbarn 
har svaga förkunskaper främst i språket men också att de inte har samma 

254 Invandrareleverna kommer från mellanöstern (1 pojke, 2 flickor), Östeuropa (2 flickor) och 
nordafrika (1 pojke). 
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stöd hemma som svenska barn även om undantag finns. Det är inte heller 
ovanligt, anser hon, att invandrarflickor har svag studiemotivation eftersom 
de är inställda på att bli mödrar och hemarbetande efter genomgången 
grundskola. Tidigare har hon erfarit kulturkrockar som bl a berört mus
limska flickors deltagande i idrott, men i nuvarande klass har det inte varit 
några större problem även om invandrarflickorna är tillbakadragna i klass
rummet och inte gärna tar egna initiativ. Hon tycker också att de är inlem
made i flickgruppen som helhet och ser inte någon tydlig uppdelning efter 
etnisk tillhörighet utan tror, att de grupperingar som finns mer har att göra 
med hur nära flickorna bor varandra hemma. 

Rent generellt tycker Inga inte att det är någon olägenhet att ha invandrar
barn i klassen eftersom det finns speciella "svenska 2" lärare som ansvarar 
för deras språkundervisning och ger behövligt stöd. Dessutom har hon po
sitiva erfarenheter av att det gått bra att lösa de kulturkrockar som inträffat i 
tidigare klasser hon haft. 
Inga är medveten om att pojkarna dominerar i hennes klass och hon har 
försökt att komma tillrätta med detta bl a genom att gruppera eleverna i 
kombinationer och rumsliga placeringar som skall bidra till arbetsro. I viss 
mån har hon tillgodosett deras egna önskemål så att de sitter könshomogent 
vid de enskilda parborden men några flickor är inplacerade bland pojkar i 
klassrummet. De tre pojkar som hon bedömer som klassens ledare sitter 
spridda i frontraden medan en grupp lugna och tysta flickor placerats intill 
några måttligt oroliga pojkar längst bak. 
Den hårda och tuffa attityd som kännetecknade vissa pojkars agerande un
der föregående terminer har enligt Inga dämpats troligen för att eleverna nu 
känner varandra bättre samt att de nu är två lärare, varav en man, i klassen. 
Men också för att hon och kolleger under fjolåret angripit och förbjudit det 
vulgära språk och uppträdande som förekom inom klassen. Idag menar hon 
att förekomsten av sexuella trakasserier och svordomar är betydligt mindre 
i den egna klassen. 
För att möta sina elever, med stor spridning vad gäller behov av stöd och 
stimulans, strävar Inga efter att variera undervisningsmetoderna. Två halv
dagar i veckan förläggs t ex utomhus där naturstudier mm kan genomföras 
under friare och annorlunda inlärningsformer än de konventionella. Likaså 
far eleverna arbeta med hantverksmässigt skapande som inslag i projekt 
eller temaarbeten. Samhällskunskap tränas bl a genom nutidsorienterande 
tävlingar mellan olika klasser och utmanande tankenötter serveras då ele
verna böljar tappa i koncentration. Vid dessa offentliga klassaktiviteter, 
liksom överhuvud taget är pojkarna mest aktiva. Inga har diskuterat den 
ojämställda talaktiviteten med eleverna för att åstadkomma en förändring 
och tycker att det har blivit lite bättre i klassen så tillvida att flickorna den
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na termin pratar mer i klassen men fortfarande ser hon att pojkarna tar för 
sig och dominerar. 

Klassens arbetsrutiner 

Skoldagen börjar kl. 8.20 och slutar 14.40. Nästan alla dagar inleds och av
slutas med en 10 minuters samling och utöver de obligatoriska skolämnena 
(svenska, språk, matematik, no, musik, idrott, slöjd) finns timmar med 
"eget arbete" samt "projekt"-tid inlagda under veckorna. Under projekt
timmarna pågår ett temaarbete om "Skogen", som är gemensamt för flera 
klasser, där arbetet skall utmynna i bl a en utställning på skolan. En efter
middag och en förmiddag i veckan förläggs lektionerna utomhus, i allmän
het i skolskogen. 
Klassen är delad vissa lektioner i veckan. Det gäller i slöjd där ena gruppen 
har textilslöjd och den andra trä/metall slöjd. Likaså förekommer en upp
delning i språk, vissa elever läser franska och andra tyska. Skifte mellan 
grupperna sker vid terminsslutet. Samtliga invandrarelever deltar i "svens
ka 2" och går då ifrån den ordinarie undervisningen ett par timmar i veck
an. 
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Kapitel 6. Elevtyper 

En utgångspunkt i feministisk poststrukturalistisk teori är att kön ses som 
socialt konstruerat och kan uttyckas på ett mångfaldigt sätt beroende på den 
omgivande kulturens diskurser och diskursiva praktiker. Summariskt kan 
sägas att det som reglerar och ramar in könsutformningen och sociala iden
titeter är ett samhälles dominanta könsdiskurser. I den västerländska kultu
ren är det de diskursiva praktikerna som konstituerar kön enligt ett diko-
tomt motsatt mönster av manligt och kvinnligt där den manliga 
konstruktionen tillskrivs större värde. Denna könsdualism lär små barn in 
tidigt, enligt Davies och de är också noga med att bevaka att ordningen up
pehålls.255 Även om barn införlivar det hegemoniska mönstret så skapar de 
sina kön på skilda sätt. Flera forskare har t ex beskrivit olika varianter av 
pojkars/mäns och flickors/kvinnors utformning av maskulinitet respektive 
feminitet och talar om dessa konstruktioner som olika typer av könsidenti-
teter.256 

Vid granskning av mitt eget material har jag studerat flickors och pojkars 
strategier och sätt att iscensätta sina kön i den diskursiva skolpraktiken och 
i den analysen har på liknande sätt varierade könskonstruktioner för flickor 
respektive pojkar kunnat urskiljas.257 

Även om den pragmatiska diskursanalysmodellen styrt min granskning på 
så sätt att jag inte förutsatt den dikotoma könsuppdelningen eller viss 
könsmaktordning utan varit uppmärksam på alternativa förhållanden, så har 
en sådan polarisering fallit ut i enlighet med Davies och även Connells 
iakttagelser. Den detaljerade analysen visar också på skillnader inom könen 
så tillvida att jag finner att vissa elever oftare och mer repetitivt uttrycker 
sitt kön på ett särskilt sätt, eller med andra ord, de intar vissa positioner, 
sätt att vara, oftare än andra positioner. Dessa positioner, som jag benämner 
"elevtyper", har namngivits efter deras mest typiska uttrycksformer.258 De 
är för flickorna: Sporttjej, Barbieflicka, Feminist, Akademikerflicka och 
Moderlig flicka samt för pojkarna: Machokille, Rättskaffenspojke, Akade
mikerpojke, Joker, Mjukispojke och Kenpojke. 
En "elevtyp" t ex "Sporttjej" anger inte en fastlåst position utan markerar 
enbart att en flicka intar den positionen oftare än andra positioner. Vissa 
elever har större benägenhet än andra att flytta sig mellan olika positio-
ner/"elevtyper" beroende på sammanhang, medan andra är mindre rörliga i 
sitt sätt att agera. Det förekommer även att elever är könsggränsöverskri-
dande i sina positioneringar. 

255Davies (1989), (2000). 
256 Se forskningsöversikten. Bla Connell (1996), Mac an Ghaill (1994), Willis (1977), Renold 
(1999) 
257 Se kap. Metod: Databearbetning och analys. 
258 Se kap Metod: Databearbetning och analys. 
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I materialet finns elever med olika etnisk bakgrund och social klass. Även 
om forskning visat att kön kan konstrueras på olika sätt i skilda kulturer 
och sociala klasser har jag inte tagit hänsyn till detta på annat sätt än att jag 
studerat hur alla individuella elever, oavsett bakgrund, i interaktion med 
varandra skapar sina kön på den svenska skolarenan.259 

I det följande redovisas de könspositioner som emanerat ur det totala data
materialet från etniskt svenska och etniskt heterogena grundskole-klasser. 
"Elevtyperna" inrymmer olika många flickor respektive pojkar och de pre
senteras i den omfattning de förekommer med den mest frekventa könspo
sitionen först för vaxje kön. 

Flickor 

Sporttjej 

Som namnet antyder gäller denna "elevtyp" flickor som har ett uvecklat 
intresse för sport och idrott. De är aktiva i lagsport, oftast basket eller fot
boll, där drömmar om proffskarriär också kan ingå. Dessutom förekommer 
intressen för olika individuella sporter som t ex simning, gymnastik, aero
bics, jazzdans, skridskor, ridning m fl. Sporttjejen kan också ge uttryck för 
sin diskurs genom allmänt livliga rörelsemönster, dvs hon hoppar, skuttar, 
klänger och klättrar och tycks finna stort nöje i allehanda grovmotoriska 
lekar liksom i friluftsliv överhuvud taget. Vissa Sporttjejer söker sig till 
pojkars lagsport därför att de gillar deras fysiskt mer hårdföra och fartiga 
spel och i sådana sammanhang nyttjar en del av dem samma verbala kraft
uttryck som pojkarna använder. Idrottsintresset har flickorna fått från för
äldrar, syskon, kamrater men också genom skolan där lärare givit uppmunt
ran och varit inspiratörer. Många av de äldre Sporttjejerna är dessutom 
engagerade i idrottsklubbars verksamhet och tränar eller tävlar regelbundet 
en eller ett par gånger i veckan. Dessutom tycker de om att vara åskådare 
vid idrottsevenemang. 
Sporttjejen är inte speciellt upptagen av den egna exteriören men tycks 
måna om det kroppsliga välbefinnandet och en okomplicerad kläd- och ut
seendestil. Frisyren skall därför vara lättskött och kläderna sköna och funk
tionella. Av den anledningen bär Sporttjejen oftast jeans alternativt trä
ningsbyxor, sweatshirts/T-shirts och sportskor. Klädseln kan även 
inkludera idrottsklubbars träningsdräkter. 
Att det bekväma värderas framgår även hos de yngsta representanterna för 
Sporttjejen, bl a säger en 6-åring (inför bilden av en pyntad flicka) att "jag 
avskyr rosetter å sånt". En Sporttjej i åk 5 tycker å sin sida:" man kan ha 
va ' som helst bara man är juste " och en annan flicka inbegriper även krop

259 Se forskningsöversikten. Mitt förfarande följer Davies (1989, s 23) tillvägagångssätt. Se även 
not 176. 
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pen då hon förklarar att hon inte har något emot en kompis "som kanske är 
lite stark eller så där rund i alla fall, som är lite större å så dära... för det 
beror på hur hon eller han är., det är ju inte utseende /eller nåt sånt 
dära ... det spelar ingen roll". Flickorna ger därmed uttryck för en uppfatt
ning som är vanlig för "elevtypen", nämligen att de mer värdesätter kom-
pisskapet i sig och det delade intresset än utseendet. 
Sporttjejen är överlag socialt intresserad och förefaller trivas då hon har 
sina sportande kamrater omkring sig. 

Barbieflicka 

Subjektpositionen Barbieflicka har fatt sitt namn efter Barbiedockan som 
utgör prototypen för utpräglad feminitet i det västerländska samhället vad 
gäller könskaraktäristika, sexuell orientering och tillhörande symboliserad 
livsstil. 
De mest utmärkande dragen för Barbieflickan är att hon konstruerar sin 
subjektivitet utifrån aktuella mode- och kroppsideal och för de äldre flick
orna är dessutom heterosexuella identifikationer framträdande. Intresset för 
utseende och kläder är påtagligt hos Barbien och hon är väl insatt i mode
trender där inspiration hämtas från popidoler, filmstjärnor, ungdomstid-
skrifter och TV-program som t ex "Småstjärnorna". Kläder väljs med om
sorg och Barbien kan uppträda i snäva små t-shirts som lämnar magen bar, 
långa eller kort-korta kjolar och platåskor av sportmodell omväxlande med 
mer praktiskt lekvänliga kläder som jeans och sweatshirts. Hon håller såle
des inte alltid på en moderiktig stil men andra utsmyckningsdetaljer kan då 
fa kompensera för detta, t ex glitter- och fargspray på hårslingor, olika 
frisyrarrangemang liksom att pynta sig med låtsastatueringar, piercing och 
diverse smycken. En Barbie bär till och med en ring på en tå. 
Barbieflickan är uppmärksam på utseendet och föredrar att själv vara smal 
men bedömer inte andra efter samma skönhetsmall utan menar: "man behö
ver inte vara smal utan alla kan se ut som dom vill". Drömmar om yrken i 
rampljuset som fotomodell, sångerska eller skådespelerska är vanliga och 
uttrycks bl a i teckningar och skrivna texter. På skolarenan kan de sceniska 
intressena gestaltas i mim-shower för kamrater, vanligen flickvännerna. 
Några 6-åriga Barbies imiterade popartister så skickligt att de, enligt en 
manlig lärare, framstod som "små sexbrudar 
Den äldre Barbieflickan visar i olika grad heterosexuella intressen och har 
ofta blicken på pojkarna inför vilka hon tycks agera för att få bekräftelse på 
sin identitet. Kontakter tas gärna med pojkar och inställningen till skolan 
är, att det skulle vara: "tråkigt om inga killar fanns där...det må-å-å-ste 
finnas killar". Även i övrigt är Barbien socialt inriktad och hon tycker om 
att befinna sig där många kamrater och andra ungdomar vistas. 
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Feminist 

Positionen Feminist innefattar de flickor som framträder som starka och 
självhävdande med mer eller mindre tydligt uttalade krav på jämlikhet 
mellan könen. De gör motstånd mot pojkars försök att bestämma villkor i 
olika situationer och nyttjar aktiva strategier på egen hand och ibland även 
med stöd av vuxna. T ex vägrar en flicka i en samkönad kollektiv uppgift 
att ställa sig bakom de deltagande pojkarnas oseriösa prestationer. Genom 
sin protest spolierar hon slutresultatet men tar ansvar för sin handling och 
upplever en moralisk seger. 
Även yngre flickor visar prov på självmedvetet agerande då de går till 
verbalt angrepp mot pojkar som de anser orättmätigt förser sig av gemen
samma lekytor och lekmaterial. Andra Feminister tar upp kampen med poj
kar för att få talutrymme i klassoffentligheten genom att tränga sig in i 
samtal eller tala samtidigt. Det är också vanligt att de framställer önskemål 
om särundervisning eller att fa bilda "tjejgrupp" för att få arbeta ifred för 
pojkar. Andra exempel speglar en positiv självkänsla som inte känns vid 
någon hierarki mellan könen. Det framkom t ex under en årskursblandad 
musiklektion då eleverna skall röra sig till musik. Alla dansar individuellt 
eller med en partner av samma kön men en Feminist tar frimodigt tag i en 
pojke och leder en pardans som efterhand ökar i yvighet och frejdighet till 
allas munterhet. 
Feministens inställning till pojkar är välvillig om rättvisekravet respekteras 
och hon vill gärna ha vänskapliga kontakter utan heterosexuella antydning
ar. Som exempel kan nämnas två flickor i åk 5 som med saknad nämner 
den form av umgänge flickor och pojkar hade terminen innan: "då va vi 
som en grupp, då bruka vi va i biblioteket å där va killar å dom gick det att 
prata med" - "ja, man får inte va med killar då tror dom att man måste va 
kär i dom 
Pojkar respekterar i allmänhet Feministen men vissa tycker att "elevtypen" 
är: "jobbig... hon ska jämt bestämma". 

Akademikerflicka 

Akademikerflickan utmärker sig för att vara studieinriktad och välpreste-
rande i skolarbetet. Hon arbetar för det mesta koncentrerat och målmedve
tet och tycks stimulerad av de utmanande uppgifter hon får eller tar för sig. 
Hon följer också med under lärares genomgångar och är uppmärksam vid 
klassoffentliga samtal även om hon inte alltid deltar aktivt. Dessutom tycks 
hon fungera lika bra i individuellt arbete som tillsammans med andra och i 
de situationer där samarbete sker har hon en tendens att ta ansvar för upp
gifters slutförande och föra gruppens talan. Akademikerflickan delar för det 
mesta generöst med sig av kunskaper och det händer att hon självmant in
struerar kamrater som behöver hjälp. Några yngre flickor är också så intres
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serade av skoluppgifterna att de tycks glömma tid och rum och inte vill ta 
rast. 
Trots att Akademikerflickan visar kunnighet och självsäkerhet i studierna 
är hon inte särskilt påstridig när det gäller att hävda sig i klassoffentlighe
ten. Hon deltar genom att räcka upp handen och följa ordningsregler men 
finner sig ofta i att bli förbigången av andra som tar för sig av talutrymmet. 
Dessutom hör hon till de tysta i klassrummet. 

Akademikerflickan är överlag positiv till pojkar och har inget emot samar
bete med dem. Hon uppskattar den könsblandade undervisningsformen och 
tycker att pojkar är aktiva i klasssamtal och tillför skämtsamheter och inte 
bara "stök och bus " . 
Akademikerflickans fritidsintressen varierar men i allmänhet finns inslag 
av litteratur, musik, måla och teckna. 
Diskursen återfinns även bland pojkarna, benämnd Akademikerpojke. (Se 
nedan). 

Moderlig flicka 

Med Moderlig flicka avses flickor/kvinnor som är omsorgsinriktade och 
assisterande i sitt sätt. Vissa Moderliga söker närhet till kamrater genom 
fysisk hålla-om kontakt eller lyssnande inlevelse i andras upplevelser. Oav
sett ålder har de en benägenhet att hjälpa andra, ibland genom att ta över 
andras uppgifter. I vissa situationer kan denna villighet uppfattas som be-
skäfitighet eller tom intrång i andras privata sfär och effekten kan bli att 
kamrater (även vuxna) drar sig undan. Ett exempel är en flicka som lägger 
en arm på beskyddande sätt runt en pojkes axlar samtidigt som hon hjälper 
honom med en uppgift. Denne skakar dock av sig hennes beröring och för
klarar att han klarar sig själv.Vid ett annat tillfälle tar hon fram ett äpple, 
tvättar och torkar det omsorgsfullt, ser på en pojke intill och erbjuder ho
nom en tugga innan hon själv tar en. 
Den Moderliga flickan kan ibland fungera mer i periferin av gruppen ge
nom att tyst och icke ombedd ge service till lärare eller kamrater. På eget 
initiativ plockar hon fram gemensamt material, städar undan och passar upp 
med pennor eller andra saker utan att göra något väsen av sig. Allmänt sett 
tycks hon vara van att ta ansvar och ser följaktligen vad som behöver göras 
utan direkta påpekanden. 
Den assisterande inställningen visar sig även under rastaktiviteter då den 
Moderliga tar på sig att svänga det långa hopprepet för att andra skall fa 
hoppa eller fungerar som "räknare" eller påhejare när andra leker. Den Mo
derliga är i allmänhet inte särskilt fysiskt aktiv utan mer stillsam och iakt
tagande i sitt sätt. Det medför att hon inte så ofta deltar i andras samlek. I 
allmänhet föredrar hon samvaro med flickor därför att pojkarna upplevs 
som hotfulla eller störande. Hellre än att protestera vid ojämlikt bemötande 
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drar sig den Moderliga flickan undan eller anpassar sig genom tystnad till 
rådande situation. Vanligtvis tycker den Moderliga flickan att det är obe
hagligt att agera offentligt. 
Den Moderliga flickans könskonstruktion yttrar sig även i yrkesdrömmar 
med social inriktning där bl a vård, omsorg och undervisning ingår. 

Pojkar 

Machokille 

Diskursen Machokille innefattar en maskulinitet som konstrueras utifrån 
upplevelser av fysiska prestationer som bygger på styrka och skicklighet, 
för det mesta utvecklade inom olika sporter. Spänning och utmaningar med 
intresse för tävlingar ingår, liksom önskan att demonstrera sin kapacitet in
för andra. I klassrummet manifesteras detta i olika grad av uppmärksam-
hetskrävande beteenden och ojämn respekt för ordningsregler. Machokillen 
har en benägenhet att vilja demonstrera makt genom att tillskansa sig 
handlingsutrymme såväl muntligt som rumsligt på andras bekostnad och 
väcker på så sätt irritation i omgivningen. 
Maskuliniteten är även baserad på heterosexualitet där flickor och feminina 
pojkar tilldelas underordnade positioner. Det är inte ovanligt att dominans 
visas med sexistisk attityd och nedvärderande kommentarer som "håll käf
ten" eller "du är dum i huvet" men den kan också yttra sig i mer oskyldigt 
retande och knuffningar gentemot kamrater som ses som underlägsna i nå
got avseende. Machokillen tycks också sträva efter emotionell kontroll och 
vill inte visa sin sårbarhet inför andra. T ex säger en 6-årig pojke som följer 
Machodiskursen och som fått ta emot hårda snöbollar i ryggen: "man får 
bara tåla... man måste tåla" dvs han måste härda sig mot smärta och får 
inte gråta inför kamraterna. 
Ibland markeras könsidentiteten med speciella kläder eller tillbehör. Bl a 
förekommer kamoflagekläder, stålhalsband, det egna idrottslagets tröja 
med den personliga nummer positionen. Det händer också att maskulinite
ten betonas med kroppsspråket som släpig gång, "stenansikte" och/eller ett 
nonchalant, invektivladdat språk. Det heterosexuella intresset kan förutom 
trakasserier av flickor även framhävas genom allmänt skryt om kunskap på 
området sex. 
Machokillen är i allmänhet aktiv inom idrotter där han kan visa fysisk styr
ka och våghalsighet t ex ishockey, fotboll, snowboard och motocross. Även 
gymnastik på tävlingsnivå förekommer. Överlag trivs Machokillen i skolan 
och föredrar samundervisningen eftersom arbete i pojkgrupp anses alltför 
stökigt. En pojke förklarar: "Det skulle bli mer liv än va det redan ä..J tje
jer ä rolig... att bråka me". Trots att flickornas närvaro önskas så uttalar 
sig alla Machokillar mer eller mindre negativt om dem. Flickor anses 
"smöriga " gentemot lärare, "sura" och "fega", - praktiskt taget inga positi
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va omdömen ges mer än att de är bra att bråka med och följaktligen hävda 
sig emot. 

Rättskaffenspojke 

Rättskaffenspojken kan sägas utgöra Feministens manliga variant. Rätts-
kaffenspojken bevakar dock rättvisa mer allmänt och utgår ofta i sina reso
nemang och handlingar från ett jämlikhetstänkande där flickor och pojkar 
uppfattas som likvärdiga. 
Trots att Rättskaffenspojken håller viss distans till flickor verkar det inte 
alltid nödvändigt för honom att markera särskiljandet. T ex finns flera poj
kar, på denna position, som menar att det går bra att leka tillsammans även 
om flickorna ses som försiktigare och lugnare. Vissa saker som "att köra 
motocross " anses dock inte flickor kunna göra, men säger en 6-årig pojke: 
"om dom får träna så kan dom väl., men om dom inte får så kan dom inte". 
Hans uppfattning grundar sig följaktligen på att det är omgivningens in
ställning som avgör vad man far och kan göra och inte könet. Själv tränar 
han med flickors hjälp bakåtvolter i klätterställningen för att bli lika duktig 
som dem och han erkänner villigt flickors större skicklighet på området. 
Att se till de faktiska prestationer och inte till kön är återkommande uttryck 
för dessa pojkars diskurs. De är också medvetna om ojämlikhet, vilket någ
ra pojkar i en högre årskurs ger uttryck för då de förklarar att flickor inte 
ges möjlighet att prata i klassoffentligheten på grund av pojkars dominans. 
Rättskaffenspojkens känsla för rättvisa framkommer vidare i synen på tra
kasserier, som anses dumt vare sig det gäller mot flickor eller andra pojkar. 
Till skillnad från Feministen är Rättskaffenspojken inte lika angelägen att i 
handling agera för sina idéer på ett aktivt sätt utan han intar en mer avvak
tande hållning och framför allt deltar han själv inte i förtryck av andra. 
Rättskaffenspojken respekterar för det mesta klassens ordningsregler och 
uppträder oftare lugnt och lågmält än tvärtom. Pojkar som intar denna po
sition dras påfallande ofta till varandra liksom till pojkar som positionerat 
sig som Akademiker vilket framgår av följande uttalande av ett par 6 och 7 
åringar: "vi ä me dom (pojkar) som inte bråka, å slåss, å bits ". 
Rättskaffenspojken har en positiv inställning till flickor men det är för det 
mesta bara de yngsta företrädarna för diskursen som ses leka med flickor. 
En vanlig uppfattning bland flickor är att Rättskaffenspojken är "snäll". 

Akademikerpojke 

"Elevtypen" Akademikerpojke utgör Akademikerflickans motsvarighet på 
den manliga sidan och könskonstruktionen kan karaktäriseras på samma 
sätt som den feminina varianten. Några särskiljande drag finns emellertid, 
bl a visar Akademikerpojken tydligare än flickan intresse för intellektuella 
utmaningar som frågesporter, prov och även offentliga diskussioner. Aka
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demikerpojken är tämligen allmänbildad och vetgirig och eftersom han i de 
flesta fall har förmåga att verbalisera sina tankar intar han ofta en stark po
sition vid gemensamma klassamtal. Detta gäller främst de äldre pojkar som 
följer denna diskurs, yngre pojkar är mer tystlåtna. 
Till skillnad från Akademikerflickan föredrar pojken i högre grad att arbeta 
individuellt istället för samarbete. En äldre pojke (åk 6) som positionerar 
sig i enlighet med denna "elevtyp" förklarar: "jag tycker det (grupparbete) 
är tråkigt., jag blir så irriterad för då blir man bara förbannad på 
alla../. ../jag blir helt enkelt irriterad på andra... ibland vill man bara jobba 
själv på andra saker...när man inte får jobba så.... då... " 
En 6-åring förklarar att han brukar ta sina böcker och gå och sätta sig i ett 
annat rum eller bredvid flickor för att "dom (andra pojkar) babbla så 
mycke ". 
Även om eget arbete föredras så accepteras samarbete eftersom det ingår i 
skolans arbetssätt. Vid sådana tillfallen agerar Akademikerpojken i likhet 
med flickan och tar vanligen huvudansvar vid sammanställningar och redo
visningar. Akademikerpojkens intellektuella intressen avspeglar sig i fri
tidsaktiviteter som ofta rör datorer, schack och musik vid sidan av sport. 

Joker 

Jokern kan tyckas ha drag av Machokillen men skiljer sig från den diskur
sen eftersom han söker etablera en fokus position i klassen mer som "en
tertainer" än som demonstrator av makt. Det sker genom att nyttja strategi
er som bygger på skämt, upptåg, motoriskt och ljudligt beteende som bara 
undantagsvis har aggressiva inslag. Jokern har svårt för att sitta stilla någon 
längre stund på sin arbetsplats och söker vanligen direkt kontakt med sina 
kamrater. Det kan ta sig sådana uttryck som att hänga över någons bord och 
skrik-skratt-prata till kamrater som sitter på olika avstånd eller att vandra 
runt bland bänkarna. 
Jokern överskrider således klassrummets regler i sin strävan efter offentlig 
uppmärksamhet. En 6-åring utmanar t ex läraren genom att utan lov spela 
på en gitarr. Då han fråntas instrumentet så fortsätter han att agera gitarrist 
med hjälp av diverse andra föremål alltunder det han rör sig mellan kamra
terna för att inhösta uppskattning. I andra klasser kan småpojkar utmana 
lärare med diverse ofog som att låsa dörren till klassrummet, kasta pappers
flygplan eller gömma sig under bänkar. I en äldre årskurs springer ett par 
pojkar ut och uppträder som clowner utanför klassrumsfönstret alternativt 
trycker sina ansikten platta mot rutan för att framkalla skratt hos den pre
sumtiva publiken på insidan. 
Jokern är helst tillsammans med andra pojkar men det förekommer att han 
intresserar sig för flickor genom att utmana och även "uppträda" inför dem 
på olika sätt bl a genom gymnastiska uppvisningar, sexuella utspel eller en 
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jargong med kiss- och- bajshumor. Flickorna tycks uppleva Jokern som 
oförarglig, i varje fall nöjer de sig med att ge omdömen som "fi an t ig 
"busig " och "ganska bussig och snäll " . 
Det är inte så ovanligt att Jokern markerar sin subjektivitet med vissa klä
der, t ex förekommer hip-hop stilen med nedhasade jeans, överdimen
sionerade t-shirts, luva eller keps som även bärs inomhus. En Joker signale
rar sin personlighet genom att bära ett par spektakulära djurformade tofflor 
inomhus. 

Mjukispojke 

Mjukispojken kan beskrivas som känslomässigt skör och visar vanligen låg 
stresstolerens och konflikträdsla. De yngsta Mjukispojkarna som försöker 
hänga med i andra pojkars laglekar kommer ofta tillkorta, ibland för att de 
inte är tillräckligt kompetenta men också för att de inte klarar av tävlings
situationer och den press sådana innebär. Följden blir många gånger att de 
drar sig ur och vänder sig till vuxna eller går omkring ensamma, ibland un
der gråt eller surande. Det händer också att de söker sig till flickors lekar 
där de oftast far en fristad. 
Mjukispojken kan ge uttryck för sina känslor både i ord och handling på ett 
jämförelsevis ohämmat sätt. Hos ett par 6-7 åriga pojkar yttrar sig detta 
som ömsesidigt kel och kramar och hos några äldre (11 år) i ett bästisför-
hållande framhävt av vänliga puffar på varandras kroppar och täta utbyten 
av leenden och fnitter liksom öppet uttalade vänskapsförklaringar. Omgi
vande pojkars kommentarer visar att detta bästispar uppfattas som femini
na. Denna positionering utesluter dock inte Mjukispojkarna från gemensam 
lek med andra pojkar även om de i viss mån är marginaliserade av Macho-
killar. 
Mjukispojkens inlevelseförmåga och emotionella mottaglighet kan även ta 
sig kreativa uttryck i ett rikt fantiserande och villighet att pröva olika fun
deringar i samtal och lekar. Några lärare i en förskoleklass kallar t ex en av 
Mjukispojkarna för "den lille filosofen". Mjukispojken skräms av tuffa poj
kar och söker och får kamrater bland Akademiker och Rättskaffenspojkar 
samt bland flickor. 

Kenpojke 

"Elevtypen" Ken har fatt sitt namn efter Barbiedockans manlige partner. 
Pojkdockan har skapats utifrån en image där utseende, heterosexuella in
tressen, livsstil och aktivitetsområden troligen skall symbolisera den väs
terländske framgångsrike mannen. 
Ken-positionen intas av endast ett fåtal av studiens äldre pojkar på ett repe
titivt sätt men har ändå på ett tydligt sätt emanerat ur materialet vilket mo
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tiverar att "elevtypen" finns med, i synnerhet som Kens moatjé Barbie 
finns väl företrädd bland flickorna. 
De pojkar som intagit positionen i fråga är liksom Barbieflickor influerade 
av modetrender hämtade från ungdomskulturen när det gäller kläder, frisyr 
mm men mindre uttalat vad gäller kroppsformandet. Kenpojkens estetiska 
inriktning tycks mer gälla att "se juste ut" dvs han vill följa normen för den 
normala kroppsfysionomin. Ingen av pojkarna på denna position intresserar 
sig för muskelbygge eller tuffa lagsporter utan mer individuella idrotter 
som golf, tennis, pingis föredras. 
Intresset för utseendet framkommer i valet av kläder som till stor del styrs 
av aktuella "inne"-märken. Frisyrerna stylas också med mousse så att de 
har det rätta "spretet" och personlig stil framhävs, ibland med pannband 
med sportlogon. Dessutom bevakas hygienen med doftande kroppsvårdsar-
tiklar. En Kenpojke förklarar uppriktigt: "jag är fixerad vid mitt yttre " 
samtidigt som han ordnar till sitt hår. 
Kenpojken har kamrater biand både pojkar och flickor. Äldre pojkars rela
tioner tyder på heterosexuella intressen där flirt och nojsande gentemot 
främst Barbieflickor är vanligt. De flesta flickor tycker att Kenpojken är 
attraktiv men framhåller också egenskaper som "snäll å bussig". 
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Kapitel 7. Könskonstruktioner och subjektspositioneringar i 
etniskt homogena, svenska klasser 

Västerskolans förskoleklass 

I följande avsnitt presenteras och analyseras situationer där lärare, flickor 
och pojkar i Västerskolans förskoleklass interagerar. Det gäller dels lärar-
ledda situationer dvs samlingar där samspelet sker under reglerade och lek-
tionsliknande former dels icke lärarledda situationer som inträffar under s.k 
fri lek eller raster där eleverna sysselsätter sig enskilt eller grupperar sig 
och väljer aktiviteter efter egna intressen. I analysen ingår även uppgifter 
från icke redovisade protokoll samt data erhållna vid intervjuer med lärare 
och elever. 
De frågor som uppmärksammas är, hur flickor och pojkar i dessa skolsitu
ationer själva positionerar sig och blir positionerade av andra, hur kvinnliga 
och manliga mönster och könsrelationer skapas och upprätthålls av de in
blandade, när de genom sitt kollektiva och individuella agerande iscensätter 
kön. 
Som beskrivits i kapitel 6, Elevtyper, konstruerar flickorna och pojkarna 
sina kön enligt olika feminina och maskulina diskurser där vissa positioner 
repeteras mer frekvent än andra. I denna förskoleklass med 10 flickor och 9 
pojkar framträder bland flickorna fyra feminina positioner: Sporttjej - 4 
flickor(m,a,a,a), Barbieflicka - 2 flickor(m,m), Feminist - 2 flickor(m,a) 
samt Akademiker - 2 flickor(m,m). Bland pojkarna iscensätts fem maskuli
na diskurser enligt följande: Machokille - 3 pojkar (a,a,a), Rättskaffens - 2 
pojkar(a,m), Mjukis - 2 pojkar(m,a), Akademiker - 1 pojke(m) samt Joker -
1 pojke(a). 

Lärarledda situationer 

Samlingen i förskoleklassen utgör vanligtvis den mest undervisningslika 
situationen där lärarna leder de aktiviteter som förekommer. I denna klass 
är det oftast Tage, förskolläraren, som håller i samlingen med dess bestäm
da rutiner beträffande form och innehåll.260 

I det följande ges exempel på samlingssituationer där den ena leds av den 
manlige förskolläraren och den andra av den kvinnliga pedagogen och den 
tredje av dem båda tillsammans. Situationerna har också valts utifrån hur 
aktivt deltagande flickorna och pojkarna varit. En genomgång av allt data
material visar nämligen att pojkar, speciellt en grupp Machokillar, talar och 
agerar mer än övriga elever i samtliga samlingar men att det finns samling
ar där även flickor intar mer aktiva positioner. Det har därför varit angelä

260 Se kap. 5. 
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get att vid presentationen även ta upp sådana situationer där flickorna kan 
skapa sig och tilldelas ett större utrymme. 
Protokollen från samlingarna är sammanfattade men med inslag av utförli
gare beskrivningar för att händelseförlopp och elevernas agerande i de olika 
kontexterna skall framgå tydligare.261 De situationer som presenteras utgör 
belysande exempel bland många liknande. 

Samling under ledning av Tage. Lotta assisterar 

Deltagare: Tage och Lotta samt 18 elever: 4 Sporttjejer, 2 Feminister, 2 Barbies och 
1 Akademikerflicka samt 3 Machokillar, 2 Rättskaffenspojkar, 2 Mjukis pojkar, 1 
Joker och 1 Akademikerpojke. (En Akademikerflicka är frånvarande). 

Eleverna sitter på givna platser på låga långbänkar formade i en oval ring. Tage 
sitter på egen stol i ena änden med svarta tavlan och undervisningsmaterial bakom 
ryggen medan barnskötare Lotta har sin placering mellan två pojkar (en Mjukis, en 
Macho) på en av bänkarna mitt emot Tage. 

Inledning 
Tage inleder samlingen med att spela gitarr och ta upp en sång som alla barn sjung
er med i. En Mjukispojke(m) springer upp och släcker lyset "för de ' ä mysigare". 
En Akademikerpojke(m) kommenterar visans innehåll då sången är slut och en Ma-
chokille(a) rör sig oroligt på sin plats. Tage anmärker ej på detta utan viskpratar 
med gruppen och säger att de skall vara så tysta att de kan höra en knappnål falla. 
Alla sitter stilla utom en Sporttjej (a) som leende rör sig med knyckiga stjärtrörelser 
närmare den orolige Machokillen(a). Han bryr sig inte om henne utan reser sig upp 
och ger några saker till en kamrat (Macho) och pratar med denne. Flickan och poj
ken får tillsägelse av Tage att vara tysta men de lyder inte direkt. Mjukispojken(m) 
ropar till Machokillen(a): "men du ä ju inge tyst.. ". Lotta lägger armen om Mjukis
pojken. Machokillen och Sporttjejen fortsätter på var sitt håll att störa ordningen. 
Tage höjer rösten, förmanar de båda och talar om vikten av att det är tyst under 
samlingen. 

Han repeterar med Lottas hjälp de regler som gäller i samlingen. En pojke viskar 
något till en annan. Under tiden viftar en Feminist(a) och en Barbie(m) men ingen 
av dem får ordet eftersom lärarna vill avsluta sin genomgång. 
En av Mjukispojkarna(a) som varit sjuk far kontrollera närvaron (fastän det inte är 
hans tur). Under tiden hämtar Tage Sporttjejen(a), som inte vill sitta stilla, sätter 
henne bryskt bredvid sig och håller i hennes arm. Hon protesterar högt mot detta 
men tystnar efter ett tag, med surmulen uppsyn. 
En Machokille(a) lägger sig i närvarokontrollen och ropar rakt ut vem som är från
varande. Lotta tystar honom. 

Berättarstund 
Efter almanacksinslaget böljar berättarstunden då var och en i tur och ordning ges 
tillfälle att tala. En Feminist(a) säger: "dom har sett björn mitt i natten vid deras 
stuga". Nästa flicka (Sporttjej/m) fortsätter: "Jag var sjuk i går och i förrgår". Det 

261 I framställningen används ibland adjektiv och värderande uttryck istället för detaljerade bete
endebeskrivningar när inga oklarheter förelegat om tex känslor eller stämningar. 
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är tyst i gruppen. En Barbieflicka(m) avslöjar att hon har sin brors kläder samtidigt 
som hon leende bröstar sig och visar tröjan. Hon avbryts av en Machokille(a) som 
ställer frågor, bl.a om hon har broderns strumpor också, vilket hon nickande beja
kar. Därefter böljar pojken ljudillustrera sin morfars bil och förklara att han skall få 
lära sig "stekra (stegra) sin motorcykel". Machokillarna talar nu i munnen på var
andra om MC-racing. Tage skrattar lågt och återför dem till ordningen. Två Sport
tjej er(m, a) uppmanas fortsätta och den ena säger, att en varg varit vid familjens 
sommarstuga och den andra, att hon fått en hund. Tage ställer en fråga om hunden 
och dess ras. 
En Machokille(a) frångår talordningen, hoppar upp och börjar låta som en bil och 
talar sedan om vargar. 
Tage avbryter honom genom att spela "Trollrock" på sin gitarr vilket föranleder de 
två Machokillarna(a,a) samt Jokern(a) att låtsasspela på sina egna magar och slå 
takten. En Mjukispojke(m) springer ut, säger halvgrinande att han inte fått berätta 
något trots att han räckt upp handen. Lotta hämtar tillbaka honom med armarna runt 
hans axlar. 
En av Feministerna(a) böljar att kladda på svarta tavlan. Lärarna reagerar inte på 
detta men däremot får en Machokille(a) tillsägelse att vara tyst. En vanligtvis låg
mäld Akademikerflicka(m) säger rakt ut, att hon räckt upp handen men inte fått be
rätta något alls. Ingen bryr sig om hennes påpekande. 

Avslutning 
Tage informerar om dagens skogsutflykt och nämner att han själv glömt sin mat
säck. En Sporttjej (a) erbjuder honom direkt att dela hennes vilket han leende tackar 
för men avböjer med motiveringen att den behöver hon själv. 
Samlingen avslutas med en rörelsesång då barnen skall röra de kroppsdelar som 
omnämns. En Machokille(m) spelar över och ruskar på hela kroppen oberoende av 
instruktionen. Varannan pojke och flicka far ge förslag på kroppsdel. En Macho-
kille(a) väntar fnittrigt på sin tur och säger "kalsonger" varpå en annan Machopoj-
ke(a) pekar på Tages gylf som inte är stängd. Jubel och skratt bryter ut i hela grup
pen. Tage säger skrattande "jag hade visst bråttom i morse" medan han drar upp 
dragkedjan. Han avslutar med att berömma dem alla för att ha varit tystare under 
denna samling än dagen innan. 

Kommentarer. Samlingens innehåll upptas främst av elevernas egna berät
telser. Genom att ha strikta krav på talordning och inte ställa öppna frågor 
försöker Tage begränsa elevernas talutrymme och ge möjlighet för alla att 
komma till tals. Trots det dominerar Machokillarna genom att ta ordet när 
det inte är deras tur, de bryter av och kommenterar andras berättelser, intar 
scenen som underhållare och är fysiskt rörliga. Tage bemöter dem med 
ömsom nonchalans ömsom tillrättavisningar eller genom att titta strängt på 
dem. Pojkarna dämpar sig då tillfälligt men två av dem har svårt för att an
passa sig. Övriga pojkar håller sig till talreglerna men ett par protesterar vid 
orättvisor. Lotta håller sig i bakgrunden, assisterar Tage ibland med infor
mation och har en mer tröstande och lugnande roll gentemot den orolige 
Mjukispojken(m) och ene Machokillen(a). Flickorna, sånär som på två, 
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uppträder mer tyst och stillsamt och får inte lika mycket uppmärksamhet 
som pojkarna. 

Analys av Tages interaktion med flickor och pojkar 

En utgångspunkt i poststrukturalistisk teori är att diskurser möjliggör eller 
begränsar individers ageranden och interaktioner. Vissa diskurser skapar 
vissa agenter som gör det möjligt för dem att handla på visst sätt, - exem
pelvis intar läraren i den pedagogiska situationen en aktiv position med be
fogenheter att välja och bestämma och eleverna har en mer underordnad 
position. Den diskursiva praktiken har enligt Davies en konstituerande kraft 
som påverkar subjektet antingen han eller hon handlar eller lyssnar och ger 
därmed olika förutsättningar till varierade positioner.262 

I samlingen signalerar Tage direkt från starten att han är ledare för klassen. 
Han blickar ut över gruppen, inklusive Lotta, från sin fysiskt upphöjda po
sition på stolen, inväntar den tystnad som nästan omgående sprider sig och 
slår an ett ackord på gitarren. Han tar kommandot och fångar elevernas 
uppmärksamhet med musikens hjälp och med sin viskande stämma får han 
eleverna att känna att det är spännande att var absolut tyst, att de tillsam
mans som grupp kan uppnå något. Att samhörigheten upplevs starkt fram
går bl a av Mjukispojkens(m) negativa reaktion på de båda störande kam
raternas agerande liksom att tystnaden sedan bryts med försiktigt viskande 
röster. Tage visar även att han är ledare genom att med Lottas stöd påtala 
de regler som gäller och även utdela beröm riktat till hela kollektivet. Ge
nom detta förfarande konstitueras dikotomin lärare-elev som en maktrela
tion i en skoldiskurs med normer för uppträdande och agerande.263 De före
ställningar som ligger till grund för Tages didaktiska handlande ansluter 
också väl till den tidigare beskrivna Rättskaffensdiskursen264, omsatt till 
vuxennivå. 

Tage positionerar sig även som ledare gentemot Lotta i och med att han är 
den av de båda pedagogerna som leder samtalen och även aktualiserar klas
sens regler. Lotta medverkar i genomgången men gör det huvudsakligen 
genom att bidra med förtydliganden och information som Tage glömmer. 
Lottas placering på elevbänken mitt emellan eleverna markerar även en mer 
underordnad roll relativt Tage och mer jämställt med eleverna. Hon försö
ker inte heller förändra sin position utan håller sig mestadels tyst och låter 
Tage ta ansvaret för samlingen. I den nära relationen till de enskilda ele
verna är hon dock mer aktiv, hon 1er stödjande till osäkra elever, håller om, 
lyssnar och tröstar med lågmäld röst lite i skymundan av vad som händer 

262 Davies (2000), s 89. 
263 Davies (1990), s 348. 
264 Se kap. 6. 
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offentligt i samlingen. Det sätt på vilket hon bemöter eleverna och förhåller 
sig till Tage stämmer väl med den bild av sig själv som hon ger i intervju265 

nämligen som den "Moderliga" som är empatisk och omsorgsinriktad. 

Tage framstår som kontrast till henne i sitt agerande. Han identifierar sig 
som man med intressen som bl a sport, motorer, datorer och i rollen som 
pedagog ser han sig som en mer tydlig ledare än kvinnliga kolleger. Den 
diskurs han ibland byter till är Macho influerad vilket då återspeglas i hans 
bemötande av eleverna. Han kan t ex inte låta bli att le uppskattande åt 
de odisciplinerade racerbilshärmande Machokillarna(a,a) som så tydligt 
visar sina maskulint konstituerade subjektiviteter samtidigt som han be
straffar dem för att störa ordningen. Den ambivalenta hållningen tycks 
sanktionera pojkarnas beteenden vilket visar sig i andra situationer där de 
uppträder på liknande sätt. 
Tage skiljer sig från Lotta genom att huvudsakligen ha verbal kontakt med 
eleverna och det är endast av disciplinära skäl som han i denna situation 
håller om Sporttjejen(a). Även om Tage i allmänhet bemöter såväl pojkar 
som flickor på ett positivt och stödjande sätt så är han mer restriktiv med 
fysisk kontakt gentemot flickorna och använder oftare en sträng och be
stämd röst i interaktionen med pojkar. På så sätt förmedlas i den diskursiva 
praktiken uppfattningen att flickor och pojkar är olika och kan särbehand-
las.Tages uttalade ambition är att alla elever skall fa komma till sin rätt och 
göra sig hörda i helklass och han vill även att var och en skall få pröva på 
olika aktiviter och upptäcka vad som kan var roligt och intressant dvs ha 
möjlighet att vara ett handlande subjekt utifrån egna önskningar.267 Som ett 
led i detta synsätt har lärarna skapat utrymme för varje elev att yttra sig och 
vara aktiva i samlingssituationer liksom att alla närvarande och frånvarande 
identifieras genom namnupprop. 
Under den här aktuella samlingen synliggörs enskilda elever oftare i nega
tiva sammanhang än i positiva vilket torde ha samband med den stukture-
rade formen och kraven på uppförande. Sporttjejen(a) som prövar Macho-
diskursen och ene Machokillen(a) uppmärksammas för att de stör och de 
bestraffas med kritik och för flickans del också med omplacering. Inga al
ternativa handlingsmöjligheter eller "förhandlingar" erbjuds. Flickan till
rättavisas på ett mer handfast och strängt sätt än pojken vilket kan bero på 
att hon inte uppträder som övriga flickor och sitter stilla och tyst. Hon fin
ner sig motvilligt i behandlingen och befäster därmed en positionering som 
Machoflicka vilken hon ofta intar under fri lek. Genom att konstituera sig 

265 Intervju Lotta. Kap 5. 
266 I intervju med Tage framkommer att han ser det som naturligt att pojkar och flickor har skil
da intressen och läggning enligt kända kulturella mönster, där pojkarna ses som livligare och 
mer stökiga än flickor och ofta "tuppar" sig infor varandra. (Kap 5). 
267 Jämför Davies (1990), s 347. 
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som den som i denna situation är "olik andra flickor" synliggör hon också 
normen för hur flickor i denna klass brukar uppträda.268 

Machokillen(a) tystnar tillfälligt men återkommer senare med att prata rakt 
ut och framställa motorljud i samband med att hans kamrat (Macho) åskåd
liggör racertävlingar och motocross. Innan han avbryts visar såväl några 
andra pojkar som Tage att de uppskattar inslaget och bekräftar på så sätt att 
de har detta intresse gemensamt. Tage själv följer således här Machodis-
kursen av och till. 
Under berättarstunden relaterar en Feminist(m) och en Sporttjej(a) var för 
sig i korta meningar att björn respektive varg varit synliga på hemorten. 
Detta följs inte upp av de vuxna trots att händelserna är så uppseendeväck
ande att även ortstidningar rapporterat om detta. Flickorna i fråga får alltså 
inte chansen att inta scenen och förmedla sina upplevelser av dessa unika 
händelser ur vardagslivet. Budskapet till klassen blir indirekt att det är poj
karnas intressen som är viktiga och prioriteras av lärare och skolan. Endast 
Sporttjejen(a) som fått en hundvalp far komplettera sitt inlägg. 

Några flickor visar olika former av motstånd under samlingen. Förutom 
Sporttjejen(a) är det Akademikerflickan(m) som protesterar utifrån Rätts-
kaffensdiskursen mot att inte få berätta då det var hennes tur. Varken Tage 
eller Lotta tar fasta på flickans berättigade reaktion som mot bakgrund av 
hennes vanligtvis försynta beteende är ett tydligt steg i att våga göra sig 
hörd och hävda sig i klassoffentligheten. En Feminist(a) börjar rita på 
svarta tavlan då väntan blir lång som följd av att några pojkar självsvåldigt 
tar för sig av talutrymmet. Eftersom Tage och Lotta inriktar sig på att åter
föra Machokillarna och Mjukisen(a) till sin Rättskaffens-diskurs ges inga 
tillfallen för de övriga att få handlingsutrymme. 
Att vissa pojkar utmärker sig på detta uppseendeväckande sätt under sam
lingen kan vara en strategi från deras sida att tydligt konstituera sin masku
linitet och markera avstånd till flickornas sätt att visa sina subjektiviteter -
alltså ett uttryck för det Davies hänför till "category maintenance work". 
Fenomenet har iakttagits även av andra forskare i andra kontext.269 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Under samlingsstunderna ges inte stort utrymme för fritt samspel mellan 
eleverna men de förekommande interaktionerna visar i viss omfattning hur 

268 Butler (1990) refererad i Davies (2000), s 72. 
269 Davies (1989) benämner dessa pojkar "the Superheros" (s 122), Best (1983) kallar dem "The 
Warrior band", (sii) och Månsson (2000) "Herreman på täppan"(s 162). Jordan (1995, s 34) 
och även Clark (1990, s 78) beskriver liknande uppseendeväckande beteenden och tolkar detta 
agerande som att pojkarna i fråga lever ut sina fiktioner och fantasier i skolan for att medvetet 
demonstrera att de inte vill anpassa sig till skolans regler på det sätt som flickor och andra poj
kar gör. 
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eleverna blir positionerade och själva mer eller mindre framgångsrikt för
söker inta olika subjektspositioner. 

Samlingen ger inblick i hur Machokillarna intagit positioner där de domi
nerar genom att ta ordet när det inte är deras tur, kommenterar andras be
rättelser oombedda och drar till sig uppmärksamhet med sin fysiska rörlig
het. Ibland byter de till Jokerposition och uppträder som komiker. Övriga 
flickor och pojkar iakttar Machokillarnas beteende men då de sitter stilla 
och lyssnar dvs anpassar sig till Rättskaffensdiskursen underlättar de för de 
dominerande aktörerna att behålla dessa subjektspositioneringar samtidigt 
som de själva intar mer tillbakadragna positioner där de inte får visa sina 
kompetenser. Flera flickor och pojkar nämner i intervjuer att de tycker att 
Machokillarna är "busig å bråkig " att "dom ba ä så" och att de "babblar 
väl mycke", och vill därigenom mena, att det inte går att göra någonting åt 
kamraternas uppträdande som alltså upplevs som hindrande för den egna 
handlingsfriheten. De finner sig i detta därför att pojkarna uppträder an
norlunda i andra kontext där andra normer gäller vilket följande uttalande 
av en Rättskaffenspojke visar: "han (Machokille) kan va snäll å....för 
hemma leker vi med varann I dessa sammanhang byter Machokillarna 
position och agerar i linje med Rättskaffenspojkar. Kamraternas kommen
tarer om varandra, liksom observationerna, pekar således på att subjektivi-
teterna inte är låsta utan föränderliga till sin karaktär. 

En av Mjukispojkarna(m) skiftar likaså position och följer Rättskaffensdis
kursen då han tillrättavisar olika Machokillar dels vid samlingens början 
dels senare då han blir förbigången vid berättardags. Då han varken får lä
rarnas eller kamraternas aktiva stöd väljer han att vara tyst och drar sig till
baka till sin vana position. Lotta, som följer den Moderliga diskursen, kra
mar honom vänligt men det räcker tydligen inte för att han mer 
framgångsrikt skall kunna hävda sin rätt under samlingen och få vara mer 
aktivt deltagande. I detta kollektiva sammanhang behöver han uppenbart 
mer hjälp för att kunna bryta sin vanliga positionering. 
Jokern(a) väljer att imitera Machokillarna(a,a) i gitarrepisoden vilket kan 
vara ett försök att få tillträde till Machodiskursen för att på det sättet stärka 
sin ställning bland dem. Han får emellertid föga uppskattning av övriga 
kamrater vilket inte heller Machokillarna får. 
Sporttjejen(a) har vid olika tillfallen givit inviter till en av Machokillarna 
att hon vill vara med på hans upptåg. Även här försöker hon få kontakt med 
honom genom fysiska närmanden och uppskattande skratt men han bryr sig 
inte om henne utan intresserar sig mer för pojkarna. Under denna samling, 
men framför allt i andra mer fria situationer, visar flickan att hon gärna 
härmar Machokillarnas, speciellt den enes, handlingar och aktiviteter där 
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hon kan testa gränser för det tillåtna.270 Pojkarna är dock ovilliga att ta med 
henne som lekkamrat och hennes beteenden leder inte heller till närkontakt 
med flickorna, snarare fjärmar de sig från henne. Möjligen för att hon prö
var en gränsöverskridande Machodiskurs vilket inte erkänns av Machokil-
larna och med avvaktande hållning från övriga flickor. Hennes positione-
ring uppfattas måhända som ett brott mot kamraternas önskan att följa de 
diskurser som är vanligast i klassen.271 

Den enda elev som i situationen ovan far tydligt gensvar från en kamrat är 
en av Barbieflickorna(m). Hon visar och berättar att hon har broderns klä
der på sig vilket väcker åtminstone en pojkes (Macho) intresse. Flickans 
frimodiga agerande är ovanligt eftersom hon för det mesta sitter tyst eller 
viskar fram sina svar i storgrupp. Det faktum att uppmärksamheten i det här 
fallet riktas mot hennes kläder och utseende dvs en för henne van position, 
kan möjligen förklara att hon här är mer oblyg. En annan tolkning, inspire
rad av Davies,272 skulle kunna vara att hon här byter position och identifie
rar sig med brodern (som hon beundrar) vars kläder hon bär. 
Machokillens nyfikna reaktion kan också förstås som att han är uppmärk
sam på könsskillnader och reagerar på det som avviker från det normala.273 

Intresse för könsmarkörer liksom sexualitet framkommer även under sam
lingens avslutning då ett par Machokillar får med sig alla i munterhet kring 
de manliga symbolerna "gylf och kalsonger". 

Samling under ledning av Lotta 

Deltagare: Lotta och en kvinnlig vikarie samt 17 elever: 3 Sporttjejer, 2 Akademi
ker flickor, 2 Feminister, 2 Barbieflickor samt 3 Machokillar, 2 Rättskaffenspojkar, 
2 Mjukis pojkar och 1 Akademikerpojke. (En Sporttjej och Jokern är frånvarande). 
Lotta sitter på en låg bänk med eleverna framfor sig i en u-formad halvcirkel. Mitt 
bland eleverna sitter vikarien med en Machokille(a) på ena sidan och en Feminist(a) 
på den andra. 

Inledning 
Vid samlingens böljan ligger en av Machokillarna(a) och ålar på golvet i ringens 
mitt och drar på det sättet de andras uppmärksamhet från Lotta och samlingens in
nehåll. Lotta frågar honom vänligt om han vill gå ut, vilket pojken inte svarar på 
men han följer vikarien utan protester när hon hämtar honom. En annan Machokil-
le(a) böljar nu snurra runt på sin plats (som om han vill ta över den andres roll att få 

270 tex i förbjuden lek på skolstaketet och utanför skolgåren. 
271 I detta sammanhang kan nämnas Davies (1989) respektive Thome (1993, s 39) som diskute
rar gränsdragningen mellan könen som de menar är speciellt stark i denna ålder liksom att det då 
är viktigt att subjektiviteten framställs på "rätt sätt". 
272 Davies (1989) beskriver ett fall där en förskoleflicka, tar på sig en pojkväst efter att ha blivit 
bestulen på en docka för att därefter på ett självsäkert sätt ta tillbaka dockan från den pojke som 
tagit den av henne. Davies tolkar det som att kläderna gav flickan imaginär styrka att hävda sin 
rätt. s 16 f. 
273 Davies (1989), s 29. 
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vara i centrum) men Lotta bryr sig inte om honom utan fortsätter med hälsningsce
remonin och vill att barnen skall hälsa: "God morgon med mjuu..k röst". En Rätts-
kaffenspojke(m) grimaserar i sitt försök att följa hennes uppmaning. 

En morgonsång sjungs alltunder det att en av Machokillarna(a) pratar högt om nå
got annat. Lotta nonchalerar honom. Hon ber därefter barnen hjälpa henne att se 
vilka som är frånvarande. Machokillar(a,a) och Rättskaffenspojkar(a,m) ger förslag 
i munnen på varandra varpå Lotta ryter till åtm:"Killar nu får det vara nog!!". Det 
blir tyst. Hon utser den yngste Rättskaffenspojken(a) att räkna barn och avrapporte
ra. Han gör det med Lottas hjälp alltunder det att samma pojkar som tidigare skriker 
än det ena än det andra namnet. Den utvisade Machokillen(a) kommer tillbaka till 
sin plats. Lotta ger honom i uppgift att sätta upp datum på tavlan och uttala ord
ningstalen. Alla flickor i gruppen är helt tysta. 

Berättarstund 
Lotta uppmanar en Rättskaffenspojke(a) att börja berätta om något självvalt ämne 
vilket han också gör. Nästa på tur är en Barbieflicka(m) som avböjer med ett tyst 
"nääLotta vänder sig till nästa pojke (Mjukis/a) som just återkommit från en 
sjukhusvistelse vilken han får berätta om. Hon ställer medkännande frågor till ho
nom som han besvarar med att förklara hur ont han haft, hur ledsen han varit och 
hur han längtat hem. Alla uppmanas att ta hand om sjuklingen. 

På tur står en Sporttjej (a) men hon vill inte svara. Inte heller den mest aktive av 
Machokillarna(a) vill säga något. När sedan en av de andra Machokillarna(a) med 
blicken på kompisen berättar om deras gemensamma MC-intresse böljar båda poj
karna uppföra en motocrosshow då de låtsassladdar och ljudillustrerar med stor in
levelse. Sporttjejen(a) 1er och följer med kroppen med i händelserna, de övriga 
iakttar tysta. 
Lotta avbryter efter en stund och vikarien går ut med den ene Machokillen som inte 
vill följa tillsägelsen. Lugn infinner sig och ordet går till en Akademikerflicka(m) 
som berättar om mammans arbete så tyst att ingen hör. Lotta ställer då uppföljande 
frågor för att frammana större tydlighet och hörbarhet (gäller bl a att flickans 
mamma hjälper andra med datorer). 
En Feminist(m) beskriver mångordigt, bitvis osammanhängande, med livfullt 
kroppsspråk ett cirkusbesök. Hon korrigeras av en Sporttjej (a) och en dispyt om 
vem som rätt uppfattat cirkushändelserna utvecklas. Lotta tystar ner dem efter en 
stund. Akademikerpojken(m) säger kort, vid sin taltur, "jag ska få en råtta idag" 
och Akademikerflickan(m) berättar därpå välformulerat men summariskt om ett be
sök på mammans arbetsplats. Lotta bekräftar deras berättelser med kommentarer. 
En av Machokillarna(a) använder ljudimitationer då han berättar om en förestående 
resa till Finland med pappans motorbåt "Draken" som "går my eke 'fortare än fär
janLotta 1er åt hans beskrivning. En Feminist(a) nämner att hon skall ta hål i öro
nen, varpå Lotta frågar vilka örhängen hon sedan skall bära och om hennes syster 
och mamma också har hål i öronen. Flickan berättar ingående och avbryts av en 
Machokille(a):"då kommer du att skrika då dom gör hår. 

Den ene Mjukispojken(m), ivrig och glad, har en lång, oklar utläggning om ett da
taspel han spelat med sin mamma. Lotta ställer uppföljande frågor till hans berättel
se. /Avslutning/ 
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Kommentarer. Lotta leder ensam samlingen och får hjälp av vikarien en
bart då Machokillen skall följas ut från gruppen. Innehållet upptas av ru
tininslagen och genomgången av dessa störs nästan hela tiden av Macho-
killarna(a,a). Några Rättskaffenspojkar(a,m) och Mjukispojken(m) tar för 
sig av talutrymmet mer än de övriga, Akademikerpojken(m) svarar enbart 
då han uppmanas till det. Frånsett att Sporttjejen(m) och Feministen(m) 
hamnar i dispyt med varandra följer flickorna talreglerna. 

Analys av Lottas interaktion med flickor och pojkar 

Även Lotta strävar efter att skapa en känsla av kollektiv samhörighet27"' vil
ket hon markerar med en uppmaning till unison morgonhälsning och ge
nom småprat med gruppen utan strikta krav på att de skall vara tysta och 
stilla. Hon har placerat sig på Tages plats intill svarta tavlan, i ena änden av 
sittovalen, och signalerar genom detta att hon är deras ledare men till skill
nad från Tage håller hon inte fysisk distans till eleverna utan sitter tillsam
mans med dem på de låga sittbänkarna. Hon iscensätter den Moderliga dis
kursen genom att ha en nära kontakt och en tillåtande, varm atmosfär under 
samlingen där alla skall våga prata och komma till sin rätt.275 Hennes am
bitioner hindras till en del av Machokillarna(a,a) och ett par Rättskaffens-
pojkar(a,m) som vid upprepade tillfallen byter till Machopositioner och 
försöker hävda sin status genom att ta för sig av såväl det fysiska rummet 
som talutrymmet på andras bekostnad. Hon erbjuder dock en av de oroliga 
pojkarna att gå ut om han inte kan lugna sig vilket han också utnyttjar vid 
ett tillfälle. Lotta visar med detta att hon är villig att förhandla för att hitta 
lösningar men också, vilket framkommer senare i liknande situation, att 
hon har makt att bestämma. Under denna samling då Lotta är ensam peda
gog lämnar hon ibland den för henne vanliga Moderliga positionen och 
agerar mer som en auktoritär ledare och styr och begränsar elevernas hand
lingsfrihet utifrån en Rättskaffensdiskurs. 

Lottas metod innebär inte bara att hon ger valmöjligheter och bestraffar el
ler nonchalerar utan hon accepterar även i viss utsträckning de agerande 
pojkarnas beteende vilket gör att dessa också blir bekräftade i de dominanta 
positioner som de själva valt. Genom att tillrättavisa dem med begreppet 
"killar" så bidrar hon även till att markera könet och vad som är olämpligt 
beteende. Indirekt förstärker hon därmed också den dikotoma synen på 
pojkar-flickor och anger skillnad mellan könen vilket i sin tur synliggör de 
kontextuellt förankrade könsdiskurserna.276 

274 Davies (1990), s 348. 
275 Intervju med Lotta. 
276Thorne (1993) s 39. Jämför även Lundgren (1999) som diskuterar benämnandets betydelse, 
med referens till Butler (1997), dvs hur man "blir till" genom den Andres tilltal, liksom att kän
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Lotta är mån om att ge varje elev plats vilket hon visar genom att lyssna 
aktivt och ställa uppföljande frågor som bekräftar eleven och samtidigt 
hjälper gruppen att förstå de olika berättelserna. Det framkommer t ex vid 
samtalet med Mjukispojken(a) som nyss hemkommit från en sjukhusvistel
se. Lotta visar inlevelse i hans upplevelser och lyckas även intressera de 
övriga eleverna för dessa vilket innebär att hon bekräftar hans subjektivitet. 
Detta gäller även flickan som knappt hörs. Hon lyfter således fram elever
nas individuellt varierade beteenden och gör alla medvetna om att man kan 

o o 277 vara pa manga satt. 
De föreställningar Lotta själv har om manligt och kvinnligt lyser igenom i 
hennes bemötande av eleverna. De Macho-positionerade pojkarna bemöts 
visserligen med reprimander för att de stör ordningen men deras intressen 
för fordon, tävlingar och spänning accepteras med skymtat gillande, och 
pojkarna får ge utlopp för dessa i viss mån. En Rättskaffenspojke som bör
jar följa Machodiskursen återförs dock till dennes vanliga sätt att vara. 
Även några flickor får bekräftelse på de olika feminina positioneringar 
(Akademiker, Sporttjej, Barbie) de intagit. Under samlingen berättar t ex en 
flicka att hon skall ta hål i öronen vilket Lotta följer upp med frågor som 
gäller lusten att smycka sig och bli lik mamma och systern. Hon framhåller 
därigenom en könsdiskurs där flickor, kvinnor tillåts vara söta och attrakti
va och erkänner på så vis Feministens positionsbyte till Barbieflicka. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Under samlingen följer ett antal pojkar Machodiskursen på ett uppmärk-
samhetskrävande sätt. Flickorna, frånsett Sporttjejen(a), sitter helt tysta och 
följer deras utspel så länge som ljudnivån och oron är besvärande, ett för
hållningssätt som kan tolkas som acceptans av pojkarnas maktutövning och 
underlättar för dem att fortsätta dominera vilket även förstärks av Sporttje
jens positiva reaktion. 
Inte förrän ena Machokillen utvisas och det blir lugnare börjar flickorna 
märkas. Det sker då under lärarens ledning, när hon fördelar ordet så att 
alla ges möjlighet att tala. Flickorna sitter stilla och ordentligt, räcker upp 
handen och svarar när de får frågan.Två flickor (Feminist/m, Sporttjej/a) 
har visserligen en dispyt om korrekt referat från cirkusen men de anpassar 
sig direkt till Lottas Rättskaffensdiskurs då hon tystar dem. I denna lärar-
ledda samling som, i likhet med Tages, regleras av ordningsregler framträ
der några pojkar (Macho/a, Mjukis/m) och flickor (Feminist/m, Sport
tjej/m) och ger mer nyanserade uttryck för sina subjektiviteter trots att 
interaktionen är begränsad. 

nas igen och vara igenkännbar. Även Davies (1990) framfor liknande tankar beträffande elevers 
"agency" i klassrummet, (s 343). 
277 Davies (1990). 
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Samling under ledning av Lotta och Tage tillsammans 

Deltagande: Tage och Lotta samt 18 elever: 4 Sporttjejer, 2 Akademiker flickor, 2 
Feminister och 2 Barbieflickor, 3 Machokillar, 1 Rättskaffenspojke, 2 Mjukis poj
kar, 1 Akademikerpojke och 1 Joker. (En Rättskaffenspojke är frånvarande). 

Eleverna sitter i en u-formad ring på sina ordinarie platser, varannan pojke, flicka 
framför Tage. Lotta sitter bland eleverna, mellan en Mjukispojke(m) och en Barbie-
flicka(m). 

Inledning 
Tage spelar och sjunger medan eleverna samlas på sina platser. En Rättskaffenspoj
ke^) skruvar oroligt på sig och avleds av Tage med uppdraget att kontrollera från
varon, dagens namn och datum, månad och år. En Machokille(a) lägger sig i rap
porteringen och böljar ta lappar ur almanackslådan. Han får tillsägelse att sitta ner 
och lyssna. Jokern(a) "bjäar" glatt mot observatören, de övriga sitter tysta. 

"Att vara en bra kompis" 
Lotta leder samtal kring ett återkommande tema "Att vara en bra kompis" och frå
gar: "Hur skall en bra kompis vara? " Många elever svarar i munnen på varandra. 
Lotta åberopar handuppräckningsregeln och ger ordet till en viftande Sporttjej(m) 
som säger att "man skall var snälF. En Feminist(m) förtydligar och säger ".. .å inte 
dum". Jokern(a) far svara: "man ska vara kompisar". Lotta undrar "hur är man då 
? "varpå en Sporttjej(a) säger rakt ut: "man ska inte slåss". Talordningen rubbas 
därigenom och många talar åter igen i munnen på varandra. Någon säger "inte re
tas 
Tage avbryter, uppmanar till handuppräckning och ber sedan eleverna exemplifiera 
vad som menas med "att retas" . En Machokille får ordet: "när någon håller för 
dörren". Tage bekräftar och ger egna exempel. Eleverna får nu i tur och ordning ge 
sina exempel. Jokern(a) tycker att "man ska inte skrämmas", Barbieflickan(m) me
nar "att de är dumt", Akademikerpojken(m) säger "då kan det bli slagsmåF. 
Lotta tar över ledningen igen och följer upp de förslag som ges. En Feminist(m) 
viftar ivrigt och studsar med stjärten för att far kommentera allt som sägs. Hon får 
ge ett exempel. En Machokille(a) tystas ner men fortsätter berätta om kritik en poj
ke fatt vid cykelåkning. Eleverna är mycket engagerade, de räcker upp händerna, 
många viftar, rör på sig och har svårt att behärska sin taliver, då och då talar de i 
munnen på varandra. Ett par Machokillar(a,a) och en Mjukispojke(a) talar rakt ut 
flera gånger. Tage frågar: "vem har inte fått säga något?". Han upptäcker en Femi
nist^) och en Sporttjej (a) som stillsamt hållit upp handen länge, de får frågan och 
ger var för sig knappt hörbara svar. 
Lotta tar över igen och riktar sig till den aktiva Feministen(m) alltunder det att de 
övriga får prata fritt. 
Lotta sammanfattar diskussionen med att ge exempel då de varit bra kamrater och 
sätter upp ett skrivet "protokoll" på detta på väggen. /Avslutning/ 

Kommentar: Tage har det övergripande ansvaret för denna samling medan 
Lotta svarar för tema-inslaget som utgör samlingens huvudinnehåll. Även i 
denna situation dominerar pojkarna talutrymmet, framför allt Machokillar-
na(a) och Jokern(a) men flickorna visar betydligt större intresse och aktivi
tet än vanligt. Speciellt en Feminist(m) är ivrig medan övriga flickor enbart 
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talar då de står i turordning. Lotta leder samtalet men far av och till stöd av 
Tage. Hon släpper på disciplinen då och då medan Tage återför eleverna till 
ordningen. 

Analys av lärares och elevers interaktioner 

Även i denna samling är det Tage som markerar att han är ledare, dels ge
nom att ta ansvaret för samlingens inledning och avslutning men också ge
nom att vara den som håller på ordningsreglerna på ett bestämt sätt. Genom 
att ingripa i samtalet då ordningen rubbas så anger han sin position som 
ledare inte bara mot gruppen utan även mot Lotta. Eleverna låter sig även 
positioneras som elever genom att rätta sig efter det lärarvalda diskussions
ämnet och i stora drag agera utifrån de ordningsregler som gäller vid sam
lingarna. En orolig Rättskaffenspojke böljar i viss utsträckning agera enligt 
Machodiskursen men återbördas av Tage till sin vanliga position. Dikoto-

278 min lärare-elev, man-kvinna framträder åter igen. 

Till skillnad från andra samlingar så deltar flickor och pojkar här på mer 
jämlika villkor. Ingen elev avstår från att säga något, till och med den tyste 
Akademikerpojken(m) och Akademikerflickan(m) liksom ena Barbieflick-
an(m) har inlägg. Framför allt intar dock en Feminist(m) och Sport tjej(a) 
samt Machokillarna(a,a,a) dominerande positioner vilket sker dels "legalt" 
dels genom att tränga sig in i andras berättelser. Lotta är mer benägen än 
Tage att låta eleverna ta för sig på detta sätt och det märks när hon tar över 
ledningen att de enskilda starka eleverna ser och tar till vara de möjligheter 
till handling som då står till förfogande. Hennes Moderliga positionering 
ger således upphov till elevers spontanitet vilket medför att de respekterar 
ordningsreglerna sämre. På det sättet förefaller Lotta ha positionerats i en 
underordnad position relativt Tage. 
Lotta ansvarar regelmässigt för detta samtalstema som i hög grad berör 
känslor, konflikter och relationer till andra. Hon har själv tagit på sig denna 
uppgift som hon menar sig ha såväl intresse som kompetens för.279 Ämnes
valet speglar därigenom hennes egen subjektivitet och förmedlar också till 
eleverna föreställningar om hur kvinnor kan vara. Att flickorna engagerar 
sig mer än brukligt vid denna samling kan vara ett uttryck för att de identi
fierar sig med problemområden som förknippas med den bekanta, Moderli
ga diskursen. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Både flickor och pojkar är aktiva under samlingen även om Machokil-
lar(a,a,a) och av och till Rättskaffenspojkar(m,a), Mjukispojken(a) och Jo

278 Davies (2000), s.13, (2000), s 90. 
279 Intervju med Lotta. 
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kern(a) dominerar arenan med sina inlägg. Den ena Feministen(m) hävdar 
sig bättre än andra flickor i kampen om talutrymmet och hon släpps fram 
av såväl kamrater som lärare på grund av den iver och det engagemang som 
hon förmedlar med sin kropp och sitt tal. Även om alla elever är aktiva i 
mer eller mindre grad så sker inte mycket direkt samspel dem emellan men 
det framkommer i vilken grad de tillåter varandra att ta plats. Machokillar-
na vill ogärna släppa ifrån sig ordet och de vanligtvis tystlåtna eleverna be
håller sina passiva roller och ger därigenom utrymme till deltagande posi
tioner för ett par flickor (Feminist/a, Sporttjej/a), där i synnerhet 
Feministen utnyttjar möjligheterna. Situationen speglar därmed elevernas 
repetitiva sätt att vara. 
Beträffande ämnesinslaget "Att vara en bra kompis" så menar de flesta ele
ver att en kompis ska vara snäll, hjälpsam och inte retas eller skada var
andra. Omdömen som framför allt tycks ligga i linje med Rättskaffensdis-
kursen. Vissa negativa kommentarer kan också reflektera elevtyperna 
Machokillars och Jokrars vanliga sätt att positionera sig. 

Sammanfattning: lärares interaktioner med flickor och pojkar 

Sammanfattningen grundar sig på lärarledda samlingar där Tage och Lotta 
fungerar var för sig som ledare men även gemensamt. 
I samlingarna signalerar Tage och Lotta redan vid inledningen att de är le
dare för klassen och att eleverna har en underordnad position. De markerar 
dock sina positioner på olika sätt. Tage avgränsar sig tydligare från grup
pen genom att sätta sig avskilt för att fa överblick och kunna se var och en. 
Lotta däremot sitter fysiskt närmare barnen och har kroppslig kontakt med 
de närmast sittande. Tages ledarstil är jämfört med Lottas mer auktoritär 
och bestämd. Han håller i de flesta fall på disciplin och talordning och styr 
eleverna hårdare utifrån Rättskaffensdiskursen. Lotta å sin sida iscensätter 
en Moderlig diskurs där hon strävar efter ett varmt klimat i elevgruppen 
genom att lyssna aktivt och, följa upp berättelser så att alla skall förstå.280 

Hon har större tolerans än Tage mot regelbrott vilket leder till att eleverna 
oftare tar ordet själva och pratar i munnen på varandra. Elevernas lydnad 
inför Tage talar för att de tillskriver honom mer makt än Lotta. Hierarkin 
markeras även av Tage i deras gemensamma samling där han tar på sig den 
överordnade rollen att vara den som inleder och avslutar samtidigt som han 
fungerar som uppehållare av ordning när Lottas samtal med eleverna tende
rar att utmynna i pratkaos. Genom sitt förhållningssätt till eleverna iscen
sätter Tage och Lotta också ett könsmönster där mannen står för det ratio
nella och kvinnan för det emotionella. 

280 Lottas ledarstil med individuella och personliga relationer till barnen brukar betecknas som 
"barncentrerad" och har genomsyrat de svenska förskolepedagogiken under större delen av 
1900-talet. Jämför Lemar (2001) som även påtalar att forskning visat att detta pedagogiska för
hållningssätt är mer vanligt hos kvinnliga lärare än hos manliga. 
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Både Tage och Lotta är måna om att de enskilda eleverna skall fa vara ak
tivt deltagande och den ambitionen genomfor de på olika sätt. Tage håller 
för det mesta tillbaka de talföra, dominanta Machopojkarna och en Sporttjej 
och erbjuder dem sällan möjligheter till förhandlingar. Genom att följa ord
ningsföreskrifterna vill Tage garantera alla elever rättvisa men de discipli
nära åtgärderna gentemot främst Machokillarna gör att tiden inte alltid 
räcker till för alla vilket ibland leder till berättigade protester. 
Lotta ger till skillnad från Tage större handlingsutrymme för några enskilda 
elever men det sker på bekostnad av att turordningssystemet faller. Vissa 
elever släpps fram betydligt mer vilket ger dem möjligheter att visa upp 
sina multipla subjektiviteter och intressen där Lotta förstärker handlings
mönster som är vanliga i Macho-, Barbie- och Mjukisdiskurserna. 

Maktförhållanden mellan eleverna synliggörs där Machokillar och ibland 
Rättskaffenspojkar oftast lägger beslag på talutrymmet. Bland flickorna är 
det främst Sporttjejer(m,a,a) och en Feminist(m) som tar egna initiativ till 
deltagande men de kan inte alltid hävda sig mot pojkarna. 

Positionsbyten förekommer under såväl Tages som Lottas ledning. Bl a 
testar en Sporttjej(a) Barbie positionen men även, liksom Jokerpojken, 
Machodiskursen troligen för att stärka sin ställning bland Machokillarna. 
Tage återför dem dock bestämt till Rättskaffensdiskursens ordning. Under 
Lottas mer tillåtande ledning sker fler positionsförflyttningar, dels Mjuki-
sen(m) som agerar som Rättskaffenspojke dels Feminister(m,a) och Sport
tjej er(m,a,a) som tillämpar Machobeteenden för att göra sig hörda. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 

Den större tolerans mot regelbrott som Lotta tillåter skapar fler möjligheter 
till interageranden än Tages mer regelstyrda samlingar. Eftersom eleverna 
utvecklar sina berättelser mer för varandra så ger det upphov till samtal, 
frågor och inblick i olika världar. Det blir Machokillarna, Rättskaffenspoj-
karna och ibland Mjukispojkarna som är mest aktiva. Flickorna agerar fliti
gare under Lottas ledning möjligen beroende på att samtalsämnet "En bra 
kompis" ligger i linje med deras olika feminina positioneringar och att 
Lotta själv, inbegripen i en Moderlig diskurs, bekräftar flickorna. 

Lärarfria skolsituationer 

Som tidigare beskrivits281 finns flera pedagogiskt och lekvänligt utrustade 
rum i förskoleklassen. Några rum är avsedda för speciella aktiviteter som 
datorrummet, grovmotorik-/kuddrummet, målarateljen och "lugna" rum
met. I det senare finns utrustning för läs- och skrivaktiviteter, affarslek 

281 Kap.5 
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samt sång- och musikstunder med lärare. Samlingsrummet fungerar där
emot som ett slags lektorg där olika aktiviteter kan förekomma t ex kon
struktionslekar, pedagogiska golvspel, skapande sysselsättningar med di
verse material liksom möjlighet att sitta och rita, skriva och räkna. Även 
utemiljön bjuder på rika möjligheter till aktiviteter med gung- och klätter-
ställningar, trädgårdsmöbler, boll- och lekplaner och klätterträd med koja. 
Närheten till låg- och mellanstadiet skapar även förutsättningar för samlek 
med äldre elever. 
Eleverna har möjlighet att vara såväl utomhus som inomhus under den fria 
leken.282 

Elevinteraktioner 

Under fri lek inne eller ute och på raster har eleverna således tillgång till 
varierade sysselsättningar. Det första som slår betraktaren av elevernas 
samspel under dessa icke lärarledda situationer är de spontant könssegrege-
rade lekgrupperna. Det är speciellt markant inomhus medan det under ras
ter ute inträffar att flickor och pojkar leker tillsammans i olika varianter av 
grupplekar som Kurragömma, Förstenad, Tafatt och liknande jagalekar, 
ibland även i klätterställningarna. Huvuddelen av utomhustiden är dock 
flickor och pojkar var för sig. Fenomenet är välkänt bland lärare och belagt 
i tidigare forskning.283 Den i poststrukturalistisk teori förankrade tolkningen 
är att könsuppdelningen är ett led i barns "category maintenance work" där 
flick- och pojkbeteenden mejslas ut, avgränsas från varandra och könsnor
mer utvecklas. Sådana förklaringar torde även vara giltiga i denna kontext. 

Analys av pojkar - pojkar situationer 

De flesta pojkar ägnar sig utomhus mest åt springlekar, fotboll, klättrande i 
träd och lek i kojan. De är ofta tillsammans med äldre skolpojkar. Inomhus 
aktiverar de sig vanligen med konstruktionslek som att bygga fordon och 
bilbanor av lego och klossar samt kojor av kuddar i grovmotorikrummet. 
Här förekommer också bråklek.284 Akademikerpojken(m) och ena Mjukis-
pojken(m) skiljer sig från de övriga pojkarna så tillvida att de rätt ofta lös
gör sig från gruppsamvaron för att enskilt eller parallellt med andra arbeta 

282 Det faktum att eleverna inte behöver gå ut om de inte vill, har medfört att jag i datamaterialet 
har betydligt fler inomhussituationer från denna klass än i Söderskolans Humlan och Myran-
grupper, där regeln att gå ut under raster gällt. 
283 Bl a kommenterar Tage och Lotta detta förhållande. Jfr även Davies (1989), s 12 ff, Jordan 
(1995), Thorne (1993), s 44 ff, och Käller (1990), s 67 ff. 
284 Knutsdotter Olofsson (1987) uppger att bråkleken, med hänvisning till etnologen Blurton 
Jones, karaktäriseras av att barnen springer, den ene jagar, den andre flyr, de rullar runt brottas, 
hoppar jämfota och slår med öppen hand mot varandra utan att träffa eller slår med föremål utan 
att träffa. Bråkleken skiljer sig från bråk på riktigt genom lekuttrycket i ansiktet dvs skrattet och 
hoppandet, s 32 f. 
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med skolböcker, rita, lägga pussel och lyssna på musik. De sitter då till
sammans med flickor men i övrigt är kontakter över könsgränserna för 
samtliga pojkar och flickor för det mesta sporadiska och då i form av att 
man stannar upp och iakttar varandras lek utan att låta sig involveras. 
Den Sporttjej (a) som ibland positionerar sig enligt Machodiskursen tar 
dock initiativ till samlek med Machokillar. 

Situation 1. Avslutning på fri lek och dags att plocka undan. 

Tage går runt bland barnen och kommer till pojkarnas klossbyggen. Han säger: 
"Killar ni glömmer väl inte att plocka bort!" och till en bestämd Machokille A(a): " 
Jag vet hur det brukar vara med dig, du tar väl undan efter dig!" Pojken i fråga och 
en annan Machokille B(a) bryr sig inte om uppmaningen utan fortsätter med sitt 
tornbygge. Ene Machokillen B kastar klossar upp i luften och tornet faller ihop. 
Den andre Machokillen A(a) tar en långskafitad sopskyffel, lägger den mot sin mage 
och låtsasspelar gitarr och imiterar popartister. Han hoppar upp på ett bord och 
sjunger: "Yä, Yä..." Tage tar av honom skyffeln varpå pojken lägger en bil på 
samma sätt mot magen och "vrål"sjunger. Då Tage försvunnit tar han en gitarr som 
hänger på väggen, knäpper på strängarna, sjunger med gapande mun och vickar hit 
och dit på kroppen. Tage kommer tillbaka, säger argt: "du skall alltid spela pajas" 
varpå Lotta tar pojken därifrån handgripligt men vänligt. Machokille A uppmanas 
igen av Tage att plocka undan. Lotta sätter sig bredvid pojkarna och det blir lugna
re. 
Sporttjejen(a) går nu till väggitarren, tar ner den och imiterar pojkens spel. Macho
killen återvänder då till gitarren och börjar spela igen. En Rättskaffenspojke(a) sit
ter kvar och bygger med klossarna och gör inte en min av att vilja gå. 
Machokille A har hämtat en dockvagn som han rallykör med i lekrummet. Han bär 
den sedan på raka armar överhuvudet, säger flinande: "uh, uh starke Adolf ' då Tage 
säger till honom att ställa undan den. Flickan följer Machokillen hela tiden med 
blicken går fram till dockvagnen, tar i den, tvekar och går ut till de övriga eleverna 
och lunchrast. 

Pojkarna samleker här och ger varandra utrymme i leken. Den ene Macho
killen har dock lust att visa sig som en skämtsam "Herreman på täppan"285 

dvs han byter position till Joker. 
Sporttjejen(a) imiterar och stöder honom i hans agerande och tycks även 
hon vilja anamma denna Macho/Joker-diskurs men förhåller sig något av
vaktande. Båda får tillsägelser vilket Machokillen till viss del trotsar genom 
att ge sig in i maktkampen mot Tage. Beteendet kan nog ses som både en 
maktdemonstration gentemot läraren men också som en uppvisning inför 
andra pojkar och flickor av ett Machokille beteende som skiljer sig från de 
regellydiga kamraternas.286 Flickan är mer tvekande i sitt normöverträdande 
kanske beroende på att hon är medveten om att andra normer gäller för 

285 Begreppet lånat av Månsson (2000), s 162. 
286 Davies (1993) har iakttagit motsvarande beteenden hos pojkar i australiska primary schools 
och hon menar att dessa pojkar med sitt agerande vill ha reprimander av den vuxne inför en 
publik för att visa att de inte är snälla som flickor. Således en variant av könsavgränsning. s 55, 
92. 
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flickor enligt Tages diskurs. Interaktionen mellan de båda vittnar också om 
ett hierarkiskt förhållande där pojken visar sin starkare ställning genom att 
inte inbjuda flickan att bli hans lekkamrat, trots att hon så tydligt visar att 
hon vill det. Även Rättskaffenspojken negligerar Tages uppmaning att gå 
ut, men i hans fall torde det inte röra sig om ett positionsbyte till Macho-
kille utan snarare att han utnyttjar den pågående uppgörelsen mellan läraren 
och Machokillen för att få leka längre med sin favoritlek. 

Inom pojkgruppen finns en maktordning där det händer att Machokillama 
tar kommando över andra. Jokern(a) berättar: "Om Kalle(Machokille) säger 
att vi ska va ' i båten, då bruka jag nästan säja OK- åsså, om nå andra sä
jer samma då säjer jag: jag vill inte, då får dom göra någe annat". Det 
pojken förklarar i intervjun är att han inte törs säga emot Machokillen men 
däremot är han inte rädd för de övriga pojkarna i klassen. 
Dessa båda pojkar representerar olika maskulina positioner där Machokil
len står för den tuffare manligheten av de båda och Jokern den skämtsam
me publikfriaren. Det är möjligt att Machokillen likställer Jokern med 
flickor och av den anledningen utövar sin makt över honom som denne inte 
vågar göra motstånd mot.287 

Bland pojkarna leker Machokillar och ett par Rättskaffenspojkar nästan 
dagligen med bilar och konstruerar racerbanor. Denna konstruktionslek för
siggår i samlingsrummet där många elever vistas. Pojkarna i fråga bygger 
av stolar, bänkar, lådor mm och banorna sträcker sig ofta från vägg till 
vägg i rummet (se situation 2). Det innebär att andra aktiviteter som lego-
och kojbyggen och lek med plastdjur som ett antal flickor och övriga poj
kar (Mjukisar, Jokern och Akademikern) brukar ägna sig åt trängs undan 
till rummets vrår eller ytterkanter. Kamraterna finner sig i allmänhet i ban-
konstruktörernas självtagna rättigheter på så sätt att flickorna efter ett tag 
sätter sig vid borden med sina sysselsättningar medan pojkarna söker sig 
utomhus. 
En vanligtvis tyst Barbieflicka(m) gör dock motstånd vid ett tillfälle när 
pappan är på besök. Då tar hon initiativ till ett pedagogiskt golvspel efter 
att först ha sagt till några pojkar att maka undan sina byggklossar på golvet. 
Hon genomför sedan spelet tillsammans med andra flickor samtidigt som 
hon positionerar sig inom Feministdiskursen och bevakar att inte pojkarna 
breder ut sig igen. 
I de flesta fall protesterar inte lärarna mot att bankonstruktörerna tar för sig 
av utrymmet, utan snarare underlättar de leken för dem genom att fälla po
sitiva kommentarer eller ge förslag till rekonstruktioner. På så sätt förmed

287 Jämför Cornell (1996), (1989). Även Willis (1977), Renold (2000a) 
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las uppfattningen att det är helt i sin ordning att dessa pojkar får breda ut 
sig rumsligt och ljudligt.288 

Machokillarna i denna klass uppträder vanligtvis på ett dominant sätt ge
nom att låta sig märkas, fysiskt, ljudligt och verbalt. Detta repetitiva bete
ende återkommer även i situationer som är mindre lärarstyrda men det finns 
tillfallen då andra positioner intas vilket följande situation med två pojkar 
visar: 

Situation 2 

En Machokille(a) och en Rättskaffenspojke(m) bygger en bilbana av två långbänkar 
som de lutar mot väggen för att fa en backe. Bänkarna går ut över halva rummet. 
De lägger små träbitar i övergången mellan de båda bänkarna för att backen skall 
bli så jämn som möjligt. Machokillen "kacklar" förnöjt och ger förslag på kon
struktioner som de bygger upp. De är inte nöjda, ny utformning diskuteras varpå 
Rättskaffenspojken bygger om banan på nytt efter deras gemensamma idéer. Ma
chokillen hämtar småbilar och kör. Han uppmanar den andre att hjälpa honom att 
köra men denne hämtar istället famnen full med egna bilar, alltunder det att han 
småsjunger. Pojkarna leker under samförstånd och ger intryck av att trivas. 

Machokillen ger här upp sitt försök att styra kamraten eftersom denne inte 
bryr sig om Machokillens maktspel och de båda pojkarna leker fortsätt
ningsvis i enlighet med Rättskaffensdiskursens idéer. 

Leken fortsätter nästa dag och banan byggs nu på så att den breder ut sig mellan två 
motsatta rumsväggar. Hela rummet blockeras därigenom av pojkarnas lek. Två 
Machokillar(a,a), A och B och Rättskaffenspojken(m) turas om att köra med små
bilar i den backe som konstruerats. Lotta går förbi och föreslår dem att mäta hur 
långt de olika bilarna kör. Hon uppmanar dem att tävla vilket snart omöjliggörs av 
Machokille A som böljar att köra sina bilar i motsatt riktning. Övriga pojkar prote
sterar varpå Machokille A inte vill vara med längre och springer ut. Efter ett tag 
kommer han tillbaka och kör då enligt de regler som bestämts. 

Som leken utvecklade sig har möjligheten för Machokillen, att inta samma 
position förändrats. Läraren har ingripit och styrt leken mot tävling och 
matematikträning och i denna Akademikerdiskurs kan inte pojken hävda 
sig utan flyr faltet.289 

Makt kan ta sig olika uttryck mellan pojkarna. I situation 1 ovan demon
strerade Machokille A sina "Starke Adolf' talanger med att lyfta en dock
vagn, i andra sammanhang kan han och Machokille B iscensätta karateslag 
och fighter med imaginära svärd riktade mot varandra och andra pojkar. 

288 Thorne (1993) refererar till egna samt andra forskares studier som visar att det är pojkar som 
kontrollerar huvuddelen av skolans utrymmen, såväl inomhus som utomhus, och därmed till
skansar sig makt. (s 83 f, 191 f). Även Epstein (1998). 
289 Walkerdine (1990). Förloppet bekräftar Walkerdines påstående att "they (children) can enter 
as subjects into a variety of discourses, some of which render them powerful and some of which 
render them powerless " s 6. 
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Det händer även att pojkarna mäter varandras fysiska styrka i den sk bråk
leken. Situation 3 ger inblick i denna typ av lek som kunde iakttas genom 
en spegelruta in till Kuddrummet. 

Situation 3 

Fyra pojkar befinner sig i rummet: en Rättskaffenspojke(a), en Machokille A(a), 
Jokern(a) och Akademikern(m). De leker med kuddarna på golvet och tumlar om 
varandra. Machokillen håller en metalleksak i handen som Jokern lånat ut till ho
nom. Rättskaffenspojken(a) lyfter en kub-kudde och kastar vilket blir startsignal till 
ett kuddkrig mellan pojkarna. Jokern ramlar och slår sig på grund av Machokillens 
framfart. Han rycker då tillbaka sin leksak och säger: "du får inte låna den mer" 
och går sedan ut, snyftande och hämtar Tage som sedan reder ut konflikten. 
De andra pojkarna fortsätter att bråkleka i kuddrummet. Akademikern slår plötsligt 
med ilsken uppsyn kraftfulla kuddslag på Machokillen så att denne ramlar. Han lig
ger kvar stilla och tittar på angriparen. 
Från det andra rummet hörs plötsligt musik, det är Tage och två flickor som spelar 
och sjunger. Akademikern(m) och Rättskaffenspojke(a) stannar upp, lyssnar, 1er 
och böljar att dansa med varandra. Machokillen kliver upp och vill vara med, vilket 
han får och de tre dansar runt i en ring skrattande. 

Bråklek förekommer då och då mellan pojkarna i klassen, frånsett Mjukis
pojkarna. Även denna situation visar hur makten flyttar sig mellan dem be
roende på sammanhang. Akademikerpojken(m) växlar över till Machodis-
kursen i detta läge och agerar kraftfullt gentemot Machokille A, vilket han 
senare förklarade med att "han är dum och bråkigHan positionerar sig 
därpå som Rättskaffenspojke och återupprättar den falide genom att erbjuda 
honom att delta i dansen. Machokillen har å sin sida accepterat den under
ordnade position han tilldelats. Akademikerpojken handlar ofta utfrån mo
raliska överväganden om han blir provocerad och uppträder då på ett sätt 
som innebär att andra respekterar honom.290 Eftersom han har förmåga att 
med fysisk styrka försvara sig (och även kamrater) och kan motivera sitt 
agerande har han enligt lärarna hög status inom kamratgruppen. 
Jokern(a) befäster även här sin svaga ställning genom att inte hävda sin rätt. 
Det är troligt att han inte har kompetens att se alternativa handlingsstrategi
er och inget stöd ges heller till detta från omgivningen. Istället får han tröst 
och avleds från situationen.291 

Utomhus förekommer likaså kraftmätningar mellan pojkarna. De klänger i 
träden i försök att överträffa varandra att komma så långt upp som möjligt 
och när någon väl har nått en topposition så hindras de som befinner sig 

7911 Jämför Davies (1993, s.33) samt (1990, s 360), Hon refererar bl a händelser som visar etiska 
övervägandens betydelse för barn. 
291 En närmare analys pekar på att pojkens subjektivitet är skör men får stadga vid samverkan 
med andra kamrater. Då interaktionen bryts förmår han inte handla självständigt. Utifrån lik
nande exempel framhåller Davies (1993) att subjektivitetens utveckling sker i en interaktiv dis
kursiv process som är känslig för de diskurser som är för handen, s 19 ff. 
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nedanför att äntra upp. Andra uttryck är förbjudna balansakter på och utan
för skolstaketet och i dessa övningar finns ibland ena Sporttjejen(a)292 där 
hon även kan hävda sig och får dela Machokillarnas diskurs. Deras lekar 
illustrerar således en Machodiskursiv praktik där Machokillar, Rättskaf-
fenspojkar och ibland Akademikern är med. De senare byter således posi
tioner i denna lek. 

Även den andre Mjukispojken(m) drar sig undan övriga pojkars fysiska 
kraftmätningar, tävlingslekar och intressen för bilar, byggen mm. Istället 
föredrar han jaktlekar med flickor, musikupplevelser och filosoferande 
samtal med vuxna. I situationer där fantiserande och magi ges utrymme tar 
han dock kommando på ett självmedvetet sätt och leder då de andra in i 
sina yviga berättelser som inte alltid är så lätta att följa med i. Det kan vara 
vid sagoberättarstunder eller som i följande exempel från en skogsutflykt. 

Situation 4 

Elever har haft utflykt tillsammans med åk 1 i skolskogen. De återsamlats för hem
tåg men ene Mjukispojken(m) syns inte till. Då lärarna börjar leta efter honom 
kommer han fram och berättar med livlig mimik en historia om hur han suttit fast 
med stövlarna i ett hål och hur han kämpat som ett djur för att komma loss. Berät
telsen utlöser skratt och munterhet hos alla och han tar sin plats i ledet med ett jätte-
flin över hela ansiktet. 

Trots kamraternas uppskattning i denna situation så förmår pojken inte mer 
än tillfälligtvis bryta den underordnade position han för det mesta intar i 
klassen. Det är troligt att denna positionering kan förklaras av att hans in
tressen ligger mer i linje med flickors än med de maskulina pojkarnas.293 

Denne pojke byter ofta positioner. Ibland agerar han enligt en Akademiker
diskurs, som hans ovannämnda intressen antyder, ibland positionerar han 
sig som Joker som i de skämtsamma upptågen i "Situation 4", men vanli
gast är att han repeterar Mjukispojke beteenden. Han håller sig då i utkan
ten av kamratkretsen, för det mesta som åskådare eller avvaktande för att 
inte dras med i någon kravfull situation, t ex tävlingsbetonad lek - ofta fö
redrar han lek med flickor. 

Analys av flickor - flickor situationer 

Under fri skoltid leker de flesta flickor tillsammans i par eller i grupper på 
4-5 flickor. Populära aktiviteter inomhus är rita, måla, lägga pärlplattor, 
skriva och läsa liksom spel och pussel. Konstruktionslek förekommer även 
bland flickorna och gäller då legobyggen med inriktning mot familj e- och 

292 Denna flickas beteende avviker ofta från det av omgivningen förväntade och det framgår att 
hon hellre söker sig till pojkarna och deras lekar. Hennes agerande illustrerar Davies' (2000) 
beskrivning:"/« my research with preschoolchildren those who made this feature of their gen-
deredness most visible were those ill at ease with the storylines available to their sex "s 45. 
293 Davies (1993), s 107. 
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djurlek. Under en period demonstreras intresse för popkulturen och en 
grupp flickor (två Barbies/m,m och två Sporttjejer/a,a och en Feminist/m) 
uppfor nästan dagligen shower för varandra där de mimar och agerar fram
för låtsasmikrofoner. I denna lek skiftar såväl Sporttjejerna som Feministen 
till Barbiediskursen. 
Utomhus står flickorna ofta i klungor och pratar, byter bilder alternativt 
små föremål eller hoppar rep, gungar och klättrar i klätterställningarna. 
Inom flickgruppen förekommer olika kamratkonstellationer men dessa är 
inte så låsta att inte alla kan leka med varandra. Ena Sporttjejen(a) förhåller 
sig dock lite avvaktande till de övriga. En Barbieflicka(m) är populär bland 
alla flickor och såväl jämngamla som äldre flickor på gården samlas spon
tant kring henne under raster oavsett vilka aktiviteter som är på gång. 

Situation 5 

Ett par Barbieflickor(m,m) och två Feminister(m,a) står tillsammans framfor skol
väggen. Ena Barbieflickan är trendigt klädd med slimmade byxor, platå skor och en 
mini T-shirt som lämnar magen bar. På magen syns en "tatuering". Då observatören 
ställer frågor om tatueringen visar det sig att alla närvarande flickor har sådana. Ena 
Feministen(m) blåser såpbubblor och erbjuder sin såpburk till den trendiga Barbie
flickan och säger att hon skall få blåsa i en timme. En Sporttjej(m) håller armarna 
om henne. En av Akademiker flickorna(m) lånar ut sina solglasögon till Feminis
ten^) varpå dessa båda flickor börjar att studsa rytmiskt mot varandra. 

Senare 
På gården står Barbieflickorna(m,m), två Sporttjejer(m,a) och en Feminist(m) i en 
klunga. Den trendiga Barbien(m) håller en hög med samlarbilder i handen och er
bjuder ena Sporttjejen(a) att välja ett. Akademikerflickan(m) vill ge den "trendiga" 
fyra stenar men hon avböjer. Flickan insisterar tills Barbien tagit emot dem och i 
utbyte får hon då några bilder och en armring. Barbieflickan delar ut ytterligare en 
bild till Sporttjejen(a). Denna har f.ö. knutit sin skjorta runt höften, på samma sätt 
som den trendiga Barbien brukar göra. Under tiden har den andra Sporttjejen(m) 
hämtat ett album med bilder på Spice Girls, prydligt monterade i plastfickor. Aka-
demikerflicka(m) nr 2 ansluter sig till gruppen och kommenterar att hon har likada
na. 

Vid dessa episoder märks att Barbieflickan(m) är populär och i centrum för 
de handlingar som försiggår. Flickorna visar henne sin uppskattning genom 
att erbjuda henne små gåvor, krama henne och imitera henne. Den populära 
flickan är generös tillbaka med såväl gengåvor som uppmärksamhet och ett 
vänligt sätt mot alla även mot den Sporttjej (a) som vanligtvis befinner sig 
lite i utkanten av flickaktiviteterna och iakttar. 
Sporttjejen, som också intar positionen Machoflicka, visar här identifika
tion med flickorna framför allt med den populära Barbien vilket hon sig
nalerar genom att hålla sig nära, iaktta henne och arrangera sina kläder likt 
denna. Observatörens intryck var att hon gärna ville delta i flickornas akti
vitet men inte riktigt visste hur hon skulle göra men att hon strävade efter 
"getting it right". Uttrycket används av Davies för att påtala hur viktigt det 
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tycks vara för barn i identitetsarbetet att följa kulturens mönster på ett 
identifierbart och individuellt sätt.294 

Den populära flickan tycks inneha sin starka ställning genom att acceptera 
övriga flickors könsdiskurser samtidigt som hon inbjuder dem till sin egen. 
295 Hon visar dessutom vid andra tillfallen (t ex situation 11) att hon är öp
pen för möjligheten att själv byta diskurs och vara flexibel i sitt sätt att 
uppträda. 
Även i flicksamvaron förekommer maktspel som kan yttra sig som tillfälli
ga uteslutningar, omgrupperingar och förtal. Det är inte ofta flickorna går 
till öppet angrepp mot varandra men däremot finns tillfällen då de anklagar 
varandra bakom ryggen. Observatören fick några gånger ta emot avslöjan
den bl a från ena flickan i ett väninnepar (Sporttjejer), då kamraten var 
frånvarande, att "hon ä så dum och hon ska jämt bestämma Någon för
handling om innehåll i diskursen tycks inte ha ägt rum utan flickan sökte 
sig istället till en annan Sporttjej (a)296. Flickans skvaller antyder att en 
norm i flicksamvaron kan gälla jämlika relationer.297 

Thorne298 fann i sin skolstudie att flickor kunde annonsera ut för andra att 
"hon - oftast någon populär flicka - är min bästa vän!". Samma fenomen 
uppträdde även i denna flickgrupp där en Sporttjej (a) lägger armen om en 
annan Sporttjej(m) som har hög status i klassen och förklarar för omgiv
ningen att "vi är bästa kompisar- vi är polare" trots att detta inte alltid var 
fallet utan snarare ett önsketänkande från den talandes sida. Uttalandet an
tyder att hon vill bekräfta att hon är inkluderad i väninnans diskurs. Kon
kurrens om omtyckta kamrater förekommer också, ibland på ett rätt intrikat 
sätt som här: 

Situation 6 

Två långbänkar är staplade på varandra så att det bildats två hyllor. En Sporttjej(m) 
ligger på nedersta hyllan då en Barbieflicka(m) kommer med en filt som hon lägger 
över bänkarna så att en koja bildas varefter hon kryper in. En Feminist(m) ålar 
framför bänkarna, kryper närmare och visar att hon också vill ligga i kojan. Hon in-
fantiliserar sig och låtsasgråter: "Jag vill också!" Sporttjejen(m) som ligger, avvisar 
henne bryskt och säger: "Du ryms inte! " Efter ett tag lägger sig den avvisade flick
an på golvet under bänkarna. 

Feministen(m) släpps inte in i denna lek, trots att plats finns, eftersom 
Sporttjejen(m) vill ha Barbieflickan(m) för sig själv. Denna har också an
passat sig till Sportflickans intentioner dvs hon har anammat hennes 
diskurs. Sporttjejen som först ockuperat bänkplatsen, intar en ledarställning 

294 Davies (1993), s 9. 
295 Francis (1997), Thorne (1993). Dessa forskare har gjort liknande iakttagelser gällande om
tyckta flickor i motsvarande åldrar där kvaliteter som snäll, rättvis och generös värderas. 
296 Jämför Thorne (1993) s 94 f. 
297Jämför Nordenstam (1998). 
298 Thorne (1993) a.a. 
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och avvisar Feministens kontaktförsök liksom hennes barnsliga beteende 
då hon genom att gå in i en babyroll försöker väcka empati och eventuellt 
initiera en lek. Denna lekdiskurs är uppenbart inte gångbar bland de två 
andra flickorna. 
Trots värnandet om jämlika relationer förekommer således också av och till 
hierarkiska förhållanden mellan flickorna och exkluderingar.299 

De relaterade situationerna ovan avslöjar även andra vanliga yttringar i 
flickornas interaktioner, nämligen den fysiska närheten till varandra och 
samhörigheten som åstadkommes genom småprat och transaktioner där 
önskan om att vara lika och göra lika tycks viktig dvs att dela varandras 
diskurser. 
Den populära Barbien markerar tydligt med sina kläder att hon är intresse
rad av det feminina modet och flera av de övriga har också enstaka mode
plagg, låtsastatueringar, örhängen, hårspännen som fungerar som könsmar
körer. Det är vanligt att flickorna jämför varandras smycken, nagellack och 
fargtatueringar och även de flickor som är mer neutralt klädda som två 
Sporttjejer(a,a), Akademiker flickorna(m,m) och ett par Feminister(a,a) 
flockas gärna kring de pyntade flickorna och avslöjar därigenom det egna 
intresset för Barbiediskursen. Håret är likaså ett ämne för beundran eller 
jämförelser på så sätt att de kommenterar varandras frisyrer, hårfärg och 
användning av glitterspray. Att håret och frisyren är viktiga för att markera 
könstillhörighet framkommer i nästa scen: 

Situation 7 

En morgon säger Tage till en Sporttjej(a) som kommer med nyklippt hår: "Men vad 
har du gjort, jag känner inte igen dig? Flickan vrider på huvudet, visar och sva
rar: "det ser ut som en pojke där bak fast jag är ju flicka 

Kommentaren antyder att hon inte vill bli missförstådd vad gäller könstill
hörighet samtidigt som hon positionerar sig som en flicka som tar avstånd 
från att behöva se ut på ett visst sätt.300 

Datamaterialet innehåller många exempel på hur flickorna bekönar sin 
värld. Det framkommer i teckningar som i de flesta fall återger smala flick
or och popstjärnor med långa kjolar och långt hår - en tydlig återspegling 
av kropps- och modeideal som presenteras i media. Andra motiv är hundar, 
blommor och pärlplattemönster med rosa hjärtan. 
Följande situationsbild kan tjäna som ytterligare exempel. 

Situation 8 

I målarrummet pågår stafflimålning. Två Sporttjejer(a,m) målar mitt emot varandra 
vid ett och samma staffli. Båda målar ansikten. Den ena säger, att det är mamma 

299 Strandell (2000), s 125. 
300 Davies (1994), s 21. 
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och Britta och Karin. De kommenterar sina mammors utseenden och sätt att klä sig. 
Flickorna går runt staffliet flera gånger för att titta på varandras målningar och för
söker göra motiv- och fargval så lika som möjligt. 

Under målarstunden uttalar flickorna samhörighet med varandra och sina 
mammor och de förstärker detta genom att bekräfta likheten i varandras 
bilder. De ger på så sätt uttryck för en könsgemenskap som inkluderar dem 
själva och mödrarna. 

I konstruktions- och koj lekarna är de vanligaste ternana omsorg, familjere
lationer men även pyssel 

Situation 9 

Ett hus med rumsinredning är uppbyggt av stora rosa och vita legobitar. 
En Feminist(a) rättar till möblemanget i sovrummet, tar en legodocka och placerar 
den i dubbelsängen. Hon låtsasgår med en annan legodocka och säger "mamman 
hjälpte!". En Akademikerflicka l(m) bygger samtidigt till ett sovloft på huset. 
Bredvid henne står den andra Akademikern 2(m) och fantiserar ihop en liten famil
jehistoria: "Nu var det kväll"—"Sov lilla grynet, lilla gullegris" sjunger hon medan 
hon pysslar med en liten docka. Tage går förbi och säger "vad bra ni jobbar flick
or! " 

Feministen och ena Akademikerflicka 2 byter från sina vanliga positione
ringar i denna lek och prövar den Moderliga diskursen samtidigt som de 
blir bekräftade av Tage i den iscensättning av det kvinnliga könet som de 
gör. 

En annan dag pågår bygge i legovrån där Akademikerflicka 1 intresserar 
sig mer för konstruerandet, i likhet med situationen ovan, och systematise
ringen av djurarter. Hon övergår sedan tillsammans med en Barbieflicka till 
lek med inslag från den Moderliga omsorgsdiskursen: 

Situation 10 

En Akademikerflicka(m) bygger bon till olika plastdjur, bl a en isbjörn, sköldpad
dor, valar och lejon. Hon samlar artlika djur på samma ställe i låtsasvattenbassänger 
och på land. Byggandet sker under koncentration och tystnad. Efter ungefär 20 mi
nuter får hon sällskap av en Barbieflicka(m) och tillsammans kompletterar de djur
parken med flera djur. De pratar om hur de skall ordna djurens hemvist med hagar 
och mat. 

I flickornas interaktioner med varandra så framkommer många av de soci
ala handlingar som enligt Davies skapar och återskapar det dualistiska 
mönster som skiljer flickors lekar från pojkars. Det i sin tur innebär att bar
net lär sig hur de skall positionera sig som flicka.301 

Exemplen ovan, bl a pedagogiska spel och konstruktionslekens mer teknis
ka utformning, vittnar också om att flickornas lek innehåller inslag som 

301 Davies (1989) s 13 f. 
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inte nödvändigtvis kan kopplas till visst kön utan framstår som mer neu
trala ur könssynpunkt. 

Analys av flickor - pojkar situationer 

Utomhus finns gott om utrymme och utrustning för vaijehanda lekar och 
här pågår såväl könssegregerad lek som samlek mellan flickor och pojkar. 
Den vanligaste samleken är när eleverna leker "Kurragömma", "Förstenad" 
eller jagar varandra. Jagalekarna kan börja med att någon utmanar någon 
annan, som när ena Sporttjejen(a) provocerar en av Machokillarna genom 
att slå honom på stjärten.302 Han svarar med att bölja jaga henne och får 
flera pojkar med sig. Flickan skrattar, springer förbi andra flickor (Sport
tjejer) som hakar på och det hela slutar i att pojkarna jagar flickorna. Denna 
flicka visar ofta att hon vill bli delaktig i pojkarnas Machodiskursiva lek 
men Machokillarna accepterar henne inte till att börja med. Sporttjejen får 
emellertid stöd av lärarna att inta en ledarroll i fysiska tävlingslekar och 
lagidrotter vilket på sikt leder till att pojkarnas motstånd bryts och hon får 
delta med dem i bl a fotboll och innebandyspel. Genom flickans införlivan
de av Machodiskursen kommer hon att uppta positionen som Machoflicka. 

Vid ett annat tillfälle händer följande: 

Situation 11 

En Rättskaffenspojke(m) jagar en Feminist(m). Hon ropar högt och gällt på en Bar-
bie(m) i närheten. Denna springer fram och ställer sig bredbent, lätt hukande med 
handen i skrevet, i vägen för den jagande pojken samtidigt som hon skriker utma
nade: "äh,äh... " Pojken ropar till en Akademikerflicka att vara med i "Häxan". 
Jakten fortsätter med dessa tre och efter ett tag kommer Mjukispojken(m) springan
de och ropar:"y'ag vill var med!". Barbieflickan jagar honom, han ramlar, säger: 
"jag är inte dö änRättskaffenspojken ropar: "Nä-fri!" Barbieflickan ställer sig 
igen bredbent och utmanar :"ähä-hö..ähä-hö.!". Mjukispojken svarar: 
"Häpe '..häpe"'..Den andre pojken härmar honom. 

Barnen har uppenbart roligt i denna lek då de ömsom utmanar varandra. 
Slående är dock att pojkarna och flickorna grupperar sig i motsatta lag så 
att leken framstår som könsstrukturerad. Initiait blandar de sig med var
andra och inkluderar alla oavsett kön men i och med tävlingsmomentet blir 
uppdelningen synlig vilket även gäller den inledningsvis nämnda leken. 
Lekarna ger en inblick i flickors och pojkars positioneringar. I exemplen 
intar de två pojkarna aktiva roller där den ene, Rättskaffenspojken(m) till 
och med leder leken. Vanligtvis intar han en mer tillbakadragen position. 
Även Mjukispojken ges handlingsmöjligheter i denna lek och får gensvar 

^Jämförbara observationer dvs att ett barn med stark ställning i gruppen utmanas har rapporte-
rats av Davies (1999). 
303Thorae (1993) menar att sådan interaktion över könsgränserna är ett sätt att stärka könstillhö
righeten och befästa skillnader, s 64. 
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från de övriga. Barbieflickan har här ett kroppspråk som kontrasterar skarpt 
mot hennes uppträdande i andra sammanhang vilket antyder inflytande från 
Machodiskursen. Med sin bredbenta ställning, de provokativa handrörel
serna och stötiga språket så signalerar hon maskulin styrka och tuffhet som 
hon också lever upp till genom att utmana och kunna hålla undan för poj
karna. Att förkroppsliga det egna könet på detta sätt kan vara ett uttryck för 
att hon inte är låst i ett visst sätt att vara utan att föreställningarna om 
kvinnligt och manligt fortfarande är flytande.304 

En annan karaktär har interaktionen mellan eleverna i följande exempel 
som är hämtad från en utflykt i skolskogen där eleverna fritt får springa 
omkring och leka. 

Situation 12 

Några barn står i en klunga kring ett grytliknande hål intill några träd. Alla tittar ner 
i hålet. En Feminist(a) berättar med stor inlevelse, att där inne långt ner finns hen
nes kattunge som sprungit bort. Flera barn säger att de ser ögon och något som rör 
sig inne i grytet och spänningen stiger. Två Machokillar(a,a) viskpratar om att det 
är en varg eller en räv som gömt sig därnere. Feminist flickan(a) faller in i det 
viskande samtalet och fabulerar utförligt om att hon vet att det finns hemska saker i 
den här skogen. Mjukispojken(m) tar en pinne och tänker peta nere i hålet men 
hindras. En av Machokillarna(a) viskar: "Den kommer säkert ut under natten". 

Feminist flickan(a) intar vid detta tillfälle en position där hon påverkar och 
styr händelseutvecklingen vid grytet. Genom sin fantasifulla berättarförmå-
ga lyckas hon skapa en suggestiv stämning som gör att alla börjar viska av 
spänning. Till och med Machokillarna tar till sig hennes historia och ger 
henne handlingsutrymme. De håller sig i bakgrunden av flickan och till
sammans med de övriga skapas möjligheter för henne att framträda, vilket 
hon också gör. 

Pojkars och flickors interaktioner kan även ha inslag av heterosexuellt in
tresse: 

Situation 13 

Hemgång. Eleverna står på rad och väntar på att gå tillbaka till skolan. 
Plötsligt böjer sig en av Machokillarna(a) fram och pussar en Akademikerflicka(m) 
på kinden. Hon 1er, skruvar på sig och säger ingenting. Inte heller de övriga säger 
något men tittar på paret. På hemvägen skryter den andre Machokillen(a) om hur 
han sett en rävunge i grytet. Akademikerpojken(m) som går bredvid säger ingen
ting. 

Behovet att hävda sig kan var mycket starkt hos vissa pojkar. Det kan ta sig 
utryck i tävlande men också i skryt och skrävel som hos den ene Macho-
killen som under hempromenaden återfaller i ett beteende där han söker 

304Jämför Davies (1997,b), s 12. 

133 



uppmärksamhet och försöker återinta den maktposition han förlorade till 
Feministen(a) i grytsituationen (nr 11).305 

Under raster förekommer allehanda övningar i gungor och klätterställningar 
och det är i allmänhet flickorna som är skickliga gymnaster och håller till 
där. Akademikerpojken(m) liksom Mjukispojkarna(a,m) och ett par Rätts-
kaffenspojkar(a,m) brukar också av och till vara i ställningarna tillsammans 
med flickorna men de är inte lika duktiga vilket bl a framgår i nästa exem
pel. 

Situation 14 

En Rättskaffenspojke(a) klättrar upp i ställningen och gungar fram och tillbaka med 
kroppen. Akademikerpojken(m) går bredvid, tittar på och river några löv från en 
buske. En Barbieflicka(m) kommer springande och klättrar vigt upp i ställningen. 
En Mjukispojke ramlar ner. Han tittar på flickorna som snurrar obehindrat runt på 
barren, klättrar upp igen och frågar dem hur han skall hålla händerna. Barbieflick-
an(m) och en Feminist(m) visar och hänger i knävecken på den högsta barren. Poj
ken väljer den lägsta ställningen och försöker härma flickornas övningar. Han frå
gar Feministen om han gör rätt och hon instruerar honom ingående. Han upprepar 
och klarar prestationen denna gång. 

Barbieflickan och Feministen positionerar sig enligt Sporttjejsdiskursen 
och intar instruktörs roller i denna aktivitet. De är medvetna om sin skick
lighet och briljerar med olika konster inför pojkarna. Dessa erkänner också 
flickornas överlägsenhet och väljer här och även vid andra tillfallen vid 
ställningarna att bli flickornas "elever" vilket kan vara en strategi för att få 
vara med och bli inkluderade i deras diskursiva lekpraktik. 

Mjukispojken(a), vars subjektivitet inte är entydigt maskulin, hittar inte nå
gon stabil position som lekkamrat bland pojkarna. Ibland samleker han med 
Akademikerpojken(m) men för det mesta rör han sig i periferin av alla lek
grupper såväl pojkars som flickors. Efterhand söker han sig med stöd av 
Lotta och hennes Moderliga diskurs till Sporttjej ernås långrepshoppning. 
Han tränar flitigt med deras hjälp och utvecklar sina färdigheter i så hög 
grad att han blir klassens hoppmästare. I början var han ensam pojke i den
na aktivitet men senare på terminen lockas även andra pojkar att delta och 
hoppleken utvecklas ibland till tävlingstillfallen där Mjukisen då intar en 
uppburen position speciellt bland flickorna. En Machodiskurs har därige
nom i viss mån införts och accepterats av flickorna. Genom att negligera 
normen för passande pojklek och närma sig flickornas domäner lyckades 
han, åtminstone i denna lek, överträda dikotomin mellan könen även om 
det skedde med tveksamhet eller visst motstånd från övriga pojkars sida. 
Han överskrider inte bara isärhållningen utan upprättar också en hierarki till 
flickorna genom att bli hoppmästare. Tävlandet med flickor bidrar till att 

305 Walkerdine (1990), s 9. Jämför även Jones (1994). 
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han stärker sitt kön och intar en flytande position306 som kan betecknas som 
Sporttjej-kille. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 
i lärarfria skolsituationer 

Elevemas interaktioner sker huvudsakligen i könssegregerade grupper där 
pojkarnas och flickornas aktiviteter, beteenden och intressen ter sig olika 
t ex att pojkar oftare ägnar sig åt fysikt mer kraftfulla, tävlingsbetonade le
kar och flickorna oftare föredrar stillsamma aktiviteter.307 Skillnaderna är 
emellertid inte alltid så påtagliga. 
Inom pojkgruppen finns en hierarki där Akademikerpojken(m) intar en 
stark ställning på grund av sin moraliska hållning som han förmår försvara 
i såväl ord som handling. Bland övriga pojkar intar Machokillarna, som 
delar intresset för leksaksbilar med Rättskaffenspojkar, dominanta positio
ner inomhus då de tar för sig på ett uppmärksamhets- och utrymmeskrä
vande sätt. 
Mjukispojkarna och Jokern marginaliseras av främst Machokillar och del
tar endast sporadiskt i samlek med dessa, däremot finner de ibland en plats 
bland flickorna, speciellt inom ramen för Sporttjejsdiskursen. Ene Mjukis
pojken erövrar dock successivt en ny och starkare position som Sporttjej-
kille i rephoppningstävlingar med flickor. 
Rättskaffenspojkar underordnar sig ofta Machokillar för att åstadkomma 
samförstånd i enlighet med den egna diskursen men det omvända inträffar 
också, dvs Machokillar byter position till Rättskaffensdiskursen under lek. 
Flickornas inbördes relationer kännetecknas likaså av viss hierarki där en 
Barbieflicka(m) är klart populär och därnäst en Sporttjej(m). Båda dessa 
flickor innehar sina positioner i kraft av sina sociala egenskaper bl a förmå
gan att ta del av kamraters diskurser samtidigt som de inbjuder till sin egen 
diskurs. De agerar även utifrån Rättskaffensdiskursen vilket värderas högt 
enligt de kamratnormer som utvecklats i denna klass. En Sporttjej(a) lyckas 
efter hand med stöd av lärare hitta en subjektsposition som Machoflicka i 
pojkgruppen. Hon söker sig även till flickorna, främst till den omtyckta 
Barbien vars diskurs hon inordnar sig i och utprövar. 
Olika väninnegrupperingar förekommer men de är inte låsta utan omflytt
ningar sker rätt ofta. Ibland är maktspel synligt med skvaller, byte av kam
rat och uteslutningar men sällan öppna konflikter. 
Samlek utifrån Sport- och Machodiskurser förekommer mellan flickor och 
pojkar och inträffar då i de flesta fall utomhus i spring- och jagalekar. Till 
att börja med kan dessa lekar vara blandade men successivt utvecklas en 
spontan könsuppdelning i synnerhet om Machokillar deltar. Oftast sker 

306 Davies (1997,b), s 12. 
307 Francis (2000). 

135 



dessa lekar på pojkarnas villkor medan samlek i klätterställningar och rep
hoppning dirigeras av flickor som på det området besitter den större skick
ligheten och villigt lär ut sina färdigheter utifrån Moderliga positioneringar. 

Jämförande analys av positioneringar och könskonstruktioner 
i lärarledda och lärarfria skolsituationer 

De könsdiskurser som framträder i denna klass visar att majoriteten flickor 
och pojkar konstruerar sina kön i ett dualistiskt förhållande till varandra. 
Det framkommer i de subjektspositioner de intar vilka avspeglar olika in
tressen, vad gäller lek, sysselsättning och intellektuell orientering liksom 
skilda könsmarkörer. Polariseringen kan dock variera i styrka. 
Ibland ter sig deras positioneringar som direkt motsatta, t ex att många poj
kar är mer uppmärksamhetskrävande under samlingar till skillnad från 
flertalet flickors ordningssamma sätt liksom att pojkar under fri lek oftare 
ägnar sig åt fysiskt hårda och tävlingsbetonade lekar medan flickorna också 
dras till stillsammare aktiviteter.308 Sådana olikheter är framför allt påtagli
ga när det gäller Machokillar kontra Barbie- och Akademiker flickor men i 
övrigt är skillnaden inte alltid lika skarp. 
Sporttjejernas(m,a,a,a) aktiviteter, som av och till attraherar även andra 
flickor (Barbie/m, Feminister/m,m) liksom vissa pojkar (Akademiker/m, 
Mjukis/m,a, Rättskaffens/m,a), visar att det inte bara är Machokillar som 
ägnar sig åt motoriskt kraftfulla lekar. På samma sätt finns pojkar (Mjuki
sar, Jokern/a och Akademikern) som dras till lugnare aktiviteter, ibland till
sammans med flickor. Det förefaller således mer vara lekens karaktär än 
dess krav på fysisk styrka som avgör elevernas val. 
Under samlingar framkommer att dualismen, som den framträder i flickors 
och pojkars aktivitetsgrad, är mindre då teman som berör sociala relationer 
behandlas. Att flickorna i dessa sammanhang visar större delaktighet kan 
möjligen ha samband med att dialogen då är kopplad till den Moderliga 
diskursen företrädd av Lotta som flera flickor tycks identifiera sig med. 
Lottas informella arbetssätt verkar också gynna mer utåtriktade flickor som 
då skaffar sig handlingsutrymme och tom prövar Machodiskursen. Det 
gäller i de flesta fall Feminister och Sporttjejer, från arbetarfamiljer, som 
tycks finna sig väl tillrätta under sådana förhållanden. 
Den iakttagna spontana könsuppdelningen och den särskiljande utform
ningen av intressen och aktiviteter kan ha med barnens önskan att följa 
samhällets generella könsdiskurser att göra och som föreskriver att de 
måste kunna identifiera sig som flickor eller pojkar.309 Några elever inord
nar sig emellertid inte i de vanliga könsmönstren utan deras subjektiviteter 
flyter mellan kategorierna. Det gäller dels ena Sporttjejen(a) som positione

308 Francis (2000). 
309 Davies (1989). 
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rar sig som Machoflicka och dels en av Mjukispojkarna(a) som Sporttjej-
kille. Dessa båda repeterar gränsöverskridande positioneringar på ett fram
gångsrikt sätt vilket sannolikt har samband med lärarnas uppmuntrande 
stöd vilket i sin tur torde bidra till klasskamraternas acceptans. Flickans och 
pojkens könskonstruktioner utgör också illustration till subjektivitetens 
mångfacetterade karaktär och den process av vardande som äger rum i 
mötet med och införlivandet av olika diskurser. Att Mjukispojken som tidi
gare haft en svag ställning bland såväl flickor som pojkar lyckas tillskansa 
sig en stark position via en flicksport och med flickors hjälp vittnar möjli
gen också om att flickorna gärna ser pojkar som sina jämlikar eller över
ordnade. 

En jämförelse mellan lärarledda och icke-lärarledda situationer visar att 
eleverna oftare byter positioner under raster. Det är framför allt flickorna i 
denna klass som i lek växlar mellan varandras diskurser vilket innebär att 
ingen tydlig hierarki eller dualism inom flickgruppen kan urskiljas. Deras 
positionsbyten sker mellan alla aktuella könsdiskurser men framför allt till 
Barbiediskursen. Det är möjligt att den av alla omtyckta Barbieflickan in
fluerar till detta skifte liksom att såväl Lotta som Tage ofta bekräftar flickor 
som sätter denna diskurs i spel. Influenser från den omgivande ungdoms
kulturen verkar också påverka positioneringen både den mer upprepade och 
den tillfälliga. Under raster, i den fria leken, kan även tydliga influenser 
från lärares Rättskaffensdiskurser avläsas i flickornas interaktioner. 
För pojkarnas del finns exempel på att Machokillar agerar mer likt Rätts-
kaffenspojkar i leksituationer men överlag tycks Machokillar minst benäg
na att byta positioner oavsett kontext. Detta förhållande torde också gynnas 
av att lärarna i viss utsträckning accepterar, ibland tom uppskattar och 
delar Machodiskursen. I samlingsstunden mer tillbakadragna pojkar (Aka
demiker, Joker, Mjukis) kan däremot växla positioner under fri lek och 
följa övriga diskurser. Akademikerpojken tillämpar t.o.m Machodiskursen 
för att försvara en kamrat och positionerar sig därmed också som Rättskaf-
fenspojke då han månar om rättvisan. Dessa pojkar ger också uttryck för 
idéer om jämlika relationer mellan kön. 
Inom pojkgruppen finns dock en polarisering som tar sig uttryck i fysisk 
dominans från i de flesta fall Machokillar riktad mot de mindre tuffa poj
karna, främst Mjukis pojkar. 
Datamaterialet från denna klass visar följaktligen att skilda situationer bär 
på olika möjligheter för flickorna och pojkarna att positionera sig på varie
rat sätt och samtliga elever ger mer eller mindre uttryck för sina multipla 
subj ekti viteter ,310 

310 Davies (1993) s 8 f. Davies (2000), s 57. 
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Eleverna kommer i jämn fördelning från arbetar- och lägre medelklassfa
miljer och de olika hembakgrunderna kan ha betydelse när det gäller vilka 
diskursiva praktiker eleverna har tillgång till. I skolan positionerar sig t ex 
enbart medelklasselever som Akademiker vilket kan ha samband med 
hemmens tillgång till kulturellt kapital. 
Skolforskning gällande samband klass/kön/utbildning311 pekar också på att 
arbetarklassens barn visar ett mer traditionellt och också mer avgränsat och 
tydligt könsmönster något som framskymtar även i denna klass så tillvida 
att enbart arbetarklasspojkar återfinns på de maskulint markerade 
Machopositionerna. Däremot är det medelklassflickor som på ett repetitivt 
sätt följer Barbiediskursen - en diskurs som fångar upp det i västvärlden 
kulturellt mer vanliga sättet att framställa kvinnlighet på. Ingen pojke åter
finns dock i den mot Barbie matchande Ken positionen, sannolikt för att 
medias modediskurser inte riktar sig i lika hög grad till småpojkar som till 
småflickor. 

Västerskolan, årskurs 5 

Eleverna i årskurs 5 har schemabunden undervisning hela dagarna men ar
betsformerna varierar från strikt lärarstyrda lektioner till mer fria gruppar
beten där de arbetar självständigt under lärares eller assistenters handled
ning. De situationer som analyseras i det följande är hämtade från dels den 
ordinarie lärarens lektioner samt från några lektioner i hemkunskap respek
tive textilslöjd med andra lärare. Dessutom återges ett antal rastsituationer. 
Datamaterialets urval, presentation och analys sker enligt samma modell 
som för förskoleklassen. Strävan har således varit att presentera ett urval av 
situationer som ger en varierad bild av individinteraktionerna i olika slags 
lärarledda och icke lärarledda sammanhang. 
Klassen består av 9 flickor och 14 pojkar och de representerar de emanera
de könsdiskurserna enligt följande: Sporttjej - 4 flickor(a,a,a,a), Feminist -
2 flickor(m,a), Moderlig flicka - 2 flickor(a,a), Akademiker -1 flicka(m). 
Rättskaffenspojke - 5 pojkar(m,a,a,a,a), Machokille - 3 pojkar(m,m,a), 
Akademiker - 2 pojkar(m,m), Ken - 2 pojkar(m,m), Mjukispojke - 1 poj-
ke(a) samt Joker - 1 pojke(m). 

Lärarledda situationer 

Lektion 1. Arbetspass under ledning av Tyra 

Deltagare: Tyra samt assistenterna Krister och Mona. Alla 23 elever är närvarande: 
4 Sporttjejer, 2 Feminister, 2 Moderliga flickor, 1 Akademikerflicka samt 5 Rätts-
kaffenspojkar, 3 Machokillar, 2 Akademiker pojkar, 2 Ken-pojkar, 1 Mjukispojke 
och 1 Joker. 

311 Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991), s. 232. 

138 



Inledning 
Det är morgonens första arbetspass. Tyra och assistenterna går runt till de olika 
elevborden och handhälsar god morgon samtidigt som de söker ögonkontakt med 
varje elev. Tyra förklarar att hon vill dela ut Ris men även Ros denna morgon. 
Riset gäller en "pistol" som hon hittat och som visade sig vara tillverkad av 
kirschkrokar från klassrummets gardiner. Tyra håller fram den mind-map, illustre
rande ett bra TEAM, som klassen tillsammans arbetat fram, och talar om känslor av 
besvikelse som drabbar teamets medlemmar när någon bryter mot reglerna, när man 
inte arbetar mot samma mål och är solidarisk mot varandra. Hon redogör för sina 
egna känslor och förhör sig om elevernas känslor inför det inträffade. En av Aka-
demikerpojkarna(m) får frågan fastän han ej räckt upp handen. Han ger ett ohörbart 
svar. Två Machokillar(m,a) säger något efter varandra rakt ut. Tyra bryr sig inte om 
dem utan håller en monolog om att lita på varandra. Hon vänder sig till en Sport
tjej (a) och frågar henne vad hon skall göra om hon begått ett misstag. Flickan ser 
oförstående ut. Istället kommer svar från tre olika pojkar samtidigt som de viftar 
med händerna. Jokern(m) säger att han skulle berätta om det var han som gjort det 
och Ken(m) och Akademikerpojken(m) säger något liknande. En Machokille(a) er
känner nu att det är hans "pistol". Tyra tar fasta på pojkarnas olika svar och skriver 
in dessa på den gemensamma mind-mapen. Hon frågar den pojke som erkänner 
tilltaget, om han har något mer att berätta, vilket han inte har. En annan Machokil-
le(m) säger något förmildrande om att krokarna redan låg på golvet. Tyra svarar 
med att ifrågasätta handlingen. Ingen flicka yttrar sig. 
Två Akademikerpojkar(m,m) kommenterar händelsen ytterligare. Tyra summerar 
samtalet och avslutar med att fråga; om det är möjligt att stärka sitt självförtroende 
och gruppsolidariteten när man blir lurad. Många pojkar ropar i munnen på var
andra: "Nää! " 
Efter detta inslag tar Tyra upp "Rosorna" hon vill utdela. Det gäller en situation där 
en grupp pojkar och flickor samarbetat väl och hjälpt en pojke i klassen att svara på 
ett e-postbrev. 

Arbetspass 
Eleverna arbetar självständigt med att avsluta påbörjade uppsatser och planera för 
kommande "forsknings" uppgifter som bl a gäller intervjuer med föräldrar. Det sur
rar av lågmält prat i rummet och ibland bryter höga pojkröster igenom. Två Femi-
nister(m,a) arbetar tysta intill varandra medan en Akademikerpojke(m) bredvid sit
ter och tittar på vad de gör. Mjukispojken(a) är högljudd och stör pojkarna närmast, 
bl a Jokern(m). Denne börjar härma och reta Mjukisen för hans barnsliga beteen
den. Assistenten kommer och avleder, likaså Tyra. Vid ett annat bord rör två Rätts-
kaffenspojkar(m,m) oroligt på sig och stirrar ut genom fönstret. Två Moderliga 
flickor(a,a) i bänkparet bredvid är fördjupade i sina skrivarbeten. Vid bordet bakom 
ligger en Machokille(m) över bordsskivan och stirrar runt på de övriga. Rättskaf-
fenspojkarna(m,m) vid samma bord verkar oberörda och skriver i sina böcker. Tyra 
går runt till de olika borden, svarar på frågor och handleder där det behövs. Hon 
stannar upp hos två Rättskaffens(a,a), därefter hos två Akademikerpojkar(m,m) och 
går vidare till nästa Rättskaffenspojke(a) och en Sporttjej(a). 

En Sporttjej(a) avslutar sin uppsats, räcker upp handen och väntar på att Tyra skall 
komma. En av Akademikerpojkarna(m) i bänken intill, knycker hennes anteck
ningsbok och börjar läsa. Flickan rycker tillbaka boken. En Rättskaffenspojke(a) far 
ta del av en Akademikerflickas (m) bearbetade arbetsblad men hon kräver det till
baka efter en stund då hon ser att han skriver av hennes svar. 
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Akademikerpojken(m) säger rakt ut att han är klar och vill veta när uppgifterna 
skall vara inlämnade. Han far direkt svar av Tyra. Fyra flickor (en Sporttjej/a, två 
Feminister/m,m, en Akademiker/a) som är klara med sitt arbete går till Tyra och 
ställer sig runt henne för att få nya uppgifter. Feministen(a) skall göra en Hemsida 
och frågar om lov att låna digitalkameran, vilket hon far. 

Allteftersom börjar eleverna bli färdiga och ljudnivån ökar. En av Machokillarna(a) 
stuttar omkring, gör grimaser och viftar med händerna överhuvudet och försvinner 
ut i korridoren. Akademikerpojken säger högt att uppgifterna är lätta och roliga 
varpå Tyra ber honom visa de övriga. En annan Machokille(m) står och pratar med 
två Rättskaffenspojkar(m,m). Assistenten förklarar för en tredje Rättskaffenspoj-
ke(a) vad och hur han skall göra. Till synes oberörd av oron omkring sitter en Aka-
demikerflicka(m) och förbereder intervjufrågor. 

En Sporttjej (a) går och hämtar en diskett i sitt klassfack samtidigt som en Macho-
kille(m) letar något i sin låda. En annan Sporttjej (a) viftar framfor näsan och säger: 
"Usch killdoft!". Machokillen(m) sniffar på sig själv, flinar, sätter sig. Flickan går 
fram till honom, de sniffar på varandra och hon grimaserar och säger leende något 
om hans eau de cologne. Machokillen 1er, visar och berättar om ett sår han har på 
benet, kliver sedan upp och går till en av Akademiker pojkarna(m). Sporttjejen(a) 
går till observatören, visar sin "Jag själv"-uppsats och berättar berömmande och in
gående om sin familj. 

Vid arbetspassets slut står ett antal flickor kring Tyra och pratar om sina uppgifter. 
Sporttjejen(a) stannar kvar hos Tyra då de övriga går ut på rast. 

Kommentarer. Under detta arbetspass312 är det pojkarna som märks såväl 
negativt som positivt. Ene Machokillen blir föremål för reprimander och 
flera andra pojkar uppträder odisciplinerat genom att prata rakt ut utan att 
begära ordet, ägna sig åt ovidkommande saker och vara högljudda fastän 
arbetsro skall gälla enligt klassreglerna. Två Rättskaffenspojkar(m,m) och 
en Akademiker(m) arbetar tysta med sina uppgifter. En annan Akademi-
ker(m) är snabbt klar och får bl a fungera som lärarstöd. Flickorna är nästan 
hela tiden upptagna av sina arbeten men pratar tyst sinsemellan, någon 
hjälper en pojke och en annan blir "provocerad" av en pojke som tar hennes 
privata anteckningar. 

Analys av Tyras interaktion med flickor och pojkar 

Tyra har sedan ett år tillbaka introducerat en arbetsmodell i klassen som 
'ii -i 

bygger på idéer hämtade från idrottsvärlden om "Teamwork". Vid svarta 
tavlan har hon hängt den gemensamt utarbetade s.k mind-mapen eller be

312 Lektioner som genomförs under handledning av lärare men utan genomgångar, förhör eller 
andra offentliga aktiviteter benämns här och fortsättningsvis för "arbetspass". Det innebär att 
eleverna arbetar tämligen självständigt, antingen individuellt eller i smågrupper. 
313 Intervju med Tyra. Hon förklarar det med att eleverna i denna klass är sportintresserade, att 
många flickor och pojkar deltar aktivt i lagidrotter och är vana vid den terminologi som används 
av idrottstränare. Tyra är själv också idrottsintresserad. (Se även kap 5). 
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greppskartan över förhållanden som präglar ett gott lagarbete. Tyra utstrålar 
pondus där hon står vid tavlan. Hon talar med hög och bestämd stämma till 
klassen och uppträder med auktoritet som lärare samtidigt som hon anspe
lar på ledarrollen i ett idrottsteam. Den diskurs som hon själv positionerar 
sig i kan definieras med föreställningar gällande samarbetsinriktat och mo
raliskt agerande förankrat i den sportsliga "team-work"-modellen, vilket 
bäst motsvarar Rättskaffensdiskursen, omsatt till vuxennivå. 

Hon aktualiserar klassens normer bl a om lojalitet och solidaritet gentemot 
varandra och ifrågasätter det ofog som skett samtidigt som hon anknyter till 
enskilda elevers känslor och tankar kring händelsen. Därigenom iscensätter 
hon Rättskaffensdiskursen och mobiliserar sådana personliga och sociala 
resurser som stimulerar till reflektion och handling hos eleverna.314 Alla 
inbjuds delta i samtalet men enbart pojkarna är aktiva. Möjligen håller sig 
flickorna tysta och passiva därför att pojkarna pratar i munnen på varandra 
och läraren är ivrig att utreda händelsen som direkt berörde några pojkar. 
Med sitt kraftfulla agerande lyckas Tyra frammana elevernas känsla för 
moral och samhörighet vilket inkluderar dem i deras "Team-work" modell. 
Det leder fram till att diskussionen slutar i samförstånd där "syndaren" be
känner och tar sitt ansvar. Elevkommentarer vittnar också om att Tyra 
upplevs som en lärare som bryr sig om klassen och förmår skapa respekt 
och ordning.315 Tyra har således i elevernas ögon konstituerat sig som en 
kraftfull ledare som har auktoritet i klassen och vars rättighet att utdela så
väl kritik som beröm erkänns och respekteras. 

Pojkarna som grupp far mer utrymme än flickorna under detta arbetspass. 
Förhållandet är mest markant under klassdiskussionen men även senare un
der friare arbetsformer då eleverna kan välja att arbeta enskilt eller i mindre 
grupper med läraren som handledare. Tyra går runt till alla men stannar 
längre stunder hos pojkarna bl a därför att de frågar mer då hon kommer. 
En av pojkarna som följer Akademikerdiskursen intar en aktiv position ge
nom att flera gånger ställa frågor högt i klassen om nya uppgifter och där
med visa att han arbetar snabbt och effektivt. Hans frågor besvaras även 
omedelbart av läraren och hon bekräftar hans intresse och position som 
Akademiker genom att inför klassen föreslå att han skall hjälpa de andra. 

Flickorna inordnar sig utan omsvep i Akademikerdiskursen och följer även 
klassens ordningssystem. De söker då och då bekräftelse av Tyra vilket de 
gör enskilt eller i små grupper. Flickorna drar sig tydligen för att göra sig 
synliga i klassoffentligheten på det sätt som t ex Akademikerpojken gör, 

314 Davies (1990) s 356 f. 
315 Intervjuer och samtal med två pojkar och två flickor som bl a menar "att Tyra, hon bryr 
sig.. ", "hon är bestämd", "hon ä bra, man ser ju hur busigt och tråkigt., det ser man ju när man 
går förbi dom andras klassrum " . 
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istället är de aktiva i det tysta. Den tid som blir över då pojkarna fatt hjälp 
gör de dock anspråk på.316 

Arbetsformen är sådan att eleverna kan välja egna "projekt" efter det att 
vissa obligatoriska uppgifter är avklarade. Under detta arbetspass planerar t 
ex en grupp flickor att göra en egen Hemsida, en annan flicka ämnar kart
lägga sin familjs historia genom intervjuer osv. Möjligheter att vara hand
lande utifrån egna idéer finns således, vilket inte minst Feministerna(a,m), 
Akademikerflickan(m) och -pojkarna(m,m) utnyttjar. 

Analys av flickors och pojkars interaktion 

Under arbetspasset är eleverna placerade vid bordsgrupper med två flickor 
bredvid varandra och två pojkar mittemot. I de flesta grupper har dock 
flickorna och pojkarna särat lite på sina bord så att de sitter könssegregerat. 
Flickorna uppger att det är roligare att arbeta på det sättet eftersom de då 
kan prata ostört med varandra och dessutom är det lättare att koncentrera 
sig då inte pojkarna far samma möjlighet att lägga sig i deras göranden. 
Alla flickor bortsett från en Sporttjej(a) är tydligt uppgiftsorienterade under 
arbetspasset och deras interna samtal förefaller huvudsakligen röra arbets
uppgifterna. Genom uppskattande kommentarer och bekräftelser av var
andras prestationer tycks de signalera samförstånd inom Akademikerdis
kursen. De flesta sitter stilla på sina platser och kliver endast upp då de vill 
rådfråga läraren. Många pojkar däremot är rörliga. Mjukispojken(a) och tre 
Machokillar(a,m,m) gör sig allehanda ärenden ut i korridoren eller till ma
terialskåp och kamrater och demonstrerar därmed sin distansering till Aka
demikerdiskursen. Den ene Machokillen börjar även agera i enlighet med 
Joker positionen. 
En annan pojke (Jokern/m) drar till sig uppmärksamheten genom att med 
kroppsgester försöka framkalla andras skratt. Han retar Mjukispojken(a) 
upprepade gånger för dennes naiva sätt, sannolikt för att markera att han 
finner Mjukisens beteende föga maskulint och därför vill exkludera honom 
från den egna diskursen som Mjukisen troligen försöker fa tillgång till med 
sitt högljudda utspel.317 

Andra pojkar sitter passivt och har svårigheter att inordna sig i Akademiker 
positioner. Ett par pojkar provocerar flickor genom att knycka deras mate
rial, möjligen för att avleda dem från Akademikerdiskursen. Flickorna 
(Sporttjej/a, Akademiker/m) i fråga gör motstånd mot detta men i övrigt 
tycks de gå upp i sina arbeten och ignorerar pojkarna. Att ignorera kan en

316 Bl a Gulbrandsen (1994), Käller (1990) har påvisat liknande beteenden hos flickor i norska 
och svenska skolor. Framkommer även i Wernersson (1988). 
317 Jordan (1995) menar att denna typ av retande är vanligt hos pojkar som är angelägna om att 
avgränsa sig från mindre manliga pojkar. Oftast rör det sig om pojkar som markerar sin masku
linitet som "fighting boys". Även Connell (1989), Connolly (1995) tar upp detta fenomen. 

142 



ligt andra forskare318 vara en strategi hos flickor och ett tecken på maktlös
het inför pojkarnas beteenden. I denna kontext tolkar jag emellertid flickor
nas reaktion som att de vill vara ifred, men de är knappast maktlösa. Det 
händer att de "fräser ifrån" i skarpa ordalag (speciellt Feministerna och 
Akademikerflickan) och blir då respekterade.319 

En av Sporttjejerna(a), som för övrigt finns i utkanten av kamraternas ge
menskap, förefaller här, sannolikt med ett heterosexuellt intresse, vilja stär
ka sin position genom att angripa Machokillens(m) eau-de-colognedoft och 
tillfälliga Kenpositionering. Pojken blir smickrad och ger uttryck för den 
Machodiskurs han vanligen följer genom att visa henne en benskada som 
vittnar om hans framfart.320 Situationen visar också att flickan prövar en 
Barbiepositionering i sin kontaktinvit till Machokillen, något hon även upp
repar under raster.321 

Lektion 2. Tyra leder klassdiskussion om "att stärka självförtroendet" 

Deltagare: Tyra och de båda assistenterna Krister och Mona. Dessutom 22 elever: 4 
Sporttjejer, 2 Feminister, 2 Moderliga, 1 Akademikerflicka samt 5 Rättskaffenspoj-
kar, 2 Machokillar, 2 Akademiker pojkar, 2 Ken pojkar, 1 Mjukis och 1 Joker. (En 
Machokille är frånvarande). 

Inledning 
Tyra repeterar tidigare diskussioner om hur man med beröm kan bidra till att stärka 
en annan persons självförtroende. Hon vill nu att eleverna under den rutinmässiga 
hälsningsceremonin skall pröva att ge varandra beröm som gäller inre egenskaper 
(istället för yttre faktorer som utseende mm som tränats tidigare). 

En Akademikerpojke(m) viftar med handen flera gånger under Tyras instruktioner 
men ignoreras av henne. Han säger till slut, rakt ut: "skall vi göra det?" Tyra bryr 
sig inte om frågan utan fortsätter sin information och säger att de nu skall "öka 
självförtroendet genom att utöka morgonhälsningen med att säga sådant som kan 
peppa honom!". Tre Rättskaffenspojkar(a,a,a) samt ena Sporttjejen(a)visar att de 
inte förstår och Tyra demonstrerar då konkret vad hon menar. Hon hälsar på en av 
pojkarna och säger:11 God morgon, vilken bra räddning du gjorde igår...eller så kan 
man säga., vad bra du var som kunde alla talen". Hon vänder sig sedan till flickan 
och säger: "God morgon, jag såg att du hjälpte Niklas i matsalen, va fint". Hon frå
gar sedan Sporttjejen (a) om hon förstått och uppmanar henne att först tänka ut vad 
hon skall säga innan hon hälsar på kamraten. 

318 Bl a Gulbrandsen (1994) som uppmärksammat motsvarande reaktioner bland norska lågsta
dieflickor. Hon uppfattade deras beteenden som vald strategi i en maktlös situation. 
319 Observationer vid andra tillfällen samt intervjuer med flera flickor bla Feministerna, Akade
mikerflickan och några Sporttjejer. 
320 Både Davies (1989) och Connolly (1998) har givit exempel på hur just fysiska skador an
vänds av pojkar för att markera heroiska ageranden och behärskat lidande. 
321 Jämför Odelfors (1996). Hon fann att förskolebarn som ställdes utanför lekgemenskap kunde 
söka sig till vuxna, till yngre kamrater eller motsatta könet. Denna benägenhet att söka andra 
diskurser att dela märks även hos denna 11-åriga Sporttjej. 
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Eleverna börjar nu hälsa på och berömma varandra vid de olika borden. Sporttje-
jen(a) frågar assistenten på nytt hur hon skall göra. En Rättskaffenspojke(m) be
römmer en Akademikerpojke(m) för att han var så snabb att uträtta ett ärende före
gående dag. En Sporttjej (a) säger till en Moderlig flicka(a) att hon är hjälpsam. Två 
andra Sportflickor(a,a) berömmer varandra för att vara snälla respektive "rolig att 
va me 
Andra flickor ger komplimanger till olika Rättskaffenspojkar för att de t ex: varit 
snälla, hjälpsamma, roliga "låter alla va mé i innebandy. Pojkarna berömmer 
flickorna för att bl a: vara snälla, hjälpsamma, lugna, "du är inte sur" och "du kan 
my eke'". 

Då hälsningarna är genomförda vid de egna borden söker sig flera elever till kam
rater av samma kön vid andra bord och fortsätter ceremonin med dem. Bland poj
karna hörs komplimanger som "du är skicklig å hitta coola sidor på nätet", "du är 
bra i fotboir, "du ä snabb på datorn" och några flickor nämner "du är en bra kom
pis"', "det är kul att gå på sta 'n med dig", "du är dig själv". 

Samtal 
Då ceremonin är över säger Tyra med glad uppsyn: "Visst känns det roligt, visst 
känner man sig duktig! " Tyra fortsätter att tala om vikten att hjälpa varandra och att 
stärka självtilliten hemma och i idrottssammanhang. "Lyssna nu alla ni som är bra 
på någon sport: Sporttjej(a)- är bra på hästar, Rättskajfenspojke(a) - är bra på fot
boll, Rättskaffenspojke(a) - pingis !" Tyra exemplifierar på vilket sätt dessa ele
ver är duktiga på sina olika områden. 

En av Sporttjejerna(a) far en direkt fråga som hon inte kan besvara helt. Tyra upp
manar en annan flicka att hjälpa till, vilket hon gör. Tyra skriver "Självförtroende" 
på tavlan och gör tillsammans med eleverna en analys av ordets innebörd. En mind-
map över detta begrepp ritas upp på tavlan. Akademiker pojkarna(m,m), en Ken-
pojke(m), två Machokillar(m,a) samt en Feminist(a) och en Sporttjej(a) viftar, 
kommenterar och ger förslag i tur och ordning. Under fortsatta samtalet deltar alla 
pojkar och flickor utom en trio pojkar. Tyra avrundar med att ge en Rättskaffens-
pojke(a) förslag på beröm i fotboll : "Man kan säga så här-det där gjorde du bra för 
att du slängde dig så där." En Sporttjej (a) räcker upp handen och säger: "Men om 
jag inte är det (bra) då? " T yr 3.:" men du skall tro det om dig!" 

Redovisning 
Ena Sporttjejen(a) och en Rättskaffenspojke(a) kallas fram till tavlan för att sam
manfatta diskussionen utifrån de nyckelord som skrivits på tavlan. Flickan vägrar 
att gå fram varpå Tyra säger: "Jo huwaligen-visst kan du! " Flickan går fram och 
står passivt med ryggen mot klassen och tittar på tavlan. Pojken 1er, ser på tavlan 
och sedan ut över klassen. Ingen av dem tar sig an uppgiften så Tyra säger:"vöJ 
brukar jag göra då jag inte vet? " De båda eleverna ser oförstående ut och Tyra 
fortsätter: "jag frågar klassen". Pojken(a) frågar och får förslag från en annan 
Rättskaffenspojke(m) som säger "det är viktigt att få beröm" och två Machokil-
lar(m):"attfå veta att man ä bra",- "att man ä bäst". Pojken vid tavlan 1er. 

Flickan tittar runt på klassen, säger plötsligt: "man hjälper sig själv om man tror på 
sig själv". Rättskaffenspojken(a) ger frågan till en viftande Akademikerpojke(m) 
som berättar, att han fatt bra självförtroende då kompisarna hejat på honom i en in
nebandymatch. Därefter är många händer uppe. Flickan låter en Moderlig, en Fe
minist och en Sporttjej fa ge förslag som handlar om situationer då de: tagit hand 
om småsyskon, vågat tala sanning och gjort mål i basket. 
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Därpå ger Sporttjejen själv ett exempel: "om man träffar tuffa killar som är sex år 
äldre så måste man tro på sig själv så man vågar gå förbi". Tyra upprepar och ut
vecklar flickans svar. Sporttjejen 1er och vänder sig mot klassen. Tyra låter därpå 
två Rättskaffenspojkar(a,a) berätta om känslan efter ett lyckat musikframträdande 
vid en skolfest och Akademikerflickan(m) säger, att hon varit stolt över en berättel
se hon skrivit. 

Tyra avslutar lektionen med att föreslå en applåd för flickan och pojken. De båda 
eleverna går leende till sina platser medan alla applåderar. 

Brevvänner 
Datorn används bl a för att etablera kontakt med andra skolklasser världen över. 
Eleverna har nu fatt kontakt med två skolklasser i olika delar av USA. För att un
derlätta korrespondensen har Tyra fördelat brevsvaren så att var och en fatt en ut
ländsk kamrat av önskat kön att skriva till. En Machokille(m) har tilldelats en flick-
brevvän istället för en pojkvän, beroende på att det inte fanns tillräckligt många 
pojkar i den amerikanska klassen. Han är upprörd över detta och förklarar högljutt 
att han inte tänker skriva till någon tjej. Länge sitter han på sin stol och tittar på 
kamraterna som påböijat sina brev där de presenterar sig själva. Han går runt till 
några pojkar, läser över deras axlar vad de skriver, återvänder till sin plats och bör
jar själv skriva. Brevet inleds i en tuff jargong med att han gillar att ragga snygga 
brudar, se popfilmer, åka snowboard och skjuta fåglar med luftgevär. Vid arbets
passets slut går observatören till hans bänk och frågar hur det går. Machokillen har 
då skrivit ett nytt brev där han berättat om sig själv och sin familj på ett mer fakta
mässigt sätt men han har också beskrivit sig själv som "en känslig pojke som inte 
tycker om bråk och gillar flickor som är snälla". Pojken ser nöjd och glad ut då han 
visar sitt brev. Tyra kommer förbi, läser, ger honom en vänskaplig kram och säger 
"va fint, nästa gång kan du översätta det här". 

Kommentarer. Ämnet tycks engagera alla elever och flickor och pojkar är 
lika aktiva. Vid redovisningen som leds av en flicka respektive en pojke 
fördelar de sina frågor till kamrater av samma kön. Under episoden med 
brevskrivning framkommer hur en pojke byter position från Macho- till 
Rättskaffensdiskurs. 

Analys av Tyras interaktion med flickor och pojkar 

Under denna lektion förmår Tyra aktivera alla elever och hon gör det ge
nom att vara konkret och anknyta innehållet till elevernas egna upplevelser 
och diskurser. Hon nyttjar ord och uttryck som de själva använder och hon 
lyckas avdramatisera en nervös redovisningssituation genom att tona ner de 
individuella prestationskraven och framhålla att alla skall hjälpas åt, dvs att 
klassen är en viktig resurs för var och en. Hon anknyter på det sättet till så
väl en Moderlig som en Rättskaffensdiskurs. Samtidigt lyfter hon fram en
skilda elevers svar och visar därmed att det är tillåtet att tolka och förstå 
uppgifter olika.322 Hon erbjuder Sporttjejen(a) och Rättskaffenspojken(a), 
som vanligtvis inte vill uppträda i helklass, tillgång till Akademikerdiskur
sen och båda dessa elever tycks växa i sina roller vilket framför allt kan 

322 Davies (1990). 
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avläsas på flickans kroppspråk. Hon vågar efterhand möta klassens olika 
ansikten och till och med le, likaså blir pojken efter hand mer aktiv. Båda 
eleverna söker dock bekräftelse på sin könstillhörighet genom att rikta frå
gor till kamrater av samma kön. Även under denna lektion framkommer att 
Tyra nyttjar de diskursiva, personliga och sociala resurser som situationen 
erbjuder för att stimulera alla och envar. 
Innehållet i lektionen stärker sannolikt banden mellan eleverna som kollek
tiv men det fokuserar framför allt den enskilda eleven, vad han och hon 
uppskattas för och vilka värderingar som gäller. För flickornas del fram
kommer bl a att vara en bra kamrat, inte ljuga, vara snäll och hjälpsam, ha 
kul tillsammans liksom att lagsporta på ett jämlikt sätt som viktigt vilket 
vittnar om att de utgår från Rättskaffens/Moderliga och Sportdiskurser. 
Bland pojkarna värderas samma egenskaper men också prestationer inom 
idrott, data och musik som antyder att Sport-, Macho- och Akademikerdis
kurser ramar in föreställningarna. 
Tyra strävar efter att bredda flickors och pojkars kompetenser och det 
genomför hon bl a genom att aktivera elever som vanligtvis är tysta i klass-
offentligheten. Vid flera tillfallen är det dock pojkarnas intressen som 
uppmärksammas mer än flickornas. Det gäller t ex under instruktionen in
för hälsningsförfarandet, då hänvisas till manliga beteenden och pojkarna 
får fler exempel än flickorna. Dessa exempel är dessutom tämligen 
könsladdade så tillvida att Tyra tar upp välbekanta beteenden hos pojkarna 
och flickorna istället för att ge mer könsöverskridande exempel. Hon stär
ker dem på det sättet i de könskonstruktioner som är under utveckling. 
Brevsituationen visar emellertid att hon även förmår bryta en Machokilles 
repetitiva positionering. Genom att inte acceptera pojkens Machojargong 
utan erbjuda andra handlingsalternativ utanför klassoffentligheten skapar 
hon sådana förutsättningar att han väljer att följa en Rättskaffensdiskurs 
istället. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Under hälsningsceremonin interagerar till att börja med de pojkar och 
flickor som sitter vid samma bord men senare söker de sig till könshomo
gena grupper. Samvaron med kamrater av samma kön leder till att de blir 
mer nyanserat personliga i sina omdömen om varandra förmodligen för att 
de känner gemenskap i varandras könsdiskurser. 
I de beröm som utdelas framgår att flickorna och pojkarna inbördes men 
också mellan varandra bekräftar den enskildes sätt att positionera sig och 
de könsnormer som tydliggörs för flickornas del rör framför allt relationer 
och vänskap medan pojkar även inkluderar prestationer och aktiviteter. 
Den bild eleverna ger av varandra under lektionen stämmer väl med vad de 
uppger under intervjuer fast då avges också negativa omdömen. Det fram
kommer att flickor och pojkar har en tämligen likartad uppfattning om var
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andra. Så t ex anser både flickor och pojkar att flickorna i klassen är lugna
re, flitigare och mer ordentliga än pojkarna som i sin tur ses som bråkigare, 
slamsigare, mer uppmärksamhetskrävande och inte lika arbetsamma. Vida
re anser både flickor och pojkar, att pojkarna chansar mer vid förhör eller 
klassamtal och att de störs mindre än flickor av att ha svarat fel. Flickorna 
ses som blyga och ängsliga i helklass och föredrar att arbeta i mindre 
grupp. 

Ett antal Machokillar framhåller negativa drag hos klassens flickor bl a att 
många av dem är "smöriga och inställsamma " mot lärare, att de inte vågar 
prata inför helklass och att vissa har en benägenhet att vara "långsura 
Dessa yttranden kan vara ett uttryck för att pojkarna i fråga är upptagna av 
"category maintenance work" och vill övermarkera särskiljande drag. Men 
också att de reagerar negativt på flickor som alltför väl följer Feminist- el
ler Rättskaffensdiskursen som Machokillarna själva inte alltid respekterar. 
De flesta flickor å sin sida ogillar när pojkar försöker göra sig märkvärdiga 
och synas jämt vilket de menar är vanligt för Machokillar och Jokern. Lika
fullt föredrar majoriteten flickor och pojkar samkönade grupper. En Femi
nist^) säger: "Det kan bli tjafsigt med tjejer. Det blir roligare då pojkar ä 
med..det blir mer olika då" och en Akademikerpojke(m) menar att: "det är 
roligt att det är lite olika...att ha både pojkar å flickor..då kan man snacka 
om olika saker". Dessa båda ser således fördelar i att olika diskurser finns 
representerade i klassen. 
Sammantaget ger ungdomarnas omdömen om varandra, som de framkom
mit under lektionen och i intervjuer, en bild där könen konstruerats i rela
tion till varandra. De flesta av dem konstaterar att flickor och pojkar upp
träder och beter sig olika. Men många menar också att det inte behöver vara 
så utan flickor och pojkar kan, om de önskar, göra samma saker och vara 
som de vill även om det skulle innebära könsöverskridande beteenden. 
En Rättskaffenspojke(m) säger t ex om flickor: 

R: Jag tycker om när dom ä busiga på nåt vis...dom ha lika stor rätt att vara 
busiga.. ./om killarna får vara som dom vill måste ju tjejerna få vara de. 

U: Kan pojkar vara som tjejer då? 

R(som får medhåll av en annan Rättskaffens/a): Jaa.. det är klart att om dom ha 
lust så kan dom det. 

Det ingår tydligen i dessa pojkars diskurs att även flickor har rätt att posi
tionera sig som Macho eller Joker men pojkars sätt att vara utgör likafullt 
deras norm. Pojkarna uttalar sig således inte från en Feministdiskurs. 
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Lektion 3. Hemkunskap i liten grupp med Krister 

Deltagare: Krister (assistent) samt 6 elever: 3 Machokillar, 1 Ken, 1 Rättskaffens-
pojke och 1 Moderlig flicka. 

Krister leder hemkunskapslektionen i ett litet gruppkök som enbart rymmer ett 
matbord med stolar förutom köksutrustning. 

Förberedelser 
Flickan sätter sig vid bordet på en plats längst in närmast fönstret och pojkarna till
sammans vid andra änden, några halvligger över bordet och pratar med varandra. 
En av Machokillarna A(m) sitter slött på stolen. Krister förklarar att de skall baka 
en sockerkaka och läser upp receptet med dess ingredienser och talar om var red
skap och matvaror finns. Ken- och Rättskaffenspojken reser sig för att hämta bunke 
mm medan Krister pratar. Han bryr sig inte om dem utan fortsätter att beskriva med 
låg samtalsröst. 

Baket 
Flickan tittar på pojkarna och håller en bakform mot magen medan hon väntar på 
att få margarinpaketet av pojkarna. Pojkarna samarbetar med att röra och hälla i 
olika ingredienser och att fa sönder margarinklumpen. Flickan står tyst och väntar 
men frågar sedan om hon kan fa en klick margarin till formen. Ken(m) ger henne en 
stor klump medan Machokille A(m) ser på de övriga och kommenterar deras gö
randen. 

Flickan smörjer formen noggrant genom att hålla hushållspapper runt klumpen. 
Hon bröar formen, torkar undan efter sig, tvättar och torkar händerna - hela tiden 
tyst. Handduken saknar hängare så hon lägger den på bänken. Krister noterar vad 
hon gör, men säger ingenting, istället vänder han sig till pojkarna och frågar dem 
hur man bäst smörjer en form. Machokille B säger, att man tar en klump, tar ett 
papper om och smörjer runt. Under tiden går smetskålen runt bland pojkarna och de 
rör en stund var. Krister frågar "smetrörarna" om de känner att det tar ganska 
mycket muskelkraft att röra. Han tar sleven, visar och rör kraftfullt runt i bunken. 
Machokille C(m) börjar sjunga. Flickan sätter sig vid fönsterplatsen igen, stöder 
huvudet i handen, tittar på pojkarna och skrattar till lågt lite då och då. Krister för
klarar för pojkarna, som sitter ner, att kockar alltid står och jobbar. Machokille 
B(m) och Kenpojken(m) demonstrerar i luften med handrörelser hur kockar går till 
väga. Den mer passive Machokille A(a) uppmanas att fortsätta röra i smeten. Han 
rör inte utan stöter upp och ner med sleven. 

Äggknäckning 
Machokille C(m) står på knä på stolen med ett fat ägg framför sig. Han rycker ryt
miskt med huvudet och kroppen samtidigt som han sjunger "det går lättare då äg
gen kommer i..." (vilket Krister förklarat tidigare). Pojkarna smakar på degen. 
Flickan tittar på dem. Machokille A(a) vill ha hennes smakslick men får inte för 
Krister. Pojkarna argumenterar om vem som skall fa knäcka äggen och kommer 
överens om att de skall knäcka var sitt. Krister avbryter dem och demonstrerar hur 
kockar knäcker ägg med en hand. En Rättskaffenspojke(a) försöker härma men 
lyckas inte utan skalen åker ner i smeten. Han fiskar upp dem med en gaffel. 

148 



Flickan är tyst, hukar sig över receptet och läser. Hon kliver upp och mäter upp 
mjöl och bakpulver som hon blandar och ställer åt sidan. Krister står bredvid poj
karna och säger till dem hur de skall röra för att få smeten att gå ihop. Machokillen 
A(m) stampar upp och ner i smeten och säger:"c/e/ blir en explosion- en kärnkrafts-
explosionhan ljudillustrerar och far med händerna som ett stridsplan över bunken. 
Den andre Machokillen C(m) tar gräddpaketet skakar det som en samba kula och 
rappar "kat-tje, kat-tje" samtidigt som han rör sig med stötiga danssteg. 

Flickan som hela tiden varit tyst, säger plötsligt "vart skall grädden i? " Ingen bryr 
sig om hennes fråga. Krister svarar på Kenpojkens undran /Lektionen fortsätter/ 

Kommentarer: Krister är inte utbildad pedagog men får ansvaret för hem
kunskaps undervisningen på grund av sina yrkeskunskaper som före detta 
kock. Pojkarna, speciellt Machokillarna, får all uppmärksamhet och hjälp 
medan flickan sköter sig själv. 

Analys av Kristers, pojkars och en flickas interaktioner 

Till skillnad från Tyra uppträder Krister mer som kamrat än lärare inför 
eleverna. Det är en otydlig lärardiskurs han sätter i spel där yrkeskunskaper 
mer än ledaregenskaper styr hans agerande. Han samlar t ex inte eleverna 
inför uppgiften, äskar varken tystnad eller lugn utan börjar lite osamman-
hängande beskriva vad de skall göra alltunder det att pojkarna hämtar än 
det ena än det andra tillbehöret. 
Han vänder sig hela tiden till pojkarna och ser roat på medan de experi
menterar och kladdar i smetbunken, ibland med tydliga inslag av Machole-
kar. Han samspelar med dem utifrån en manlig kockdiskurs och positione
rar pojkarna som presumtiva kockar som bör lära sig det manliga handlaget 
i köket. När pojkarna är oskickliga framhåller han hur riktiga kockar, dvs 
män, arbetar - att kockar står upp och lagar mat, att de knäcker ägg med en 
hand och att muskelkraft behövs för att göra en slät smet. Här anknyter han 
till en Machodiskurs möjligen för att visa pojkarna att kockarbetet kräver 
andra kvalifikationer än den Moderliga diskursens hemkunskapsarbete gör. 
Genom att välja denna pedagogiska strategi lyckas han göra det feminint 
laddade ämnet mer attraktivt. Pojkarna är uppenbart roade av Kristers de
monstrationer och härmar också det han gör. Liksom Krister tar inte heller 
pojkarna någon notis om flickan trots att hon tar flera initiativ till kontakt. 
Isärhållningen och hierarkin mellan könen där pojkar får dominera är tyd-
lig-
Flickan kan inte hävda sig inom denna manliga gemenskap trots att hon 
visar att hon behärskar alla de moment som ingår i bakningen och dessut
om kan arbeta självständigt. I stället drar hon sig tillbaka till en tyst, be
traktande position där hon endast undslipper sig små skratt då pojkarna vi
sar okunnighet eller positionerar sig som Jokrar inför varandra. Hennes 
beteende kan kanske tolkas som en stillsam protesthandling i en situation 
där hon exkluderas från pojk/kock gruppen och inte far visa och glädjas 
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över de kunskaper och färdigheter hon förvärvat utifrån den Moderliga dis
kursen och framträda som ett handlande subjekt i den aktuella praktiken.323 

Lektion 4. Textilslöjd i halvklass med textillärare 

Deltagare: Textilläraren(kvinnlig) och 12 elever: 1 Feminist, 1 Akademiker-, 1 Mo
derlig flicka, 1 Sporttjej, 2 Machokillar, 1 Akademiker-, 2 Rättskaffens- och 1 Mju
kispojke. 

I textilsalen. Läraren sitter vid kortändan av ett långbord och eleverna har placerat 
sig fritt runt omkring, pojkarna på ena sidan och flickorna på den andra . 

Genomgång av ett stycke slöjdhistoria 
Läraren sitter på sin plats, uppmanar och inväntar att alla skall sätta sig och bli tysta 
innan hon böljar lektionen. 
Då någorlunda lugn infunnit sig börjar hon berätta om skillnaden mellan stickade 
och vävda plagg och ger en historisk tillbaka blick på stickhantverket. Hon avbryts 
under genomgången av pojkar som frågar eller kommenterar det hon säger. En 
Machokille(a) säger att han sett ett TV program där man visade fornfynd med 
sockor med två tår. Han demonstrerar hur de såg ut. Läraren släpper motvilligt fram 
hans beskrivning. En annan Machokille(m) blir intresserad av kamratens beskriv
ning och startar en utfrågning av honom. Läraren hindrar honom dock och fortsätter 
sin egen historik, bl a om silkesstrumpor som var vanliga under 1500-talet. Hon 
ställer frågor om vilka som kunde tänkas ha sådana och får olika förslag från två 
Rättskaffenspojkar(a,a) och Machokillarna(m,a). En Akademikerpojke(m) svarar: 
"en kung". Läraren undrar vilken, men ingen vet, så hon svarar själv: "Erik XIV". 
Hon frågar vilka som stickade på den tiden. En Macho pojke(m) och en Rättskaf-
fenspojke(a) viftar med händerna och den senare får svara: "en kille". Machokil-
len(a) säger rakt ut: "Så fort en kille gör något blir det bra". 
En Feminist(a) uppmanas att följa med då hon sitter och gör annat. Läraren fortsät
ter att berätta om kostnaden för ett par handgjorda strumpor och att en man uppfann 
stickmaskinen. 

Datasymaskiner 
Akademikerpojken(m) avbryter läraren och berättar att det finns datorstyrda syma
skiner. Flera pojkar avbryter varandra i följd. Till slut ropar en Machokille(m): 
"Håll käften\" Akademikerpojken(m) fortsätter att berätta om datorsymaskinen men 
avbryts igen av en Machokille. Läraren säger ifrån att de inte skall prata i munnen 
på varandra men säger inget om Machokillens kraftuttryck. Alla flickor sitter tysta. 
Feministen(a) håller upp handen och far ställa sin fråga, om det är möjligt att 
koppla mönster på t ex en nallebjörn till en dator. Läraren ger ett jakande svar och 
nämner att hon har ett sådant mönster som hon kan visa vid nästa lektionstillfälle. 
Läraren berättar om andra nyare maskiner. En Rättskaffenspojke(a) avbryter och 
frågar om man kan sticka med tråd. Han avbryts direkt av en Machokille(a) som 
frågar om man kan sticka med hår. Läraren säger att det går om man tvinnar ihop 
det först. Killen fortsätter: "med ett hår? " Läraren:'Wä det blir för tunt". 
Hon övergår nu till att tala om bomullsplantor och visar en plansch på väggen. En 
Rättskaffenspojke(a) säger: "Två miljoner, nä två bajsmiljoner plantor måste man 
ha". Läraren korrigerar honom inte utan fortsätter sin undervisning. Ett samtal med 

323 Jfr Davies (1990). 
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alla pojkarna följer om skillnaden mellan stickat och vävt tyg. Hon visar skillnader
na genom att göra jämförelser mellan pojkarnas kläder. Feminist flickan(a) räcker 
upp handen, vill och får beskriva skillnaden. 

Praktiskt arbete 
Eleverna plockar fram sina egna stickningar ur skåpen. Några pojkar går runt i sa
len med sina handarbeten, stannar hos olika kamrater, tittar, pratar innan de slår sig 
ner på sina platser. 
Läraren hjälper vaije pojke att komma igång med sin stickning. Några har halvfär
diga arbeten. De skall sticka små rektanglar i rätstickning som skall bli till larver 
eller gubbar. De flesta flickor har stickat större lappar och håller på att sy ihop sina 
"gosedjur", de arbetar utan hjälp. De visar varandra sina djur, och kommenterar: 
"den är söt "min är tuff\ "jag ska ha min på min säng Mjukispojken(a) visar 
en Moderlig flicka(a) hur hans gosedjur skall se ut. En Rättskaffenspojke säger "det 
ska bli en mask, en ful en...jag kanske spelar boll med den". Machokillen säger 
"ha., du kan ju meta me den". Två Sporttjejer(a,a) är nästan färdiga med sina "or
mar", likaså Feministen(a) men hon har stickat fel på några ställen. Hon vill inte 
riva upp och korrigera. 

Kommentarer. Pojkarna dominerar lektionen genom att kommentera, ställa 
frågor, ibland med ovårdat språk och avbryta läraren upprepade gånger 
utan att respektera samtalsregler som att räcka upp handen och vänta på sin 
tur. Endast en flicka deltar sporadiskt under teorigenomgången. Även under 
de praktiska momenten far pojkarna lärarens fulla uppmärksamhet medan 
flickorna arbetar självständigt med nära kontakt med varandra. 

Analys av textillärarens interaktion med flickor och pojkar 

Textilläraren markerar med sin placering vid bordets huvudände och med 
sin inledande uppmaning om tystnad och ordning att det är hon som har 
den överordnade rollen. Hon håller inledningsvis på lärarauktoriteten och 
följer Rättskaffensdiskursen genom att nonchalera pojkarnas inlägg. Efter
hand iscensätter hon emellertid en pedagogik som är influerad av Macho-
tänkande där pojkars intressen prioriteras. Hon släpper in Machokillar-
na(a,m), Rättskaffenspojkar(a,a) och Akademikern(m) i sin genomgång 
eftersom de avbryter henne upprepade gånger och dessutom med sina frå
gor väcker de andras intresse. Pojkarna tillskansar sig på detta sätt starkare 
positioner och blir också bekräftade i dessa av såväl läraren som övriga 
elever. En av Machokillarna(a) hävdar dessutom killars överlägsenhet till 
och med på det textila hantverksområdet. Samtidigt ger läraren en repri
mand till en Feminist(a) som skriver i sin anteckningsbok och inte verkar 
följa med. Kombinationen av de båda handlingarna får pojkens kvinnoned-
sättande yttrande att framstå som oviktigt eftersom hans uttalande inte be
möts på något sätt medan Feministen skulle rätta in sig i ledet. 

Då lektionsinnehållet övergår till dagens datoriserade textilslöjd ökar poj
karnas engagemang i så hög grad att de pendlar mellan Macho- och Aka
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demikerdiskurser. De talar i munnen på varandra och till och med använder 
kraftuttryck trots lärarens protester. Feministen(a) bryter tillfälligt pojkar
nas maktpositioner genom att utifrån Rättskaffensdiskursen invänta sin 
taltur och ställa en fråga som läraren fångar upp och utvecklar. Pojkarna 
återtar dock makten/ordet igen genom att agera som Jokrar för att dra till 
sig uppmärksamhet. Läraren ger nu intryck av att ha kapitulerat inför poj
karnas beteende. 
Under denna textilslöjdstimme tycks läraren utgå från att pojkar inte är in
tresserade av textilslöjdsämnet och hon försöker motivera dem genom att 
vid flera tillfallen framhålla att män varit framgångsrika på detta ämnesom
råde och hon låter deras intresse för datoriserade maskiner ta stort utrymme 
under lektionen. Pojkarna blir således bekräftade i sin manliga identitet, det 
är män som gör intressanta insatser i historien, som är uppfinningsrika och 
värda att uppmärksammas. Läraren nämner däremot inga kvinnliga företrä
dare eller gör kopplingar som kan relatera flickorna till det textila området. 
Läraren har inte interagerat med flickorna mer än vid ett tillfälle under teo
rigenomgången. Flickorna är medvetna om detta förhållande och urskuldar 
pojkarna "dom ä så barnsliga", "dom vill jämt synas", "jag bry mig inte" 
vilket är anledningen till att de ignorerar pojkarna och själva väljer att inte 
delta mer aktivt under lektionen.324 Deras kommentarer antyder att de posi
tionerar sig i enlighet med den Moderliga diskursen och att de egentligen 
känner sig överlägsna pojkarna. Det kan dock finnas en risk med deras för
stående inställning eftersom den kan bidra till att upprätthålla den ojämlika 
könsrelationen.325 Observationerna pekar på att flickorna inte heller far stöd 
av läraren att offentligt inta mer aktiva positioner utan lärarens ensidiga 
uppmärksamhet på och praktiska handledningshjälp till pojkarna förstärker 
de starka positioneringar som dessa intagit under denna lektion. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Samspelet mellan flickorna och pojkarna är tämligen begränsat under lek
tionen och försvåras också av att eleverna själva har placerat sig könsupp
delat med en flick- och en pojksida vid bordet. Inte ens vid det avslutande 
praktiska momentet, då de tillåts röra sig fritt, sker en omgruppering utan 
snarare klumpar flickorna ihop sig ännu tätare. En pojke, Mjukisen(a), 
bryter könsgränsen och tar kontakt med en Moderlig flicka(a) för att visa 
sitt handarbete. Denne pojke söker sig även i andra situationer till flickorna 
i klassen. 
I det praktiska momentet med stickningarna är flickorna till skillnad från 
pojkarna i det närmaste färdiga med sina arbeten trots att de stickat större 

324 Samtal med några flickor efter lektionens slut. 
325 Jämför Käller (1990) som skriver om flickor i lågstadieklass som uppträder som förstående 
små mammor, s 58. 
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"djur" än pojkarna. Frånsett en Feminist(a) som ogillar handarbete, fram
kommer det av deras prat att de också är stolta över sina "djur" och vill 
pryda sina rum eller bänkar med dem. Pojkarnas skämtsamma lite raljeran
de kommentarer antyder en viss distans till det traditionellt kvinnliga hant
verket, i varje fall vill de inte öppet erkänna att de tycker att textilslöjden är 
rolig vilket däremot majoriteten flickor gör.326 Ene Rättskaffenspojken(a) 
flyttar istället sin position i riktning mot Jokerns och Machokillars då han i 
viss mån förlöjligar lärarens undervisning med sin bajs-kommentar liksom 
att han nedlåtande skämtar om att den egna "masken" nog duger att spela 
boll med. 
Även den ene Machokillen(a) glider över i Jokerdiskursen då han testar lä
raren med sin "hår"-fråga för att därigenom tillskansa sig gruppens upp
märksamhet och visa distans till Akademikerdiskursen. Han möter dock 
ingen bekräftelse utan blir snarare avväpnad av lärarens, nu i Akademiker
position, fakta svar. 

Musik i årskursblandad grupp 

Deltagare: En kvinnlig musiklärare och en assistent samt c:a 50 elever från åk 4, 5 
och 6. 

En grupp bestående av 3 Sporttjejer (2 från åk 6 samt 1 från åk 4), samt 3 pojkar (1 
från åk 6 samt 2 Rättskaffens/m,m, åk 5) fokuseras i följande situation. 

Det är storsamling med alla elever från åk 4, 5 och 6 i musiksalen och en kvinnlig 
musiklärare tillsammans med en assistent förbereder en julföreställning. 

Gruppbildande 
Eleverna väljer egna grupper och far i uppdrag att träna in ett uppträdande som 
bygger på musik, sång och dans. Grupperna försvinner till olika utrymmen, kvar i 
musiksalen står läraren med en grupp på tre pojkar och tre flickor. Några av pojkar
na vill inte samarbeta med flickorna eftersom de inte vill göra "de fjantiga saker" 
som flickornas förslag med dans och sång innebär. Istället vill de uppträda som 
"Napoleon" en sångare. Läraren försöker fa dem att arbeta tillsammans men hon 
ger inga förslag på hur. En pojke föreslår, att flickorna kan stå på en rad längst bak 
på scenen och sjunga medan pojkarna gör något annat framför. Flickorna accepterar 
inte detta utan går ut och gruppen upplöses därmed. Två flickor förenar sig med en 
annan grupp flickor. Den tredje Sporttjejen (åk 4) tvekar ett tag går sedan tillbaka 
till pojkarna och förklarar att hon gillar rock musik och gärna vill vara med och 
spela "Napoleon" men hon vill ha samma roll som pojkarna dvs sjunga och spela 
och inte vara någon doare i bakgrunden. Pojkarna går efter förhandlingar med på 
detta och de börjar diskutera uppläggningen. 

326 Samtal med pojkar och flickor om textilslöjden. En av Rättskaffens pojkarna håller inte med 
om den framförda åsikten att flickor är duktigare, utan hävdar att båda könen är lika duktiga 
speciellt om de kunnat träna lika mycket. 
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Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Situationen avslöjar hur pojkarna på ett självklart sätt tar ledningen i denna 
lilla grupp och först agerar enligt Machodiskursen genom att förkasta flick
ornas förslag och välja ett eget och dessutom en iscensättning med flickor
na i bakgrunden och de själva i rampljuset. Flickorna bryter dock pojkarnas 
självpåtagna maktpositioner genom att vägra delta och den Sporttjej som 
sedan går in i spelet ställer sina krav utifrån en Feministposition så tydligt 
och bestämt att åk 5-pojkarna ger med sig och återtar sina vanliga positio
ner som Rättskaffenspojkar i de förhandlingar som förs. Att flickan stod på 
sig i denna situation som ensam flicka bland tre pojkar, kan ha sin förklar
ing i att inga andra grupper attraherade henne men troligen också på att 
hennes krav upplevdes som rättmätiga och en bra kompromiss där alla fick 
spela aktiva roller utan att flickan degraderades till en perifer statistroll. 

Sammanfattning: lärares interaktioner med flickor och pojkar 

Tyra har konstituerat sig som en tydlig ledare i klassen vilket också erkänns 
av eleverna. Mot bakgrund av klassens sammansättning med flera elever i 
behov av särskilt stöd har hon målmedvetet arbetat med att utveckla ele
vernas sociala färdigheter och samarbetsförmåga. Utifrån filosofin i den 
utarbetade teamwork modellen som anknyter till Rättskaffensdiskursen och 
som utformats tillsammans med alla elever, utförs det mesta skolarbetet. 
Hennes pedagogik går i hög grad ut på att skapa möjligheter för envar, 
flickor som pojkar, att vara agerande utifrån egen förmåga men också till
sammans med andra. 
Bland de mer repetitiva elevtyperna i denna klass är det anmärkningsvärt 
många pojkar som framträder som Rättskaffenspojkar liksom flickor som 
positionerar sig som Sporttjejer. Dessutom saknas Barbieflickor. Sannolikt 
har detta förhållande samband med den ovan beskrivna diskurs som Tyra så 
konsekvent engagerar eleverna i. 
Det är också troligt att vissa elevers positionsbyten kan relateras till denna 
pedagogik. 
T ex följer majoriteten flickor Akademikerdiskursen även under självstän
digt arbete och Mjukispojken(a) gör sig ibland mer synlig i klassen genom 
att försöka agera som Joker. Det inträffar även att Machokillar(m,m,a) och 
Jokern(m) självmant tillämpar Rättskaffensdiskursen. 

Machokillar(m,m,a) och en Sporttjej(a) fungerar ojämnt under självständigt 
arbete på så sätt att deras motivation ofta inte räcker för längre arbetsinsat
ser vilket visar sig i att pojkarna i fråga då byter positioner till Jokerdiskur
sen. Sannolikt ligger i deras agerande ett motstånd mot Akademikerdiskur
sen och önskan att avgränsa sig mot denna.327 I dessa sammanhang 

327 Jämför Willis (1977), Cornell (1996). 
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provoceras inte sällan de flickor som följer diskursen i fråga. Det är möjligt 
att detta kan ses som dominansuttryck där gränser mot det andra könet 
markeras samtidigt som beteendet också signalerar att flickor far man störa 
- speciellt som flickorna i de flesta fall nöjer sig med att ignorera dem.328 

Flickorna är i allmänhet inte lika aktivt deltagande som pojkarna i klassof
fentligheten. Tyra positionerar därför medvetet elever, som vanligtvis drar 
sig undan, i fokus under klassamtal för att få dem att växa genom sitt och 
klassens stöd. Genom detta förfarande synliggörs ibland enskilda elevers 
multipla subjektiviteter.329 

Under klassförhör och diskussioner dominerar pojkar scenen speciellt då 
samhällsfrågor debatteras men en mer jämn fördelning av aktivitet mellan 
könen inträffar då ämnen kommer upp som berör mänskliga relationer och 
erfarenheter ur det vardagliga livet.Vid sådan tillfallen händer det även att 
Feminister(m,a)och Akademikerflickan(m) nyttjar Machostrategier och 
frångår talreglerna för att kunna göra sig hörda. 
Timlärarna har en annan lärarstil än Tyra. De markerar inte lika kraftfullt 
sin ledarställning och tillmötesgår ofta pojkars behov och intressen för att 
inordna dem i Akademikerdiskursen. Av intervjuer att döma tycks flickor
na ha resignerat inför pojkarnas beteenden och inte heller läraren lyckas 
bemästra den Machodiskurs som behärskar deras lektioner. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 

Interaktionerna präglas av den könsuppdelning som eleverna själva tar ini
tiativ till. Flickorna sitter i allmänhet nära intill varandra, oavsett om det rör 
sig om enskilt arbete eller i samverkan med varandra. De framhåller att det 
är lugnare och lättare att arbeta tillsammans eftersom de hjälper varandra 
men att det ibland kan vara roligare när pojkarna är med eftersom de 
skämtar och diskuterar mera. Inslag av andra diskurser, främst varianterna 
Joker och Akademiker uppskattas således. Pojkarna å sin sida tycker inte 
att det spelar någon roll vem de arbetar med men några föredrar pojkgrup-
per och andra samundervisning. I det senare fallet (Machokillar) för att 
komma i åtnjutande av flickors hjälp eller för att det blir intressantare sam
tal (Akademiker pojkar). Flickor (Akademiker, Feminister) å andra sidan är 
olika motiverade för att ställa upp med hjälp till pojkar som vill dra fördel 
av deras arbete och gör då motstånd mot att bli positionerade i den Moder
liga diskursen. Spontan könssegregering sker under lektionerna men den är 
inte starkare än att samverkan initieras och uppskattas emellanåt. 

328Jämför Käller (1990) s 54 ff. 
329Davies (1993). I klassen har för övrigt förts diskussion om människors olika personligheter 
och en mind-map över ämnet "Att beskriva en person" har utarbetats kollektivt där varierade 
och differentierade rubriker på olika sätt att vara som person finns upptagna. Eleverna har där
igenom på sätt och vis gjorts medvetna om subjektiviteters multipla karaktärer. 
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I klassen råder för det mesta en positiv stämning där eleverna arbetar under 
vänligt småprat och skämtande. Vissa pojkar (Macho, Joker och ibland en 
Rättskaffens) dominerar dock i klassrummet genom prat och fysisk rörlig
het. Alla flickor intar positioner där de är mer eller mindre aktiva i det tysta 
men inte gärna offentligt. Anledningen uppges vara att de är rädda för att 
utsätta sig för Machokillarnas och Jokerns förlöjliganden eller andra former 
av sexism.330 Sådant beteende förekommer, om än sparsamt, under Tyras 
lektioner. 
Maktspel utövas mellan ett par elever i klassen. En Machokille(m) trakas
serar ofta en Mjukispojke(a) och ger därmed uttryck för exkludering av en 
kamrat som avviker från den egna könsdiskursen.331 De flesta andra elever 
är dock villiga att inkludera Mjukispojken i sin gemenskap, eftersom hans 
beteende relateras till ett handikapp och därför bemöts utifrån Rättskaf-
fensdiskursen. Med stor sannolikhet kan detta förhållningssätt kopplas till 
den diskursiva praktik som Tyra utövar i denna klass. 
Ojämlika dominansförhållanden i klassoffentligheten existerar och är mer 
påtagliga under timlärares begränsade veckoundervisning. Feminister-
na(a,m) och Akademikerflickan(m) agerar mer frimodigt än andra flickor 
och gör motstånd antingen via genmälen eller genom att ignorera störande 
kamrater dvs ovan nämnda pojkar. De ser också möjligheter att hävda sin 
rättigheter om de vill men tycker inte alltid att det är nödvändigt. 
En hierarki mellan könen är synlig där Machokillar och Jokern dominerar 
likt "superheros" 332 dvs de tar för sig av uppmärksamhet på andras bekost
nad men majoriteten pojkar fungerar utifrån en jämlikhetsdiskurs gentemot 
flickorna. Främst är det Rättskaffenspojkarna men även Akademikerna och 
Kenpojkarna brukar inta sådana positioner. 

Lärarfria situationer 

I de följande ges inblickar i situationer utanför lektionstid där eleverna um
gås med varandra under raster och annan fri tid i skolan. Som beskrivits333 

ligger åk 4, 5, och 6:s klassrum i samma korridor där det även finns tillgång 
till ett separat litet datorrum. Korridoren utanför klassrummen är utrustad 
med soffor och bokhyllor vilket gör den attraktiv som uppehållsrum före 
eller efter lektioner. Under raster uppmanas eleverna att vistas utomhus 
men inget direkt tvång finns. Skolgården delas med lågstadiet och försko
leklassen även om yngre och äldre elverna har mutat in olika domäner för 

330 Jämför Ås (1982) som beskrivit olika härskartekniker. 
331 Renold (2000,a) menar att trakasserier gentemot feminina pojkar ofta bottnar i utövarens 
behov att markera den dominerande, "rätta" könsidentiteten.(s 18) Även Connell (1996) har 
beskrivit den underordnade maskulinitetens utsatthet gentemot män som konstituerat en sk he-
gemonisk maskulinitet. 
332 Davies (1989). 
333 kap. 5. 
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sina lekar och aktiviteter. Här finns gräsmattor, träddunge med koja, boll
planer för fotboll, basket eller lek med innebandyklubbor förutom de 
yngsta barnens klätterställningar och gungor. 

Elevinteraktioner 

Under raster framträder det könsuppdelade samvaromönstret tydligare än 
under lektioner. Pojkarna håller framför allt till på bollplanerna och kring 
kojan medan flickorna står längs husväggarna eller befinner sig på gräs
mattan i smågrupper. Även om det dominerande intrycket är att pojkar och 
flickor är uppdelade så förekommer könsöverskridande samspel framför 
allt utomhus i åldersblandad lek där även skolans yngsta barn deltar i ta
fattlekar av olika slag. 

Analys av pojkar - pojkar situationer 

Lagsport, främst fotboll, ishockey och innebandy uppskattas mer eller 
mindre av alla pojkar och detta sportintresse exponeras tydligt under ras
terna. Pojkarna är i allmänhet tillsammans med äldre åk 6-pojkar på skol
gårdens asfalt- eller fotbollsplaner där de för det mesta spelar någon form 
av bollspel. Följande exempel visar dagligen förekommande aktiviteter. 

Situation 1. 

Det är lunchrast och skolans elever befinner sig ute på skolgården. 
Två Akademiker pojkar(m,m), tre Machokillar(m,m,a), två Rättskaffenspojkar(m,a) 
från åk 5 samt pojkar från åk 6 spelar fotboll på skolans plan. Några pojkar från de 
lägre skolklasserna tittar på. På basketplanen intill skolhuset tränar tre andra pojkar 
(Rättskaffens/a och Ken/m,m) samt några pojkar från åk 4 kast. De springer i tur 
och ordning till korgen och försöker kasta bollen i farten. 
Lite senare börjar samma pojkar spela med innebandyklubbor på asfalten. De 
dribblar mot varandra utan att ha någon målbur framme. 

Sportutövandet förfaller viktigt i pojkarnas identitetsskapande om man ser 
till den tid och den frekvens med vilken olika sporter utövas. De flesta, dvs 
alla utom Mjukispojken, sportar på frititiden och är mer eller mindre enga
gerade i olika idrottsklubbars verksamhet för pojkar. Den Sportdiskurs de 
då blir delaktiga i torde stärka identifieringen med andra pojkar och också 
bekräfta den egna fysiska kompetensen. Eftersom Tyras och klassens 
diskurs bygger på idrottsligt tänkande så blir pojkarnas (liksom flickornas) 
sportintressen föremål för samtal även i skolan och därigenom ytterligare 
stimulerade och bekräftade. Förutom nämnda lagsporter utövas även indi
viduella sporter som golf (Akademiker/m, Ken/m,m), tennis (Akademi
ker/m,m, Kenpojkar/m,m), pingis (Rättskaffens/a,m, Ken/m) och simning 
(Rättskaffens/a,a,) parallellt. 334 

334 Flera forskare betonar idrottens betydelse för pojkars könskonstruktioner. Upplevelsen av 
den egna kroppens kraft och prestationsförmåga anses utgöra en viktig komponent i den masku-
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Två Machokillar(m,a) och Jokern(m) ägnar sig dessutom åt gymnastik och 
är aktivt tävlande i den grenen. Dessa tre visar gärna upp sina färdigheter 
för alla under skoltid vilket vanligen sker utomhus på gräsmattan men även 
i korridorer inomhus. 

Vid rastens slut hjular en av Machokillarna(m) på gräsmattan inte långt från tre åk 6 
flickor och pojkar från den egna klassen. 

Pojkarna anses av flera klasskamrater vilja imponera för att få uppmärk
samhet isynnerhet från en flicktrio i åk 6. Två Rättskaffenspojkar(m,m) be
rättar: 

Rl: dom gilla att va med dom tjejerna —dom (Machokillar/m,m,a, Jokern/m) träna 
mycke ..o det dom lär sig., visa dom alltid upp här..dom gungar..o hjular med hän
derna. . .dom tycker att det är kul och tjejerna skrattar åt dom ibland 

U: Tycker ni att det är kul? 

R2: Ibland kan det ju va kuL.men inte för mycke. 

Det är troligt att pojkarnas uppvisning handlar om att "briljera" inför de tre 
flickorna (Barbies) för att få bekräftelse på den heterosexuella subjektspo-
sitioneringen, i synnerhet som pojkarna är jämförelsevis späda till växten 
och därför kan vilja bevisa sin kompetens och styrka inför publik.335 

En viss hierarki finns bland pojkarna där framgång i idrott tycks vara en 
betydelsefull faktor även om egenskaper som, "snäll och bra kompis" också 
värderas336. Machokillarna(m,m,a), Jokern(m) och två Akademiker poj
kåren,m) är i det avseendet populära. Skicklighet på andra områden ger 
även status. Bl a uppskattas två musikintresserade men vanligtvis tillbaka
dragna Rättskaffenspojkar(m,m). De är duktiga musiker och uppträder och 
spelar alltifrån klassisk musik till hårdrock vid bl a klassens och skolans 
festligheter. Dessutom har framför allt ene Akademikerpojken(m) en stark 
ställning genom sitt intellektuellt säkra agerande i klassen vilket bl a lett till 
förtroendeuppdrag. 
Datorer är ett annat gemensamt intresse. Under raster återfinns ofta pojkar 
från de olika klasserna vid skolans datorer. 

Situation 2. 

I mellanstadiets datorrum 
Två datorer står bredvid varandra på en långbänk. Vid den ena datorn sitter två 
Rättskaffenspojkar(m,a) och söker sportfirmors utbud av varor. De hittar en websi-

lina identifieringen och detta förstärks i de manliga idrottsgrupper där idrott utövas, (Connell, 
1995). Även Renold (1999), Fundberg (1999), Larsson (2001). Lagidrott föredras också enligt 
svenska studier av yngre pojkar även om andra grenar också är vanliga. Fagrell (2000). 
335 Renold (1999) har bl a utrett unga pojkars könskonstruktioner och fann att två vägar till do
minant heterosexuell maskulinitet var vanliga. Dels via idrott dels via flickvänner men oftast 
krävdes båda. 
336 Se t ex lektion 2 ovan. 
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da med idrottsprylar och pojkarna tillsammans med 3-4 andra Macho(m) och Rätts-
kaffenspojkar(a,a) samt elever från åk 6 går igenom sidorna och kommenterar om 
det är intressanta saker eller inte. 

Vid datorn bredvid sitter en Machokille(a). Bakom honom på stolsryggen hänger en 
klunga kamrater (en Machokille/m samt några pojkar och tre flickor från åk 6). 
Flickorna är bästisar, trendiga i klädstil, frisyrer och med visat intresse för pojkar. 
Ene Machokillen/a har lyckats hitta en web-sida med porr och sex och alla läser 
fnittrande. Könsord och kraftuttryck falls av såväl pojkarna som flickorna. En Aka-
demikerpojke(m) och ett par Rättskaffenspojkar(m,m) går in i rummet, tittar på 
skärmen och svänger om ut igen. I korridoren står flickor grupperade, åk 6 för sig 
och några 4:or och 5:or tillsammans. Mjukispojken(a) kommer fram till observatö
ren och berättar vad han fatt veta och sett inne i datorrummet, bl a att en av Macho-
killarna har en kondom i fickan. Flickorna kommer ut från datorrummet, skrattande. 
Den ena börjar att kamma kamratens hår. De försvinner in i ett tomt klassrum. 

Lite senare 
Mjukispojken skriker gällt och ihållande i korridoren. En av Machokillarna(m) har 
retat honom för att han har cerat på läpparna och sagt att det borde han istället an
vända på mer intima kroppsdelar. Assistenten kommer och skiljer pojkarna åt, lyss
nar på Mjukisen och lugnar ner honom. 

Datorerna används på olika sätt. Flera av klassens pojkar nyttjar dem utan
för lektionstid för att kontrollera idrottsresultat och som ovan för att inven
tera sportprylar men lika ofta förekommer att de letar web.sidor med sko
lors kontaktannonser med brevvänsadresser, bl a till flickor. Pojkarnas 
intresse för flickvänner är emellertid olika starkt. Flera av Rättskaffenspoj-
karna och i viss mån även Akademikerna menar att det är roligare att utöva 
fritidsintressen som t ex sport eller musik tillsammans med pojkvänner än 
att vara med flickor medan andra pojkar i klassen demonstrerar sina hetero
sexuella intressen tydligt. Det framkommer i situation 2 men också under 
intervjuer där Machokillarna (m,m,a), Jokern(m) och även ett par Ken-
pojkar(m,m) ger uttyck för att de har flickvänner eller skulle vilja ha. Poj
karna har dock olika syn på flickorna. Machokillarna(m,a) prioriterar flick
or som följer Barbiediskursen. Den ene säger, "Dom ska vara snygga och 
sexiga ..och snäll för det mesta" medan en av Kenpojkarna(m) tycks före
dra Sporttjejs typen och menar att helst skall flickorna vara "snälla 
och..som är kul o va me i sport o så". Hans inställning antyder också att 
han i sin subjektspositionering rör sig mer mot en Rättskaffens- än en hete
rosexuell Kendiskurs, sannolikt influerad av den diskursiva praktik läraren 
iscensätter. 

I scenen ovan (nr 2) trakasseras Mjukispojken i samband med den hetero
sexuellt laddade situationen. Det rör sig sannolikt om att Machokillen(m) 
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åter igen vill markera sin könskategori och avgränsa sig gentemot denne 
pojke som han underordnar sig själv.337 

Eleverna har tillgång till datorer inte bara i det för alla gemensamma dator
rummet utan även i respektive klassrum. Åk 5:s flickor är lika erfarna och 
skickliga som pojkarna att använda datorer i skolarbetet och även de tycker 
att det är roligt att nyttja maskinerna för att söka vänner på nätet och uppe
hålla de kontakter som redan är etablerade. Trots detta så är det pojkarna 
som ockuperar datorerna mesta tiden. Flickorna finns ofta omkring pojkar
na, kommenterar deras sökresultat och ger tips på nya sökningar eller for
muleringar på svarsbrev men det är sällan de själva sitter ner och "chattar". 
Ett par Moderliga flickor(a,a) förklarar detta med att " killarna är så ivri
ga", " dom gillar det där..det gör mig ingenting (att hon inte får söka)".338 

Utifrån sådana uttalanden, bestyrkt av iakttagelser, framgår att flickorna 
självmant släpper fram pojkarna, bekräftar deras intresse och låter dem ta 
plats på detta område. 
Även utomhus framkommer att pojkarnas intressen ges företräde när det 
gäller tillgång till bollplanerna. Drygt hälften av flickorna i denna klass är 
aktiva basketspelare på fritiden och mycket roade av lagspel överhuvud 
taget men likafullt återfinns de sällan spelande själva eller tillsammans med 
pojkar på skolgården. 

Analys av flickor - flickor situationer 

Sport i någon form, t ex basket, fotboll, innebandy, gymnastik, ridning, 
simning hör till flickornas fritidsintressen och alla tycks på något sätt in
volverade i någon idrottslig verksamhet. Att gå på bio, på disco eller på 
sta'n är också uppskattade nöjen och under skoltid tycker flickorna om att 
gå omkring och prata med varandra. 
Sporttjejerna(a,a,a,a), Feministerna(a,m) och Akadmikern(m) följer Sport-
tjejsdiskursen under fritiden. De uppskattar att delta i lagsporter och ser 
sina prestationer på detta område i klass med pojkarnas. De upplever sig 
således inte som speciellt fysiskt veka eller underlägsna pojkar i skicklighet 
vilket också flera pojkar (Rättskaffens/m,m,a,a, Akademiker/m,m) erkän
ner.339 Machokillar(m,m,a) och Jokern(m) delar dock inte den uppfattning
en utan menar att flickorna är sämre i bl a innebandy och fotboll. 

337 Renold (2000,a) som observerat liknande beteende bland unga engelska pojkar menar att det 
är en strategi för avgränsa sig mot den "Andre" som representerar en underordnad maskulinitet, 
(s 17) 
338 Samtal med ett par flickor i datorhörnan. 
339 Davies (1993). Flickorna i Davies och Banks undersökning gav uttryck för liknande åsikter 
på samma gång som de också framhöll att det finns flickor som vill vara mer traditionellt femi
nina och ställa sig utanför ansträngande sporter.(s 126 f.) Däremot fann Fagrell (2000) som stu
derat 7-8 åriga svenska flickors val av sportaktiviteter, att de sorterade bort lagsporter och före
drog individuella grenar, främst ridning och konståkning, s 136 ff. 
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Att åk 5-flickorna genomgående är så positiva till sport kan nog sättas i 
samband med att Sportdiskursen far stort genomslag i klassen och att Tyra 
på olika sätt uppmuntrar intresset samtidigt som hon själv är en förebild 
vad gäller att ta initiativ till och utöva idrottslig aktivitet. Bl a leder hon 
skolans flickgymnastik där t ex dans, lagsporter, konditionsträning inomhus 
och i terräng samt självförsvar tränas. 
Flickornas sportintressen syns som nämnts inte så ofta på skolgården. I 
stället är situationen nedan mer representativ. 

Situation 3. 

På skolgården 
Två Feminister(m,a), en Akademiker(m) och en Sporttjej(a) står invid husväggen 
och pratar. De försvinner efter ett tag runt huset och ses promenera i riktning mot 
gymnastikhuset. På gräsmattan intill kojan finns resten av klassens flickor och ett 
antal yngre flickor från åk 1 - 4 och förskoleklassen. Ena Sporttjejen står lite vid si
dan om med några åk 4 flickor vid en pelare. Hon lösgör sig från gruppen, går till 
två åk 6 flickor, säger något, går vidare till en av de Moderliga flickorna(a,a) som 
tittar på när yngre barn leker ta fatt med ett antal pojkar från klassen. 

Scenen speglar ett vanligt samvaromönster bland flickorna, ibland med 
andra sammansättningar av kamrater i de olika grupperna. Flickorna står 
eller går mest omkring och pratar, speciellt flickorna i åk 5 och 6. Det hän
der dock att Sporttjejerna deltar i jaga-lekarna med de yngre barnen och 
tillsammans med de Moderliga hjälper de småflickorna i gungorna. Bilden 
är dock att dessa på fritiden så sportiga flickor beter sig "makligt" och still
samt i skolan som om en ny flickdiskurs uppträder med ett innehåll baserat 
på samtal och funderingar gällande vardagen och livet. På observatörens 
fråga till några flickor vad de pratar om när de går runt på rasterna blev 
svaret: "Om allt möjligt..vad vi ska göra..om skolan., om kompisar, ja... 
allt möjligt Det är troligt att svaret inte ger hela sanningen men det kan 
också reflektera det faktum, att flickorna håller på att bli vuxna och att nya 
intressen som behöver ventileras är under utveckling. Andra förklaringar 
kan ha samband med att pojkarna ockuperar bollplanerna och att flickorna 
inte ser det som särskilt angeläget att hävda sin rätt att också nyttja dessa, 
speciellt som de inte inbjuds till pojkarnas spel. 

Några flickor är bästisar, mest på fritiden, men på skolan umgås i stort sett 
alla med varandra. Någon direkt makthierarki kan inte skönjas förutom att 
ena Sporttjejen(a) inte heller under raster har någon stark position, inte ens 
bland övriga klassers flickor. 
Hon är inte utesluten ur gemenskapen men saknar en fast vän vilket flick
orna motiverar med att hon "hon ljuger ", "knuffas " och "bråkar ". Efter
som denna flicka byter positioner på ett enligt kamraterna "oberäkneligt " 
sätt mellan Sporttjejs (vanligast) - till Macho- och ibland även till Rättskaf-
fensdiskurser så bedöms hon som "konstig", "det går inte att lita på hen-
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ne". 340 Flickorna försöker med Tyras hjälp innesluta henne i klassens 
team-work modell men de har ännu inte lyckats till fullo. Sporttjejen(a) i 
sin tur söker bekräftelse på sin av och till positionering i Machodiskursen 
hos en speciell Machokille(a), möjligen för att på det sättet höja sin sociala 
status, men hon lyckas inte få någon bestående kontakt.341 

De tre flickorna i åk 6 är populära bland pojkarna och har även en stark 
ställning bland yngre flickor. Flickorna i fråga intar oftast Barbiepositioner 
men under Tyras gymnastik- och no-lektioner skiftar de och följer såväl 
Sporttjejs- som Akademikerdiskurser. Eftersom de är duktiga i dans och 
aerobics har de fått förtroendet att leda sådana inslag i den åldersblandade 
flickgymnastiken vilket blivit mycket populärt i flickgruppen speciellt som 
de instruerar på ett pedagogiskt och vänligt sätt - något som sannolikt bi
dragit till deras starka ställning i flickgruppen. 
Flickornas modemedvetna stil anses dock av många flickor i åk 5 som 
"oskönt" och deras visade heterosexuella intresse som "löjligt". Nästan 
alla flickor (i mindre grad den ena Moderliga/a) i åk 5 förespråkar den na
turliga och sportiga stilen. Vid intervjuer med flickorna framkommer att de 
vill vara skönt klädda och efter egna idéer, t ex "jag vill ha det jag själv 
tycker är skönt" (Feminist 1/a) eller "jag tycker att man ska ha va som 
helst., bara man ä juste., alltså man behöver inte direkt överdriva, så här., 
å gå klädd i mysbyxer å världens t-shirt ...man väljer ju det som är någor
lunda inne" (Feminist 2/m). 
Det mode som uppenbart är "inne" i denna åk 5 klass är jeans och sportklä
der där de idrottsaktiva ofta bär jackor med den egna idrottsklubbens logo 
på ryggen. Inga flickor följer aktuella mode- och kroppsdiskurser på med
vetet sätt eller intar Barbiepositioner, inte ens tillfälligtvis under skoltid. 

Analys av flickor - pojkar situationer 

De samaktiviteter som förekommer mellan flickor och pojkar gäller för det 
mesta med yngre elever. Vanligtvis är det Mjukis(a)- och Rättskaffenspoj-
kar(m,m,a), tre Sporttjejer(a,a,a) och ena Moderliga flickan(a) som leker 
med elever från de lägre årskurserna i tafattlekar. 

Situation 4. 

Vid kojan och träddungen mellan skolhusen leker pojkar och flickor tillsammans. 
Här finns två Rättskaffenspojkar(m,m), Mjukispojken(a), Sporttjejer(a,a,a) samt ett 

340 Omdömen fällda vid en tjejsnackstimme under Tyras ledning. Flickornas uppfattning om 
Sport tjejens irrationella beteende kan förstås mot bakgrund av Davies förklaring att individen 
strävar efter att vara enhetlig eftersom detta förväntas av henne enligt den humanistiska diskur
sen som bygger på denna föreställning och som genomsyrar det västerländska tänkandet. 
(Davies, 2000). Sport tjejen är ju minst av allt enhetlig i sitt sätt att vara. Se även lektion 1. 
341 Thorne (1993) skriver bla om att romantiska relationer till pojkar kan höja flickors anseende, 
(s 155) 
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antal pojkar och flickor från åk 0 till 4. De leker tafatt. Några pojkar klättrar i träden 
och på kojan, bl a en av Machokillarna(m). 

Leken är organiserad så att flickor och pojkar jagar varandra omväxlande 
och på samma sätt som i förskoleklassens lekar, sker i de flesta fall en upp
delning med enkönade lag mot varandra. Könssegregation förekommer så
ledes även i denna samlek över åldersgränserna. 
Vid enstaka tillfallen händer att några Sporttjejer och Feminister tillsam
mans med Rättskaffens- och Akademiker pojkar i åk 5 dribblar med inne
bandyklubbor mot ett mål, utan att det rör sig om någon egentlig match. 
Det händer att flickor deltar i lagmatcher med pojkarna i klassen men de 
tycker ofta att de blir orättvist behandlade av dem eftersom vissa pojkar 
inte ger dem passningar speciellt om det finns andra pojkar att skjuta till. 

Fl : När man spelar ..typ bandy då får man aldrig någon pass eller nånting. 

F2: Typ fem killar och en tjej, då får tjejerna passningar men om det är två tjejer 
och fem killar då är det killarna som passar till varann. 

Flickorna menar också att pojkarna har svårt att acceptera att flickorna är 
duktiga i t ex fotboll. 

Fl: Dom ä alltid så värst- man blir irriterad på dom... alltså en del av dom. Om 
tjejer är duktiga i fotboll, då är dom duktiga också. Om dom (pojkarna) förlorar i 
fotboll då blir dom helt (mimar, härmar pojkar). Men Herre Gud, då tror dom vi 
fuskat. 

Två Rättskaffenspojkar motiverar sitt avståndstagande med 

Rl: Det bruka va så här att dom ä duktiga på en sak o killen på en sak o så när vi 
sporta då hänger inte dom med...när det är vi som spela...det ä därför dom inte 
tyck att vi passa så mycke, för att dom inte häng me 

R2: Ja vi haja sporten bättre än dom- vi ha gjort de (sportat) mer än dom- men det 
är ju bara å träna. 

Dessa pojkar påtalar skillnader i skicklighet bl a beroende på flickors brist 
på träning men de är öppna för möjligheter att inkludera flickor i sina spel. 
Alla pojkar resonerar dock inte så utan betraktar flickor som enbart under
måliga i lagsport. 

En Machokille(m) säger: du ä för dålig....du ä för löjlig. Dom få inga passningar 
för dom ä för dåliga. 

Genom förlöjliganden exkluderas flickor från den traditionella manliga lag
sporten med dess inslag av Machodiskurs. För Machokillarna framstår det 
som att traditionell lagidrott tillhör en diskursiv praktik som är vikt för poj
kar och att det flickor gör inte är speciellt eftersträvansvärt. Det verkar ock
så som Machokillarna använder dessa idrottsgrenar som könsmarkörer och 
att de införlivar dess utövande med sin egen maskulinitet. Rättskaf
fens-, Akademiker- och Kenpojkarna tycks däremot ha en mer flexibel syn 
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på kön och idrott och ser mer till den enskilda individens möjligheter att 
utveckla kompetens än till traditionella föreställningar om vad som är 
passande för respektive kön.342 

Bland flickorna finns några (Akademiker, Feminister) som förklarar att de 
inte bryr sig så mycket om vissa pojkars översittarattityd. De tycker att de 
har roligt ändå tillsammans med väninnor eller mer jämlika pojkar och 
känner sig inte beroende av pojkarnas välvilja även om samvaron uppskat
tas: "v/ ha ju kul när vi ä tillsammans..dom ä roliga (pojkar) men det är kul 
med tjejer också...vi gå å prata, går på sta'n, lyssna på musik" (Femi-
nist/m). Feministen utgår i denna fråga från sin egen diskurs men anammar 
även Rättskaffensdiskursens föreställningar. 

I samspelet mellan flickor och pojkar förekommer även trakasserier. En 
Machokille(a) berättar:"Z)e^ är en massa tjejer här... i 6:an... som kallar 
mig bög hela tiden .../då säger jag hora till domKenpojken(m) och Jo-
kern(m) menar dock att trakasserier mest förekommer bland de äldsta ele
verna och att "/ 5:an ä de inte så mycke"- en åsikt som delas av de flesta 
flickor i klassen. De sexistiska utfallen pågår mellan flickor och pojkar som 
befinner sig i den heterosexuella hierarkin och tycks vara ett spel som mer 
markerar intresse än aversion. Vokabulären är lika grov från flickornas sida 
och kan tyda på att orden idag har urholkats sin ursprungliga betydelse.343 

Flickorna tycker emellertid att det är svårt att ha samma relationer till poj
kar som de brukade ha i årskurs 4. Under ett samtal med Feminister, Aka
demikerflickan och några Sporttjejer yttras bl a följande: 

F 1: förr då va vi som en grupp..då bruka vi va i biblioteket o där va killar, o dom 
gick det att prata med 

F 2: ja, man får inte va med killar.. .då tror dom att man måste va kär i dom 

S: jaa, det behöver man inte. 

Flickornas åsikter anknyter väl till liknande samtal med flickor i jämförbar 
ålder som Davies refererar.344 Förklaringen till sådana reaktioner ligger, 
enligt henne, i att flickor och pojkar konstruerar heterosexualitet genom att 
skilja på på sig själv och det motsatta könet och speciellt för flickor är detta 

342 Fagrell (2000). Intressant jämförelse i detta sammanhang är Fagrells resultat som visar att 7-
8 åringar bär på traditionellt könsbundna föreställningar om vad slags idrott det andra könet vill 
eller inte vill ägna sig åt. Dessa genusinfiltrerade föreställningar stämmer dock inte med vad de 
faktiskt väljer i den konkreta världen. Barn tror således att det motsatta könet väljer idrotter mer 
genusifierat än vad som görs. s 140. 
343 Jämför Lundgren (1999). 
344 Davies (1993) beskriver en grupp flickor som önskade vara aktiva tillsammans med jämnåri
ga pojkar och upplevde att deras initiativ missförstods och tolkades som en sexuell invit. Davies 
ger också som exempel att pojkar kan knycka en penna från en flickas bänk utan att det missför
stås medan om en flicka tar en pojkes penna kan det beläggas med heterosexuell betydelse, s 
123. 
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avskiljande viktigt. Pojkar är däremot inte lika känslig för denna gränssätt
ning. Beträffande ovan citerade flickors reaktion så tyder den på att de vill 
hålla på den kamratliga relationen och distansen till pojkarna, något som 
dessa i sin tur misstolkar. Hellre än att utsätta sig för pojkarnas Macho-
diskurs och ompositionera sig till Barbieflickor så avstår flickorna från 
närmare kontakter med pojkarna. 

Som tidigare beskrivits har Mjukispojken varit utsatt då han inte kan leva 
upp till Machodiskursen och han drabbas även av retande med heterosexu
ella anspelningar. Bl a kopplas han ihop med en mycket attraktiv äldre 
Barbieflicka som potentiell flickvän, en relation och Machopositionering 
som han själv också exkluderar sig från. Angreppen som går ut på förlöjli-
ganden torde röra sig om ett sätt att upprätthålla de sexuella hierarkierna.345 

Avslutningsvis ges exempel på en situation som vittnar om det positiva 
samspel som också finns mellan pojkar och flickor. 

Situation 5 

Vid detta tillfälle hade ungdomarna sökt brevvänner på kommunens skolnät och 
Rättskaffenspojken(a) har fatt svar från en flicka som gärna ville brevväxla med 
honom. Pojken visar att han är glad och börjar skriva svar och berätta vem han är, 
men har svårt för att formulera sig. I detta läge hjälper sex flickor och pojkar ho
nom att skriva, de står i en tät ring runt honom och dikterar den ena positiva egen
skapen efter den andra. Pojken protesterar ibland mot berömmet och skriver inte 
allt kamraterna säger men det slutliga resultatet är alla eniga om. 
Tyra får ta del av händelsen som hon sedan omnämner i klassen som ett utmärkt 
exempel på hur man kan hjälpa och uppmuntra varandra och samtidigt ha roligt. 

För pojken bidrog sannolikt denna händelse till att den tillbakadragna posi
tion som han själv intagit och även tilldelats av framför allt Machokillarna 
förändrades. Han byter i och för sig inte diskurs men framträder fortsätt
ningsvis med tydligare personlig profil och träder fram i klassoffentligheten 
på ett mer aktivt sätt. De förlösande omständigheterna tycks ha varit att han 
dels fick bekräftelse från en mindre grupp kamrater på att han var uppskat
tad i den nya klassen och dels fick lärarens stöd i ett kollektivt samman
hang. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner under lärarfri skoltid 

Trots att flickor och pojkar i denna klass delar intresset för sport i olika 
former så förekommer få samaktiviteter under raster eller annan lärarfri tid. 
De umgås var för sig utan att för den skull vara särskilt antagonistiska. Sna
rare kan ett visst intresse skönjas mellan vissa pojkar och flickor och upp

345 Renold (2000,a) fann i sin studie att såväl flickor som pojkar använde sådana strategier, s 19 
f. Connolly (1998) iakttog samma typ av beteende hos primary school flickor som inte ville leka 
"pussa-lekar" med asiatiska pojkar eftersom dessa ansågs alltför feminina. 
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skattande kommentarer om varandras personligheter är inte ovanliga. Inter-
aktioner över könsgränser förekommer egentligen bara vid samlek med 
yngre elever. Istället för att konkurrera med pojkarna på delade intresseom
råden väljer flickorna att gå omkring i smågrupper och prata, vilket inte ses 
som någon uppoffring utan snarare som något trevligt. 
Någon egentlig hierarki mellan flickorna kan inte urskiljas men en Sport-
flicka^) innehar, då och då en marginaliserad position som följd av att hon 
inte vill inordna sig i flickkamraternas Rättskaffenstänkande. Istället söker 
hon alternativa positioner inom Macho- respektive Barbiediskurserna i in-
teraktioner med pojkar. Utöver nämnda Sporttjej framträder inte positions
byten särskilt ofta bland klassens flickor, annat än att de oberoende av sina 
vana positioneringar, tycks förenas i en promenad-samtals praktik som 
möjligen är förankrad i en diskurs som befinner sig under utveckling. 
Rangordningen bland pojkarna är tydligare än bland flickorna men ändå 
inte lika framträdande som i studiens övriga regimer. Pojkar som är aktiva 
och duktiga i idrott har en stark ställning där vissa (Machokillar, Jokrar) 
förstärker sin position via maktutövande gentemot flickor, utanför den egna 
klassen, och mot en Mjukispojke vars maskulina beteende avviker från an
griparnas diskurs. Pojkarna delar i allmänhet en Macho-sportdiskurs under 
raster och Kenpojkarna repeterar flitigt sin vana positionering i interaktion 
med Barbieflickor i årskurs 6. 
Mot bakgrund av könens ojämlika nyttjande av bl a bollplaner och att tra
kasserier förekommer från vissa pojkar framträder en könshierarki där poj
kar i viss mån bestämmer villkoren för samvaron. Maktfördelningen är 
ändå inte självklar utan ett antal starka flickor (Feminister/m,a, Akademi
ker/m) menar att de kan hävda sina intressen om det krävs och de känner 
sig fria att vara som de själva vill. Heterosexuella värderingar upplevs dock 
hindrande för flickorna för att kunna agera på frigjort och jämställt sätt till
sammans med pojkar. 

Jämförande analys av positioneringar och könskonstruktioner 
i lärarledda och lärarfria skolsituationer 

Könskategoriarbetet (category maintenance work) framträder i skoldagens 
skilda situationer. Under lektionstid blir det synligt i elevernas spontana 
könshomogena grupperingar som äger rum trots att Tyra stimulerar elever
na mot samverkan över könsgränserna. Dock - fastän pojkar helst placerar 
sig intill varandra uppskattar de samarbete med flickor eftersom de menar 
att flickornas diskursiva praktik underlättar deras egna positioneringar som 
Akademiker isynnerhet som flickor upplevs bidra med arbetsro. Isärhåll
ningen demonstreras följaktligen inte särskilt starkt, i varje fall inte från 
Rättskaffens(a,a,a,m,m)-, Akademiker(m,m) pojkar och Mjukisen(a). 
Flickorna däremot är mer splittrade i sin inställning till samarbete eftersom 
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de anser sig bli störda av pojkarna. Deras motstånd går i sådana fall för det 
mesta ut på att ignorera pojkarna eller säga ifrån på skärpen. Intressant är, 
att det är de självsäkra och intellektuellt starka flickorna (Feminister/m,a 
och Akademiker/m) som föredrar samarbete/undervisning. De tycks bli 
stimulerade av den diskursiva variation som då blir aktuell där speciellt den 
intellektuella mångfalden och de skämtsamheter som utvecklas i könshete
rogena grupper uppskattas. Även Akademikerpojkar(m,m) värderar sådana 
kvaliteter i samvaron. 
Isärhållningen avspeglar sig också i flickornas och pojkarnas olika intres
seinriktning vilket medför en könsuppdelning i skilda aktiviteter under lek
tioner och raster. Majoriteten flickor och pojkar är sportintresserade men på 
detta område uppehålls ändå en segregering, framför allt av pojkarna som 
menar att flickorna inte är kompetenta nog för lagspel tillsammans med 
dem. Kanhända är det så att inställningen till lagsport, som det gäller i detta 
fall, är så starkt förknippad med maskulinitet att medverkan av flickor ses 
som ett revirhot och därför aktiverar "category maintenance" reaktioner. 
Dualismen yttrar sig också för flickornas del, i en orientering mot samar
bete och att utveckla vänskapsband i väninnegrupper. Pojkarna å sin sida 
inriktar sig i mer mot individuella prestationer framför allt intellektuellt, i 
en del fall med inriktning mot datorer och musik i olika kombinationer. 
Inom flickgruppen finns få tecken på hierarki men några, huvudsakligen 
medelklass flickor (Feminister och Akademiker), förefaller med sitt mer 
självsäkra agerande och stödjande samarbete med flickkamrater ha en star
kare ställning under lektioner men under raster innehar de knappast någon 
särställning. Däremot finns en tämligen nyinflyttad Sporttjej(a) som ibland 
lämnas utanför flickgemenskapen eftersom hon bryter mot kamraternas 
Rättskaffensidéer. Distansen till flickan tenderar dock att minska sedan hon 
med Tyras och flickornas hjälp gjorts aktivt delaktig i klassens gemen
samma diskurser. Flickans benägenhet att positionera sig som aggressiv 
Macho-tjej har således minskat. 

Bland pojkarna finns en tydligare inom-könsordning där Machokillar och 
Jokrar mer regelbundet demonstrerar sin maktställning gentemot Mjukisen 
vars subjektivitet tycks provocera dem.346 De betonar också sin maskulini
tet gentemot övriga pojkkamrater med grov vokabulär och fysiskt bullrigt 
beteende men möter inte alltid gensvar eftersom Rättskaffensdiskursen är 
väl förankrad i klassens diskursiva praktik och omfattas inte minst av övri
ga pojkar. Under lektionstid tycks Akademikerpojkar framträda i en paral
lell maktposition i kraft av argumentationsförmåga och kompetens i klass-
offentligheten men pojkarnas ställning torde också få näring av idrottsliga 
kvalifikationer. Detta gäller i viss mån också några duktiga musikpojkar. 

346 Cornell (1996). 
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Eleverna byter positioner dagligen under såväl lärarledd tid som raster och 
det verkar som om de individuella positionsbytena är mer frekventa under 
lektionstid - kanske beroende på att de då är lättare att iaktta. Under lektio
ner inordnar sig de flesta elever med mer eller mindre möda i Akademiker
diskursen. Flickorna hjälper varandra vid behov och pojkarna stöttas främst 
av lärare. Att ompositionering försigår även till mer olika diskurser visar en 
Machokille i en skriftlig arbetsuppgift där han ger uttryck för önskningar 
som uppenbart utvecklats från Rättskaffens- och Mjukispojkediskurser. 
I Tyras helklassundervisning skapas möjligheter för varje elev att framträda 
i rampljuset som aktivt handlande personer, där alternativa positioneringar 
ofta bekräftas och uppmuntras.347 På det sättet finns tillfallen för elever att 
exponera sina egna men också att ta del av andras multipla subjektiviteter 
vilket i sin tur torde öppna för möjligheter att tillåta varandra varierade sätt 
att vara som person.348 

Sannolikt finns också ett samband mellan Tyras medvetna utspel och de 
positionsbyten som en trio Barbieflickor i åk 6 gör under de årskursblanda-
de ämneslektionerna. Dessa Barbies byter nämligen position under Tyras 
ledning och agerar då, i likhet med åk 5:s flickor, i enlighet med Sport- och 
Akademikerdiskurser på ett sätt som ger positiv bekräftelse av kamrater 
och Tyra. Även när det gäller ett par Kenpojkars ompositionering till 
Rättskaffenspojkar i interaktioner med klasskamrater torde klasslärarens 
diskurser haft betydelse. Tillsammans med andra elever/flickor iscensätter 
de däremot sin vanliga elevtyp på karaktäristiskt sätt. 
Mindre arbetsgrupper, tom enskilt arbete, tycks kunna bidra till positions
byten i riktning mot den Moderliga-, Akademiker- eller Rättskaffensposi-
tioneringar. Likaså verkar skolämnet i kombination med lärares didaktik ha 
betydelse. Det blev tydligt när några ämneslärare appellerade speciellt till 
pojkar genom att anknyta sin undervisning till Machodiskursen för att göra 
feminint laddade ämnen populära bland dem. Strategin utlöste pojkars po-
sitionsförflyttningar inte bara till Akademiker- utan även till Macho- och 
Jokerdiskurserna. Den medförde även att könssegregeringen i elevgruppen 
ökade. 

Sammanfattningsvis tyder elevernas könskonstruktioner och positionsbyten 
i denna skolkontext på, att en medveten och konsekvent agerande klasslära
re förmår påverka elevers positioneringar i linje med de egna diskurserna. 
Effekterna återspeglas även under lärarfria situationer. 
Ungdomarna i denna klass kommer i lika stor utsträckning från arbetar-
som medelklasshem. Någon avgörande inverkan på flickornas och pojkar
nas sätt att positionera sig tycks inte den socioekonomiska tillhörigheten ha 
eftersom elever med olika hembakgrund återfinns på de flesta positioner. 

347 Se t ex lektion 2. 
348 Davies (1990). 
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Vissa socialt enhetliga positioneringar kan dock urskiljas, nämligen att alla 
Akademiker elever och Ken-pojkar har medelklassbakgrund och flickor på 
Sporttjejs- och Moderliga positioner kommer från arbetarhem. Tidigare 
forskning349 har visat att inflytande av hemmiljöns utbildningskapital re
spektive fostransideologi kan ha betydelse i detta sammanhang. 

349 Amman & Jönsson (1987), Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). 
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Kapitel 8. Könskonstruktioner och subjektspositioneringar i 
etniskt heterogena skolklasser 

I det följande analyseras lärares, flickors och pojkars interaktioner i en 
grundskola med etniskt blandade skolklasser. Eleverna på de yngsta ålders
stadierna (6-8 år) är organiserade i tre åldersheterogena klasser. Två av des
sa, Humlan respektive Myran ingår i denna undersökning. Dessutom ingår 
en åk 5 respektive en åk 6 klass. 

Söderskolan, Humlanklassen 

Eleverna i Humlanklassen är åldersintegrerade och alla följer i stort sett 
samma veckoschema. I ämnena svenska och matematik är dock 6-åringarna 
respektive 7-8 åringarna vissa timmar var för sig. Samlingen, som har sitt 
ursprung i förskolans verksamhet, finns med som dagligt inslag i båda klas
serna men däremot har den s.k fria leken inte givits något utrymme på 
schemat utan eleverna har raster enligt samma ordning som äldre årskurser. 
På Humlan arbetar Gun, förskollärare, med huvudsakligt ansvar för 6-
åringarna samt Hanna, klasslärare, med ansvar för 7-8 åringarna. Dessutom 
möter eleverna lärare från andra klasser som följd av det arbetslagssystem 
som tillämpas.350 En manlig lärarstuderande praktiserar tidvis på Humlan. 
I denna klass med 25 elever (12 flickor, 13 pojkar) har nio elever (4 flickor, 
5 pojkar) annan etnisk bakgrund än svensk, i ett par fall kommer de från 
biandfamiljer.351 Invandrareleverna är födda i Sverige eller har kommit un
der första levnadsåren och samtliga talar flytande svenska. 
De könsdiskurser som framträder omfattar fem feminina och fyra maskuli-
na elevtyper. För flickorna är dessa: Barbieflicka - 4 flickor( inv/m,m,a, 
sv/m), Feminist - 3 flickor(sv/a,a, inv/m), Sporttjej - 2 flickor (sv/a,a), 
Akademiker - 2 flickor (sv/a,m) samt Moderlig flicka - 1 flicka(sv/a). 
För pojkarna: Akademiker - 4 pojkar(sv/m,m,m,a), Machokille - 3 poj-
kar(sv/a, inv/a,a), Rättskaffenspojke - 3 pojkar(sv/m,a, inv/m) samt Joker -
3 pojkar(inv/a,a, sv/m). 
Elevtyperna Mjukis- och Kenpojke saknas i Humlanklassen. 

Lärarledda situationer 

Samling under ledning av Gun. Hanna assisterar 

Deltagare: Gun, förskollärare, Hanna, klasslärare. 25 elever närvarande: 4 Barbies, 
3 Feminister, 2 Sporttjejer, 2 Akademikerflickor, 1 Moderlig flicka samt 4 Akade
mikerpojkar, 3 Machokillar, 3 Jokrar och 3 Rättskaffenspojkar. 

350 Se presentation av skolorna, kap. 5. 
351 Asiatisk-svensk (1 flicka), östeuropeisk (2 flickor), latinamerikansk-svensk (1 flicka), mel
lanöstern (3 pojkar), nordafrikansk (1 pojke) och sydeuropeisk (1 pojke). 
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Eleverna sitter i en ring på golvet, varannan flicka och pojke. Gun sitter mitt ibland 
dem, även hon på golvet. 
Gun sitter tyst och inväntar att alla skall sätta sig och att det skall bli tyst i ringen. 
Några flickor hyssjar till varandra och till gruppen. En Machokille(inv/a) hoppar 
upp och ner, snor runt på knäna, fnittrar, nyper i kamraterna intill. Gun sätter ho
nom handgripligt intill sig och tystar honom med sträng röst. Hon tar upp en mor
gonsång som alla sjunger med i. Därefter får ett par elever svara på frågor om da
gens namn och datum. Sedan kommer momentet "Visning" då eleverna skall visa 
och berätta om en medtagen sak alternativt berätta om något de gjort under föregå
ende helg. 

"Visning" 
En Sporttjej (sv/a) och en Akademikerflicka(sv/m) berättar, i turordning, att de varit 
tillsammans och åkt spark. Gun frågar om det gick bra och flickorna säger"jacT. 
En Rättskaffenspojke(sv/m) demonstrerar en "Spindelman" av plast som han har 
med sig och lägger den sedan i ringens mitt. Gun nickar och låter en yngre Femi-
nist(sv/a) fortsätta. Hon har varit tillsammans med en tant på skoterutflykt och 
grillat korv. Gun 1er och följer upp hennes berättelse med frågor. En Machokil-
le(inv/a) har deltagit i snöbollskrig med några kompisar. Gun'"jaså ni krigadel". 
Hon ber en Moderlig flicka(sv/a) fortsätta. Flickan visar ett foto på delfiner som 
står på stjärten och hoppar. Det togs vid familjens besök på en djurpark föregående 
sommar. Flickan uppmanas att gå runt i ringen och visa fotot. Två Joker poj-
kar(inv/a,a) och två Machokillar(inv/a,a) böjer sig fram och tittar samtidigt som de 
med sina egna kroppar visar hur delfinerna gör. En av Jokrarna(inv/a) far tillsägelse 
av Gun att vara tyst och de övriga att sätta sig igen. Jokern (ej på tur men orolig) 
uppmanas berätta och han förklarar att han spelat dataspel med en farbror, och att 
det var "ganska svårt". 

En Feminist(sv/m) och en Akademikerflicka(inv/m) berättar knappt hörbart att de 
sovit hos varandra. Den ena har också åkt skidor med sin mamma. Gun frågar 
gruppen om de känner till om det finns några uppgjorda skidspår. Ingen vet. En an
nan Akademikerflicka(sv/m) och två Akademiker pojkar(sv/m,m) har var på sitt 
håll spelat olika dataspel. En av dem har också spelat bandy och hans lag vann två 
matcher. Gun frågar om han gjorde något mål och far ett nekande svar. En Macho-
kille(sv/a) säger rakt ut, att han fatt en hockeyklubba. 

En Barbieflicka(inv/a) berättar att hon lekt med en Machokille(inv/a) i klassen. 
Pojken säger ingenting och Gun frågar om de hade roligt. Flickan svarar "jaa". 
Nästa flicka (Akademiker sv/a) visar ett foto på sig själv och ett på mamman i 
samma ålder. Gun håller upp fotona högt och kommenterar hur lika mor och dotter 
är. Även en Akademikerpojke(sv/m) har ett foto på släkten med sig. Han berättar 
att en av personerna är en faster som skall flytta till Skottland. Gun undrar varför. 
En Joker(sv/m) avbryter och ropar rakt ut "Skotta", vilket utlöser skratt hos många 
barn. Gun skrattar också och säger "ja, hon kanske skall dit o skotta" 

En Feminist(sv/a) berättar att en kusin blev inlåst på toaletten och att pappan fick 
klättra in genom ett fönster och hjälpa henne ut. Många pojkar ställer frågor i mun
nen på varandra om händelsen och flickan som ger otydliga förklaringar får hjälp 
av Gun som gör en kort sammanfattning. En av Barbieflickorna (inv/m) är på tur 
och hon håller upp en rosa nalle som hon fatt och som hon döpt till Rosie. Hennes 
lillebror har fatt en likadan fast ljusblå. Hon visar också ett suddgummi i form av ett 
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läppstift som hon fått samtidigt. Gun 1er och uppmanar henne att lägga sakerna i 
ringens mitt. 

En Rättskaffenspojke(sv/a) berättar med glad min att han spelat innebandy i helgen 
och att deras lag vann med 5-0. Gun\"Jättebra!" En Sporttjej(sv/a) har sovit hos sin 
moster och säger:"vz hade jätteroligt". Gun frågar vad de gjorde som var roligt och 
flickan berättar, att de sett en "Pippi-video". En Akademikerpojke(sv/m) har varit 
på ett terrarium och sett kräldjur och krokodiler. Gun ber honom beskriva vad dju
ren gjorde och pojken visar med händerna hur ormarna rörde sig. /Avslutning/ 

Kommentarer: Gun övervakar att eleverna skall få visa och berätta i den 
turordning de sitter och att var och en skall få presentera något eget. Vid 
flera tillfallen bryter dock pojkar (Jokrar, Machokillar) mot talordningen 
för egna associationer, kommentarer och även för att skämta. Övriga pojkar 
och alla flickor följer samlingens regler och sitter tysta och väntar på sin tur 
att få tala. Klasslärare Hanna sitter också tyst under samlingen men nickar 
och 1er inkännande då olika elever berättar. 

Analys av Guns interaktioner med flickor och pojkar 

Redan vid inledningen av samlingen framgår att eleverna har konstituerat 
sig som ett klasskollektiv. De sätter sig på självklart sätt på de bestämda 
platserna och ser ut att ha förväntningar på allas tystnad. Dessutom är var 
och en förberedd på att berätta vid sin tur. De flesta följer Guns anvisningar 
och visar därmed att de respekterar henne som lärare. Hon visar å sin sida 
att hon har kontroll över klassen genom att invänta deras tystnad och se till 
att eleverna anpassar sig till de uppförandenormer som gäller vid samling
en. Hon styr redovisningarna genom att med korta kommentarer eller mi
misk respons markera att nu är det nästa elevs tur. Den tydliga betoningen 
på ordning och rättvisa för alla vittnar om att hon följer Rättskaffensdiskur-
sen även om det händer att hon ibland intar en Moderlig position. 
Även om alla elever far chansen att vara aktiva är det vissa elever som be
reds större utrymme. Det är främst flickor som synliggörs, flera uppmanas 
att utveckla sina berättelser, och en flicka får till och med gå runt i ringen 
och visa de övriga sitt foto. Genom detta förfarande blir flickorna bekräfta
de i upplevelsen av att vara agerande och kapabla inte bara inför sig själva 
utan också inför de övriga. Gun bekräftar även flickorna i deras kvinnli-
ga/flickiga subjektivitet genom att bejaka fleras upplevelser tillsammans 
med andra flickor och kvinnor liksom då hon betonar likheten mellan en av 
flickorna och hennes mamma. Förfarandet kommer därigenom att inför 
eleverna bidra till förtydligande av könskategorin Kvinna som motsats till 
kategorin Man.352 

352 Davies (2000), s 44 ff. 
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Guns samspel med pojkarna är mer återhållet på så sätt att hon inte lika ofta 
uppmanar dem till utförligare beskrivningar. Ser hon att någon börjar bli 
motoriskt orolig avleder hon med att ställa en fråga till denne eller sätta 
igång en sång eller rörelselek för att därigenom inordna eleverna i sin egen 
Rättskaffensdiskurs. Hon uppger353 att hon är försiktig med att släppa fram 
speciellt tre 6-åriga pojkar (Machokillar-inv/a, och Jokrar-inv/a,a) eftersom 
de utgör ett hot mot den diskursiva praktik hon vill utforma. Ändå är hon 
angelägen att alla skall få komma till tals och hon uppmärksammar bl a 
Akademiker(sv/m,m)- och Rättskaffens(sv/a) pojkarnas sportaktiviteter och 
prestationer och synliggör därmed deras positionsbyten. Dessutom tar hon 
fasta på ene Jokerns(sv/m) skämtande och bekräftar att hans diskurs upp
skattas då den, som i detta fall, hålls inom ramen för ordningsreglerna. 
Trots att Gun inte uppmuntrar pojkarnas aktiva deltagande lika mycket som 
flickornas så är det flera pojkar (Macho- och Joker pojkar) som ändå till
skansar sig positioner där de kommer i fokus, t ex genom att sätta sig över 
gällande normer. Det förefaller således viktigt för just dessa pojkar att tyd
ligt markera sina subjektiviteter och könstillhörigheten.354 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Gun håller tämligen strikt på samlingens strukturerade uppläggning där hon 
styr interaktionerna och eleverna ges begränsat utymme för inbördes sam
tal. Flickorna anpassar sig till hennes Rättskaffensdiskurs medan pojkarna 
är mer benägna att bryta mot ordningen med kommentarer till varandras 
inlägg eller associationer kring de ämnen som är aktuella. I de enskilda be
rättelser som flickorna förmedlar till klassen växer bilden fram, att de tyck
er om att umgås med en bästis eller med någon nära kvinnlig släkting, att 
det är roligt att bo över hos varandra, att åka skidor, skoter och se på video 
tillsammans samt leka med nalle och låtsasläppstift. Deras beskrivningar 
återspeglar såväl gemensamma som individuella flickintressen där en an
senlig del av fritidsaktiviteterna tycks gå ut på att finna samhörighet inom 
det egna könet. En av Akademiker flickorna följer sin positionering även 
på fritiden och ägnar sig åt individuellt dataspel. Även pojkarnas berättelser 
visar preferens för det egna könet samtidigt som de olika aktiviteterna: lag
sporter, dataspel, snöbollskrig, fiction-figurer och besök på terrarium anger 
koppling till deras skilda elevtypspositioneringar. 

Under "Visningen" relaterar en Feminist en spännande incident med en in
låst kusin - en historia som generellt kan ha betydelse för barnens subjekti
vitetsprocesser. Aktörerna i den händelsen uppträder på klassiskt sago-
manér, med en flicka som behöver hjälp och en manlig hjälte, dvs pappan, 

353 Samtal med Gun efter samlingens slut. 
354 Jämför t ex Jordan (1995), Thorne (1993), Odelfors (1996), Månsson (2000). 
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som räddare. Historien kan sannolikt bli ytterligare en av de många "story
lines" som assimileras till barnens förståelse av kvinnlighet och manlighet 
och som bekräftar ett i vårt samhälle återkommande könsmönster. 
Det framskymtar att flickorna och pojkarna på fritiden umgås i etniskt 
blandade grupper men också att invandrarbarnen leker tillsammans.355 I 
dessa leksammanhang torde barnen dela varandras diskurser och påverka 
varandras sätt att vara, vilket i sin tur kan förklara att de som elever i skolan 
framstår som en etniskt sett mer enhetlig än heterogen elevgrupp.356 

Under samlingen framkommer uttryck för "category maintenance work", 
dvs att flickor och pojkar avgränsar sig mot varandra. Det framgår av deras 
rapporterade kamratpreferenser men även av den ene Machokillens(inv/a) 
agerande. Han vill ju inte offentligt bekräfta att han lekt med Barbieflick-
an(inv/a) under den passerade helgen sannolikt på grund av av rädsla för att 
ses som tjej ig inför de närvarande pojkkamraterna.357 Exemplet visar också 
att det är en flicka som är villig att bryta könsgränsen inte tvärtom vilket 
pekar på en könsordning där pojken intar en starkare ställning än flickan. 
Vissa pojkars strategier att mot bakgrund av Macho- eller Jokerdiskurser 
behärska scenen medför också att flickorna kommer i skymundan. Några 
flickor följer dock inledningsvis Rättskaffensdiskursen genom att hyssja till 
och korrigera kamrater vilket ockå kan ses som ett sätt att tillskansa sig 
makt eller inflytande.358 

Lektion 1. Hanna leder arbetspass med 7-8 åringarna. 

Deltagare: Hanna, klasslärare samt 14 elever: 3 Akademiker-, 3 Rättskaffenspojkar, 
1 Machokille och 3 Feminister, 1 Akademiker-, 2 Barbieflickor och 1 Moderlig 
flicka är närvarande. 

Bord 1. Hanna står hos en Barbieflicka(sv/m). En Feminist(sv/a) sitter bredvid med 
sin räknebok och räcker upp handen men får ingen uppmärksamhet. Hanna går till 
ene Jokern(inv/a), frågar:"vad ska du jobba med? " Han svarar inte och Hanna hjäl
per honom att komma igång med räkneuppgifter. En Feminisms v/a) sätter sig intill 
Jokern men flyttar efter en stund längre bort så att hon sitter för sig själv. En Rätt-

355 Detta bekräftas också vid spontana samtal som förs med eleverna. Närhet i boende 
tycks i hög grad styra kamratkontakterna. 
356 Att invandrarbarnen inte skiljer sig från de svenska barnen i sitt sätt att vara, framhålls av de 
flesta lärare i Humlan och Myranklasserna. Detta bekräftas också i datamaterialets observationer 
och intervjuer även om vissa beteenden/positioneringar möjligen kan relateras till etnisk tillhö
righet. Jämförbara iakttagelser redovisas även i Ehns (1986) daghemsstudie och i Evaldsons 
(2001) gällande grundskoleelever. 
357I intervju med pojken bekräftas att han inte vill leka med flickor "nä jag ä inte me tje
jer....bara me killar". Flickan uppger dock att de leker tillsammans vid tillfallen när familjerna 
umgås. Davies (1989) som även refererar till Connell, beskriver dessa könskonstituerande bete
enden som en sida av "category maintenance work", s 29. Även Thome (1993) behandlar detta 
och båda forskarna påtalar att fenomenet är speciellt starkt i tidiga skolår. 
358 Käller (1990) har bl a funnit att flickor på lågstadiet använder referenser till normer/regler 
som källa till dominans liksom att uppträda som lill-fröknar. Även Walkerdine (1998) beskriver 
flickors strategier att ta makt i klassrummet genom att fungera som hjälplärare. s 66. 
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skaffenspojke(inv/m) ser sig om, frågar vad han skall skriva. En annan Rättskaf-
fenspojke(sv/a) räknar koncentrerat. En Barbie(inv/a), sitter vid eget bord, kliar sig 
i håret med pennan, tittar på de andra flickorna, skriver, iakttar flickorna närmast. 
Jokern räcker upp handen men far vänta eftersom Hanna hjälper Rättskaffenspoj-
ken(inv/a). 

En Akademikerpojke(sv/m) får en fråga som Jokern svarar på i hans ställe. Akade
mikerpojken går och hämtar en pryl. Jokern säger (uppfordrande): "men fröken..!", 
klottrar samtidigt utanpå boken. En Feminist(inv/m) visar Jokern(inv/a) sin klämda 
blåsvarta tumme. Hon kommenterar hans sätt att rita i en labyrint i sin bok. Hanna 
säger till alla "Hörni, nu får ni vara tysta"- hon håller upp båda händerna och gör 
ett "var-tyst"-tecken, frågar: "ve/ ni vad det här betyder"? Gruppen tystnar. 

Bord 2. En Moderlig (sv/a) och en Akademikerflicka(sv/a) sitter bredvid varandra 
och löser räkneproblem. De jämför resultat, korrigerar ibland, privat-pratar emel
lanåt. Två Akademiker pojkar(sv/m,m), en Machokille(sv/a) och två Rättskaffens-
pojkar(sv/m, inv/m) vid samma bord arbetar individuellt och koncentrerat med sina 
uppgifter. Hanna går runt bland alla bord, håller om det ena barnet efter det andra, 
säger: "Vadduktiga ni är, ni är underbara!" 
En Rättskaffenspojke(sv/m) lutar sig mot väggen, han kliver upp, kryssar för på ett 
väggschema att han gjort klar sin "läsning" och går till Machokillen(sv/a). De jäm
för hur långt de kommit i sina böcker. Han fortsätter till Hanna, som är upptagen av 
en annan pojke(sv/a), men nickar till honom, - han hämtar en jojjo, viftar med den 
och sätter sig på sin plats. En Moderlig flicka(sv/a) visar en Akademikerpoj-
ke(sv/m) (som vänt sig till henne) hur han skall lösa sina uppgifter - medan en 
Rättskaffenspojke(inv/m) lyssnar och gungar på stolen - denne fortsätter sedan att 
arbeta i räkneboken. Flera pojkar lägger arbetet åt sidan, rör sig runt borden eller 
sitter overksamma. 

Machokillen(sv/a) frågar hur lång tid det är kvar på lektionen, säger att han inte be
höver göra sista sidan i matteboken för den gjorde han först. Akademikerflick-
an(sv/m) går ifrån bordet medan den Moderliga(sv/m) sitter kvar och "undervisar" 
Akademikerpojken(sv/m) om räkneuppgifterna. 

Hanna kommer. Hon kramar flera barn bl a Akademikerpojken(sv/m) och säger:" A 
är är så trött att han håller på att somna Hanna går vidare till bord 3 till en Aka-
demikerflicka(sv/m) och kramar henne. Övriga flickor vid bordet arbetar med sina 
olika böcker, småpratar, visar och frågar varandra om lösningar. Hanna säger till 
alla: "Nu ska vi ta... (rast) " Pojkarna rusar upp från sina platser innan hon talat till 
punkt. Hanna: "inte så där, nu ska ni gå tyst och fint!" En Rättskaffenspojke(sv/a) 
går tillbaka till sitt bord och böljar plocka undan pennor. Hanna uppmanar ene Jo-
kern(inv/a) att också städa men han går till observatören och visar sin bok istället. 
Alla flickor stannar kvar, plockar undan, pratar, gör sig ingen brådska ut. 

Kommentarer: Eleverna arbetar med olika individuella uppgifter. De tillåts 
prata tyst med varandra vilket respekteras för ljudnivån är inte hög. Flick
orna, sånär som på en Barbieflicka(inv/a), arbetar på eget initiativ tillsam
mans i mindre grupper. En Moderlig flicka(sv/a) hjälper en yngre Akade-
mikerpojke(sv/m) under en längre stund. 
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En Machokille(sv/a) har svårt att på egen hand hitta nya uppgifter då han är 
klar med de avslutade. Hanna fungerar som handledare och går runt till de 
olika elevborden. Hon stannar längst hos några pojkar. 
Pojkarna är ivriga att komma ut på rast medan flickorna dröjer sig kvar i 
klassrummet. 

Analys av Hannas interaktion med flickor och pojkar 

Under arbetspasset arbetar eleverna med individuella uppgifter men de kan 
också hjälpa varandra om de vill. Jämfört med kollegan har Hanna ett fy
siskt nära och psykologiserande förhållningssätt till eleverna som yttrar sig 
i att hon förutom kramar även försöker tolka hur de enskilda eleverna tän
ker och känner. Den diskursiva praktik hon utformar präglas i hög grad av 
pedagogiska ambitioner i kombination med den diskurs som jag tidigare 
benämnt Moderlig. Hennes diskurs grundar sig på en barncentrerad peda
gogik genomförd i ett känslomässigt varmt och tillåtande klimat - dvs ett 
pedagogiskt handlande som anses utmärkande för framför allt kvinnliga 
lärare.359 Genom att utgå från elevers starka sidor och visa tilltro vill hon få 
dem att växa kognitivt, emotionellt och socialt.360 I den konkreta situatio
nen omsätter hon detta med berömmande utrop och uppmuntrande kom
mentarer när eleverna försöker själva eller tar hjälp av varandra. Hon posi
tionerar dem således som kompetenta flickor och pojkar som kan arbeta på 
egen hand vilket de i de flesta fall svarar på genom att engagera sig i upp
gifterna. 
En pojke, Jokern(inv/a), bedöms dock av Hanna vara barn i behov av 
stöd361 och får av den anledningen oftare uppmuntran och hjälp av henne. 
Övriga pojkar följer mer eller mindre den akademiska diskursen och ut
nyttjar möjligheten till individuellt och självständigt arbete men då uppgif
terna är avklarade har de svårt att finna nya på egen hand vilket för t ex ene 
Rättskaffenspojken(sv/m) innebär att han växlar över till Jokerbeteende. 
Läraren återbördar varken honom eller en Rättskaffens(sv/a) - och ett par 
Akademiker(sv/m,m) pojkar samt Machokillen till Akademikerdiskursen. 
Dessa testar i stället ett tag Machopositioner men vid lektionens slutsignal 
finner de sig i att följa Rättskaffensdiskursen igen och inordnar sig i gäl
lande ordningsregler. En tredje Rättskaffenspojke(inv/m) förefaller tveka 
om han skall följa kamraternas exempel men väljer självmant att återgå till 
Akademikerpositionen. 
I kontrast till pojkarna aktiverar sig flickorna på egen hand även sedan de 
blivit klara med sina uppgifter och de flesta samarbetar då i mindre flick-
grupper där de tycks konfirmera sin könstillhörighet. Alla flickor positione

359 Lemar (2001) påtalar att forskning visat att kvinnors pedagogik ofta karktäriseras av elev-
centrerad hållning och strävan att utveckla ett positivt elevklimat i sina klassrum, s 32. 
360 Intervju med Hanna. Se även kap. 5. 
361 Intervju med Hanna. 
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rar sig som Akademiker under detta arbetspass men den Moderliga flick-
an(sv/m) återtar också sin vanliga positionering för att hjälpa den yngre 
Akademikerpojken(sv/m) vid lektionens slut. Hanna noterar detta och be
kräftar hennes könspositionering men stimulerar däremot inte flickan att 
fortsätta med egna nya uppgifter.362 

Det handlingsmönster som framträder under denna lektion visar att pojkar, 
med ett undantag, arbetar snabbt, oftast individuellt eller med lärares hjälp 
och går i brist på nya anvisningar om uppgifter över till prat och lek vilket 
innebär att de byter subjektspositioner alternativt återgår till de vanligen 
repeterade. Pojkarna får till skillnad från flickorna inte lärarens uppmuntran 
att fortsätta engagera sig i Akademikerdiskursen utan snarare "nedmunt-
ran", exempelvis kommentaren till en Akademikerpojke(sv/m) att han är 
trött (vilket inte observationerna gav belägg för). 
Flickorna fortsätter på egen hand med nya uppgifter, de samarbetar mer, 
där de äldre ibland följer den Moderliga diskursen och hjälper de yngre, 
inklusive pojkar, något de även blir uppmuntrade till av sin lärare. Obser
vationerna stöder, samtidigt som de pekar på tänkbara förklaringar till 
Hannas uppfattning, att flickorna allmänt sett är mer självständiga och stu-
dieintresserade än majoriteten pojkar i klassen. Stämningen under detta ar
betspass präglas av vänlighet och arbetsro utan irritationsmoment. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Flickorna och pojkarna sitter vanligtvis blandade vid olika gruppställda 
bord i klassrummet. Under detta arbetspass tillåts de dock flytta på sig och 
det är främst flickorna som utnyttjar den möjligheten. De sätter sig intill 
varandra och förenar samarbete och samvaro under småprat och låga skratt 
vilket antyder att de söker bekräftelse på sitt kön samtidigt som de delar 
intresset för Akademikerdiskursen. Detta förhållande är återkommande un
der liknande arbetspass och kommenteras av en Machokille(sv/a) i intervju: 
"jag tyck dom (flickorna) prata mest, för dom flytt intill varann å aper sig". 
363 Yttrandet kan antyda att han upplever flickornas interaktioner som ett 
sätt att exkludera honom från deras diskurs, som han kanske vill ha tillgång 
till. Det kan också röra sig om att han intagit en antagonistisk position 
gentemot flickor för att markera sin konstituering som Machokille.364 Någ

362 Berge (1997) liksom Gulbrandsen (1994) har gjort liknande iakttagelser på lågstadiet och 
menar att lärare tycks ta för givet att flickor hjälper pojkar och även svarar för god stämning i 
klassen. Ve (1993) påpekar också att dylika omsorgsrationella handlingar är mer typiska för 
kvinnligt än manligt handlande. 
363 Denna typ av elevkommentarer för tanken till Francis (2000) studie där pojkar framställer 
flickor som tråkiga och ointressanta eftersom flickor bara pratar och inte gör någonting, s 103. 
364 Kenway & Fitzclarence (1997) hävdar bl a att i den västerländska manligheten ingår drag 
som innebär distansering till det feminina och att betrakta det kvinnliga som underlägset. Thor-
ne (1993) och Davies (1989) framför motsvarande synpunkter. 

178 



ra pojkar reagerar å sin sida negativt på de flickor som uppträder likt små-
fröknar vilket antyder att de känner av flickornas starka ställning:"hon 
(Feminist-sv/a) vill ba bestämma o så ä hon så tjatig" (Machokille-sv/a). 
En av Rättskaffenspojkarna har emellertid en mer positiv beskrivning av 
flickorna och menar att de "ä tystare och lugnare (än pojkar)" och anger 
därmed att han ser könen som olika varandra. 

En av de yngsta, en Barbieflicka(inv/a), väljer att sitta för sig själv men hon 
iakttar och följer med i vad de andra flickorna gör och visar på det sättet att 
det är dessas förehavanden som intresserar henne. Även en Feminist flyttar 
till separat plats, bort från en Joker. Motivet uppger hon i samtal vara att 
"jag vill läsa själv". Hon har inte blivit störd av Jokern men kanske vill hon 
avleda eller undvika eventuella försök från hans sida att få tillträde till den 
Akademikerdiskurs hon vill tillämpa under lektionen. 

Som kommenterats ovan ägnar flera av de äldre flickorna tid till att hjälpa 
de yngre och det inkluderar också en pojke. Flickorna som på detta sätt 
byter till den Moderliga diskursen verkar inte ha något emot detta, möjligen 
för att lillfrökenrollen ger dem en stark ställning i klassen vilket bl a visar 
sig i den uppskattning kamraterna liksom läraren visar. I parallellklassen, 
med en annan social kontext, är däremot flickor mindre intresserade av att 
inta eller bli positionerade som Moderliga. 
Pojkarnas kontakt sinsemellan handlar mest om att de står eller rör sig intill 
varandra med kortare kommentarer om varandras göranden. Akademiker-
och Rättskaffens- pojkarna är tydligt involverade i Akademikerdiskursen 
och slutar inte arbeta förrän de är klara med uppgifterna.365 Ingen direkt 
samverkan förekommer utom vid ett tillfälle då ett par pojkar (Macho och 
Rättskaffens) jämför vem som kommit längst i räkneboken. Tävlingsintres
set inskränker sig till denna kontroll, - ingen av dem vill fortsätta arbeta 
efter det att dagens pensum är avklarat vilket inte heller uppmuntras av lä
raren. 
Könssegregeringen framkommer i de fria placeringarna men också genom 
att endast begränsade kontakter tas mellan flickorna och pojkarna under 
detta egentligen interaktionsbefrämjande arbetspass. 

Lektion 2. Svenska med Hanna, Gun och 6-7 åringarna. En manlig 
lärarstuderande assisterar 

Deltagare: Klasslärare Hanna, förskollärare Gun och en manlig lärarstuderande. 15 
elever: 2 Barbies, 2 Sporttjejer, 2 Akademikerflickor, 2 Feminister samt 3 Akade
mikerpojkar, 2 Machokillar, 1 Rättskaffenspojke och 1 Joker. 

365 Samtliga dessa pojkar har medelklassbakgrund. En av dem (invandrarpojke) har enligt Hanna 
krav hemifrån på intellektuellt bra prestationer. Reay (1998) diskuterar sådana förhållanden och 
kopplar hemmets finansiella och kulturella kapital till barnens skolprestationer där medelklass
elever är gynnade i relation till arbetarelever. 
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Eleverna arbetar med arbetsböcker i svenska. De sitter fritt placerade vid olika bord 
och i olika rum. Efter halva tiden delas gruppen så att 6-åringarna arbetar i två olika 
rum. 

Fyra pojkar(2 inv, 2 sv) och en Barbieflicka(inv/m) sitter vid ett bord. Hon kliver 
upp och säger att hon vill sitta bredvid en Sporttjej (sv/a) vid bordet intill. Hon flyt
tar till detta bord, där även en Akademikerpojke(sv/m) och två Akademiker flick-
or(sv/m,a) sitter. Den ena flickan viftar och Gun kommer och hjälper henne. Alla 
barn vid detta bord arbetar uppmärksamt med sina arbetsböcker som är av pysselka
raktär. 
En annan Barbie(inv/a) sitter ensam vid ett bord intill. Hon följer flickornas prat 
och göranden med blicken samtidigt som hon löser uppgifterna i sin egen bok. 
En Feminist(sv/a) går till en Akademiker(sv/a) och frågar om hon skall sätta sig 
bredvid henne. Den andra svarar "jaa" och flickorna sätter sig tätt intill varandra. 
Feministen (7 år) skriver bokstäver med skrivstil i sin bok som Akademikerflickan 
(6 år) bredvid försöker härma. Hon skrattar, viftar runt med handen och vill fa in
struktion hur hon skall forma dessa bokstäver. Feministen(sv/a) förklarar -."Först 
gör du så här...." , visar. Den andra flickan(sv/a) suddar ut det hon skrivit och 
böljar om. Feministen skriver lilla "n" och fnittrar. Den andra flickan iakttar och 
härmar. Feministen skriver "k", suddar och visar hur en annan flicka hade skrivit ett 
"K" så att det såg ut som "J C". Flickorna skrattar. 
Vid ett annat bord: Machokille A(inv/a): "Kolla va långt jag är\"- han räknar alla 
sidor från 1 -26 högt. Pojkarna pratar och skrattar samtidigt och vill visa Gun. Hon 
berömmer och instruerar nya uppgifter. 
Machokille B(inv/a) målar svampar i en målarbok och han far sällskap av en Aka
demikerpojke B(sv/m). Pojkarna målar, jämför och pratar om svampar de känner 
igen. De visar observatören sina bilder och Machokille B(inv/a) säger:"såna åt vi 
på din fest". Akademiker B(sv/m) svarar: "Vi koka dom så de blev saff\ Gun går 
till två Sporttjejer(sv/a,a) och därpå till en Barbieflicka(inv/a) som sitter ensam. De 
visar sina böcker och Gun säger att det är bra. 
Hanna går runt bland eleverna, hjälper med rättstavning hos några, ger förslag till 
text hos någon annan, berömmer och säger till hela gruppen att de "arbetar så duk
tigt". Hon sätter sig vid ett bord och tar itu med egna uppgifter. Ingen elev söker 
hennes hjälp. 

I samlingsrummet 
Lärarpraktikanten sitter på golvet med 6-åringar: en Rättskaffenspojke(sv/m), en 
Machokille A(inv/a), en Joker(inv/a) och en Akademikerpojke(sv/m). De spelar ett 
pedagogiskt tärningsspel och skall flytta klossar till olika djurbilder, varefter de 
skall handklappa stavelserna i djurnamnet. Medan Akademikerpojken(sv/m) flyttar 
sin tärning står Jokern(sv/a) på händerna och viftar med benen i luften. Praktikanten 
sitter tyst. Då det blir Jokerns tur går denne vigt ner, gör sitt kast och studsar sedan 
upp och ner på fötterna. Rättskaffenspojken(sv/m) klappar stavelserna i "Hö-na" 
och lärar- praktikanten hummar instämmande. Pojken snor sedan runt till en legolå-
da i närheten och börjar bygga med bitarna tillsammans med Akademikerpojken 
och Machokillen(inv/a). Det är Akademikerns (sv/m) tur och han kryper tillbaka till 
sin plats på mattan - kastar och klappar sina djurstavelser korrekt. Då alla spelat en 
omgång klart drar sig pojkarna till ett hörn av rummet där leksaker finns. Prakti
kanten frågar om de skall spela en gång till vilket de vill. 

180 



Gun samlar 6-åringarna i en ring på golvet: 1 Barbie, 1 Akademikerflicka, 2 Sport
tjejer, 3 Akademiker pojkar, 1 Rättskaffenspojke, 2 Machokillar(A och B) och 1 
Joker. 

Gun läser en saga om Trulletroll och lär ut en Trollsång som barnen skall uppföra 
och dramatisera på en skolfest. Alla barnen sjunger med Gun som försångare. Ma-
chokille A(inv/a) står på knä och snurrar runt, runt (ivrig). Han får i uppdrag att re
petera och leda sången och utföra olika rörelser därtill. Han genomför detta korrekt 
(glädjestrålande) och får med sig kamraterna i en unison sånglek som framkallar 
munterhet hos alla. 
De fortsätter att träna "Älgarna demonstrerar" och "Imse Vimse spindel" och Ma-
chokille A är mycket aktiv och glad. 

Kommentarer: Eleveraa har fatt placera sig fritt och de tillåts även byta 
platser under arbetets gång. De arbetar bl a med en arbetsbok där uppgif
terna går ut på att måla, rita färdigt mönster och skriva enklare meningar. 
Alla är fördjupade i sina uppgifter och ljudnivån är till att börja med låg 
men stiger efter hand. Lärarna delar då upp gruppen på olika rum. Flickor
na uppträder lugnare och tystare än pojkarna. De sitter nära varandra, ser på 
varandras lösningar och tar och ger hjälp sinsemellan. Pojkarna däremot 
samspelar inte lika ofta men de arbetar hela tiden med sina böcker och 
kommenterar högt sina förehavanden. En av de yngsta flickorna, en Barbie-
flicka(inv/a), har valt att sitta för sig själv. Även om hon tycks uppslukad 
av att rita och skriva så följer hon med i vad de andra flickorna gör. 

Analys av lärarnas interaktioner med flickor och pojkar 

Två lärare och en lärarpraktikant är engagerade i denna lektion men de har 
förhållandevis passiva roller. Gun rör sig främst kring 6-åringama och finns 
till hands om de vill ha hjälp. Ett par pojkar och en flicka kallar på henne 
men de vill mest visa sina arbeten för att få bekräftelse på att de gjort rätt 
vilket hon också ger. 
Hanna går runt till 7-åringarna, ger några elever hjälp, 1er uppmuntrande 
och övergår därpå till egna uppgifter då ingen tycks behöva henne. Elever
na har i denna situation möjligheter att fungera självständigt och de har 
också ett arbetsmaterial som gör det möjligt för dem att gå vidare på egen 
hand. Situationen tycks befrämja både individuellt arbete och samverkan, 
och det visar sig att det nu inte bara är flickorna som interagerar utan även 
de yngsta pojkarna. 
Den manlige lärarpraktikanten, som är tämligen ny för eleverna, markerar 
inte sin ledarauktoritet utan har ett tillåtande förhållningssätt och låter poj
karna bestämma vad de skall göra. Den diskurs han praktiserar pendlar 
mellan den Moderligas och Mjukispojkens med fokus på barns lekbehov. 
Det kan vara en förklaring till att pojkarna mellan sina uppgifter dvs inord
nandet i Akademikerdiskursen, byter till andra positioneringar. Jokern åter
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går till sin vanliga diskurs handlingsmönster medan de övriga ägnar sig åt 
privat lek av annan akademisk art. 

Flera elever i klassen uppger i intervjuer att de tycker om, och pojkarna 
t.o.m föredrar den manlige lärarpraktikanten framför fröknarna därför att 
"han är snäll/...han ä lite strängare... å roligare i alla fall (Machokille A-
inv/a) och "magistrar...dom vill leka mer''' (Rättskaffenspojke-sv/m). Des
sa omdömen är svårförståeliga, enligt klasslärarna, eftersom de inte sett 
några exempel på sådant beteende annat än att studenten är mycket tolerant 
mot det mesta eleverna gör. Det är möjligt att pojkarnas uppfattning är ett 
önsketänkande eller att det rör sig om en projicering av symbolisk maskuli
nitet366 på avdelningens ende man. Beträffande Machokille A(inv/a) samt 
en Joker(inv/a) menar lärarna, att de kan se en tendens hos dessa invand-
rarpojkar att vara mer uppmärksam och följsam mot manlig personal än 
mot kvinnlig, vilket lärarna kopplar samman med pojkarnas etniska hem
bakgrund som de anser inbegriper en tydlig patriarkal diskurs. 
Machokille A(inv/a) hör till en av de pojkar som mer konsekvent än andra 
pojkar repeterar sin vana position alternativt byter till Joker position vilket 
sker både under lärarledda lektioner och raster. Han visar det genom att 
uppträda som "Herreman på Täppan", genom motorisk livlighet som stör 
andra och även genom att falla nedsättande yttranden om flickor och vekare 
pojkar. Gun lyckas dock bryta den tuffa positioneringen genom att ta fasta 
på hans musikaliska begåvning. Genom att tilldela honom en ledande roll i 
sång- och rörelselekarna får han en alternativ position i Rättskaffens-
diskursen där han far öva samarbete samtidigt som han far utlopp för lusten 
att agera inför publik som Joker. 
Även tillsammans med lärarpraktikanten framkommer att samme pojke, i 
en liten grupp, där han får uppmärksamhet, överger sitt Machobeteende och 
inordnar sig i såväl en Akademiker- som Rättskaffensdiskurs. Överlag får 
denne pojke förhållandevis stor uppmärksamhet från lärares sida vilket tor
de bidra till konstitueringen av pojkhierarki i klassen. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Under detta arbetspass framkommer att flickorna respektive pojkarna före
drar att arbeta i könssegregerade grupper. Ett par Feminister (sv/a,a, 7 år) 
motiverar sina placeringar med följande kommentarer: 

Fl: Det är jättesurrigt med killar. Killarna förstör liksom... jag skulle vilja ha tjej
klass 

U: har ni hört talas om tjejklass? 

366 Symboliskt kön beskriver kulturellt förankrade ideér om vad som räknas som "manligt" re
spektive "kvinnligt" och omfattar sådant som egenskaper, beteende och utseende. (Berge, 1997. 
s 24) med referens till Harding (1986). 
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F 1 : Ja, på TV o då var det en tjejklass 

U: Varför vill ni ha tjejklass då? 

F 2: För killarna för så himla oväsen 

Flickornas uppfattning är begriplig eftersom flera pojkar (Macho, Jokrar) är 
motoriskt oroliga och högljudda då de arbetar i helklass. Flickorna kan 
själva också vara pratiga men de är då mer lågmälda och väcker inte pro
tester hos kamraterna på samma sätt som pojkarna gör. 
Den ena Barbieflickan(inv/a, 6 år) sitter liksom tidigare för sig själv på sin 
ordinarie plats men håller kontroll på vad de övriga flickorna gör. Denna 
återkommande uppmärksamhet på flickkamraterna tyder på att de är viktiga 
för henne och sannolikt utgör deras skilda könspositioneringar modeller i 
hennes egen subjektivitetsprocess. Att hon inte flyttar till flickborden kan 
ha samband med att hon har ett fysiskt handikapp som gör henne mindre 
rörlig men det tycks också vara så, att hon trivs i den ompositionering till 
Akademikerflicka som hon gör under lektionstid, och inte har behov av att 
dela denna diskurs med andra. Det är dock märkligt att inte någon av de 
flickor, som under raster väljer henne till kamrat inbjuder henne till samar
bete. Även under denna lektion blir det tydligt att äldre flickor (här Femi
nist,sv/a) går in i den Moderliga/Akademiker positionen och hjälper yngre 
(här en Akademikerflicka, sv/a). 

Båda Machokillarna(inv/a,a) arbetar enligt Akademikerdiskursen efter det 
att de blivit indelade i mindre grupper. Troligen har deras då varaktiga kon
centration och uppgiftsorientering samband med dels gruppstorleken dels 
med uppgifterna som upplevs som roliga.367 1 de mindre grupperna far de 
också möjlighet att dela diskurs med Akademikerpojkar vilket torde för
stärka och bekräfta arbetsinriktningen. 

Lektion 3. Matematik med ma-no lärare och 8-åringarna 

Deltagare: Matematikfiröken (från en annan avdelning) samt 9 elever: 2 Feminister, 
1 Moderlig och 1 Akademikerflicka, 2 Rättskaffenspojkar, 1 Akademikerpojke, 1 
Machokille och 1 Joker. 

En matematiklektion är förberedd i klassrummet. På lärarens bord finns en stor 
glasburk med tärningar och ett antal miniräknare. 

Läraren: "Vad använder man en miniräknare till? " En Feminist(inv/m) räcker upp 
handen liksom en Rättskaffenspojke(sv/a) och en Machokille(sv/a). Den först
nämnde pojken får svara:"/««/! kan komma längre fram i livet om man använder en 
sådan där". Läraren: "Hur då? Menar du att man kan räkna större tal? " Pojken: 
"ja, större t a T'. En annan Rättskaffenspojke(inv/m) säger rakt ut:"å lära sig". Lära
ren: "Vilka kan använda en miniräknare? " Många händer upp och alla får säga nå-

367 Det framkommer i elevintervjuer att de arbetsböcker som är aktuella här och som används 
under svensk- timmarna är mycket populära bland alla elever. 
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got. Jokern(inv/a) viker flygplan av papper. Läraren: "Nu får du lägga det under 
stolen eller mitt på bordet!" Läraren tar två tärningar ur burken och kastar dem. 
Eleverna skall i huvudet lägga ihop de två tal som kommer upp. Därpå skall de 
kontrollräkna på miniräknaren. 

Läraren gruppindelar eleverna, det blir två flickpar, ett pojkpar och en tre grupp 
pojkar. De förses med miniräknare och skall lösa uppgifter enligt instruktionen. 
Flickorna kastar, skriver ner svar var för sig och kontrollerar tillsammans på mini
räknaren - de pratar och jämför med låga röster. Läraren sätter sig med Jo-
kern(inv/a) som far kasta tärningarna och far hjälp att räkna på fingrarna. Ena pojk-
paret (Akademiker-sv/m och Rättskaffens-inv/m) arbetar koncentrerat och korrekt. 
Läraren går till de andra pojkarna. Flickorna frågar läraren om de far sätta sig i 
grupprummet, vilket de får. Under tiden skriker Jokern(inv/a) rakt ut: "Det blev 8 
fröken " - fröken, det blev 8 - är det rätt? " Han fortsätter att slå fram nya tal och 
skriker ut sina lösningar till fröken och vill att hon skall kontrollera att han gör rätt. 

En Rättskaffenspojke(inv/m) och en Akademiker(sv/m) börjar brottas (på skämt) 
om miniräknaren. Läraren sitter hos de andra pojkarna (Macho-sv/a, Rättskaffens-
sv/a). De förstår bra och hon går vidare till Jokern(inv/a) som frågar om han gjort 
rätt. Fröken tittar, ser att det är fel och frågar: "Hur tänkte du då?" Pojken räknar 
om igen, skriver, knycklar ihop papperet. 

Pojkarna kastar tärningarna så att de ibland åker ner på golvet, räknar och kontrolle
rar under glatt prat. 
Flickparen (Feminist-inv/m och Akademiker-sv/a samt Moderlig-sv/a och Femi-
nist-sv/a) som suttit i grupprummet, kommer tillbaka. Ena Feministen(sv/a) säger: 
"nu kan vi allt". 

Läraren avslutar träningen med nedräkning från 20. Vid 0 skall alla ha lagt fram 
tärningar och räknare på bordet. 
Hon informerar avslutningsvis hur miniräknare drivs, att vissa har solceller och 
andra batterier. En Machokille(sv/a) anmärker på att kamraten sitter fel. Läraren 
bryr sig inte om detta utan demonstrerar olika miniräknare. En Rättskaffenspoj-
ke(inv/m) gungar på stolen och Jokern(inv/a) skär med pennan på en låda. Läraren, 
vänd mot pojkarna: "Hur kan en bil gå? " varpå Machokillen(sv/a) säger rakt ut: 
"vatten". En Rättskaffenspojke(sv/a) föreslår "motorn". Läraren utvecklar hans svar 
och berättar att bilar också kan gå med hjälp av solceller. Hon fortsätter med exem
pel på att hus kan fa energi med solceller. 
Flickorna sitter helt tysta. 
Vid lektionens slut uppmanas de elever gå ut som har uppropad siffra i sitt telefon
nummer. En Rättskaffenspojke(sv/a) fuskar och går flinande ut på "fel" nummer. 
Han kallas tillbaka, far säga sitt rätta telefonnummer, varpå läraren tar en siffra ur 
detta och låter honom gå. 

Kommentarer: Pojkarna är aktiva genom att ställa många frågor, prata rakt 
ut och vara fysiskt rörliga och skämtsamma. De är engagerade och verkar 
uppfatta uppgifterna som en rolig lek. Vid lektionsstarten gör ena flickan 
ett försök att svara men hon får ingen respons och under resten av lektio
nen, återsamlade med pojkarna, är hon liksom de andra flickorna tysta. De 
följer med i genomgången och har inga problem med att lösa räkneuppgif
terna på egen hand. 
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Analys av matematikfrökens interaktion med flickor och pojkar 

Lektionen är väl förberedd och har föregåtts av konkret matematik i form 
av räknelekar under en samling. Eleverna är förväntansfulla inför lektionen 
och har tidigare på dagen frågat efter mattefröken när hon skall komma. 
Lärarens uppdukning av material och inledande fråga väcker direkt barnens 
intresse och hon skapar öppningar för alla att inta positioner som gör dem 
delaktiga. Hon hjälper Jokern som har inlärningsproblem, så att han prövar 
om och om igen, och övriga barn bemöts med uppmuntrande frågor. Hen
nes pedagogiska handlingar är på så vis förankrade i Akademiker- och 
Rättskaffensdiskurser där även inslag av Moderligt omsorgstänkande finns 
med. 
Läraren återför till att börja med normbrytare till sitt Rättskaffenstänkande 
men hon ser också mellan fingrarna och tillåter i viss utsträckning att lek 
utvecklas mellan pojkarna. Det medför att de intar scenen i olika omgångar 
och de gör det utifrån såväl Akademiker- Rättskaffens- som Jokerpositioner 
medan flickorna som också följer Akademikerdiskursen arbetar i det tysta. 
Både pojkar och flickor är engagerade i sina uppgifter men det är pojkarna 
som får den mesta stimulansen av läraren, speciellt under lektionens slut. 
Hon vänder sig särskilt till dem, som om hon förväntar sig att de skall kun
na, och ställer frågor på områden som vanligtvis förknippas med manliga 
intressen dvs bilar och teknik. Förmodligen gör hon det för att väcka deras 
motivation och hon tar också fasta på en pojkes svar och utvecklar detta.368 

Läraren verkar dock vilja anknyta till mer neutrala livsområden och inklu
dera flickorna genom att nämna att solceller kan värma hus men exemplet 
tycks ändå ligga alltför långt ifrån flickornas erfarenhet för att de skall mo
tiveras till deltagande. Pojkarna blir alltså bekräftade i sina intressen medan 
flickorna inte backas upp på samma sätt trots att de visat att de lyckats väl i 
övningsuppgifterna. 
Läraren indelar eleverna i könshomogena smågrupper med motiveringen att 
de arbetar bäst under sådana förhållanden och omedvetet förstärker hon 
därmed den rådande könsdikotomin.369 

368 Walkerdine (1998) fann bl a i sina studier på flickor och matematik i engelska primary 
och secondary schools att pojkar mer än flickor bemöts med positiva förväntningar och 
högre tilltro till kompetens i ämnet matematik.(s 162 f ) Även Sjöberg (2000), Staberg 
(1992). 
369 Davies (1989) menar att denna polariserade sociala struktur som är "created through a mul
titude of different discoursive practicies" är något man kan försöka ändra genom att vägra til • -
lämpa dessa praktiker eller att utveckla nya former av diskurser, men säger hon: "The develop
ment and practice of new forms of discourse, then, is not a simple matter of choice, but involves 
grappling with both subjective and social/structural constrains". s 13. 

185 



Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Flickorna som positionerar sig som Akademiker samarbetar på ett syste
matiskt sätt och blir färdiga före pojkarna. Eftersom de först hindrats till
träde till Akademikerdiskursen av vissa pojkars utlevande av Joker- och 
Machohandlingar väljer de att sätta sig avskilt i annat rum. Även om för
flyttningen, som läraren sanktionerar, innebär att flickorna får arbeta utifrån 
sina ambitioner så innebär den också att läraren accepterar den ojämlika 
könsordningen där pojkarnas ges utrymme utifrån sina elevpositioneringar. 
Flickorna å sin sida konfronterar därmed inte pojkarna och hävdar sina rät
tigheter. Feministens konstaterande ("nu kan vi allf ) inför alla vid åter-
samlingen tyder dock på att hon vill göra övriga uppmärksamma på att de 
(flickorna) dels varit snabba dels duktiga i sitt räknearbete och därmed 
överlägsna pojkarna i prestation - en slags triumf framförd inom den Femi
nistdiskurs hon representerar. Alla elever ger uttryck för att ha roligt under 
lektionen och pojkarna demonstrerar detta genom att byta positioner. Jo
kern repeterar sitt vanliga beteende men även en Rättskaffenspojke(inv/m) 
och en Akademiker(sv/m) agerar som Jokrar alternativt Machokillar då de 
börjar bli färdiga med sina uppgifter.370 Machokillen byter dessutom posi
tion till Rättskaffens vid återsamlingen. Jokem(inv/a) hamnar dock utanför 
gemenskapen eftersom han har svårt att genomföra uppgifterna på egen 
hand och inga kamrater erbjuder honom hjälp och delaktighet i Akademi
ker-diskursen. 
Även under denna lektion med en annan mer experimentell uppläggning 
och annan lärare framkommer hur eleverna upprepar bekanta könsmönster i 
enlighet med de könsdiskurser som är aktuella i denna kontext. Isärhåll
ningen hålls vid liv dels av lärarens gruppindelning men även av flickornas 
självvalda plats i ett separat rum. Pojkarna tar och far handlingsutrymme 
samtidigt som flickorna håller sig tysta och inte pockar på offentligt delta
gande i helgrupp. Oviljan att hävda sig i stora gruppen förklarar en av 
flickorna (Feminist-sv/a) med att: "pojkar, dom ä väl lite mer så 
dära... vanare. ..dom våga ju... dom är inte så rädd för tjejer... för dom är 
vana (att prata) ". Av svaret framgår att det finns en upplevd hierarki mel
lan pojkar och flickor där pojkarna innehar den starkare ställningen. 

Sammanfattning: lärares interaktioner med flickor och pojkar 

De tre lärare som är involverade i denna klass har olika ledarstil även om 
de alla utgår från Rättskaffens- och Moderliga diskurser. Gun, förskollära
ren, markerar sin auktoritet tydligare än de övriga. Hon iscensätter Rätts-
kaffensdiskursen på konsekvent sätt och lyckas ofta mota in de pojkar (Ma
cho, Jokrar) som bryter mot ordningen i sin diskursiva praktik. Det innebär 

370 Kehiley & Nayark (1997) ser denna typ av skämtsamma beteenden, som också kan slå över i 
grövre skämt, som pojkars sätt att konstituera och konsolidera den manliga identiteten. 
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också att dessa pojkar ges begränsat handlingsutrymme i helgrupp. Trots 
detta lyfts dock flickors och pojkars erfarenhetsvärldar fram och hon be
kräftar deras skilda ageranden och subjektiviteter. Bl a positionerar hon en 
6-årig Machokille som Akademiker genom att tillvarata dennes specifika 
färdigheter vilket pojken också lever upp till genom att följa diskursen ifrå
ga. 
Hanna utövar ett mer Moderligt ledarskap där enskilda elever uppmärk
sammas mer än kollektivet. Mot bakgrund av den Moderliga diskursen 
uppmuntrar hon alla till självständigt arbete och slösar med berömmande 
ord och fysisk kontakt men det är främst de svaga och oroliga pojkarna och 
de yngsta tysta flickorna (inv,sv) som får hennes uppmärksamhet. 
Klassens pojkar byter oftast positioner då de befinner sig i övergångsfaser 
mellan olika uppgifter och är osäkra på vad de skall göra eller då ledningen 
(oavsett vilken lärare som undervisar) är alltför otydlig och lärare inte åter
för eleverna till sin Rättskaffensdiskurs. Flickorna skiftar inte positioner i 
samma läge utan fortsätter arbeta i enlighet med Akademikerkursen och 
söker sig nya uppgifter på egen hand. Sådant beteende inklusive förekom
mande "lill-fröken" agerande uppmuntras och bekräftas av de flesta lärare. 
Pojkar stimuleras däremot inte att hjälpa varandra och visar inte heller ten
dens till detta. De tycks föredra individuellt arbete. 
En manlig lärarstudent leder en liten 6-årsgrupp pojkar utifrån en Moder
lig- och Mjukispojkediskurs utan tydliga ordningsramar men lyckas ändå 
aktivera pojkarna i de aktuella uppgifterna sannolikt beroende på att grup
pen är liten och han är tolerant mot pojkarnas positionsbyten. Trots att 
praktikanten vid den aktuella tidpunkten är rätt obekant för pojkarna så ef
terfrågar och uppskattar de hans närvaro i olika sammanhang vilket kan 
tyda på att han, som ende man på avdelningen, är viktig för dem i deras 
subj ektivitetsprocess. 
Matematikläraren arbetar med material och innehåll som engagerar de 8-
åriga eleverna mer eller mindre fullständigt i Akademikerdiskursen. Ett par 
pojkar (Rättskaffens, Akademiker) byter då och då positioner med macho-
liknande handlingsmönster möjligen framkallade av den experimentella 
undervisningen och att läraren inte bryr sig om att återföra dem till sin 
diskurs.371 Delar av undervisningsinnehållet liksom lärarförväntningar rik
tar sig också till pojkars intressen och ger därigenom bekräftelse och näring 
till pojkarnas maskulina identitetsskapande. 

371 Månsson (1999) och Käller (1990) använder uttrycket "Herre man på täppan" för barn som 
tex vill stå först, vara värst och ta ledningen. I denna kontext visar sig motsvarande beteenden 
genom att pojkarna i fråga vill visa sig på styva linan med räkneapparaterna och tärningarna. 
Även genom att lura läraren. 
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Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 

Samspelet mellan flickor och pojkar är begränsat under lärarstyrda aktivi
teter eftersom flickorna söker sig till varandra så snart lärarna släpper på de 
fasta placeringarna och på samma sätt gör pojkarna gentemot varandra. 
Inga direkta könsmotsättningar demonstreras under lektionstid men flick
ornas undanmanövrer motiveras av att de vill vara ostörda - en form av 
motstånd mot pojkarnas agerande. De flesta lärare accepterar även att 
flickor drar sig undan till andra rum. Trots att flickorna trivs med den 
självvalda situationen så innebär det faktum att de inte far stöd och träning i 
att agera för sina rättigheter till deltagande och arbetsro i helklass en häm
mande erfarenhet för att på sikt kunna agera som handlande, jämställda in
divider.372 

Vissa flickor går dock självmant in i Moderliga positioner och hjälper poj
kar. Det är oftast den Moderliga flickan(sv/a) men dessutom är en Femi-
nist(sv/a) benägen att byta till den positionen. Positionsförflyttningar före
kommer bland de flesta barn, oavsett åldrar. Flickor kan försöka tillskansa 
sig makt i gruppen genom att agera enligt Rättskaffens- och Feministdis-
kurser men röner sällan framgång bland pojkarna. 

Det framkommer att kamratinteraktioner över de etniska gränserna är van
liga på fritiden liksom i klassrummet. Det är troligt att flickorna och poj
karna genom dessa sociala relationer då de delar varandras diskurser själva 
skapar gemensamma elevidentiteter. 
Summerande kan konstateras att fler pojkar än flickor tar för sig av lärares 
och kamraters uppmärksamhet och hävdar sitt företräde vilket medför ett 
dominansförhållande mellan könen med pojkar i överordnade positioner. 

Lärarfria situationer 

Som beskrivits tidigare är eleverna på Humlan åldersintegrerade vilket in
nebär att alla 6 till 8-åringar har ett schema som börjar 8.20 och slutar 
13.40. Några egentliga fri-lek pass, jämförbara med förskoleklassens lek
timmar i Västerskolan, är inte inlagda på schemat utan eleverna följer den 
lärarledda undervisningen hela dagen men har, om behov föreligger, möj
lighet att fa gå ifrån och ägna sig åt andra aktiviteter. I de flesta fall är det 
de 6-åriga pojkarna som utnyttjar denna frihet och det rör sig då oftast om 
konstruktionslek med lego, kuddar eller titta i bilderböcker. De yngsta 
flickorna sitter i allmänhet kvar med de äldre flickorna och väljer om de 
blir trötta att övergå till någon pysselbok, teckna eller måla. Som följd av 
dessa förhållanden, liksom regeln att eleverna skall vara ute under raster, 
förekommer inte så många fria aktiviteter inomhus även om lokalerna är 

372 Jämför Davies (1990). 
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försedda med material för pyssel, konstruktions- och rollek. Utrymme för 
grovmotorisk lek finns såväl inne i skollokalerna som utanför.373 

Elevinteraktioner 

Även i denna klass kan konstateras att flickor och pojkar leker var för sig 
och det gäller både inomhus och utomhus. 
Pojkarna förklarar det med att det är roligare att leka med pojkar eftersom 
de inte gillar det flickor gör. En Machokille(sv/a) tycker: "dom (flickorna) 
prata mest.....dom ha Monchichi". En annan Machokille(inv/a) är mycket 
föraktfull mot samlek och säger t ex om en jämngammal Barbie-
flicka(inv/a) "hon är dum..hon ha en halv hjärna". Själv anser han sig ha 
en hel hjärna och att pojkar är större och bättre än flickor.374 

Avståndstagandet till andra könet uttrycks även bland flickorna. En Bar-
bie(sv/m) menar:" dom vill mest spela bandy eller fotboll...men vi flicker 
vill hoppa hage o rep " och en Feminist(inv/m) förklarar:" nä vi ä inte så 
mycke tillsammans ...killar vill leka med en sak å tjejer vill inte leka med 
dom (sakerna) ". Även om flickorna tar avstånd från klassens pojkar så 
framkommer att de hemma ibland leker med pojkar och de berättar också 
att de i skolan försökt samleka men att pojkarna då varit så bråkiga att det 
inte varit roligt. De håller således dörren öppen för kontakt men på sina 
egna villkor. 

Analys av pojkar - pojkar situationer 

Under barmarkstid leker de flesta pojkar på bollplanen där de spelar fotboll, 
innebandy eller så klättrar de i träden eller leker "Tagen". Vintertid håller 
de mest till i skolgårdens kälkbacke där de åker på madrasser, snowboards, 
trickskidor eller stjärtlappar. I skolskogen gillar de kojbyggen, att springa 
runt, klättra och göra upptäckter, liksom snöbollskrig. 
Inomhus återfinns pojkarna för det mesta i lektorget där de klänger i soffan, 
bygger med kuddar och bråkleker. Några pojkar tycker om spel bl a schack 
och vissa sitter då och då med legobyggen. 

Klassens pojkar är i olika åldrar och det är vanligt att de yngsta (6 år) och 
en äldre Joker(inv/a) leker tillsammans. Ingen direkt rangordning kan iakt

373 Se kap. 5. 
374 Jämför Kaller (1990). Bland lågstadiebarnen i hennes studie framkom att pojkar avgränsade 
sig kraftigare mot flickor samtidigt som de senare nedvärderades vilket inte motsvarades av 
samma beteendemönster från flickornas sida. (s 57). Connolly (1998). 

189 



tas dem mellan men de ägnar sig ofta åt lekar där makt och dominans trä
nas.375 Följande scen är ett exempel bland flera liknande. 

Situation 1 

Två Machokillar(inv/a,a), två Jokrar(inv/a,a) krigsleker i den stora hörnsoffan. De 
låtsasskjuter på varandra med fingrarna formade som pistoler och dyker upp och 
ner i och runt soffan. Ene Jokern skriker och ger ifrån sig smattrande ljud. Macho-
killen kastar sig från soffan över till en cylinderformad golvkudde, skrattar. Pojkar
na i soffan böljar bråkleka men avbryts av att Hanna kallar till samling. 

Temat i leken är krig och kraftmätningar och ene Machokillen(inv/a) som 
är livlig och vig som en gymnast spelar ut sin roll mer än de övriga och 
hans agerande påminner om handlingar i den typ av action-filmer han be
rättat om.376 Pojken ger intryck av att utpröva en maskulin identitet präglad 
av tuffhet som i andra sammanhang också yttrar sig i sexistisk vokabulär 
och homofobiska uttalanden om andra pojkar. Han testar även gränser för 
vad som är tillåtet i pulkaåkningen och upptäder som en "tuffing" i snö
bollskrig. Vid ett tillfälle då han fått en hård boll i ryggen förklarar 
han:"man får bara tåla..man måste tåld''}11 

De äldre pojkarna (ett par Akademiker-sv/a,m respektive Rättskaffens-
sv/a,m) låter sig emellertid inte imponeras utan menar att Macho-kamraten 
är "skrikig" och "bråkig". 
Pojkarnas kraftmätningar tar sig också utryck i tävlingar på skolgården. Det 
sker i fotbolls- och bandymatcher liksom i tävlingsåkande i kälkbacken un
der vintersäsongen. Likaså utmanar de varandra i klättring och att hoppa 
från stenar när de befinner sig i Skolskogen. Alla pojkar deltar i dessa akti
viteter men två Machokillar(inv/a,a), Jokrarna(inv/a,a,a) och en Akademi-
ker(sv/a) är mest aktiva. Den senare byter således position till Machokille i 
dessa lekar, vilket även framkommer i andra situationer. 

Den ene Jokern(inv/a) har svårt att hävda sig intellektuellt bland kamrater
na men har funnit andra medel att skaffa sig en position bland dem, nämli
gen som skämtare. 

Situation 2 

Lektionen är slut och eleverna förbereder sig på att gå ut på rasten. Observatören 
sitter kvar i klassrummet då fem pojkar (tre Akademiker-sv/m,m,m och två Jokrar-
inv/a,a) kommer in igen. Ene Jokern säger: "Jag har fått en nål i ändan." Då obser
vatören vill hjälpa honom, jublar alla pojkarna över att de lyckats lura observatören 

375 Davies (1994) hänvisar till Goffman (1977) som beskriver parallella exempel där pojkar 
dramatiserar den typ av handlingar med fysisk styrka och våld som han menar är centrala i den 
hegemoniska maskuliniteten. 
376 Pojken har berättat om dessa filmer under bl a samlingar. Se t ex Guns samling ovan. 
377 Thorne (1993) rapporterar från flera studier på jämförbara åldrar att pojkars prat ofta cirkule
rar kring fysisk styrka och tuffhet liksom att sätta sig över regler, bl a användning av sexistiskt 
språk riktat mot såväl flickor som "svaga" pojkar, s 92 f. 
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med sitt skämt. De ställer upp sig med armarna om varandras axlar i en halvcirkel 
framför observatören och berättar hur de satt fast ett häftstift löst i Jokerns byxbak. 

Upphovet till denna situation var sannolikt Jokerns lust att skämta. Vid fle
ra tillfällen visar han liknande upptåg ofta med inslag av kiss och bajshu-
mor. Här deltar han med kamrater som positionerar sig i enlighet med hans 
diskurs och glädjen då de lyckades var tydlig, vilket också demonstrerades 
i den kamratliga uppställning som de sedan formerade sig i. Strax efteråt 
förändras dock samhörigheten mellan pojkarna när Akademikern(sv/m) 
upptäcker en astrologisk karta på bordet. 

Fortsättning: 

Alla lägger sig på golvet och tittar på kartan med stjärnbilder (som de arbetat med i 
samband med rymdtemat). De stavar sig fram till namnen under bilderna och frågar 
efter varandras stjärntecken. En Akademikerpojke tar en pekpinne och pekar på al
fabetet som är uppsatt på väggen. Han läser bokstav för bokstav. Jokern ligger på 
golvet - en bit från de övriga och tittar upp i taket, till synes ointresserad av kamra
ternas studier. 

Jokern som varit huvudperson bara några minuter innan blir helt plötsligt 
utanför kamratkretsen. En ny diskurs med ett intellektuellt innehåll har ak
tualiserats och i detta sammanhang väljer han själv och blir även tilldelad 
en marginaliserad position. Ingen kamrat försöker att inbjuda honom i 
Akademikerdiskursen genom att intressera honom för stjärnbilden. 

Utomhus ockuperar pojkar från de olika avdelningarna bollplanen där de 
spelar fotboll eller innebandy och under vintersäsongen lägger de ofta mo
nopol på kälkbacken. Flickorna gör också anspråk på backarna men på 
grund av av pojkarnas beslagtagande av yta och snabba framfart finner de 
det ofta obehagligt att vistas där.378 

Situation 3 

De flesta av Humlans pojkar och ett antal flickor befinner sig i slänten bakom skol
huset där de åker i iskanan på en madrass och stjärtlappar. Någon har snowboard. 

Madrassen är populärast eftersom det går att åka flera tillsammans på den. En Bar-
bieflicka(inv/m), en Feminist(sv/a) och en Akademikerflicka(sv/a) står och väntar 
på att madrassen skall bli ledig så att det blir deras tur att åka. Feministen säger nå
got till pojkarna om att de också har rätt till madrassen. Jokern(inv/a) och två Ma-
chokillar(sv, inv/a,a) vill inte lämna ifrån sig den utan springer uppför backen igen 
med madrassen släpande efter sig så att flickorna inte skall kunna ta den. En Bar-

378 Epstein (1998) som genomfört skolgårdsstudier vid engelska mångkulturella skolor fann att 
pojkar på motsvarande sätt dominerade rumsligt och tog för sig av bollplanerna och att flickor 
hänvisades till de perifera delarna av gården. Likaså framkom etniska motsättningar vid kon
flikter i fotbollsspelet. Även Connolly (1998) redovisar liknande observationer. På den här aktu
ella gården kunde inga sådana etniska spänningar noteras, inte heller rapporterar klassvak
ter/lärare om sådana. 
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bie(inv/m) går och hämtar Gun som är rastvakt för att fä hjälp. Gun löser konflikten 
så att pojkarna får ha madrassen denna dag och flickorna nästa. 

De tre pojkarna demonstrerar här sin makt genom att lägga beslag på 
madrassen utan att ens lyssna på flickornas Feministiskt motiverade krav. 
Inte förrän Gun kommer så stannar de till och argumenterar. Eftersom det 
är kort tid kvar på rasten så förklarar Gun utifrån Rättskaffensdiskursen att 
det är mer rättvist att flickorna far disponera den nästa dag istället. Även 
om flickorna denna gång fick retirera från iskanan så blev det en liten vinst 
genom Guns lösning men upplevelsen blev likafullt för flickorna att de fick 
ge sig eller som den ena flickan lakoniskt sa: "dom fick ha den". 

Analys av flickor - flickor situationer 

Jämfört med pojkarna så leker flickorna i mindre grupper på två eller tre
fyra flickor beroende på aktivitet. Som nämnts håller sig flickorna utomhus 
nära skolhuset eller intill lekstugan. De står tillsammans och pratar eller 
leker med de, under den aktuella tiden, populära små leksakshästarna och 
Monchichi-aporna, hoppar rep, hage eller håller på med fingersnörningsle-
kar. Under vintertid är det populärt att bygga snölyktor och figurer samt 
åka i kälkbacken på stjärtlappar och madrasser. 

Några bästispar finns, t ex Akademikerflicka (sv/m) - Barbieflicka(inv/a) 
och Feminist(sv/a) - Akademikerflicka(sv/a) samt två Barbieflickor(inv/m, 
sv/m) men de flesta uppger att de leker med alla i klassen och även med 
flickor från de andra avdelningarna. Någon tydlig hierarki bland flickorna 
kan inte urskiljas. Det händer att någon flicka kan bli föremål för uteslut
ning tillfälligt t ex när en Barbieflicka(inv/m) fuskat i leken Kurragömma 
men det är sällsynt med utfirysning under längre tid. Om någon försöker 
bestämma för mycket kan det bli irriterat men flickorna uppger att de för 
det mesta brukar rösta vid val av gemensamma lekar om de råkar vara 
oeniga. Det är tydligt att Rättskaffens- och även Feministdiskursens idéer 
påverkar flickornas handlingar och samvaro med varandra eller med pojkar. 

Hanna menar att flickorna i Humlanklassen redan är som "små kvinnor''' 
och avser med det, att de är lugnare än pojkarna, ordentligare och mycket 
skolintresserade. Dessutom är flera intresserade av att pynta sig och ha 
"inne"-kläder liksom att leka med Barbiedockor och maskotdjur. Observa
tioner och intervjuer med flickorna bekräftar den bilden men det framgår 
också att de flesta 7-8 åriga flickor (Akademiker respektive Feminister) 
följer Sporttjejsdiskurser under fritiden och ägnar sig åt bl a ridning, inne
bandy och fotboll. 

Barbieflickorna(inv/m,m,a, sv/m) är mest utseendeintresserade av flickor
na. Under raster kan de stå i smågrupper och jämföra varandras halsband, 
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hårprydnader och beskriva vad de tycker är fint. Vid ett av dessa samtal 
påtalar den ena för observatören att "v/ har vissa saker som är likadana å... 
så har vi ha samma tröjer också". Att vara lika värderas högt liksom att 
vara snäll och inbjuda till samlek. En Feminist(sv/a) berättar om sin bästis 
(Akademiker-sv/a):'7jo« vill att jag ska vara med i alla lekar näs
tan. . .å.. .hon vill jämt göra saker med mig.. .hon kommer jämt å frågar.. .å 
så ä hon så snäll". 
Dessa flickors utsagor antyder att de värnar om samvaron och söker be
kräftelse på sin könstillhörighet genom lika könsmarkörer och genom att 
dela varandras diskurser. Tillsammans tycks flickorna, som har olika etnisk 
bakgrund, skapa sina identiteter utifrån gemensamma normer om hur de 
vill vara. Mot bakgrund av sådana iakttagelse förefaller en lärares kom
mentar att "dom (invandrareleverna) är som vilka barn som helst- det är 
ingen skillnad (jämfört med svenska) " förklarlig. 

Praktiskt taget alla flickor uppger att de tycker det är roligt att arbeta med 
skolböckerna och helst av allt vill de vara inne på rasterna för att skriva, 
räkna, måla eller hålla på med pysselböcker vilket följande situation är ett 
exempel på. 

Situation 4 

Det är rast men en Barbieflicka(inv/a) och några 6-åriga pojkar har dröjt sig kvar på 
Lektorget. Hon sitter vid ett bord och målar i en arbetsbok och på golvet ligger en 
Machokille(inv/a) och en Akademikerpojke(sv/m) och spelar schack. Bredvid finns 
två Rättskaffenspojkar(sv/a,a) som spelar domino. Barbieflickan säger till observa
tören: "Vet du, M (en äldre Moderlig flicka-sv/a) är låtsas-storasyster till mig...vi 
få vara inne (viskar detta leende)., min lillebror ska fylla 3 år, han är två nu....". 
Hon målar flaggor i sin bok. 
Höga skratt hörs från tamburen en av pojkarna säger: " Tyst, jag hörde nån! ". 

En annan pojke kommer in och ropar att de skall gå ut, att det är förbjudet att vara 
inne på rasten. Barbieflickan svarar:"^ är slut på rasten., vi kan vara inné". 
En pojke frågar inne-barnen var de har varit. Barbieflickan säger leende (triumf e-
rande): "Vi har varit inne hela rästen...åjag har målat!". 

Trots att flickan sitter ensam inne med pojkarna är det uppenbart att hon 
njuter av situationen. Hon får hålla på med det hon tycker om att göra och 
dessutom med observatören som lyssnar och bekräftar hennes Akademi
kerpositionering. Denna flicka är yngst i klassen och dessutom späd för sin 
ålder och lätt rörelsehandikappad. Med kommentarer som bl a "B är så söt 
och gullig" blir hon ofta positionerad som Barbieflicka vilket hon finner sig 
i men hon byter också, när tillfälle ges (som här) till Akademikerposition. 
Övriga flickorna visar henne omsorg på flera sätt, de bär henne runt och 
sätter henne ofta bredvid sina egna lekplatser och förser henne med materi
al trots att hon kan ta för sig själv. Även klassläraren positionerar henne 
som skör och i behov av hjälp genom att ha en beskyddande attityd till 
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henne. Flickorna blir genom detta omtänksamma sätt uppmärksammade av 
fröknarna och uppmuntrade i den Moderliga diskurs de praktiserar.379 

Analys av flickor - pojkar situationer 

Den samlek som kan iakttas mellan flickor och pojkar förekommer mest 
utomhus i tafattleken "Tagen" där pojkarna för det mesta jagar flickorna 
eller i parallellåkningen, dvs när pojkar och flickor åker vid sidan av var
andra i kälkbacken. Ibland händer dock att de samåker på samma madrass. 
I dessa aktiviteter deltar elever från de olika avdelningarna och mest pojkar. 
Lekarna återkommer nästan dagligen och illustrerar det isärhållande köns-
kategoriarbete som pågår mellan könen.380 Gränsarbetet tar även andra 
former som yttrar sig i att pojkar retar hotar eller håller fast någon flicka 
eller provocerar på något annat sätt.381 En Machokille(inv/a) citerar t ex då 
och då fräcka sexramsor i kontakten med flickorna och i det följande ges 
andra exempel. 

Situation 5 

Eleverna klär på sig i tamburen for att gå ut. En Joker(inv/a) snor runt, runt och gör 
fotkickar i luften. Han rör sig mot en av Akademikerflickorna(sv/a) och kickar hen
ne i baken. Hon tittar på honom men ser inte arg ut, går mot dörren. Han följer ef
ter, fnittrar, räcker upp händerna i vädret och utmanar: "hä, hä du kan inte killa 
mig!". Hon bryr sig inte om honom utan går ut. 

och 

Situation 6 

Machokillen(inv/a) håller i en sax, smyger fram till två Akadademikerflic-
kor(sv/m,a) som sitter och ritar, ställer sig bakom den ena och försöker klippa av en 
hårtuss. Han lyckas inte eftersom saxen är slö och flickorna upptäcker honom och 
skriker till. 

Vid sidan av dessa mer antipatilika yttringar av pojk-flick interaktioner fö
rekommer också samvaro under vänskapliga förhållanden. Vid backåk
ningen samsas då och då ett par Rättskaffenspojkar med flickor på samma 
madrass men vanligen sätter sig pojkarna längst fram på madrassen och 
flickorna far sitta bakom. Det förefaller som placeringarna reflekterar 

379 Ve (1992) samt Berge (1992) s 28 ff använder begreppet ansvars- och omsorgsrationalitet för 
att beskriva ageranden som kännetecknas av att ta ansvar för och se vilka konsekvenser de egna 
handlingarna far för andra människor vilket gäller tex vid vård av barn, handikappade och äldre, 
s 28ff. Detta förhållningssätt är resultat av en socialisationsprocess och lärs in tidigt av framför
allt flickor/kvinnor. Enligt Jones (1994) rör det sig inte om någon påtvingad könsrollsinlärning 
utan flickor positionerar in sig själva. De blir flickor genom att delta i det sociala spel av bety
delser och sätt att vara och bete sig som definierar dem som flickor. 
380 Davies (1989) s 40 f. 
381 Thome (1993) beskriver detta fenomen och iakttog att pojkar kunde bete sig på ett stereotypt 
och repetetivt sätt i sina provoserande handlingar gentemot flickor. 
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könsordningen i denna elevgrupp där frontplatsen föredras eftersom den är 
mer lustfylld och utmanande. 
I intervjuer uppger så gott som alla barn, att flickor och pojkar kan leka 
samma saker och även gör det, fast inte så ofta tillsammans. Men, enligt en 
Barbieflicka(inv/m) och en Joker(inv/a) "vill dom inte 
En Sportjej (sv/a) menar: att vi leker samma men ßickor ä liksom lugnare 
En Rättskaffenspojke(sv/a) förklarar: jaa tjejer kan klättra i trän å pojkar 
kan göra det., åpojkar kan leka med My little Ponny. 

U: så ni (Machokille-sv/a och Rättskaffenspojke-sv/a) tycker inte att pojkar är 
konstiga då om dom leker med dockor? 

Pojkarna: nää 

U: leker ni samma saker ute på rasterna då? 

Pojkarna: nää. 

Av samtalen framstår det som om eleverna utgår från att flickor och pojkar 
kan göra samma saker. De ser inte heller några hinder i gemensamma och 
lika lekaktiviteter liksom att de samleker hemma på fritiden. De könsdis
kurser som praktiseras på skolgården visar dock en tydlig könsuppdelning 
av lekaktiviteter, även om inbrytningar i varandras lek förekommer, och i 
de flesta fall är det flickorna som tar initiativ till dessa. 
En Sporttjej (sv/a) berättar t ex att hon hade roligt då hon lekte med en 
Akademikerpojke(sv/a): "...vi lekte att jag va en tjej å han en kille å... så 
va han supermannen". 
I leken blir hon positionerad som Barbie och rollfördelningen återspeglar 
kända könsmönster inklusive könsordningen, hämtade från science fiction-
världen. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner under lärarfri skoltid 

Samvaron mellan flickor och pojkar under fria situationer är för det mesta 
könssegregerad. Flickor håller inte lika hårt på åtskillnaden men får sällan 
med sig pojkarna i samlek. I de gemensamma aktiviteter som förekommer 
är det oftast pojkarna som dominerar och intar ledande roller. Flickornas 
motstrategier är vanligen att negligera pojkarna eller argumentera, även 
med inslag av skällsord. För det mesta har de ingen framgång vilket inne
bär att de drar sig undan eller vänder sig till vuxna för hjälp. 
Ingen påtaglig hierarki eller uteslutning av något barn förekommer vare sig 
inom pojk- eller flickgruppen. Vissa pojkar (Macho, Jokrar och en Akade
miker) markerar dock sin pojktillhörlighet starkare än andra genom större 
benägenhet att avgränsa sig mot flickor, genom att demonstrera fysisk styr
ka och vilja vara värst bl a i tävlingsbetonade lekar. Inslag av sexism och 
ovårdat språk förekommer också hos ett par pojkar (Machokille-inv/a, Jo
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ker-inv/a). Förhållandevis fler invandrarpojkar än svenska pojkar i klassen 
skapar denna variant av maskulin subjektivitet.382 

En pojke, Jokern(inv/a), som inte kan hävda sig inom Akademiker
diskursen finner en plats bland pojkarna i lekar där han accepteras i sin po
sition som skämtsam Joker. 
I flickgruppen förekommer väninnegrupperingar över ålders- och etniska 
gränser men gruppen är som helhet samspelt och alla kan för det mesta 
umgås med alla i varierade konstellationer. 
De flesta Barbieflickor har invandrarbakgrund och dessa flickor är mer än 
övriga intresserade av könsmarkörer som smycken, kläder, smink och lek 
med dockor. Skolintresset är påtagligt hos majoriteten flickor och de väljer 
ibland att följa Akademikerdiskursen även utanför lektionstid. Fin- och 
grovmotorisk lek förekommer dagligen och engagerar inte bara Sporttjejer 
utan även övriga flickor. Det gäller även prat och pyssel i smågrupp som 
alla flickor ägnar sig åt. 

Jämförande analys av positioneringar och könskonstruktioner 
i lärarledda och lärarfria skolsituationer 

Flickorna och pojkarna i denna klass har positionerat sig i enlighet med fle
ra olika könsdiskurser som avspeglar det förhållande mellan könen som vår 
kultur bär på. Dikotomin visar sig i att flickor och pojkar under såväl lä-
rarledd som lärarfri tid helst arbetar och umgås i könshomogena grupper. 
Flickorna markerar detta tydligare än pojkar under lektioner medan förhål
landet är det motsatta under raster, då pojkar står för isärhållandet. Denna 
skillnad kan ses i relation till att fler flickor än pojkar positionerar sig som 
Akademiker under arbetspass och då eftertraktar arbetsro och samverkan 
med likasinnade. Att sluta sig samman i grupp kan då vara en strategi att 
visa motstånd mot vissa pojkars handlingsmönster. Majoriteten flickor ver
kar dessutom i sitt smågruppsarbete få bekräftelse på sin könstillhörighet 
och intressegemenskap - en reflektion som stöds av iakttagelser som visar 
att flickorna hjälper varandra och självmant utvidgar sitt arbete tillsam
mans. Tendensen förstärks också av lärares berömmande uppmärksamhet. I 
synnerhet tycks Hannas Moderliga diskurs influera de äldre flickorna att 
visa omsorgsbeteende gentemot yngre kamrater av båda könen i såväl pe
dagogiska som fria leksituationer. 
De flesta pojkar framträder däremot, trots att de sitter nära varandra, som 
individuellt handlande personer vid arbetsuppgifter och tycks vara nöjda 
med sina insatser då dagens pensum är avklarat. I motsats till flickorna far 
de inte stimulans (gäller en lärare och de äldre eleverna) att gå vidare till 
nya uppgifter eller att söka hjälp av kamrater förmodligen för att de kräver 

382 Connell (1996) menar att dessa yttringar ingår i den s.k hegemonisk maskuliniteten. Jämför 
även Jordan (1995), Connolly (1995), Reay (1991). 
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starkare stöd än flickorna for att behålla förankringen i Akademikerdiskur
sen. De tycks inte heller självmant vilja inordna sig i en Moderlig praktik 
möjligen för att detta rimmar mindre väl med deras maskulina positione
ringar. I stället tänjer de på och testar gränser för tillåtna beteenden när 
möjlighet ges - som om de vill markera sin särart och avgränsning mot 
flickornas mer disciplinerade beteenden. Trots detta uttrycker flertalet Rätt
skaffens- och Akademikerpojkar liksom Sporttjejer att pojkar och flickor 
kan göra samma saker om de vill. 

Maktrelationer mellan och inom könen är inte alltid tydliga men kan de
monstreras av en viss grupp pojkar (Machokillar och Jokrar) som då upp
träder som "Herre-män på täppan" och tar för sig av utrymme och material 
och även nedvärderar flickor och deras intressen. De visar därmed en köns
ordning där de själva ser sig som överordnade flickor. Ett antal tillbaka
dragna Akademiker- och Rättskaffenspojkar markerar inte distans till flick
orna på samma sätt men söker inte heller kontakt med dem. 

Inom flickgruppen finns få tecken på maktordningar eller isärhållning. 
Tvärtom utmärker sig dessa flickor till skillnad från parallellavdelningens 
genom att vara samspelta och hjälpsamma mot varandra. Förmodligen kan 
detta sättas i samband med klasslärarens Moderliga diskurs som hon prakti
serar på ett påtagligt barncentrerat sätt med förstärkande beröm till de 
flickor som hjälper varandra. Flickorna tycks roade av den Moderliga och 
starka position de gärna växlar till vilket även sker under raster bl a gent
emot en handikappad flicka. 
Även pojkarnas interaktioner med varandra kännetecknas av mer jämspelta 
relationer jämfört med motsvarande åldersavdelningar. Möjligen har detta 
samband med att de flesta Macho- och Jokerpojkar hör till klassens yngsta 
och matchas mot en något större grupp Akademiker och Rättskaffenspojkar 
med större åldersspridning. Småpojkarna i fråga lyckas inte dominera de 
äldre utan det är snarare de senare som sätter karaktär på samvaron med 
sina diskurser. 

I klassen har 9 av 25 elever ett icke-svenskt etniskt ursprung. Dessa barn 
har konstruerat sina subjektiviteter enligt liknande mönster som de svenska 
barnen. En övervikt av 6-7 åriga invandrarflickor (tre av fyra) finns i elev
kategorin "Barbieflickor" vars handlingsmönster accentuerar feminitet på 
ett tydligare sätt än andra könsdiskurser. Ingen av dessa flickor annonserar 
dock sin kulturella tillhörighet utan tycks forma sina kön utifrån samhörig
het och identifikation med andra flickkamrater.383 

383 Åhlund (1991) beskriver utifrån forskning på svenska invandrarungdomar att de är upptagna 
av ett transetniskt identitetsarbete som bildar en gränsöverskridande s.k synkretisk kultur, något 
som inte är särskilt tydligt i denna klass. Snarare sker en anpassning till svenska flickornas sätt 
att vara. Jfr Ehn (1986), Ewaldsson (2001). Epsteins (1998) studie på elevgrupper i mångkultu-
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För pojkarnas del återfinns 4 av 5 invandrarpojkar i elevtyperna: "Macho-
killar", respektive "Joker". En tendens är således skönjbar i denna skolklass 
att invandrarbarnen skapar mer "traditionellt" västerländskt könsprofilerade 
subjektiviteter. Två 8-åriga invandrarelever från medelklassen intar dock 
positioner som Feminist respektive Rättskaffenspojke. 

Med beaktande av enbart socioekonomisk bakgrund visar analysen att 
flickor och pojkar i denna klass i viss utsträckning positionerar sig olika. 
För Humlan-klassens flickor kan inga tydliga skillnader iakttas vad gäller 
relationen social bakgrund och vanliga enskilda positioneringar. Arbetar-
och medelklassflickor återfinns på samtliga elevtypspositioner med en ten
dens till övervikt för arbetarklass flickor i positionerna Sporttjej, Feminist 
och Moderlig flicka. Det är de 6-åriga Sporttjejerna som byter till Femi-
nistpositioner då de befinner sig i sin åldershomogena arbetsgrupp vilket 
nog har att göra med att de vågar konfrontera jämnåriga pojkar, speciellt 
som deras förskollärare tydligt iscensätter Rättskaffensdiskursen och stöder 
sådana beteenden. 
Beträffande arbetarklasspojkarna har de en större benägenhet att positione
ra sig som "Machokillar" och "Jokrar" än medelklasspojkarna som oftare 
agerar i enlighet med elevtyperna "Rättskaffens" och "Akademiker". Detta 
kan tyda på olika inställning till skolkulturen och en önskan hos de förra att 
distansera sig från Akademikerdiskursen.384 För vissa pojkar (3 Machokil
lar, 2 Jokrar, 3 Akademiker) är positioneringarna enligt bestämda elevtyper 
mer repetitiva medan andra (1 Akademiker, 1 Joker och Rättskaffenspoj-
karna) däremot är mer flexibla i sitt sätt att agera. Åldrarna som varierar 
mellan 6-8 år tycks inte påverka positionsbytena men förmodligen har den 
pedagogiska situationen betydelse. Lärarnas olika utövning av makt och 
kontroll och varierade ambition att låta enskilda elever framträda som 
handlande subjekt i kollektivet ger nämligen enligt observationerna olika 
möjligheter för eleverna att visa sina multipla subjekti viteter. 

Söderskolan, Myranklassen 

Myranklassen ligger i direkt anslutning till Humlan och lärare och elever 
har daglig kontakt och samarbete med varandra. Myrans pedagogiska verk
samhet skiljer sig inte nämnvärt från Humlans. Skoltider och schemaupp
läggning är desamma och elevgruppen är likaså åldersintegrerad med ele
ver i åldrarna 6-8 år. Klassen består av 20 elever (11 flickor och 9 pojkar) 

relia engelska primary schools skiljer sig också från mina resultat. Vid dessa skolor markerade i 
synnerhet flickorna sin etnicitet med bl a klädstil och språk samtidigt som de var kulturellt 
flexibla i sitt sätt att ge uttryck för sina identiteter. För pojkarnas del var sport, tävlande och 
konflikter avgörande för identifikation med det kulturella ursprunget. 
384 Jämför Cornell (1989), Jordan (1995). 

198 



varav två flickor och tre pojkar är invandrarbarn.385 Barnen är födda i Sve
rige eller har kommit hit under sina första levnadsår. Alla talar flytande 
svenska. 
På Myran arbetar Maj som klasslärare med huvudansvar för 7-8 åringarna 
och Maria, förskollärare med ansvar för 6-åringarna. En personlig assistent 
följer en rörelsehandikappad pojke(inv/m) de dagar han är integrerad på 
Myran. Periodvis finns även en kvinnlig lärarstuderande i klassen. 
Följande könsdiskurser är aktuella i denna klass: Barbieflicka - 4 flick-
or(sv/m,m,a, inv/m), Sporttjej - 3 flickor(sv/a,a,m), Feminist - 2 flick-
or(sv/m, inv/a), Akademiker - 1 flicka(sv/a) och Moderlig - 1 flicka(sv/a). 
Machokille - 2 pojkar(sv/a, inv/a), Rättskaffenspojke - 2 pojkar(sv/a, 
inv/a), Akademiker - 2 pojkar(sv/m,m), Mjukispojke - 2 pojkar(inv/m, 
sv/m) och Joker - 1 pojke(sv/a). 

Lärarledda situationer 

Samling under ledning av Maj 

Deltagare: Maj, klasslärare och 16 elever: 4 Barbieflickor(sv/m,m,a, inv/m), 3 
Sporttjejer(sv/a,a,m), 2 Feminister(sv/m, inv/a), 1 Akademikerflicka(sv/a), 1 Mo
derlig flicka(sv/a) samt 2 Machokillar(inv/a, sv/a), 1 Akademikerpojke(sv/m), 1 
Rättskaffenspojke(inv/a) och 1 Joker(sv/a). Dessutom är en dagisfröken på besök. 
(2 Mjukispojkar och 1 Akademikerpojke är frånvarande) 

Eleverna sitter i en ring på golvet på bestämda platser, varannan pojke och flicka. 
Maj sitter på en pali medan dagisfröken har satt sig direkt på golvet bland eleverna. 

Inledning 
Alla sjunger en godmorgonsång/rörelselek. Maj förklarar därefter att denna dag 
skall de kontrollera närvaron genom att räkna upp dels vilka som är närvarande dels 
vilka som inte är närvarande. Hon pekar i tur och ordning på var och en och upp
manar alla att räkna. En Machokille(inv/a) svarar rakt ut. Maj ser bister ut, ger frå
gan till en Akademikerpojke(sv/m) som viftar. Maj frågar vilka som saknas. De 
båda pojkarna svarar i munnen varandra, att tre pojkar är frånvarande. 

Maj pekar på dagisfröken och undrar om någon känner henne. Flera barn viftar och 
en Rättskaffenspojke(inv/a) säger rakt ut: "jag känner igen dig". Dagisfröken be
kräftar att de känner varandra sedan dagistiden. 
Maj berättar att de fått ett brev från en tidigare assistent och hon undrar om de 
kommer ihåg varför hon slutade. En Sporttjej(sv/a), hand upp, far svara: "hon var 
gravid'. Fröken: "ja, vad blev det? " En Akademikerflicka(sv/a) viftar ivrigt och får 
svara:"£>2 pojke". Samtal följer om en teckning de skickat till assistenten. Nu har de 
fatt ett tackkort med foto. Maj läser på kortet, går runt och visar var och en fotot 
och ställer frågor om pojken. Nästan alla flickor och enstaka pojkar kommenterar 
fotot på babyn vilket gäller utseende, hår, storlek, färdigheter och kläder. Maj visar 

385 Barnen har följande etniska bakgrund: Mellanöstern-svensk (1 pojke), östeuropeisk (1 poj
ke), nordafrikansk-sydeuropeisk (1 flicka), mellanöstern (1 flicka, 1 pojke). Den sistnämnde 
pojken adopterades i småbarnsåldern av svenska föräldrar. Pojken är integrerad i klassen enbart 
några dagar i veckan. 
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fotot för en Akademikerpojke(sv/m) och säger att babyn suger på en trumpet. Den
ne svarar: "det är nog en saxofon". Han far förklara skillnaden mellan instrumenten 
vilket han gör helt korrekt. 

Experiment 
Maj rekapitulerar det trollerieexperiment hon gjorde föregående dag med te i en 
kopp. Hon tar fram tekoppen och låtsasdricker men teet sitter nu fast som en gelé
klump i koppen eftersom hon tidigare hällt i gelantinpulver. Hon går runt till alla 
barn som får se och känna på geleet. Jokern(sv/a) säger rakt ut: "Det där ska jag 
göra hemma r En Feministen v/a) pratar med honom om geleet. Då en Rättskaf-
fenspojke(inv/a) står på tur att känna säger han, "det är gelé". En Akademiker-
flicka(sv/m) och en Sporttjej (sv/a) säger vid sin tur "det är gelé". Maj bekräftar och 
en Barbie(sv/a) respektive Akademikerflicka(sv/a) samt Jokern(sv/a) kommenterar. 

Jokern(sv/a) påminner läraren att de skall tala om veckodagen. Han far säga dagens 
namn och alla barn uppmanas av läraren att forma ett "o" som i "onsdag" med 
handalfabetet. Läraren frågar om datum och en flicka viftar och far svara: "25". Lä
raren frågar om tiotal och ental och ena Sporttjejen(sv/a) får svara. En Femi-
nist(inv/a) viftar livligt och vill svara på fråga om månad vilket hon får. Flickan 
fortsätter att vifta men läraren bryr sig inte om henne utan tänder ett ljus och böljar 
att läsa en biblisk berättelse. En Barbieflicka(inv/m) halvligger i dagisfrökens knä 
och en Sporttjej (sv/a) bredvid trycker sig lätt mot henne. Den andra Sporttje-
jen(sv/a) har ställt sig på knä tätt intill dagisfröken. Dagisfröken, ser på dem, 1er 
och håller om dem av och till. 

Bibeltext 
Maj läser om Israels folk och Tio Guds Bud. Efter läsningen betonar hon, att vi i 
dag kan bestämma själva hur vi vill förstå buden. Jokern(sv/a) känner igen ett bib
liskt namn och ropar ut det. En Rättskaffenspojke(inv/a) som ligger utsträckt framåt 
på armbågarna, säger rakt ut, " han är på badet" (han tror att det är klasskamraten 
som avses istället för den bibliska personen). Därefter viftar Machokillen(sv/a) 
oavbrutet och vill svara på de frågor om bibeltexten och Tio Guds Bud som Maj 
riktar till gruppen. Han får besvara ett par frågor och en annan pojke far svara en 
gång. Maj: "Du skall icke dräpa, vad betyder det?" En Akademikerpojke(sv/m), 
hand upp: "Jag tror att det är att inte döda". Maj läser: "Du skall inte begå äkten
skapsbrott" och förklarar själv, utan att ställa någon fråga till klassen, att det inne
bär att man ska vara rädd om varandra. Hon fortsätter med: " Vad menas med att du 
inte skall stjäla?" En Feminist(inv/a) räcker upp handen och far svara: "Man ska 
inte tjuva något". Maj upprepar svaret och 1er. 

Flickan fortsätter att vifta men vet inte vad hon skall säga då hon far frågan. Lära
ren ger henne stödfrågor tills hon kan. Maj säger. "Gud gav oss dessa lagar men 
här på skolan får vi själva bestämma vad vi ska tro på. Här på skolan har vi lagar 
som vi skall lyda, att inte stjäla, inte döda., att respektera varandra". Feminis-
ten(inv/a) viftar ivrigt igen. Hon far berätta att hon var på kyrkans fritidsverksamhet 
dagen innan. Machokillen(sv/a) säger rakt ut :"jag hade åtta rätt!" (menar svar) 

Kommentarer: Trots att det är dubbelt så många flickor som pojkar så 
upptas talutrymmet lika mycket av pojkarna som flickorna. De pojkar som 
gör sig hörda är en Rättskaffenspojke(inv/a) och en Akademikerpoj-
ke(sv/m), Jokern(sv/a) samt Machokillen(sv/a). Den senare, som sitter 
bredvid läraren, smygläser svar ur hennes bok, vilket hon upptäcker och ger 
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honom därefter inga fler frågor. Bland flickorna är främst en Femi-
nist(inv/a) aktiv men hon vet inte alltid svaret utan chansar upprepade 
gånger. Övriga flickor engagerar sig då samtalet rör babyn respektive te-
geléet. 

Analys av Majs interaktion med flickor och pojkar 

Maj sitter lite upphöjt framför gruppen och ser ut över dem med ett leende 
och ger intryck av säkerhet och välvilja. Utifrån en Rättskaffensdiskurs styr 
hon talordningen genom att i de flesta fall enbart ge frågor till dem som 
räcker upp handen och hon visar med en barsk mimik att hon inte tycker 
om när någon frångår reglerna. Dessutom upprätthåller hon kontroll över 
situationen bl a genom att själv gå runt och visa baby fotografiet respektive 
tekoppen med innehåll istället för att låta eleverna själva ansvara för cirku
lationen. Hon strukturerar likaså sin textläsning med korta läsintervall och 
mellanliggande frågor och samlingen far på det viset karaktär av en lektion. 
Eleverna följer samlingens uppläggning och positionerar sig själva som 
lyssnande elever och Maj som lärare. Maj förklarar sin strikta metodik med 
att flera av eleverna kommer från oroliga hemmiljöer och att de därför be
höver struktur och konsekvent agerande från lärarnas sida. Följaktligen 
väljer hon medvetet en tämligen auktoritär pedagogik. 
Under samlingen uppmuntras inte de enskilda eleverna att vara aktiva och 
utveckla egna tankar i någon högre grad, vilket framgår bl a vid te-
experimentet och bibelläsningen utan Maj engagerar eleverna genom att 
hon som lärare väljer vilka frågor som skall behandlas. Det har sannolikt 
med tidsbrist och elevproblematik att göra men förfarandet bidrar till att 
markera hennes maktposition och att eleverna befinner sig under kontroll. 

Det framgår att samtalet om babyn på fotot attraherar flera flickor som då 
intar eller befäster Akademiker- och Rättskaffens positioner och demon
strerar sitt engagemang för samtalsämnet. Maj bekräftar deras intresse och 
flickorna far berätta vad de vet och vad de undrar över beträffande småbarn 
medan Akademikerpojken far beskriva babyns leksak, ett musikinstrument, 
eftersom han är musikintresserad. 386 Läraren stimulerar på detta sätt de en
skilda elevernas agentskap samtidigt som kommunikationen också ger 
näring till konventionella könsföreställningar som att flickor är relations-
och personintresserade och pojkar objektorienterade.387 

I slutet av samlingen kommer läraren in på moraliska frågor utifrån bibel
texten och här framkommer den neutrala försiktighet i att uttala sig i reli
giösa frågor som hon menar att hon måste visa mot bakgrund av att hon har 
invandrarbarn vars föräldrar kan ha olika religiös tillhörighet. Hon känner 

386 Kommentar från läraren efter samlingen. 
387 Se tex Wernerssons (1988) kunskapsöversikt. 
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emellertid inte till om så är fallet och ingen koppling görs heller till andra 
kulturers synsätt. Istället nämns skolans etiska regler men eleverna ges ing
en möjlighet att samtala om dessa utifrån egna erfarenheter och fundering
ar. 

Under samlingen sitter den besökande dagisfröken tyst men hon kramar 
och 1er vänligt mot sina f.d dagisflickor. Hennes Moderliga omsorgsdiskurs 
får dessa flickor att söka kroppslig närkontakt vilket antyder att de återtar 
sin "gamla" position som dagisbarn i relation till henne.388 Detsamma gäller 
ene Rättskaffenspojken(inv/a) som efter samlingens slut, under ett arbets
pass, kryper upp i hennes knä och och vill ha hennes fulla uppmärksamhet 
och hjälp vid diverse små uppgifter som han annars klarar på egen hand.389 

Samme pojke förefaller även regrediera under samlingen då han vid ett par 
tillfallen faller in i vissa odisciplinerade Machobeteenden vilket troligen är 
en följd av att han inordnar sig i dagisfrökens Moderliga diskurs. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Majoriteten elever uppträder enligt det ordningssystem som är föreskriven 
för samlingen och direkta interaktioner dem emellan är fåtaliga. Pojkarna 
ger sig oftare än flickorna tillkänna med att vifta med händerna och deras 
dominans i form av frekvent deltagande blir tydlig med hänsyn till deras 
numerära underläge. Några (Rättskaffens-inv/a, Machokille-sv/a, Joker-
sv/a) är mer aktiva än de övriga vilket också innebär att de bryter mot reg
ler och intar Machopositioner. Ena Feministen(inv/a) agerar lika ivrigt som 
pojkarna och chansar på svar men till skillnad från dem respekterar hon 
samtalsordningen. Flickorna i övrigt följer föreskrifterna, talar utan att höja 
rösten och sitter för det mesta stilla på sina platser och inordnar sig därmed 
i lärarens Rättskaffensdiskurs. 
Machokillen(sv/a) försöker skaffa sig en position som Akademikerpojke 
genom att fuska och även om han till slut avslöjas och negligeras av läraren 
så har han lyckats tillskansa sig talutrymme och uppmärksamhet. Det är 
möjligt att han i och med det lyckade fusket inför kamraterna konsoliderar 
och konstituerar den Macho-maskulinitet av tuffhet och oräddhet som han 
även i andra sammanhang demonstrerar. 

Lektion 1. Matematik med Maj och 8-åringarna 

Deltagare: Klasslärare Maj, 5 flickor och 2 pojkar: 2 Feminister(sv/m, inv/a), 1 
Moderlig(sv/a), 1 Akademikerflicka(sv/a), 1 Sporttjej (sv/a) samt 1 Akademikerpoj-
ke(sv/m) och 1 Joker(sv/a). 

388 Beteendet illustrerar subjektiviteternas multipla karaktär och hur olika diskurser konstituerar 
olika sätt att uppträda (Davies 2000). 
389 Situationen som åsyftas finns ej med i protokollsutdraget ovan. 
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Lektionen har börjat då en Feminist(inv/a) och en Akademikerflicka(sv/m) kommer 
in. Maj uppmärksammar detta och säger att flickorna skall få förklara sin sena an
komst senare. Eleverna sitter vid olika bord och skall spela ett matematikspel med 
tärning där de flyttar sina knappar längs en räkneorm med olika "stations"-
uppgifter. Maj instruerar och ger exempel på räkneuppgifter som de skall lösa. 

Bord 7. Vid bordet sitter en Akademikerpojke(sv/m) respektive en Feminisms v/m) 
och en Moderlig flicka(sv/a). De kastar tärningen och flyttar i tur och ordning. Poj
ken flyttar tärningen åt fel håll och vill, då han upptäcker sitt misstag, korrigera 
detta men Feministen säger: "Hallå -du var där! " Pojken far ge sig och stanna kvar 
på sin ruta. Feministen halvligger på bordet och fnittrar medan hon räknar, även 
den andra flickan lutar sig över bordet. Pojken sitter lugnt och tyst bredvid. Femi
nisten säger, högt: "Det här är skitenkelt....ska jag säga, det är skitenkelt! ". Den 
Moderliga är tyst, slår tärningen, räknar och flyttar sin knapp till en räkneuppgift. 
Hon räknar i huvudet och säger något. Läraren frågar vad det blev, varpå Feminis
ten svarar: "hon har ju sagt!". Läraren säger inget. Den Moderliga flickan flyttar 
knappen till fel plätt. Läraren hjälper flickan att räkna. Feministen ålar på bordet 
och stöder kinderna i händerna. Läraren bryr sig inte om henne. Akademikerpojken 
säger: "Nu är det jag". Han tappar tärningen på golvet, slår och säger då han flyttar, 
att nu ligger han först. Feministen(sv/m) hamnar på nya räkneuppgifter, räknar på 
fingrarna och säger: "50, va?"( i frågande ton), räknar om igen på fingrarna och 
flyttar. Hon pratar mesta tiden och kommenterar de andras spel. Den Moderliga 
flickan(sv/a) slår, flyttar och räknar tyst. Pojken säger: "Hon svara feT\ Han närmar 
sig slutet på räkneormen och blir nu ivrigare då han ser att han kanske kan vinna. 
Feministen kontrollerar hans drag noga. 

Bord 2. Vid bordet sitter en Sporttjej (sv/a) och en Akademikerflicka(sv/a). Sport
tjejen kastar tärningen och säger besviket: "Va lite jagfick\". Den andra flickan 
kastar och far höga tal i följd och jubl ar över detta. Sporttjejen kommenterar: "Å, 
tur!". Hon räknar ut sin egen uppgift och säger "vi har kommit långt nu". Akademi
kerflickan löser sin egen uppgift och frågar observatören om hon räknat rätt. Det 
har hon inte gjort vilket medför en bakåtplacering. Även Sporttjejen far ta ett steg 
bakåt. Hon ser ilsken ut, säger: "Dumma tärning". Hon hamnar på ett nytt räkne
problem, 82+6, som hon inte klarar. Läraren kommer från bord 3 där hon uppehållit 
sig en längre tid hos Jokern. Hon hjälper Sporttjejen att räkna ental och tiotal för 
sig. Flickan räknar fel flera gånger, läraren säger tröstande att det är svårt med så 
höga tal och förklarar ytterligare hur hon skall skilja på ental och tiotal. Akademi
kerflickan löser sina uppgifter och lyfter av misstag Sporttjejens knapp varpå denna 
säger ifrån på skärpen att inte röra den. 

Bord 3. En Feminist(inv/a) och Jokern(sv/a) sitter med en annan räkneorm. Pojken 
slår och flickan hjälper honom genom att räkna stegen högt på ormen. Han proteste
rar och hon räknar om, hållande knappen på kant så att han skall se flytten tydliga
re. Han flyttar sedan själv, slår igen och tappar tärningen på golvet. Ropar: "Jag 
vann, jag vann! " Flickan svarar:"nähä, du va bara där!". 
/Avslutning följer/ 

Kommentarer: Endast 7 elever, varav två pojkar (Akademiker, Joker), del
tar i denna matematiklektion och stämningen är avspänd vid de tre bord 
som eleverna är grupperade kring. Alla deltar aktivt i spelen och ett par 
flickor (Feminist, Sporttjej) uppträder på ett högröstat och rörligt sätt. Lära
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ren går runt bland borden och hjälper främst Jokern som är en elev i behov 
av särskilt stöd. 

Analys av Majs interaktion med flickor och pojkar 

I denna situation med färre barn och grupparbete så fungerar Maj mer som 
en handledare och hon hävdar inte sin auktoritet lika tydligt som under 
samlingen. Visserligen inleder hon lektionen utifrån en Rättskaffensposi-
tion men hon släpper efter hand på disciplinkraven och bryr sig t ex inte om 
att tillrättavisa de båda flickor (Feminist-inv/a respektive Akademiker-
sv/m) som kom för sent till lektionen och hon accepterar även den andra 
Feministens(sv/m) ålande på bordet och högljudda kommentarer som anty
der att denna prövar att tillämpa Machodiskursen. 
Hon positionerar eleverna som Akademiker och låter dem experimentera 
med uträkningarna vilket innebär att hon skapar handlingsutrymme för dem 
att ta egna initiativ individuellt och i samarbete.390 Hon uppehåller sig för
hållandevis lång stund hos Jokern för att göra honom delaktig i Akademi
kerdiskursen och genom att placera honom bredvid en Feminist(inv/a) som 
hon uppfattar som gladlynt och hjälpsam vill hon även underlätta inlär
ningssituationen för honom.391 Hon tar således för givet, att flickan skall 
hjälpa pojken och bygger på så sätt in förväntningar på henne att agera ut
ifrån en Moderlig position. Feminist flickan(inv/a) accepterar också denna 
positionering utan synbara protester. 
Maj ger också emotionellt och intellektuellt stöd till Sporttjejen(sv/a) ge
nom att hänvisa till att uppgifterna är svåra för alla nyböijare men om man 
tänker på visst sätt så går de att lösa. Hon skapar med sin empatiska håll
ning en möjlighet för flickan att själv resonera sig fram till lösningar och 
fungera i enlighet med Akademikerdiskursen. 
Vid ett tillfälle står läraren vid en Feminist(sv/m)- bord 1- och frågar om ett 
resultat och får ett avspisande svar av henne. Läraren försöker emellertid 
inte inordna flickan i sin Rättskaffensdiskurs utan accepterar den subjekts
position denna valt. Det är möjligt att flickan svarade läraren utifrån en 
vardaglig diskursiv praktik omfattande lekhandlingar där läraren positione-
rades och bemöttes som jämlik kamrat och inte som lärare.392 

390 Davies (1990) 
391 Samtal med läraren efter lektionen. 
392 Säljö (1999) skiljer på institutionella respektive vardagliga diskurser. De forra återfinns inom 
bl a skolor och kan ha en utvecklad begreppsapparat som påtagligt skiljer sig från vardagen och 
därmed ger upphov till pedagogiska och kommunikativa problem som gör dem svårtillgängliga. 
Vardagliga diskurser däremot konstituerar föremål och händelser på det sätt vi möter dem i 
handlingsorienterade vardagspraktiker.s 87 f. I exemplet ovan skulle således ett räknesspel kun
na ha två diskursiva bestämningar. Dels en institutionell pedagogisk där uppgiftens fokus är att 
lära sig räkna dels ett vardagligt där handlingen gäller lek och tävlan. 
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Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Flickorna, som är i majoritet, uppträder på ett mer frimodigt sätt under 
denna mindre lärarreglerade lektion än de brukar göra i helklassamman-
hang. Det yttrar sig som att de pratar högt, korrigerar pojkarna och ger ut
lopp för spontana utrop, anklagande eller stödjande kommentarer. Det är 
främst en Feminist(sv/m) och en Sporttjej (sv/a) som repeterar och konstitu
erar sina vana subjektspositioner samtidigt som de också skiftar och agerar 
enligt elevtypen Akademikerflicka, de t o m testar Machodiskursen tillfäl
ligtvis. 
De båda pojkarna visar tydligare än flickorna att de ser räknespelet som en 
tävling där det gäller att hävda sig. Var för sig, vid sina respektive bord för
söker de vinna, den ene (Akademikern-sv/m) med justa drag och den andre 
(Jokern-sv/a) med fusk. Flickorna bevakar emellertid turordningarna och 
rättvisan i spelet och intar Rättskaffenspositioner som kontrollörer. 
Den ena Feministen(inv/a) fungerar som hjälplärare för en pojke under 
detta pass, något som är rätt vanligt inte bara för henne utan även för de 
övriga äldre flickorna gentemot yngre elever.393 Flickorna är inte alltid at
traherade av denna roll utan nämner i intervjuer att det hindrar dem i deras 
eget arbete. De båda Feministerna(sv/m,inv/a) berättar: 

Fl: dom (6-åringarna) prata bara..å säjer: Kan du hjälpa mig på den sidan, å.. 

U: måste ni hjälpa dem då? 

Fl : jaa, å ..så hinner man ingenting nästan.. 

F2: Det är en tjej som heter(..)hon sitter bredvid mig å hon ä så tjatig..."får jag 
hjälp" (F2 härmar flickan). 

Feministerna tycker inte heller att de äldre pojkarna ställer upp trots att de blir till
frågade av de yngre. 

F 2: joo (menar att pojkarna blir tillfrågade) men., dom kan inte lika mycke. 

De 8-åriga flickorna inser att de bedöms och även är kunnigare än pojkarna 
och menar därför att de bör inta den Moderliga positionen gentemot de 
yngre.394 Likafullt känner sig Feministerna(sv/m,inv/a) utnyttjade och de 
brukar därför dra sig undan till ett grupprum, när de far lov. Davies395 häv
dar att kvinnor uppbär positioner av makt enbart i hemmet eller då de hjäl
per män. Dessa två Feminister avsäger sig sig dock en sådan maktställning 
och föredrar en alternativ position som Akademikerflicka vilket skänker 
dem större tillfredssällelse. 

393Käller (1990) ser dessa beteenden som dominanstrategier som flickor i allmänhet ut
vecklar medan pojkar använder sig av metoder som mer går ut på att vara värst eller som 
här, vilja vinna. 
394 Jämför Berges & Ves (2000) beskrivning av denna form av ansvars-och omsorgsrationalitet 
som anses utmärkande för framför allt kvinnors sätt att tänka och handla. 
395 Davies (1989). 

205 



Julspelsträning under ledning av Maria och Maj 

Deltagare: Lärarna Maria och Maj samt 20 elever: 4 Barbieflickor, 3 Sporttjejer, 2 
Feminister, 1 Moderlig- och 1 Akademikerflicka, 2 Machokillar, 2 Akademiker-, 2 
Rättskaffens-, 2 Mjukispojkar och 1 Joker. 

Elever och lärare repeterar ett julspel på lektorget med andra avdelningar som pu
blik. 

Repetition 
Klassens alla elever är utklädda till tomtenissar sånär som på två flickor som är 
pepparkaksgubbar. Klassläraren är sufflös och står bakom en skärm. En Femi-
nist(inv/a) och en Akademikerflicka(sv/a) kommer in på scenen och tänder var sitt 
adventsljus. Akademikerflickan deklamerar en dikt utantill. Feministen böljar på 
sin dikt men kommer av sig. Läraren sufflerar, 1er uppmuntrande och hjälper flick
an genom dikten. Flickan 1er. I tur och ordning kommer sedan olika elevgrupper 
fram och uppför små dialoger, bl a med en tomtemor (Barbieflicka-inv/m) som rör i 
gröten och en tomtefar (Akademikerpojke-sv/m) som kommer med tomtesäck. Två 
pojkar (Rättskaffens-sv/a, Mjukis-sv/m) säger sina repliker snabbt, knappt hörbart 
och drar sig direkt tillbaka. 
Efter spelet far eleverna applåder av publiken. Alla bockar utom en Barbieflicka, 6 
år,(inv/m) som niger. 

Återsamling i klassrummet 
Eleverna sitter i ring på golvet. Maria berömmer dem för att de var så duktiga under 
generalrepetitionen. Det knackar på dörren och klasslärare Hanna från Humlan 
sticker in huvudet och säger: "Ni var jätteduktiga och underbara! " Maria 1er och 
håller med. Hon ger därpå anvisningar hur eleverna skall tåga in och ut i samlings
salen och uppmanar dem att sjunga högt vid kvällens föreställning för föräldrarna. 
En Barbieflicka(sv/m), 6 år håller upp handen och frågar, med fingrarna i munnen, 
om föräldrarna skall komma. Maria svarar henne (med härmande barnslig röst) att 
"alla föräldrar är inbjudna till kvällens fest". 
En annan 6-årig Barbie(sv/a) säger med anledning av lärarens uppmaning, att de 
måste tala och sjunga högt för att hennes morfar hör dåligt. Flickan talar med späd 
röst i ofullständiga meningar. Maj upprepar sakta, leende med mjuk röst allt flickan 
säger samtidigt som hon håller huvudet på sned. 

Analys av lärarnas interaktioner med flickor och pojkar 

Julspelet, som författats av klasslärare Maj, innehåller de vanliga rollerna i 
tomtefamiljen samt pepparkaksgubbar. Trots att denna julföreställning är 
knuten till de kristna och svenska jultraditionerna är det inga invandrarför-
äldrar som önskat att deras barn skall lämnas utanför utan alla barn deltar 
och alla har de med föräldrars och fröknarnas hjälp skaffat tomtekläder. Det 
framgår att barnen är förväntansfulla och upprymda inför repetitionen och 
kvällens fest med föräldrarna. Tomtefamiljens roller har övats in och ele
verna har själva valt sina rollfigurer enligt traditionellt könsmönster där t ex 
tomtefar (Akademikerpojke,sv/m) har uppgiften att handha och bestämma 
över julklapparna medan mor (Barbieflicka,inv/m) sköter förplägnaden. 
I detta känsloladdade sammanhang, med fest och julförberedelser, kan man 
förmoda att den traditionella kärnfamiljs modellen inklusive könsordningen 
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befästs på ett effektivt sätt speciellt som barnen tränar och nöter in sina 
roller ordentligt.396 

Samlingsstunden visar också vanliga sätt hos de kvinnliga lärarna att be
möta framför allt de yngsta eleverna i klassen. Båda lärarna intar Moderliga 
positioner i sina relationer till, i det här fallet, två 6-åriga Barbieflick-
or(sv/m,inv/a) som betraktas som "söta" och "näpna" 397 Flickornas röster 
är späda och den ena har ofta fingrarna i munnen då hon talar vilket inte 
korrigeras av lärarna. Istället bekräftar de flickorna genom att härma (möj
ligen omedvetet) de ljusa flickrösterna samtidigt som de 1er och talar mar
kant sakta till dem. Flickorna blir genom bemötandet positionerade som 
barnsliga småflickor som behöver hjälp och inte riktigt kan tas på allvar. 
Den ena flickan kommer t ex med ett viktigt budskap men det lyfts inte 
fram och förtydligas utan förvinner nästan i lärarens s.k babytalk. Mot bak
grund av det könsavgränsande arbete som dagligen är synligt bland elever
na i denna klass finns risk att lärarnas infantilisering av bl a dessa Barbie-
flickor bidrar till en bild av flickor som osjälvständiga vilket kan medverka 
till pojkarnas avståndstagande förutom att bemötandet påverkar flickornas 
egen självbild. 

Boktimme med Maria och åldersblandadpojkgrupp 

Deltagare: Maria, förskollärare och 8 pojkar från Hallon och Myran klasserna. Dvs 
2 Mjukis pojkar(sv/m, inv/m), 2 Machokillar(inv/a,a), 2 Jokrar(sv/a, inv/a), 1 Aka-
demikerpoj ke(s v/m), 1 Rättskaffenspojke(inv/a). 

Maria leder lässtund och samtal kring temat "Kärlek". Hon sitter tillsammans med 
pojkarna i en ring på golvet. 
Åtta pojkar sitter på golvet och väntar på att Maria skall komma. En Mjukispoj-
ke(inv/m) står mitt i ringen, dansar rytmiskt och sjunger "la Cocaracha, la cocara-
chaEn Machokille (inv/a)(Humlan) protesterar och säger till honom att vara 
tyst så att fröken blir glad. Då Maria kommer säger en Joker(sv/a): "Vi har hållit 
varandra i handen och stått upp". Maria: "jaha, det är därför det är en så fin cir
kel 

Samtal om att "vara kär" 
Maria introducerar berättelsen hon ämnar läsa och frågar. "Hur känns det när man 
är kär?" Ene Mjukispojken(sv/m): "Då är man glad". Alla pojkar är ivriga att fa 
säga något. Machokillen (inv/a) säger"Hjärtat dunkar och så blir man kär". En an
nan Machokille(inv/a)(Humlan) säger: "Man blir kall och varm samtidigt". Maria 
upprepar hans svar och pojken beskriver igen. Mjukispojken(sv/m) avbryter henne. 
Hon säger till honom att vänta. 

En Joker(inv/a)(Humlan) säger: "jag har en flickvän". Maria: "är du på något spe
ciellt sätt mot din flickvän?" Pojken: "jag gedde henne min snyggaste ring". Maria: 

396 Käller (1990) menar att teaterspel av denna typ som uppförs vid högtidligheter ofta speglar 
traditionella könsroller och går stick i stäv med den jämställdhetspedagogik som i övrigt kan ses 
i skolklasser på lågstadiet, s 62 f. 
397Kommentarer från lärarna. 
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"det var fint gjort". Hon frågar därpå de övriga: "Hur kan man visa att man tycker 
om någon?" En Machokille(inv/a- Humlan) säger: "man kan vara romantisk....ge 
halsband eller något". En Rättskaffenspojke föreslår: "ge blommor". Mjukispoj-
ke(sv/m) tycker att "man kan skriva dikter...det kallas kärleksdikter". 

Fler förslag kommer bl a att skriva brev. Maria: "kan man säga något? Macho-
killen(inv/a): "man kan säga nåt romantiskt". Maria bekräftar och utvecklar svaret. 
Machokillen: "man kan leka med hon". Läraren frågar vad de tror att en flicka vill 
leka. En Machokille föreslår: "bilar", en Akademikerpojke säger: "nää, det gillar 
dom inte". Ena Mjukispojke(sv/m) nämner: "Barbiedockor" 

Läsning 
Maria läser en berättelse om "Bella och Gustav" som handlar om kärlek. Alla poj
kar följer uppmärksamt med i läsningen medan några pillar på snören, klockarm
band, kroppsdelar eller rör sig i olika ställningar. En Machokille(inv/a)(Humlan) 
lägger sin arm runt en Joker(sv/a)(Myran). Fröken läser att Bella tappar en tand och 
ber dem visa sina tänder. Pojkarna visar och berättar i munnen på varandra om sina 
tappade tänder. Machokillen ligger raklång på golvet. Läraren håller en hand på ho
nom. En Mjukis(sv/m) lägger sig likadant på golvet. Maria fortsätter att läsa. 

En Akademikerpojke(sv/m)(Humlan) håller om en Mjukis(sv/m)(Myran) och knå
dar sedan dennes fot. Några pojkar(Rättskaffens-inv/a, Machokillar-inv/a,a) kom
menterar sagan flitigt. Akademikern och Mjukispojken håller i varandras händer, 
den ene lägger sig i den andres knä. Maria säger med skarp röst till dem: "Sätt dig 
upp så att du hör också! " De båda pojkarna ändrar kroppsställning men fortsätter 
att hålla i varandra. Mjukispojken nyper försiktigt i den andres öra. Akadmiker poj
ken, sträcker ut en hand och håller kamraten under hakan. De håller sedan var
andras händer. Mjukispojken undersöker den andres hand varefter de kopplar ihop 
varandras händer. De ställer sig på knä och klänger på varandra. 

Under tiden har övriga pojkar lyssnat stilla, vissa med gapande munnar, vissa fin-
motoriskt manipulerande. 

Avslutning 
Efter läsningen kommer några flickor som deltagit i flickgruppens lässtund in. Tre 
Barbieflickor (inv/a, sv/m,a) visar observatören de teckningar de gjort på temat 
"kärlek". Två av flickorna har var för sig tecknat ett brudpar : "det är en pojke och 
en flicka som skall gifta sig" och den tredje(6 år) har ritat hjärtan "jaa...det är jät
temånga hjärtan". 

Kommentarer: Pojkarna som är i åldrarna 6-8 år tillhör både Humlan och 
Myran klasserna och känner varandra väl. De verkar förväntansfulla inför 
lässtunden. Ene Mjukispojken(inv/m) är så uppsluppen att han dansar, trots 
att han har svåra balansstörningar på grund av ett handikapp. Alla är upp
märksamma och deltagande under lässtunden. Ett par pojkar (Akademiker-
sv/m, Mjukis-sv/a) klänger på och kelar med varandra nästan hela tiden. 

Analys av Marias interaktion med pojkarna 

Lärarna har medvetet delat in pojkar och flickor i skilda grupper under 
Boktimmen för att ta till vara de olika intressen som finns mellan könen. 
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Temat "Kärlek" har valts eftersom de noterat att eleverna pratat om kärlek 
och relationer och även att enskilda barn frågat om de har "Chans" på den 
eller den kamraten. Kärleks-temat är visserligen enligt lärarna ett gemen
samt intresse för alla elever redan på lågstadiet men ämnet är alltför käns
ligt för att pojkar och flickor på ett oblygt sätt skall kunna berätta för var
andra hur de känner och tänker då de är i könsblandad grupp. 
Maria har placerat sig själv och pojkarna i en ring på golvet. Alla är glada 
och förväntansfulla och en Machokille(inv/a) och Jokern(sv/a) byter posi
tioner till Rättskaffenspojkar och agerar som ordningsvakter för att den 
lockande lässtunden inte skall fördröjas. 
Maria bekräftar dem i denna positionering men bevakar därefter inte ord
ningsreglerna så noga. Hon aktualiserar pojkarnas egna diskursiva erfaren
heter och tar allas inlägg på allvar vilket leder till att alla successivt lockas 
in i samtalet och deltar på aktivt sätt. 398 Även under lässtunden gör hon pa
user för att anknyta stoffet till pojkarnas konkreta erfarenheter och var och 
en ges möjlighet att jämföra sig med huvudpersonerna. Genom detta förfa
rande lyckas hon inordna samtliga pojkar i Akademikerdiskursen. 

Endast vid ett tillfälle återför Maria ett par 6-åriga pojkar till ordningen. 
När en Akademikerpojke(sv/m) vill lägga sig i kamratens (Mjukispojke-
sv/m) knä anger hon med skarp röst att hans beteende inte är lämpligt. San
nolikt är Marias reaktion en markering av den gräns för intimitet pojkar 
emellan som hon anser passande utifrån sin egen heterosexuella diskurs. 
Även om hon strax innan bekräftat alla pojkars verbalt varierade framställ
ning av hur känslor kan uttryckas visar hennes bestämda tillrättavisning 
också hur könsnormer bevakas och uppehålls på ett direkt sätt för att åter
börda feltolkarna till det rätta beteendet.399 

Analys av pojkarnas interaktioner 

Alla pojkar bidrar var och en på ett seriöst sätt utan negativa kommentarer 
och avståndstaganden vilket förekommit tidigare i helklass tillsammans 
med flickorna då samma tema behandlats. 400 Sådana Macho- och Jokerre
aktioner visar att ämnet redan på denna åldersnivå är emotionellt laddat och 
förknippat med heterosexuella relationer där känslor inte fritt kan ventileras 
inför det motsatta könet. I denna enkönade grupp delger dock pojkarna var

398 Jämför Davies (1990) om att stödja barnet som aktör genom att ge möjlig handlingsfrihet. 
399 Davies (2000) skriver om liknande situationer enligt följande: " While the subjection of one-
self through the discourses of gender may be a 'private ' process when done incorrectely ' it 
becomes a visible collective and public process whereby the individual is hailed as incorrect, 
told that they have misrecognized the positions that are available to them. Through such hailing 
individuals learn to correctly locate themselves in terms of appropriate gendered subject posi
tions or to accept as their own a marginal subject positions 52. 
400 Vid detta tillfälle uppstod, enligt Maria, "bus och paj aseri" från pojkarnas sida och flickorna 
var mest tysta. 
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andra sina olika tankar inom ramen för såväl Akademiker- som Rättskaf-
fensdiskurserna. 
De interagerar även fysiskt på mer eller mindre intimt sätt. Intressant att 
notera är att ingen av pojkarna reagerade på de kelande 6-åringarna. Möjli
gen för att de var fokuserade på berättelsen och inte noterade vad som ut
spelades eller också att de positionerade pojkparet som småbarn som på 
grund av sin ålder kunde tillåtas ha ett friare känsloutspel. 
Vid samtalet om förälskelse och relationen till flickor så aktualiserar ena 
Machokillen(inv/a) och två Mjukis pojkar(inv/a, sv/m) en mer romantisk 
diskurs än de andra pojkarna gör. De beskriver på ett målande sätt hur det 
känns i kroppen att vara kär och ger också flera förslag på hur flickor skall 
uppvaktas. Deras utsagor vittnar om att de införlivat speciella föreställ
ningar och romantiska berättelser från media, fiction och egna erfarenheter. 
Även flickorna som dyker upp i slutet av lässtunden visar med sina teck
ningsmotiv att de är bekanta med samma typ av "storylines". 

Sammanfattning: lärares interaktioner med flickor och pojkar 

När Maj arbetar med hela klassen utgår hon från en Rättskaffensdiskurs 
med auktoritära ledarinslag. Hon styr och reglerar elevemas arbete och ger 
inte mycket utrymme för deras egna initiativ vilket hon finner nödvändigt 
mot bakgrund av den sociala problematik som är representerad i klassen. I 
klassrummet är eleverna ålders- och könsheterogent placerade med syftet 
att de skall lära känna varandra och vänja sig vid samarbete. Hon positione
rar gärna de äldre flickorna i enlighet med den Moderliga diskursen för att 
de skall hjälpa de yngre utan att för den skull kräva det. Flickorna accepte
rar i allmänhet denna positionering men några (Akademikerflicka-sv/m,a 
samt Feminister-inv, sv/a,a) känner sig ibland utnyttjade som hjälplärare 
och visar sitt motstånd genom att vilja dra sig undan i ett grupprum när de 
får tillåtelse till detta. 

Maj är mindre noga med disciplinen när hon har en reducerad grupp och 
eleverna tillåts då i större utsträckning arbeta efter egna intentioner och in
tressen. Hon ägnar tid till att hjälpa elever med behov av stöd samtidigt 
som hon bekräftar elever som följer Akademikerdiskursen, individuellt el
ler i samverkan. Under dessa grupptimmar blir framför allt de äldre flickor
na mer aktiva och självständiga än i helklass. Liknande förhållanden vad 
gäller vuxenstyrning och elevagerande gäller under Marias ledning. 

Kulturellt kända könsmönster iscensätts t ex vid julspelsföreställningen och 
framkommer även i lärares förväntningar och bemötanden av flickor och 
pojkar under samlingar och lektioner. Båda lärarna har benägenhet att be
möta de yngsta (6-åringar) utifrån en Moderlig diskurs och speciellt två 
Barbieflickor positioneras ofta som småbarn då deras naiva beteende blir 
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bekräftat. Ett par 6-års pojkar(Akademiker-sv/m, Mjukis-sv/m) återförs 
också av ena läraren till hennes heterosexuella diskurs när de kelar alltför 
närgånget med varandra. Därmed annonserar hon också för gruppen hur de 
bör förhålla sig till den heterosexuella normen. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 

Under samlingar och i klassrummet sitter eleverna köns- och åldersblandat. 
Då möjlighet till fri placering ges sker i allmänhet från flickornas sida en 
omplacering så att de sitter bredvid varandra, isynnerhet gäller det de äldsta 
flickorna. Flera av dessa flickor motiverar sina förflyttningar med önskan 
att fa inta Akademikerpositioner och arbeta ostört. Jämfört med pojkarna är 
dock flickorna mer villiga att byta positioner hjälpa kamrater liksom att 
samarbeta över könsgränser. 
Under helklasssamlingar är pojkarna mer aktiva än flickorna genom att 
räcka upp handen oftare eller att ta för sig av talutrymme och uppmärksam
het dvs agera i enlighet med Macho- eller Jokerdiskurser. 
Flickorna agerar däremot frimodigt i mindre grupp. En Feminist(sv/m) 
prövar tom machobeteenden samtidigt som hon intar en aktiv roll i det 
pågående samarbetet. Även andra flickor (Sporttjejer-sv/a,a) agerar med 
självsäkerhet utifrån Feministpositioner genom att stå på sig då de blir ifrå
gasatta och ta för sig av nya uppgifter. 

Lärarfria situationer 

I likhet med Humlanklassen är Myran utrustad med lekmaterial och ut
rymmen där lek kan försigå liksom att barnen på denna avdelning också har 
tillgång till avdelningens gemensamma rum med myskuddar och soffor. 
Utomhus delar de skolgård med elever från alla avdelningar och under den 
aktuella tiden (vinter) är kojan i träddungen, kälkbacken och gårdspartiet 
närmast skolhuset de mest använda. 

Elevinteraktioner 

Intervjuer med eleverna och observationer under raster visar ett i huvudsak 
könssegregerat umgängesmönster. Pojkarna och flickorna gör vanligen oli
ka saker och vistas för det mesta på olika ytor. 
Ett par pojkar (Akademiker-sv/m, Rättskaffens-inv/a) beskriver leken en
ligt följande: 

U: vad leker ni med då (på rasten)? 

A: vi åker trickskider eller madrass eller stjärtlapp 

R: jag å 

U: vad gör flickorna då? 
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A: dom gör snölyktor å sånt 

R: å .. .dom smutsa inte ner sig 

U: varför vill inte ni leka med snölyktor? 

A: nä - det är roligare å göra hopp 

och ett par flickor (Barbie-sv/a, Sporttjej-sv/m) berättar: 

U: vad gör ni när ni leker? 

B: vi bruka leka vargen å så bruka vi busa.. .o så bruka vi va i våran koja 

U: när ni busar, hur gör ni då? 

B: vi tjuvkika på dom.. .tjuvtitta på några ..o sen skräm vi dom 

S: ja ibland bruka hon å jag.. .Ebba o jag...spionera., ibland 

U: jaha, gör ni det också? 

S: jaa, o sen bruka vi prata om de..å så bruka vi prata om hemlisar 

U: brukar ni leka med några pojkar då? 

S: Nää...aldrig. Jag börja o sluta o nu leker jag med kompisar (flickor) o killar ä 
vildare å dom vill bara leka pojklekar 

B: jag gör det ibland.. .på fritids 

Även om det förekommer samlek mellan flickor och pojkar så ger elever
nas uttalanden en bild som stämmer väl överens med observationerna av 
hur det ser ut på skolgården och likaså inomhus. 

Analys av pojkar - pojkar situationer 

Vad pojkarna leker utomhus beror på årstiden. I intervjuer berättar de, att 
de tycker om att spela fotboll och innebandy på skolgården då bollplanerna 
är snöfria men under vintern är det kälkbackarna bakom skolhuset som är 
roligast. Under utflykterna till skolskogen brukar de jaga varandra, leka i 
vindskydden och leta spår efter djur. Inomhus sysselsätter de sig med lego 
och byggkonstruktioner och några pojkar (Akademiker-sv/m och Rättskaf-
fens-sv/a) brukar räkna med "Kapla"-stavar. Ett par 6-7 åringar, Akademi-
ker(sv/m) respektive Rättskaffenspojke(inv/a), sitter gärna och syr på sina 
julstrumpor något som speciellt invandrarpojken tycker är roligt. 
Eftersom eleverna skall vistas ute under raster så återfinns pojkarna huvud
sakligen i kälkbackarna intill skolhuset. 
Här använder de diverse åkredskap och i leken ingår att testa olika slänt
partier och utpröva de brantaste backarna liksom att bygga hopp och gupp. 
Pojkarna åker både enskilt och tillsammans. Flera har tagit med sig privata 
trickskidor och snowboards och andra samsas på klassens två madrasser 
eller åker individuellt på stjärtlappar. Leken har ofta tävlingsinslag. Pojkar
na jämför varandras åk, hur långt de kommer och testar olika åkstilar för att 
komma så långt som möjligt. När tre samsas på en madrass försöker de 
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pressa sig bakåt för att maximera farten. I hoppåkningen finns inga flickor 
med utan flickorna håller sig vid sidan om de fartiga pojkarna och åker 
själva tillsammans på madrass eller på egna stjärtlappar. Det är enbart i un
dantagsfall som pojkar och flickor samåker. 

Situation 1 

Bakom skolhuset i iskanan finns alla pojkarna i Myranklassen. De flesta turas om 
att åka på madrass medan en Rättskaffenspojke(sv/a) och en Machokille(inv/a) har 
trickskidor. De ramlar av sina åkdon nu och då, svär och hojtar till varandra om 
bästa och sämsta nerfarten och gör upp om vilka som skall sitta på madrassen. Ing
en är direkt utanför men ibland får någon vänta på sin tur. Sporttjejen(sv/a), Femi-
nisten(sv/m) och Akademikerflickan(sv/a) tittar på en stund, tar sedan var sin 
stjärtlapp och åker vid sidan av pojkarnas bana där isen inte är lika uppåkt. Efter 
några åkningar avviker de och Feministen (sv/m) ropar till några pojkar att nästa 
dag skall de ha madrassen. 

Leken i kälkbacken innehåller en snabbhets- och styrketräning där det för 
de flesta pojkar går ut på att prestera så bra som möjligt. Två Akademi-
ker(sv/m,m), ena Rättskaffens(sv/a) och Mjukispojken(sv/m) hör till de 
försiktigare pojkarna och 6-åringarna (Mjukis-sv/m och Akademiker-sv/m) 
deltar inte alltid utan ägnar sig åt att jaga varandra eller flickor. 
För två Machokillar(inv/a, sv/a) och Jokern(sv/a) ger dock backåkningen 
tillfallen att visa sig på styva linan, dvs de utför prestationer där de väcker 
andras uppmärksamhet. 
Vid ett tillfälle tyckte några pojkar från Humlan och Myran att den vanliga 
backen inte var tillräckligt snabb så de flyttade sitt åkande till en förbjuden 
slänt som sluttar rakt ner mot en trafikerad gata. En förälder som observerat 
detta rapporterar till skolan och i Myranklassen tas händelsen upp under 
samlingen: 

Situation 2 

Läraren tar upp ett regelbrott nämligen att flera skolelever rapporterats ha åkt på 
madrasser i en förbjuden backe. Prat utbryter och flera röster förnekar att de åkt i 
den farliga slänten. En Machokille(inv/a) bekänner plötsligt att det var han som åkt 
tillsammans med en Machokille(inv/a) från Humlan. Maj berömmer honom för att 
han erkände detta och uppmanar klassen att applådera vilket de gör. Samtalet fort
sätter därefter om den farliga backåkningen. 

Machokillen inordnar sig här i Rättskaffensdiskursen och blir bekräftad av 
såväl läraren som kamraterna. Att på detta sätt lyfta fram önskade posi
tionsbyten i klassoffentligheten ingår i Majs pedagogik för att framhålla 
klassens och skolans normer samtidigt som hon ger stöd till den som be
känner sina "felsteg". 
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Bland pojkarna finns olika kamratgrupperingar där åldern i stor utsträck
ning tycks vara den förenande länken.401 En hierarki kan iakttas där en av 
Machokillarna(sv/a) är mer populär än andra och han utövar sin makt enlig 
läraren på "ett destruktivt sätt". Följande situation är ett exempel: 

Situation 3 

Observatören sitter ensam i lekhallen och skriver. Plötsligt rusar en Machokil-
le(sv/a) in och skriker till observatören att Jokern(sv/a) tänker slå honom. Jokern 
kommer in med en miniskida i handen som han håller upp på ett hotfullt sätt. Då 
observatören frågar vad konflikten gäller förklarar Jokern (upprörd) att Machokil-
len beskrivit sexuella handlingar som denne tänkte utföra med Jokerns mamma. 
Machokillen förnekar detta och tillskriver den andre liknande yttranden som skulle 
ha uttalats på ett främmande språk. Jokern gråt-skriker och visar med hela sin kropp 
att han är mycket upprörd över motanklagelsen. Han skriker ut att det är lögn och 
att han inte ens kan tala det främmande språket ifråga. 
Då observatören skiljer pojkarna åt och förklarar att Machokillens vokabulär är det 
fulaste hon hört, svarar denne med ett flin: "Är det? " 

Machokillen använder här såväl sexism som trakasserier för att underordna 
den mer veke Jokern(sv/a).402 Att den 7-årige Machokillen likafullt har en 
stark ställning i klassen förklarar lärarna med att han uppträder "häftigt och 
självsäkertDessutom förekommer det att han byter position och agerar på 
hjälpsamt sätt som i följande situation. 

Situation 4 

Machokillen(sv/a) och en Feminist(inv/a) sitter bredvid varandra och tittar på en 
karta över Skandinavien som är nerrullad framför svarta tavlan. Flickan (inv/a) frå
gar pojken: "vart ligger Finland, där har jag varit? " Pojken visar henne. Flickan 
fortsätter att fråga honom om en uppgift i arbetsboken, hur hon skall gå till väga. 
Han svarar: "Skriv vad du brukar ha... där (pekar)" Hon skriver och säger: "Men... 
vet du., om man vänder "s " så blir det likadant. Pojken 1er och fortsätter att arbeta 
koncentrerat i sin bok. Då och då förklarar han uppgifter för flickan som hela tiden 
kommenterar det hon gör. Han tar även råd av henne vid några tillfällen. 

I den relaterade situationen positionerar flickan honom som Akademiker 
och hon efterfrågar hans kunskap. I det samspelet släpper han på sitt vanli
ga tuffa beteende och samarbetar på ett följsamt sätt samtidigt som han är 
uthållig i det egna arbetet. Han tar inte avstånd från flickan utan öppnar sig 
för kontakt med en inställning som också bottnar i Rättskaffensdiskursens 
idéer. Andra sammanhang där han intar liknande position, visar samma ka
raktär, nämligen då han i liten grupp möter en lyssnande och accepterande 
kamrat eller lärare som inte hotar hans ställning. 

401 Intervju med läraren samt observationer. 
402 Mac an Ghaill (1994a) kopplar ihop denna våldsvokabulär med den form av maskulinitet 
som objektiflerar kvinnor. Kehily & Nayark (1997), som rapporterat om parallella "fall" till 
situation 3 ovan, tolkar dessa som demonstrationer av den dominanta maskuliniteten där andra 
pojkars sårbarhet också offentliggörs. 
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Under raster är emellertid Machopositionen vanligast där även en rasistisk 
jargong demonstreras. Hans inställning framkommer likså i en intervju. 

U: varför vill du inte att det skall vara fler barn från andra länder här? 

M: nä, jag vill inte det.. .jag vill bara att det ska vara Svenne här 

U: varför det? 

M: därför att det är Svennes land 

Pojken rör sig (enligt lärarna) på fritiden i ett olämpligt ungdomsgäng med 
äldre pojkar och man kan anta att de skilda diskurser han i dessa och andra 
sociala praktiker konfronteras med inverkar på subjektivitetsprocessen så 
att den i skolan framstår som komplex och flerfaldig.403 

Avlyssnade samtal mellan elever liksom intervjuer avslöjar att även andra 
pojkar använder sexistiska uttryck, svordomar och rasistiska ord som t ex 
"Bög", "Hora", "Svartskalle". Eleverna är väl medvetna om att trakasserier 
är förbjudna på skolan och de som känner sig oskyldiga eller utsatta menar 
att de ibland ger svar på tal men i de flesta fall slår de dövörat till. 
Liksom på Humlan breder pojkarna, till skillnad från flickorna, ut sig över 
större ytor både utomhus och inomhus. Lektorget är ett populärt uppehålls
rum i väntan på att lektioner skall börja. Här inne finns en stor soffa och 
kuddar att klänga på och bygga med samt ett arbetsbord. När både pojkar 
och flickor befinner sig i rummet är oftast pojkarna i och omkring soffan 
där de hoppar och trängs med varandra medan flickorna sitter vid bordet 
eller har sökt sig till någon golvhörna där de spelar något spel. 

Inför observatörens undran om inte flickorna kan ges plats i soffan förkla
rar en Rättskaffenspojke(inv/a) bl a: "Dom ryms inte". Svaret antyder att 
han finner det självklart att pojkarna skall ha monopol på soffan samtidigt 
som det avslöjar den könshierarki som i allmänhet gäller i klassen. Den 
Rättskaffens inställning denne pojke vanligen ger uttryck för byts här till 
uppfattningar mer tillhörande Machodiskursen. 

Analys av flickor - flickor situationer 

Myrans flickor leker i stor utsträckning med Humlans flickor och deras val 
av lekar är därför i stort sett lika. Ibland åker flickorna i kälkbacken vid si
dan av pojkarna men för det mesta söker de sig till lugnare platser eftersom 
pojkarna upplevs "så vilda " och "dom ta alltid madrasserna Flickorna 
håller sig istället intill skolbyggnaden där de står i smågrupper och visar 

403 Davies (1993) hävdar att då barnet konstruerar sin genusidentitet så står det inför den svåra 
uppgiften att knyta ihop olika självupplevda erfarenheter till "ett själv" samtidigt som det måste 
lära sig att fungera som en social individ.s 17, s 27. Detta tycks vara ett problem för denne pojke 
som lärarna beskriver med så olika adjektiv som: "fräck, vulgär, häftig, aggressiv, vänlig och 
hjälpsam". 
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varandra bilder, saker eller har intresset riktat mot de för tillfället populära 
"My little Ponny"-hästarna och "Monchichi"-aporna eller så gör de snörle
kar tillsammans. De befinner sig också vid kojan i träddungen där de till
verkar snöfigurer och jagar varandra eller leker galopphästar. Några av de 
yngre flickorna brukar också spionera på varandra, som i detta exempel: 

Situation 5 

Elever från alla avdelningarna leker ute på gården och blandar sig med varandra. 
Två Barbieflickor(sv/m, inv/m) och två Sporttjejer(sv/a,m) uppehåller sig vid lek
kojan där de gör snöfigurer tillsamman med två flickor från annan klass. Efter en 
stund lösgör sig den ena Sporttjejen och en Barbieflicka från gruppen och böljar 
smyga runt kojan och till några träd. De kikar på ett par äldre flickor, fnittrar och 
säger något till varandra. De springer snabbt till skolhuset och trycker sig mot väg
gen vid ett hörn, böjer sig framåt för att se på flickor runt hörnet, 1er. 

Denna "spion"-lek som småflickorna tycker är så spännande kan nog också 
vara ett utforskande av olika identiteter där de äldre flickorna utgör model
ler för de yngre. 

Knappt hälften av flickorna i denna klass är sportintresserade. En Akade-
miker(sv/a) brukar åka skridskor på fritiden, en Barbieflicka(sv/m) tränar 
karate och tre Sporttjejer(sv/m,a,a) ägnar sig åt gymnastik respektive rid-
ning men i övrigt uppger flickorna att de helst ritar, målar, pysslar, leker 
med Barbiedockor och leksaksdjur och två flickor (Sporttjej-sv/a och Bar-
bieflicka-sv/a) tycker om att rolleka.404 

S: det är inte mamma- pappa-barn. Nu äre bara två ord- mamma o barn..äre' 

U: Varför leker ni inte mamma-pappa-barn då? 

B: ja, därför att då måste vi ha en kille o de tycker vi inte om.. .nää.. för jag ha sluta 
o leka med killar.. .men på sommarn lekte jag jättelite med killar 

Kärnfamiljen har tydligen varit modell för deras tidigare lekar men nu får 
den ge vika för Feministdiskursen som här innebär distansering till pojkar 
eftersom dessa inte vill göra som flickorna vill i rolleken.405 

Gemensamt för alla flickor är att de tycker om att vara tillsammans i små 
grupper både i skolan och hemma. 

Situation 6 

Uppbrott från klassrummet efter matematikpass. Eleverna springer ut i hallen utom 
två Feminister(sv/m,inv/a) och en Akademikerflicka(sv/a). Den ena Feminis-
ten(inv/a) och Akademikern håller i varandras händer samtidigt som den senare 

404Thorne (1993) skriver om hur könsgränsarbetet (borderwork) slår igenom i de mesta barn gör 
under tidiga grundskoleår (primaryschool) vilket även är noterbart i denna elevgrupp. 
405 Grewins (2001) studie gällande unga tonårsflickors fiktiva framtida familjebilder visar också 
föreställningar där kärnfamiljen ingår med modern som en stark person. 
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också drar i den tredje flickan för att hon skall sluta prata och komma med ut. Trion 
håller i varandra och försvinner ut. 

Dessa 8-åriga flickor utgör en etniskt blandad trio som även umgås på friti
den. De är ofta tillsammans och så måna om vänskapen att när de märker 
att de håller på att bli osams söker de sig till fröken och vill ha "tjejsnack 
för att få hjälp att reda ut konflikterna. 406 Utifrån denna gemenskap kon
struerar de sina kön så att likheter i intressen och önskningar framhålls 
istället för olikheter.407 Även de övriga flickorna grupperar sig efter ålder. 
6-åringarna (två Barbies-inv/m, sv/a och två Sporttjejer-sv/m,a) leker oftast 
tillsammans men ibland, på "Fritids", inkluderas även ett par 6 åriga poj-
kar(Akademiker-sv/m,m) som de känt sedan dagisvistelsen. Fast, säger den 
ena:"Jag leker med ingen pojke" och vill därmed markera att numera före
drar hon väninnor. Deras samlek gäller nästan alltid tafatt och kurragömma. 

Bland Barbieflickorna är det främst två 7-åringar(sv/m,a) som är måna om 
sina utseenden och delar intresset för modekläder, smycken och även för 
popmusik. De 6 åriga Barbie töserna intresserar sig mest för dockor och 
flärdfulla detaljer som; halsband, spännen och glitter i håret medan övriga 
flickor i klassen inte markerar sin feminitet lika tydligt och bär lekvänliga 
plagg i en unisexstil. 
Trots att det finns smågruppsbildningar inom flickgruppen så bryter de 
konstellationerna ibland och umgås över åldersgränser och bästisrelationer. 
Det händer att ena Sporttjejen (sv/a, 8 år) prövar Machobeteenden genom 
att 
bl a vara verbalt aggressiv vilket medför att hon då marginaliseras av de 
jämngamla flickorna. Hon söker och får då en plats bland de yngsta Sport-
tjejerna(sv/m,a) som delar hennes intresse för motorisk lek. Någon entydigt 
populär flicka finns inte i klassen. 

Analys av flickor - pojkar situationer 

Även om åtskillnaden mellan pojkar och flickor är påtaglig under raster och 
fritid så förekommer samlek i samma typ av jagalekar som iakttagits i de 
tidigare beskrivna klasserna. Tafatt, kurragömma och polis och tjuv är de 
mest populära lekarna. När enbart 6-åringarna leker händer det att pojkar 
och flickor jagar varandra omväxlande. När lite äldre barn kommer med i 
leken sker den uppdelning som tidigare beskrivits, nämligen att det bildas 
flick- och pojklag där pojkarna är jägare. Pojkarna förser sig således av den 
högre statusrollen men några flickor (Feminister-sv/m, inv/a, Barbie- sv/a) 
brukar protestera mot detta och väljer då egna lekar. Bredvid-lek i kälk-
backen förekommer men i de flesta fall i könshomogena gruppåkningar. 

406 Information från läraren. 
407 Framkommer i samtal med flickorna och även med deras klasslärare. Jämför Rhätzel et al 
(2000), Evaldsson (2001). 
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Flickorna tycker att det ibland går att leka med vissa pojkar (bl a nämns 
Jokern-sv/a och ene Machokillen-sv/a) var för sig men inte med flera poj
kar tillsammans. Pojkarna, som då uppfattas som "snälla", tycks dock ha 
bestämmanderätt i dessa samlekar. 

U: bestämmer ni eller bestämmer pojkarna vad ni skall leka? 

F : dom bestämmer mest 

U: jaså..brukar dom bestämma mest? 

B: ja 

U: vad leker ni då? 

B: vi går ut på älgjakt, å rävjakt, å haijakt..å så leta vi spår..det ä jättekul (leken sker 
på skoltid under utflykt till skolskogen) 

Inte många pojkar medger att de leker med flickor men en Rättskaffenspoj-
ke (sv/a, 7 år) tycker att det är "kul å leka kurragömma.. å busa å det" med 
flickor. 
Flickor kan dock imponera på pojkar om de är duktiga i sport. T ex nämns 
med respekt ena Barbieflickan(sv/m) som tränar karate och likaså en flicka 
i annan klass som är duktig i längdhopp. Machokille(sv/a): jo..jag tycker 
bra om en flicka som va bra o hoppa längdhopp. 

Motsättningar och maktrelationer mellan flickor och pojkar blir synliga vid 
av- och påklädning då det är trängsel i tamburen. I observationer och inter
vjuer framkommer att vissa pojkar (Machokillar-inv/a, sv/a, Jokern-sv/a) 
knuffar och nyper flickorna och att de trängs på hårdhänt sätt. 

Situation 7 

Det är oroligt i tamburen. Alla är ivriga att klä på sig för att snabbt komma ut till 
backåkningen. En Machokille(inv/a) står böjd, söker sina skor i ett hörn. En Aka-
demikerflicka(sv/m) står bredvid och tar på sig jackan, han knuffar henne mot väg
gen och trycker sin baksida mot hennes samtidigt som han försöker ta på sig ena 
skon, utstöter"hä-hä...jävla..ää". Hon pucklar på honom, på ryggen, skriker ilsket: 
"gå härifrån.. !" 

Andra uttryck för maktutövande och förtryck av flickor är anklagelser om 
tjejbaciller.408 En Machokille(inv/a) förklarar att han inte vill vara tillsam
mans med flickor för: "då slipp man tjejbaciller " 

U: vad är det för nånting? 

M: ja de ä nå hjärn.. små baciller 

Pojkarna visar olika sätt att dominera över flickorna och deras motdrag 
tycks i de flesta fall vara att retas, knuffas eller dra sig undan. En Macho-

408 Thorne (1993) har behandlat detta fenomen och ser det framförallt som ett maktförtryck ut
övat av pojkar mot flickor. Hon påpekar även att antropologiska studier påvisat att flickor kan 
använda "bacillerna" som sitt maktvapen gentemot pojkar, s 83f. Även Käller (1990). 
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kille(inv/a) känner sig illa åtsatt och säger: "dom retas och retas Makt
spelet som ingår i könsavgränsningen gentemot varandra framkommer följ
aktligen även i denna klass. På hemmaplan tycks dock flera av pojkarna 
och flickorna kunna leka och umgås tillsammans vilket några förklarar med 
att de varit lekkamrater som grannar och på dagis. 

De invandrarelever som finns i klassen är socialt väl integrerade och deltar 
initierat i alla förekommande lekar och aktiviteter. En 8-årig invandrar
flicka (Feminist /a) har också kännedom om sin mammas barndomslekar 
men har inte introducerat dessa bland sina svenska kamrater utan föredrar 
att leka på samma sätt som alla andra barn i skolan. Flickan i fråga är vida
re tveksam till fler invandrarbarn till klassen. 

U: Skulle du vilja att de kom fler barn från andra länder? 

F: jaa, halva klassen.. .men då blir det bråk 

U: blir det bråk? 

F: ja ibland så säjer dom svartskalle (berättar att det är några pojkar från olika 
avdelningar) 

U: när dom säjer svartskalle, vad säjer du då? 

F: då säjer jag "lök".. .det har jag hitta på själv 

Latent rädsla och uttryck för rasism finns tydligen men ingen exkludering 
eller segregering utifrån etnisk tillhörighet har iakttagits av mig och inte 
heller rapporterats av eleverna (eller lärare) under skoltid. Invandrarelever
na visar däremot genom positioneringar i de mest frekventa könsdiskurser
na att de assimilerat svenska vanor och traditioner och de tycks inte vilja 
avvika från kamraternas sätt att vara. Enligt lärarna är detta den allmänt 
förekommande reaktionen i denna klass - även från föräldrarnas sida. Deras 
samförståndsinställning framkommer bl a i samband med de svenska hög
tiderna som de vill att barnen skall delta i men också i de vardagliga kon
takterna med lärarna.409 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner under lärarfri skoltid 

Pojkarna och flickorna konstruerar sina subjektiviteter i relation till var
andra även i denna klass. En "arbetsdelning" kan iakttas som visar sig i 
skilda intressen och interaktionsformer. Pojkarnas lekar kännetecknas i oli
ka grad av fysiska utmaningar där tävlingsinslag och presterande hör till 

409 I intervju med klassläraren påtalar hon, att invandrarföräldrarna i denna klass önskar att deras 
barn skall bli så svenska som möjligt och att de gärna ser att de får ta del av den svenska kultu
ren. Ehn (1986) beskriver liknande nedtoning av etniska skillnader och försonliga inställning till 
det svenska skolsamhället i en studie på ett mångkulturellt daghem. Evaldson (2001) studerade 
lite äldre grundskolebarn med olika etnisk bakgrund och fann att de konstruerade sina kön i 
samspel med de svenska kamraterna vilket innebar att de utvecklade lika sätt att vara. 
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bilden. De yngre pojkarna (Mjukis-sv/a, Akademiker-sv/m,m, Rättskaf-
fens-sv/a, inv/a) är något lugnare i sin framfart i backarna (i likhet med 
flickorna) medan de två Machokillarna(inv/a, sv/a) har större benägenhet 
än andra pojkar att visa sig på styva linan och de utmanar farter och skolans 
regler på ett mer demonstrativt sätt. Den ene(sv/a) av dessa båda pojkar in
nehar en ledarposition i pojkgruppen trots att han ofta tillämpar destruktiva 
metoder i sitt ledarskap. Han byter dock positioner ibland till elevtyperna 
Akademiker- respektive Rättskaffenspojke och samarbetar då bra även med 
flickor. 
Pojkarna dominerar över flickorna på olika sätt. De ockuperar rumsliga 
ytor, lägger beslag på gemensamt lekmaterial och vissa pojkar (Joker-sv/a, 
Macho-sv/a, inv/a) hävdar sitt överläge genom knuffhingar men också 
verbalt med trakasserier eller genom att förse sig med attraktiva eller över
ordnade roller i samlek. Flickorna svarar på förtrycket genom att retas och 
knuffas men vanligare är att de drar sig undan från "pojkplatserna" eller 
vägrar delta i samlek.410 De kan också sätta sig i respekt hos pojkarna via 
sportsliga prestationer. 
Flickornas inbördes relationer präglas inte av någon tydlig hierarki men de 
är mer än i parallellavdelningen uppdelade efter ålder. Speciellt de äldsta 
flickorna finner nöje i att dela varandras diskurser. En 8-årig Sporttjej (sv/a) 
utesluts ibland men finner då en plats bland yngre Sporttjejer. Överlag är 
flickorna intresserade av Akademikerpraktiker. Dockliknande lek och rol
lek med Moderliga positioneringar uppskattas dock av de yngsta (Barbies-
sv/m,a, inv/m och Sporttjejer-sv/a), tydligare i denna klass än bland Hum
lans elever. 
Etniska spänningar, i form av rasistiska glåpord, framkommer i elevinter
vjuerna men är inte synligt i form av segregering eller uteslutningar under 
raster. Tvärtom umgås eleverna flitigt över de etniska gränserna i skolan. 
Det gäller även under fritid, vilket framkommer vid informella samtal med 
eleverna. 

Jämförande analys av positioneringar och könskonstruktioner 
i lärarledda och lärarfria skolsituationer 

Den könsordning som framträder i Myrans etniskt blandade klass visar 
mönster som i sina huvuddrag överensstämmer med tidigare beskrivna 
klassers. Eleverna på denna avdelning är på samma sätt upptagna av "cate
gory maintenance work" där könen avgränsar sig från varandra. Under lek
tioner försöker lärare motverka en uppdelning genom styrda könsblandade 
placeringar men då fri gruppering tillåts flyttar främst flickor intill var

410 Öhrn (1998), (2000c), Frimodt-Möller & Ingerslev (1994), Bjerrum, Nielsen & Rudberg 
(1994). Dessa forskare har visat på flickors självständiga agerande och motståndsstrategier på 
grundskolans högre stadier och därovanför. De äldre flickorna gör dock motstånd mer offensivt 
än de unga flickorna i denna studie. 
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andra. En förklaring till detta tycks vara de äldre flickornas önskan att fa 
positionera sig som Akademiker och arbeta ostört. Till skillnad från paral
lellklassens flickor är Myrans flickor mindre intresserade av att ställa upp 
som fröknar i enlighet med den Moderliga diskursen och hjälpa yngre kam
rater inklusive pojkar vilket också bidrar till könsavgränsningen. Det är 
troligt att denna attityd har samband med det faktum att klassen, enligt lä
rarna, är tungarbetad på grund av dess sociala problematik och att de dukti
ga flickorna ofta tidigare fått bistå sina lärare i ansträngda situationer. 
Flickorna känner ändå av att de har ett ansvar - de fogar sig och faller i om-
sorgsfallan.411 

Även om lärarna med olika pedagogiska grepp försöker få eleverna att 
minska isärhållningen så förekommer situationer som också motverkar 
denna ambition. T ex är gruppen könsuppdelad under boktimmen för att ta 
till vara flickors och pojkars skilda läs- och samtalsintressen. 
Under raster framträder också könssegregeringen men den är mindre tydlig 
bland 6-åringarna (Mjukis-sv/m, Akademiker-sv/m,m, Rättskaffenspojkar-
sv/a och Barbies-sv/m,inv/m, Sporttjejer-sv/m,a). Dessa elever finner nöje i 
att dela Sportdiskursen vid utflykter i skolskogen, men i likhet med lek
mönstret i övriga klasser bryts samleken efter ett tag sönder i bredvidlek 
eller pojkar-mot-flickor jakt. Det tycks som om eleverna i sin inledande 
lekiver glömmer bort könsåtskillnaden men att de efterhand medvetande-
görs, - kanske som följd av äldre elevers inhopp. 
Polariseringen är markant bland de äldre eleverna. Flickor och pojkar vistas 
i stort sett på olika rumsliga ytor med delvis olika typer av aktiviteter. 
Flickorna ägnar sig åt varierad grov- och finmotorisk lek i mindre grupper 
och jämförelsevis många småflickor iscensätter lek inom den Moderliga 
diskursen i närheten av skolhuset. Pojkarna å sin sida håller till i kälkback-
en ofta tävlande och utmanande varandra på Machomanér. 
I avgränsningen framträder även en könsordning där pojkarna intar en star
kare ställning. Med tanke på att såväl pojkarna som flickorna fördelar sig 
tämligen jämnt på de olika elevtypspositionerna borde förutsättningar fin
nas för mer jämlika relationer mellan könen. Så är emellertid inte fallet, 
troligen beroende på att den ene (sv/a) av de två Machokillarna, som har en 
mycket stark ställning i kamratgruppen, markerar hierarkin i enlighet med 
sin diskurs till såväl flickor som till underordnade pojkar. Dessutom finns 
ytterligare två skolklasser på skolgården med etablerad könsmaktordning 
som påverkar interaktionerna även i Myranklassen. Makten demonstreras 
med fysiska och verbala angrepp, huvudsakligen mot andra pojkar, men 
även beslagtagande av ytor och material samt uppmärksamhetskrävande 

411 Davies (2000, Chapter 3) diskuterar detta förhållande att flickor tar ansvar i högre grad än 
pojkar gör i skolsituationer vilket hon sätter i samband med att flickor vill positionera sig på ett 
korrekt kvinnligt sätt dvs visa osjälviskhet, ansvar och omsorg om andra. Även Berge (2000). 
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beteende. Flickorna å sin sida hävdar sig gentemot pojkarna med att retas 
och avgränsa sig. Lärarna försöker utifrån Rättskaffensdiskursen med olika 
strategier412 stävja de olika maktyttringarna och har, sett över en längre tid, 
haft framgång. Att eleverna tillägnat sig klasslärarnas diskurser framgår av 
att många (inklusive Machokillar) inordnar sig i dessa under lektioner och 
till en del även under lärarfri tid.413 

Positionsbyten förekommer under lärarledd tid men är vanligare under ras
ter. De flesta flickor följer Akademikerdiskursen under lektioner även om 
de är tämligen återhållsamma med offentligt agerande. I mindre grupper är 
de mer benägna att pröva olika positioner till och med Macho, möjligen 
som följd av att pojkar då dominerar mindre och släpper fram flickorna. 
Lärarna är också mindre benägna vid sådana tillfallen att återföra eventu
ella ordningsbrytare till Rättskaffensdiskursen. 
Vanligaste positionsbytet för några äldre pojkar (Joker-sv/a, Akademiker-
sv/m) är att de tillfälligtvis agerar som Machokillar för att få talutrymme i 
helklass. 6-åringarna däremot (Rättskaffens-sv/a, inv/a, Mjukis-sv/m, Aka-
demiker-sv/m,m) byter mellan samtliga positioner i skilda situationer. Vis
sa regredierar till och med till dagisbarnposition. Detta tyder på att dessa 
yngsta elever är mer känsliga än sina äldre kamrater för inflytande av olika 
diskurser och omorienterar sig kontinuerligt i en könsskapande process. 
Även under raster är det de yngsta eleverna som uppvisar skiftande hand
lingsmönster beroende på vilka diskurser som är tillgängliga för dem. Bar-
bieflickor och Sporttjejer byter ofta till eller repeterar Sportdiskurser men 
det inträffar även att dessa flickor agerar utifrån Moderliga positioner i 
rollek eller hävdar sina rättigheter som Feminister. Småflickorna testar så
ledes flera positioner och det är möjligt att denna process aktiveras av den 
dagliga samvaron med de äldre flickorna som de tycks identifiera sig med. 
De äldre flickorna (Moderlig-sv/a, Akademiker-sv/a, Feminister-sv/m, 
inv/a, Sporttjej-sv/a) uppträder oftare i sina invanda positioneringar men 
det förekommer byten till Sportdiskursen i samlek med de yngre kamrater
na. Dessa äldre flickor (frånsett Sporttjejen) har dock en benägenhet att 
vilja distansera sig från de övriga och hålla samman i ett väninneskap där 
de delar varandras diskurser. Förmodligen har samman- hållningen fatt ex
tra styrka i den gemensamma upplevelsen av att vara bekräftade som klas
sens "duktiga flickor". En form av hierarki baserad på ålder tycks således 
råda bland klassens flickor. 
Sammantaget blir några konklusioner att både flickor och pojkar byter po
sitioner under lektioner och raster. De äldsta duktiga flickorna låter sig, ofta 

412 Bl a anges klara normer för uppträdande med uppmärksamhet på och bekräftelse av positivt 
beteende och dessutom tillämpas kontaktövningar for att skapa närhet mellan eleverna. 
413 Enligt klasslärare Maj har förhållanden klart förbättrats under den innevarande terminen även 
om problem med vissa elever fortfarande finns kvar. 
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motvilligt, positioneras som hjälplärare vilket leder till benägenhet att söka 
sig till varandra under raster och exkludera yngre kamrater, dvs en ålderse
gregering. För pojkar tycks lärares Rättskaffenspraktik ha dämpande effekt 
på positionsbyten under lektionstid men mindre under raster. Då influerar 
skolgårdens Machokillar interaktionerna i den diskursiva lekpraktiken. 
De fem invandrarbarn som finns i klassen är väl integrerade i kamratgrup
pen och ålder och intressen tycks avgöra kamratskap och inte etnisk tillhö
righet.414 Lärarna poängterar inte heller etnisk tillhörighet i sin didaktiska 
praktik utan bemöter elever utifrån deras pedagogiska och psykologiska 
behov.415 

I denna klass är det färre invandrarbarn än i parallellavdelningen, dvs 5 av 
25 elever. Dessa barn utgör således en minoritet i klassen vilket förmodli
gen bidrar till deras benägenhet att vilja inordna sig i kamraternas diskur
ser. 
Bland pojkarna framträder en koppling till social bakgrund där medelklass
pojkar positionerar sig repetitivt som Mjukispojkar och Akademiker och 
pojkar från arbetarhem som Rättskaffens, Macho och Joker. Detta mönster 
sammanfaller tämligen väl med tidigare forskning på området.416 Flickorna 
däremot positionerar sig oberoende av sin sociala bakgrund och visar större 
rörlighet mellan könsdiskurser. 

Söderskolan, årskurs 5 

Klassen består av 24 elever, 16 flickor och 8 pojkar. 10 elever (7 flickor 
och 3 pojkar) har annan etnisk bakgrund än svensk.417 Samtliga talar svens
ka obehindrat. 
Följande könsdiskurser finns representerade i klassen: Sporttjej - 7 flick-
or(sv/a,a,m,m, inv/a,a,m), Barbie - 4 flickor(inv/a,a, sv/a,m), Moderlig - 2 
flickor(inv/a,a), Feminist - 2 flickor(sv/a,m), Akademiker - 1 flicka(sv/m) 
samt Machokille - 2 pojkar(sv/a,m), Mjukispojke - 2 pojkar(inv/a,a), 
Rättskaffenspojke - 2 pojkar(sv/m,m), Akademiker - 1 pojke(sv/m) och 
Joker - 1 pojke(inv/a). 

414 Jämför Rhätzel et al.(2000). 
415 Jämför Ehn (1986) Han skriver bl a att daghemspersonalen "är intresserade av barnen som 
individer och "pedagogiska objekt" och inte representanter för andra kulturer".s 134. 
416 T ex refererar Bjerrum- Nielsen & Rudberg (1991) forskning som visar att arbetarklassens 
barn har ett mer traditionellt och mer tydligt könsmönster än medelklassens. Liknande mönster 
fann Connell (1989) i australiska secondary schools. Betydelsen av kulturellt kapital hemmet for 
barnens intellektuella prestationer har även påvisats. (Amman & Jönsson, 1987). 
417 Invandrareleverna kommer från: Nordafrika (1 flicka), Östeuropa (1 flicka, 1 pojke), mellan
östern (3 flickor, 1 pojke), Sydamerika (2 flickor) och ett annat skandinaviskt land (1 pojke). 
Fyra elever är födda i Sverige och övriga har kommit under sina förskoleår. 
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Lärarledda situationer 

Lektion 1. Engelska med Britta 

Deltagare: Klasslärare Britta. Alla elever (16 flickor och 8 pojkar) är närvarande 
dvs: 7 Sporttjejer, 4 Barbies, 2 Moderliga, 2 Feminister, 1 Akademikerflicka samt 2 
Machokillar, 2 Mjukispojkar, 2 Rättskaffenspojkar, 1 Akademikerpojke och 1 Jo
ker. 

Kartan 
Britta tonar ner den klassiska musiken som spelas medan eleverna gör sig klara. 
Hon inväntar tystnad och börjar informera om lektionens innehåll. En Moderlig 
flicka(inv/a) och en Joker(inv/a) far i uppgift att dela ut nya glosböcker. Britta visar 
på tavlan vad de skall skriva utanpå boken. 

Hon drar ner världskartan och frågar:" Where is N America? " En Feminisms v/m), 
som viftar, får gå fram, hon visar och säger: "this is N America". En Moderlig 
flicka, A(inv/a) uppmanas att gå fram och peka på ett land. Britta:"jaa- det är rik
tigt". Därefter är det Jokerns(inv/a) tur. Han pekar, först trevande sedan rätt, på Au
stralien. Britta berättar på engelska en historia om kängurur i Australien. 

En Akademikerflicka (sv/m) skall markera Europas utsträckning och gör det kor
rekt. En Machokille(sv/a) skall peka på England vilket han gör medan Britta ser åt 
annat håll. Britta:" Turkey is it in Europe or Asia?" Ena Moderliga flickan, 
B(inv/a) håller upp handen, far svara:"Asia". En Barbieflicka(sv/m) som sitter tyst 
ges en fråga men kan inte. Frågan går till en Feminist(sv/m) som svarar korrekt. 
Britta fortsätter att fråga om länder. Samma flicka räcker upp handen igen och far 
svara. Nästa fråga går till en Sporttjej (sv/a) som pratar med grannen. Hon kan inte. 
En Macho- kille(sv/a) svarar istället rakt ut och får fortsätta svara på några frågor. 
Jokern(inv/a) avviker smygande, hukande till toa, - återkommer efter ett tag, leende 
och krypande till sin egen bänk längst fram. 

Läsning 
Britta:"57*3 upp böckerna!—Du (Joker/inv) som glömt boken hemma, får titta med 
din kamrat!" Britta sätter på ett band som hör till läroboken. En Machokille(sv/a) 
följer med i texten men småpratar hela tiden. Alla barn är uppmärksamma, lugnt i 
klassen. En Moderlig flicka,B(inv/a) far läsa. Britta:"/)«? you want to read S 
(Sporttjej-sv/m)?" S läser. En Akademikerpojke(sv/m), Rättskaffenspojkar(sv/m,m) 
och sedan en Mjukispojke(inv/a) far frågor, svarar och läser villigt. En Femi-
nist(sv/m) viftar och far läsa. Britta till Sporttjej (sv/m) :"you may read". Flickan lä
ser. Britta :"bra!" 

Läraren fortsätter med fråga-svar lektion. Britta:"/zwr stavas country på slutet av 
ordet?" En Machokille(sv/a), rakt ut:"vars är country då-(menar var står ordet i 
boken)!" Surr och prat i klassen. En Akademikerpojke(sv/m) svarar rätt ut. Den 
Moderliga flickan, A(inv/a) viftar och far ordet: "Hur ska vi skriva? " Några Sport
tjej er(inv/a,a) och Barbieflickor(inv/a,a) tisslar med varandra. Britta fortsätter att 
instruera och går igenom ord som eleverna skall skriva i sina glosböcker. 

En Machokille(sv/a) halvligger i bänken. Jokern(inv/a) bredvid far tillsägelse av 
Britta: "du skall titta i din kamrats bok eftersom du har glömt din! " Hon går ige
nom uppgifter eleverna skall göra innan nästa onsdag. De skall nu läsa i boken. Den 
Moderliga, A(inv/a) viftar igen - får fråga och vill veta vad de skall göra. Prat upp
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står. Pojkar skriker. Jokern(inv/a) sätter upp fötterna med ett par lurviga jättetofflor 
(formade som djurhuvuden) på bänken. Mjukispojkarna(inv/a,a) läser mot var
andra, den ene knuffar i den andre och 1er. 

Britta sätter på ett band där barn sjunger "We are the world". Hon går till en Ma-
chokille(sv/a) och visar var sångtexten står i boken. Hon skriver på tavlan och sä
ger: "I have got hur står det i boken?" En annan Machokille(sv/m) funderar, 
tittar i boken och säger rätt svar. Britta fortsätter att fråga. Många barn räcker upp 
handen, flest flickor. En Akademikerflicka(sv/m) svarar fel då hon får frågan. Britta 
korrigerar henne och säger (vänligt):" ..inte riktigt så...hur menar du ". 

En Machokille(sv/a) avbryter och skriker ut rätt svar. Britta: " Vad heter -hon 
har-?" Machokillen(sv/a) (handen uppc):'\She 's got". Britta:'Wß/ har"? En pojkröst 
ropar det rätta svaret. Britta: "räck upp handen när ni vill svara!" En Sport
tjej (inv/a) tittar på läraren, rycker upp handen, så ner med den igen. En annan 
Sporttjej (inv/a) bredvid sitter tyst och plockar med fingrarna. Musiken spelar "We 
are the World." (det är meningen att eleverna skall sjunga med. Britta: "nästa gång 
får ni ta i lite mer! ". Hon kör bandet igen men nästan inga barn sjunger med. Jo-
kern(inv/a) gör till sig och "hes sjunger" refrängen. ... 

Kommentarer: Britta styr lektionens innehåll och dirigerar uppgifter och 
frågor till elever som räcker upp handen, ibland till Machokillarna och tysta 
flickor (Sporttjejer, Barbieflickor) utan att de begärt ordet. De flesta elever 
följer handuppräckningsregeln och är ivriga att fa svara, i synnerhet Aka
demiker- och Feministfliekorna. Ena Moderliga flickan, A(inv/a) har svårt 
att följa med i tempot. En Machokille och Jokern bryter mot ordningen och 
lugnet i klassen med motorisk oro, egna inlägg och lustigheter. Trots att 
flickorna är dubbelt så många så lyckas pojkarna bli uppmärksammade 
nästan lika ofta. 

Analys av Brittas Interaktion med flickor och pojkar 

Britta uppträder på ett karaktäristiskt sätt för sin ledarstil under denna lek
tion där morgonpasset inleds med stillsam musik för att samla eleverna in
för arbetet. Hon styr därpå undervisningen med korta, avgränsade frågor 
och uppgifter med syftet att aktivera samtliga elever samtidigt som hon för
söker bevaka handuppräckningsregeln och någorlunda tystnad i klassrum
met. Hon demonstrerar därmed den Rättskaffens- och Akademikerdiskurs 
som ligger till gund för hennes pedagogiska agerande. Den lärarauktoritet 
hon utövar inbegriper även att hon utdelar beröm och kritik. Det fram
kommer t ex att ett par pojkar, Machokille(sv/a) och Joker(inv/a), som av 
och till upprepar regelbrytande beteenden, inordnas i hennes Rättskaffens-
diskurs med barska tillrättavisningar eller aktiveras med extra frågor alter
nativt negligeras. Vid intervjuer framkommer att eleverna är införstådda 
med Brittas diskurser och uppskattar hennes ageranden: "hon är väldigt 
bra, hon är så där rättvis, hon klarar av alla utan att bli liksom arg och så 
jättebra... " och för att " det är arbetsro, vi ha en väldigt bra fröken" 
(Sporttjejer sv/m,m). Pojkarna ger uttryck för sin uppskattning i mer kort
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fattade ordalag som: "hon ä bra" (Joker-inv/a) eller "hon är rättvis" 
(Rättskaffenspojke-sv/m). 

Under lektionen är det främst Akademikerflickan respektive pojken 
(sv/m,m), Feministerna(sv/a,m) och Mjukispojkarna(inv/a) som följer med 
och inordnar sig i Akademikerdiskursen medan de flesta Sporttjejer 
(inv/a,a,a, sv/a,a,m) och Barbies (inv/a,a,sv/a,m) sitter mer eller mindre 
passiva och är ovilliga att positionera sig som Akademikerflickor. Britta 
lämnar dem då åt sig själva eftersom hon, trots försök, inte lyckas engagera 
dem i uppgifterna. Flickorna uppger i intervjuer att de medvetet valt dessa 
tillbakadragna positioner eftersom de tycker att det är obehagligt att prata 
inför klassen när de är osäkra på svaren, dessutom är de måttligt intressera
de av Akademikerpraktiken. Ena Moderliga flickan(inv/a) har också svårt 
för att tillämpa den Akademiska diskursen men Britta ger henne praktiska 
uppgifter som ändå gör henne delaktig i lektionen. Hon visar i allmänhet 
empati med denna flicka genom att dela hennes Moderliga diskurs. 

Under lektionen framkommer att Britta vänder sig till Akademikerflickan 
(sv/m) och Feministerna(sv/a,m) då hon vill ha ett korrekt svar. Dessa 
flickor blir på det sättet bekräftade i sina Akademikerpositioner och indrag
na i den kollektiva dialogen vilket i sin tur stimulerar dem till ytterligare 
aktivitet. Det interaktionssmönster som framträder under lektionen före
kommer även under andra ämneslektioner med Britta. Under arbetspass då 
eleverna får ägna sig åt s.k eget arbete förändras dock förhållandena dels 
genom att Britta då går in i en informell handledarroll och dels genom att 
eleverna stimuleras att arbeta på egen hand eller tillsammans. I sådana situ
ationer blir framför allt två Sporttjejer(sv/m,m), två Rättskaffenspoj-
kar(sv/m,m), Akademikerpojken(sv/m) och ene Machokillen(sv/m) mer 
aktiva i enlighet med Akademikerdiskursen. De bekräftas med beröm av 
läraren vid dessa tillfallen. 
Britta uppger att hon vill skapa en tilltalande inramning och atmosfär för 
skolarbetet för att eleverna skall uppleva skolan "som en fest". Av den an
ledningen har hon dagligen inslag av musik liksom att hon alltid uppträder i 
klassiskt feminina kläder. Ingen av eleverna kommenterar dock detta 
spontant, varken under lektioner eller intervjuer frånsett en Barbie(sv/m) 
och ett par Sporttjejer(sv/m,m) som nämner (på min direkta fråga) att frö
ken har fina kläder. Genom sin klädstil markerar emellertid Britta att hon är 
influerad av Barbiediskursen vilket torde fungera som en bekräftelse för 
Barbieflickornas könskonstituering även om deras modesmak skiljer sig åt. 

Britta nämner i intervju att hon inte tänker speciellt på invandrarelever då 
hon väljer undervisningsinnehåll eller metoder utan hon utgår från kurspla
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nernas mål och innehåll för de olika ämnena och bemöter alla elever lika. 
Hon aktar sig också för att lägga sig i någon elevs privata familjeliv.418 

Analysen visar således att framfor allt de studiemotiverade flickorna (Aka
demiker, Feminister) och pojkarna (Akademiker, Rättskaffens) får stimu
lans och uppbackning av läraren och likaså far de båda Machokillarna och 
Jokern förhållandevis stort utrymme på grund av sitt aktiva deltagande men 
främst på grund av sitt uppmärksamhetskrävande beteende. Det innebär att 
ett begränsat antal elever intar den kollektiva scenen och ges möjlighet till 
agentskap. 419 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Britta har sedan en tid tillbaka omplacerat eleverna för att få bättre arbetsro 
i klassrummet. Under första halvan av terminen har eleverna suttit efter 
egna fria val vilket innburit att könsuppdelningen varit total och att de ele
ver som varit klasskamrater i en tidigare skola (vilket gäller nästan alla in
vandrarelever) placerat sig intill varandra. Brittas omplacering innebär att 
motoriskt oroliga elever bl a Machokillar(sv/a,m) och Jokern(inv/a) nu är 
omringade av lugna flickor nära hennes egen arbetsplats längst fram i 
rummet. De tysta invandrarflickorna har särats i två grupperingar så att de 
kommer att fungera som en buffert mellan olika pojkar.420 Mellan och intill 
invandrarflickorna sitter också svenska flickor. Längst bak i rummet åter
finns de mer studieintresserade eleverna. Britta har tillmötesgått eleverna så 
tillvida att var och en har någon önskad kamrat (dvs någon av samma kön) 
bredvid sig. För ene Machokillen(sv/m) skapade detta arrangemang möj
ligheter att byta den för honom vanliga Machopositioneringen till elevtypen 
Rättskaffens- alternativt Akademiker-pojke. Genom den nya rumsliga när
heten till pojkar och flickor som oftast inordnar sig i Akademikerdiskursen 
och det informella samarbetet dem emellan blev pojken inbegripen i en an
nan maktrelation där han inte behövde hävda sig utan kunde ägna sig åt 
studier som han helst önskade. Förändringen blev så tydlig att ett par 
Sporttjejer(sv/m,m) kommenterar den: "han är snäll... inte så busig nu och 
duktig", "alltså R.. han är egentligen så här lugn å så, fast när han är med 
(Machokillar nämns) då ä han så där lite tuffare o så..." 

Den frontplats ene Machokillen(sv/a) och Jokern(inv/a) har innebär att 
Britta fatt större möjligheter att hålla kontroll och inordna dem i Rättskaf-
fensdiskursen vilket också medfört att pojkarna av och till uppträder som 
Akademiker. Trots att Britta särat på de flickor (Sporttjejer och Barbies) 
som brukar ägna sig åt privat prat så framkommer att de vid den nya pla

418 Jämför Ehn (1986) som fann liknande inställning hos förskolepersonal på ett mångkulturellt 
dagis. 
419 Davies (1990). 
420 Uppgift från läraren samt observationer. 
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ceringen ändå söker varandras kontakt med blickar, mimik och viskningar. 
De vill således inte inordna sig riktigt i vare sig Akademiker- eller Rätts-
kaffensdiskursen. Bland pojkarna finns också ett bästispar (Mjukis pojkar-
inv/a,a), placerade intill varandra, som under hela lektionen håller kontakt 
via lågmält prat och leenden samtidigt som de för det mesta engagerar sig 
utifrån Akademiker positioner. 

Även om det inte går att utröna så mycker om elevinteraktioner under den
na strikt lärarstyrda lektion så nämner flertalet flickor att de hellre arbetar 
tillsammans eller individuellt för att slippa "slamsiga " pojkar. En Akade-
mikerflicka(sv/m) säger; "det är roligare när det bara är tjejer, pojkar är 
så slamsiga Pojkarna å sin sida har olika inställning till samarbete över 
könsgränser. Två (Akademiker-sv/m, Machokille-sv/a) är direkt negativa 
till flickor medan övriga accepterar samarbete. En pojke (Joker-inv/a) är 
uttalat positiv och tycker till och med att det är bättre då flickor är med. 

U: Skulle du hellre vilja vara i en klass med bara killar? 

J: Näe..halva klassen tjejer o halva klassen killar.. .därför., är det typ många killar.. 
då blir det bara surr. 

Lektion 2. Textilslöjd i halvklass med textillärare 

Deltagare: Textilläraren(kvinnlig) och en grupp bestående av 10 elever: 5 Sporttje-
jer(inv/a,a, sv/m,a,a), 1 Barbieflicka(sv/m), 2 Machokillar(sv/a,m), 1 Mjukispoj-
ke(inv/a) och 1 Rättskaffenspojke(sv/m). 

I textilsalen. Det är terminens första textilslöjdstimme. Eleverna har fatt gruppera 
sig fritt runt ett stort bord. Flickorna sätter sig intill varandra på ena sidan, läraren 
och pojkarna på den andra. På bordet står ett antal symaskiner. 

Repetition och genomgång av arbetsuppgifter. 
Läraren inleder med ett repeterande förhör på symaskinens olika delar, benämning
ar och funktioner. (Handuppräckningsregeln gäller). Pojkarna är mycket aktiva med 
att ställa frågor och att svara men respekterar inte alltid regeln. Läraren (vänligt le
ende) låter dem prata men styr ibland över frågor till handuppräckande flickor. 
(Under detta moment har pojkarna 16 inlägg och flickorna 6). 

Läraren informerar om dagens arbete. Hon visar exempel på mönster och tyger som 
kan vara lämpliga att använda för de nya handarbetena. Flickorna sitter helt tysta 
medan pojkarna kommenterar och frågar under genomgången. 

Självständigt arbete. 
Flickorna tittar i mönsterlådor och tyghögar, pratar lågmält om sina idéer. Pojkarna 
har satt sig vid ett mindre bord och ser på mönster. Några mönster är på kjolar vil
ket föranleder ett par Machokillar(sv/m,a) att utföra "hula-hula"-rörelser med krop
pen. En av Machokillarna, B(sv/m) tar fram ett par gymnastikbyxor han påbörjade 
förra terminen. De saknar gummiband och ser därför jättestora ut. Han håller dem 
framför sig, fnittar och gör sig rolig över storleken. Läraren kommer, säger att han 
måste sätta i ett gummiband. 
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En Barbieflicka(sv/m) och två Sporttjejer(inv/a, sv/m) står vid en mönsterlåda och 
söker. En Mjukispojke(inv/a) kommer med ett mönster på en hockeytröja och säger 
till en av flickorna:"här har du!" Han tränger sig fram, säger "Akta dig!" Barbie-
flickan knuffar tillbaka och replikerar "Akta dig själv!" Han går därifrån utan ytter
ligare kommentar. 

Barbieflickan(sv/m) hämtar ett svart glansigt tyg, beundrar det, visar observatören 
och förklarar att hon ämnar sy en långklänning av det vid senare tillfälle. Därpå 
håller hon upp en mönstrad top som lärararen sytt, säger att den är fin varpå hon vi
ker ihop den igen, mycket prydligt. 

Läraren sitter för det mesta på sin plats och finns tillgänglig för dem som vill fråga 
om något. Hon hjälper två Sporttjejer(sv/a,a) att hitta lämpligt tyg till sina gosedjur 
och går till pojkbordet och hyssjar när ljudnivån ökar där. Hon rör sig sedan tyst 
bland alla elever, kontrollerar att de är sysselsatta och svarar på frågor på ett vänligt 
sätt. 

Mjukispojken(inv/a) kommer tillbaka till mönsterlådan och bläddrar bland mönst
ren samtidigt som han kommenterar observatörens anteckningar vilka han tycker 
liknar farsi. Säger att han kan prata engelska, farsi och svenska. En Sporttjej(inv/a) 
bredvid påstår att han ljuger och att hon själv kan somaliska, holländska, engelska 
och svenska. Pojken håller fast vid sitt påstående, 1er och går iväg. 
En annan Sporttjej (sv/m) visar kamraterna ett svart trikå linne som hon håller på att 
göra klart. De andra flickorna beundrar. 
Mjukispojken beslutar sig för att sy en munkjacka och en av Machokillarna, 
A(sv/a) har valt ett rött silkigt tyg som han skall sy en fotbollströja av. En av Rätts-
kaffenspojkarna(sv/m) ämnar sy sportshorts likadana som Machokille, B(sv/m) re
dan sytt. 
Machokille, A(sv/a) säger (med hånfull röst) till Machokille B: " Du härma i allt, 

du ha härma mig nu i din tröja." Den anklagade Machokillen, B(sv/m) försvarar sig 
med att det inte fanns andra tröjmodeller på affären, att han varit på många ställen 
mm. 

Ena Sporttjejen(inv/a) och Barbieflickan(sv/m) fortsätter att titta på mönster. Barbi-
en väljer bland klänning, väska, shorts och fastnar till slut för väskan. Sporttjejen 
bestämmer sig för en tröja. 
En annan flicka(Sporttjej-sv/m) visar att hon ämnar sy en klänningsmodell som 
stjärnartisten i en aktuell ungdomsfilm ("Fucking Åmål") har. Flickan har även ar
rangerat sitt hår i samma frisyr som artisten. 
Två flickor (Sporttjejer-sv/a,a) som är bästisar arbetar tyst intill varandra. De har 
valt mönster och tyg för att göra var sitt mysdjur, dvs en lång orm. 

Kommentarer: Flickorna och pojkarna har placerat sig vid separata bord. 
Pojkarna är pratsamma, högljudda och irritation mellan ett par Machokillar 
uppstår. De väljer att sy sportkläder. Två Sporttjejer(sv/a,a) arbetar intill 
varandra och syr mysdjur. Övriga flickor väljer omsorgsfullt bland mönster 
och tyger till kläder och väska. Så när som på en Sporttjej(inv/a) visar de 
stort intresse och delger varandra sina idéer. 
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Analys av textillärarens Interaktion med flickor och pojkar 

Textilläraren positionerar sig som Akademiker och är mindre noga med att 
bevaka ordningsregler utifrån en Rättskaffensdiskurs. Inledningsvis har hon 
samlat hela gruppen kring ett stort bord för repetition och genomgång av 
nya uppgifter och här är alla elever aktiva och engagerade inte minst poj
karna. De visar sina kunskaper om symaskiner men pratar rakt ut och do
minerar samtalet på Machomanér trots att de är färre än flickorna. Läraren 
bromsar eller tystar dem inte, utan verkar snarare förtjust över deras intres
se.421 Hon ger dock frågor till de flickor som sitter med handen uppe och 
således inordnat sig i Rättskaffensdiskursen. Pojkarna tar och får alltså 
Akademiker positioner under helgruppssamlingen medan flickorna inte ges 
möjlighet till liknande positioneringar och delaktighet. Inga flickor prote
sterar mot detta vilket bl a några flickor (Sporttjejer-sv/a,a) motiverar med: 
"vi är blyga av oss...det är inte dom" och ett annat flickpar (Barbie-sv/m, 
Sporttjej-sv/m) menar att det är dumt av pojkarna att inte räcka upp handen, 
men säger den ena: "dom ä väl lite livligare". Flickorna tycks således ac
ceptera pojkarnas beteende mot bakgrund av sina egna tillkortakommanden 
i offentligheten eller utifrån en Moderlig diskurs med överslätande förståel
se för pojkars sätt att vara.422 Att läraren inte uppmuntrar flickorna utan lå
ter pojkarna dominera på detta sätt kan ju också ha sin förklaring i att hon 
vill stimulera deras intresse på ett icke traditionellt manligt område. 
Under den fortsatta lektionen fungerar läraren som handledare och hjälper 
dem som så önskar. Hennes kontakter med flickorna gäller oftast råd och 
instruktioner av akademisk prägel medan kontakterna med pojkarna också 
går ut på att inordna dem i Rättskaffensdiskursen och dämpa dem när de 
blir för högljudda eller påskynda deras arbete. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Under det självständiga arbetsmomentet får eleverna sätta sig fritt vilket 
leder till könssegregerad gruppering. Eleverna har också fått välja handar
bete efter egna önskemål och deras val visar intresseområden som anknyter 
till deras olika könspositioneringar. Pojkarna väljer munkjacka, sportröjor 
och fotbollsshorts och flickorna mysdjur, linne, klänning, väska, shorts. En 
Sporttjej (sv/m) ämnar sy en klänningsmodell som en aktuell tonårsstjärna 
använder. Flickans utseendestil i övrigt vittnar också om att hon nu utprö
var en könskonstruktion där ungdomskulturens mode och kroppsideal är 
förebild, en process som pekar på förflyttning till elevtypen Barbie. 

421 Egna kommentarer under observationen. 
422 Denna benägenhet att underordna sig pojkar har även beskrivits av Davies (1989), Francis 
(1998), Odelfors (1996). 
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De två Sporttjejerna(sv/a,m) som tillverkar mysdjur sitter intill varandra, de 
pratar lågt samtidigt som de arbetar och jämför utformningen av djuren. De 
ger intryck av att söka könssamhörighet och intimitet inom den delade dis
kursen. Övriga flickor är mer individuellt koncentrerade frånsett en Sport
tjej (inv/a) som ogillar textilslöjden och har svårt att längre stunder inordna 
sig i den aktuella ämnesdiskursen. Alla andra flickor förefaller intresserade 
vilket även bekräftas i intervjuer då de förklarar att textilslöjd liksom hem
kunskap hör till de roligaste skolämnena. Det är dock oklart om det är äm
nenas egenart eller om det är deras praktiska inriktning som tilltalar dem. 

Pojkarna byter positioner under det självständiga arbetsmomentet. De, spe
ciellt Machokillarna och Mjukispojken, kommer inte riktigt igång med sina 
arbeten utan pratar högt, vandrar runt, skämtar och vill göra sig roliga för 
varandra i likhet med Jokrar. Mellan de två Machokillarna(sv/m,a) utspelar 
sig en motsättning där den ene A(sv/a), som har hög status bland klassens 
pojkar, anklagar den andre, B, för att härma klädval vilket antyder att den 
förre inte vill dela sin diskurs med B(sv/m). Den senare är intresserad av att 
förhandla utifrån Rättskaffensdiskursen vilket A(sv/a) inte går med och han 
demonstrerar därmed sin starkare ställning i pojkgruppen. 

Mjukispojken(inv/a) är marginaliserad i denna gruppkonstellation, där hans 
kamrat saknas, vilket bl a visar sig i att övriga pojkar negligerar honom dvs 
de inkluderar inte honom i sina samtal utan talar förbi honom.423 Deras 
kommentarer om Mjukispojken i andra sammanhang tyder på att avstånds
tagandet har samband med pojkens könskonstruktion som avviker från de
ras egna maskulina subjektiviteter. Mjukispojken söker sig istället vid flera 
tillfallen till flickorna men även bland dem har han låg status.424 Han försö
ker hävda sig med Machobeteenden inför de tre flickorna vid mönsterlå
dorna men blir avfärdad med samma teknik. Även hans skryt om akade
miska färdigheter tillbakavisas av en Sporttjej (inv/a) som i den 
argumentationen byter till en Feministposition. Utöver den kontakt som 
Mjukispojken tar med flickorna förekommer ingen interaktion mellan kö
nen. 
Under denna textiltimme kan könssegregation, pojkdominans över flickor, 
liksom hierarki inom pojkgruppen samt tämligen könsskilda val av arbets
uppgifter iakttas. Under det självständiga arbetsmomentet byter både flick
or och pojkar positioner i omgångar. Flera pojkar skiftar till elevtypen Jo
ker, men även till Rättskaffenspojke i sina interaktioner och Mjukispojken 
intar Macho- och Akademikerpositioner i sitt kontakt-sökande gentemot 
flickor. 

423 Att "osynliggöra" är en av de härskartekniker som Ås (1982) beskrivit. 
424 Clark (1990) menar att pojkar som inte lever upp till den maskulina normen far problem, inte 
bara i kontakten med andra pojkar, utan även bland flickor.(sid 35 ff.) Jämför även Wang (2000) 
och Connell (1996). 
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Bland flickorna prövar en Sporttjej (sv/m) handlingsmönster tillhörande 
Barbiediskursen och en annan Sporttjej(inv/a) agerar utifrån Feministposi
tion gentemot en pojke. 

Lektion 3. Rollspel under ledning av Ulla F med assistans av Britta 

Deltagare: Ulla F, klasslärare Britta samt 23 elever: 7 Sporttjejer, 4 Barbieflickor, 2 
Moderliga flickor, 2 Feminister, 1 Akademikerflicka samt 1 Machokille, 2 Mjukis 
pojkar, 2 Rättskaffenspojkar, 1 Akademikerpojke och 1 Joker. (En Machokille är 
frånvarande). 

Rollspelet425 har som syfte att studera maktrelationer i elevgrupper med olika köns
sammansättning och det genomförs under ett lektionspass (40 min). 

Klassen indelas i sex grupper med 4 elever i vaije. En grupp har på grund av från
varo tre deltagare. Följande grupper bildas: Grp 1: två flickor, två pojkar, Grp 2: två 
flickor, en pojke, Grp 3, 4, 5: fyra flickor i vardera och Grp 6: fyra pojkar. 

Uppgift: Eleverna skall föreställa sig att de skall arbeta i en affär. Moment 1 består i 
att varje grupp skall välja vilken typ av affar de vill arbeta i. Tre valmöjligheter ges: 
Klädaffär, sportaffär eller klock/uraffär. Alla måste vara eniga om valet. Affärsskylt 
sätts upp på gruppens bänk. Moment 2 består i att inom varje grupp skall följande 
tjänster tillsättas: en chef, en försäljare, ett kassabiträde och en lokalvårdare (städa
re). Varje elev sätter ett visitkort framför sig med vald befattning. Moment 3. Roll
spelsledaren läser upp en inbrottshistoria som går ut på att vaije affar utsatts för in
brott med stora förluster och skador. Polis tillkallas och några olika brottspreventiva 
åtgärder diskuteras med de anställda. Varje grupp skall nu ta ställning till dessa el
ler komma med förslag på hur de vill förhindra inbrott i sin affär. 
Efter ungefär 15 minuter far grupperna redovisa resultat av sina diskussioner och 
beskriva grupprocesser som enighet, motsättningar, kompromisser mm. 

Observatören har med klasslärarens hjälp under spelets gång noterat gruppdynami
ken. Spelet följs upp med parintervjuer med eleverna. 

Resultat: 

I grp 1. (flick/pojkgrp:l Feminist, 1 Barbie, 1 Akademikerpojke, 1 Machokille) 
väljs enhälligt sportaffär. En kamp om chefsrollen utspelas mellan en Femi-
nist(sv/m) och en Akademikerpojke(sv/m). Feministen valde rollen först och anser 
därför att det är hennes. De argumenterar högljutt och häftigt och visitkortet med 
"Chef' skrynklas ihop och slängs på golvet. Pojken surar, tar sin stol och flyttar sig 
närmare en annan grupp och ger sken av att inte vilja vara med. Britta ingriper och 
övertalar honom att delta. Flickan ger då upp, tar kortet med "Försäljare" och ac
cepterar den rollen. Den Barbieflicka(inv/a) som valt att vara "Kassabiträde" för

425 Rollspelet är inspirerat av en forskningsstudie genomförd av Francis (1997). Föreliggande 
spel är dock av betydligt mindre omfattning såväl vad gäller tid, antalet scenarier, dessas inne
håll och komplexitet. 
De tre affärstyperna har valts för att spegla en på arbetsmarknaden vanlig kvinnlig och manlig 
samt en mer könsneutral arbetsplats. Vid gruppsammansättningen har klassens olika elevtyper 
blandats i den mån det gått och viss intellektuell matchning har också skett med tanke på akti
vitetsgraden i grupperna. Eftersom klassen har många Sporttjejer så har en flickgrupp kommit 
att bestå av enbart flickor som delar denna diskurs. 
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håller sig passiv i konflikten men Machokillen(sv/m) ger pojkkamraten sin röst. 
Han åtar sig emellertid inte den kvarvarande "Städare"-rollen men engagerar sig i 
diskussionen om olika tjuvlarmsystem som borde monteras in i affären. Under den 
korta diskussionen och vid avrapporteringen råder tryckt stämning i gruppen. 

Grp 2. (pojk/flick grp: 2 Barbies, 1 Rättskaffenspojke). En pojke är sjuk vilket får 
den ende deltagande pojken (Rättskaffens-sv/m) att vilja byta till annan grupp med 
pojkar. Då han inte får det (Britta avstyr) blir han arg och ifrågasätter att de bara far 
välja vissa typer av affärer. Efter ett tag accepterar han förutsättningarna och säger 
att han i så fall vill bli chef i en sportaffär. Flickorna har inget emot detta och de tar 
på sig försäljarrollen (Barbieflicka/sv) respektive kassabiträde (Barbieflicka/inv) 
och utan längre diskussioner enas man om vissa skyddsåtgärder. 

Grp 3. (flickgrp:l Feminist, 1 Akademiker, 1 Moderlig, 1 Sporttjej) En Femi-
nist(sv/a) tar direkt på sig chefskapet. Gruppen enas om klädaffär och två flickor 
uttalar önskemål om att vilja vara kassabiträde respektive städerska. "Chefen" delar 
ut de två övriga rollerna vilket accepteras utan diskussion. Rollerna blir: Feminist
chef, Akademikerflicka (sv/m)-kassabiträde, Moderlig flicka(inv/a)-försäljare, 
Sporttjej(sv/m)-städerska. Vid diskussionen övertog Akademikerflickan ledarollen 
och strukturerade gruppens förslag och redovisade dessa. Gruppen arbetade mycket 
snabbt och fann uppgiften rolig. 

Grp 4. (flickgrp: 4 Sporttjejer). Under skratt och skämt enas flickorna snabbt om att 
de vill ha en klädaffär och likaså är man på det klara med vem som skall vara vad. 
En Sporttjej (sv/m) utses och tar på sig chefsskapet, två andra Sporttjejer(inv/a,a) 
vill ha försälj ar- och kassabiträderollerna och den tredje Sporttjejen(sv/a) vill bli 
städerska eftersom hon tycker att hon är van att städa hemma. Diskussionen blir 
kort eftersom flickorna enas om det första förslaget som dyker upp. 

Grp 5. (flickgrp: 2 Sporttjejer, 1 Moderlig, 1 Barbie) Resultatet i denna grupp liknar 
föregåendes. Flickorna verkar ha roligt tillsammans. Ingen kamp om roller före
kommer utan de är ense om att en Sporttjej (sv/m) skall var chef. Alla utom den 
Moderliga(inv/a) pratar och skrattar om vad de gillar att göra och tror sig kunna, 
varpå en Barbieflicka(inv/a) och en Sporttjej (sv/a) tar på sig kassabiträde- och städ-
rollerna. Chefsflickan går in i rollen på ett aktivt sätt och lekfulla förslag på hur de 
skall snäija och skada tjuvar ges, bl a snubbeltrådar och tunga lådor som skall falla 
över och till och med krossa tjuvar. Under skämtsamma former fattas beslut i dis
kussionsuppgiften. Den Moderliga flickan(inv/a) tilldelas försälj arrollen, men är 
passiv och förstår inte rollspelet överhuvudtaget - något som de övriga överser med. 

Grp 6. (pojkgrp: 1 Machokille, 1 Rättskaffens och 2 Mjukispojkar). Machokil-
len(sv/a) inleder med skämtsamheter om att han vill arbeta i bilaffar och sälja "frä
na" bilar mm och då han återförs till förutsättningarna av en irriterad Britta så är 
han inte villig att diskutera vare sig val av affär eller yrkesroll utan kräver att fa be
stämma. Då han hör Sportaffär nämnas i omgivande grupper och inom den egna 
väljer han istället klockaffär och rollen som försäljare. De övriga pojkarna är med 
på allt som Machokillen bestämmer vilket även gäller Rättskaffens-pojken(sv/m) 
som utser sig själv till chef då den rollen blev ledig. Mjukispojken(inv/a) säger un
der fnitter att han tänker vara kassabiträde och den andre Mjukispojken(inv/a) vill 
vara städare. Under diskussionen fabuleras och många fantasifulla förslag om su
perelektroniska alarm att montera in i affären framförs. I den diskussionen domine
rar Rättskaffenspojken och han tar hela ansvaret för avrapporteringen medan de öv
riga skrattar och har svårt för att samla sig. 
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Analys av flickors och pojkars interaktioner 

I de två könsblandade grupperna inträffar stridigheter. I det ena fallet (grp 
1) är det en konflikt om chefsposten mellan en Feminist(sv/m) och en Aka-
demikerpojke(sv/m). Då pojken som nu agerar utirån Machodiskursen ho
tar att gå ur spelet kapitulerar flickan, vilket hon i intervjun motiverar 
med: "jag ids inte bråka " och han far chefsrollen. Flickan byter i det träng
da läget till Rättskaffensposition och handlar på ett ansvarsfullt och osjäl
viskt sätt för att spelet skall kunna fortsätta samtidigt som det medför att 
pojken stärker sin ställning.426 Barbieflickan(inv/a) drar sig undan direkt 
genom att ta på sig en underordnad yrkesroll. Att hon inte ger flickkamra-
ten sitt stöd kan nog förstås mot hennes vanliga postionering där ett hetero
sexuellt intresse för pojkar finns. Det är troligt att Barbiediskursens till-
lämpning här kolliderar med könslojaliteten mot Akademikerflickan. I den 
korta gruppdiskussion som följer upprätthåller pojken sin chefsställning 
genom att själv med medhåll från Machokillen avgöra hur uppgiften skall 
lösas. Han tillskriver sig således makt på ett auktoritärt sätt med stöd av 
dels sin chefsroll men troligen också utifrån sin egen manliga könsdiskurs. 
Konflikten med flickan tyder på detta. 

I den andra (grp 2) könsblandade gruppen protesterar en pojke (Rättskaf-
fens-sv/m) över att bli ensam med två Barbieflickor(inv/a,a) något som 
tydligen upplevs som hotfullt, troligen utslag av en pågående "category 
maintenance" process. Då han inte kan undkomma situationen kräver han 
under macholiknande former att fa chefsrollen och att scenen skall vara en 
sportaffår. Även i denna grupp är det flickor som ger vika sannolikt mot 
bakgrund av deras diskursiva föreställningar rörande heterosexuella rela
tioner. Flickorna gör det utan protester och trion diskuterar sitt problem un
der vänliga former men det är pojken som slutligen avgör vad som skall 
åtgärdas i affären. I intervju med flickorna framkommer att pojken efter ett 
tag satt en leksaksnalle på bordet och utnämnt nallen till chef och sig själv 
till städare. Genom denna handling återgår han till Rättskaffenspositionen 
och kapitulerar från det självpåtagna chefsskapet. Det sker på ett skämtsamt 
men också demonstrativt sätt (genom att välja lågstatusrollen) samtidigt 
som han ändå behåller sin ställning i gruppen. 
Avståndstagandet och dominansbeteendet gentemot flickorna tonas således 
ner men däremot markerar han och förskjuter sitt motstånd, mot de delta
gande kvinnliga lärarna som intar maktpositioner i kraft av sina ledarroller. 
Det yttrar sig i ovilja till samarbete under redovisningen och intervjun - han 
överger åter igen sin Rättskaffensposition då han inte får som han vill. 

426 Davies (2000) menar att den kvinnliga könsdiskursen foreskriver beteenden som osjälvisk-
het, omvårdnad och stöttande av andra. Benägenheten att välja mer tillbakadragna positioner är 
vanlig hos flickor/kvinnor och kan enligt henne bero på en önskan att positionera sig på "korrekt 
kvinnligt sätt" och därmed visa sig socialt kompetent. 
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I den enkönade pojkgruppen (grp 6) inleds spelet med surrigt prat då Ma-
chokillen(sv/a) vill gå sina egna vägar utanför de regler som gäller för spe
let. Då han återförs till ordningen via lärarens diskursiva ingripande, så be
stämmer han diktatoriskt affärstyp och sin egen underordnade yrkesroll. 
Det är möjligt att hans agerande är ett uttryck för rädsla att göra bort sig i 
en eventuell Akademikerposition som "chef' och att hans demonstrativa 
Machobeteende är ett sätt att ändå visa sin makt. 
Rättskaffenspojken(sv/m) tar i det läget på sig att bli affärschef i rollspelet 
och som sådan ger och tar han emot förslag, skämtar och sammanfattar idé
er. Han utnyttjar alltså inte rollens maktposition till att dominera andra utan 
fungerar mer som en demokratisk ledare där skämtet kan vara ett sätt att 
maskera ledarrollen och minska distansen till de övriga. I rollspelet träder 
pojken också fram i en Akademikerposition i kraft av sin förmåga att leda 
diskussionen. Intressant är att Machokillen inte hävdar sin informellt starka 
ställning i pojkgruppen utan underordnar sig Rättskaffenspojken, troligen 
beroende på att han insåg dennes kompetens. 

Enkönad flickgrupp. Försök att tona ner ojämlika relationer med skämt 
framkommer även bland flickorna i de enkönade grupperna. En Femi-
nist(sv/a) i (grp 3) påtar sig t ex direkt chefsrollen varefter hon leende och 
skämtsamt ger de övriga förslag på rollfördelning. Genom sitt uppträdande 
skapar hon möjlighet för de övriga att ta eller förkasta hennes förslag under 
skämtets täckmantel. Under diskussionen tillåts Akademikerflickan(sv/m) 
ta den informella ledningen eftesom hon är iderik och formulerar gruppens 
förslag väl. "Chefs"flickan i denna grupp delegerar på så sätt ansvaret till 
en annan då hon ser att det gynnar gruppen vilket innebär att hon också 
flyttar sin position till den Moderliga diskursen. 

I en annan flickgrupp (grp 5) förekommer likaså många skämt och skratt 
föranledda av de orealistiska och även livshotande förslag till inbrottshin
der som läggs fram. Dylika fantasier med aggressions- och våldinslag pekar 
på att unga flickor inte alltid är så ömsinta och vänliga som konventionella 
könsbeskrivningar anger. Machodiskursens budskap omfattas således även 
av dessa flickor, i varje fall på ide'planet. 427 Flickorna visade denna sida 
enbart då de var tillsammans i enkönad grupp, uppblandade med pojkar 
blev det pojkarnas diskurser som styrde innehållet. 

Anmärkningsvärt är att bland de nio deltagande invandrareleverna så inne
har åtta rollerna "Försäljare" (5 inv.pojkar) respektive "Kassabiträde" (3 
inv.flickor) och en pojke väljer "Städare". Att så många invandrarelever 
väljer sälj arbeten torde vara ett uttryck för att mångas föräldrar och andra 
släktingar arbetar inom den servicesektorn och att eleverna av den anled

427 Francis (1998) konstaterar liknande flickreaktioner i sina rollspel i primary school grupper. 
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ningen känner till dessa yrken och kan identifiera sig med dessa.428 Av 14 
svenska elever väljer endast fyra dessa befattningar: "Försäljare" (1 flicka, 
1 pojke) och "Kassabiträde" (2 flickor). Tre flickor väljer "Städare". 
I pojkgrupp samt i könsblandade grupper intar en Akademiker(sv/m) och 
två Rättskaffenspojkar(sv/m,m) rollen som "chef'. Då flickor (Feminist-
sv/a, Sporttjej er-sv/m,m) innehar chefsrollen är det i flickgrupp. Inga in
vandrarflickor eller - pojkar gör anspråk på, eller tilldelas den rollen. 
Flickor, med ett undantag (Feminist sv/m), i denna klass tycks mer benägna 
att välja underordnade roller i samkönad grupp och i de fall (enkönad 
grupp) där de väljer maktpositioner utövar de sin ledning i samverkan med 
andra och under skämtsamma former. Pojkarna i "chefs"roller hävdar sig 
med dominanta beteenden i enlighet med Machodiskursen men också i lik
het med flickor utifrån Rättskaffenspositioner med demokratiskt agerande. 

Lektion 4. Bild under Brittas ledning 

Deltagare: Klasslärare Britta och 23 elever: 7 Sporttjejer, 4 Barbies, 2 Moderliga, 2 
Feminister, 1 Akademikerflicka samt 1 Machokillar, 2 Mjukis pojkar, 2 Rättskaf-
fenspojkar, 1 Akademikerpojke och 1 Joker. (1 Akademikerpojke är frånvarande). 

Gruppteckningar 
Eleverna indelas med olika könsfördelning i 5 grupper (4-5 i varje) och far följande 
uppgift: Vaije grupp skall på ett gemensamt blad rita formen på ett huvud. Då varje 
grupp ritat huvudformen skall de lämna över ritningen till gruppen intill. På den in
kommande teckningen fortsätter grupperna var för sig att rita ögonpartiet. Efter en 
minut skall gruppteckningarna skickas vidare till nästa grupp och nu ritas en 
passande näsa.Teckningarna roterar ytterligare en gång och grupperna skall nu rita 
en mun. 
Läraren ber därefter grupperna titta noga på sina teckningar och utröna om den fö
reställer en man eller kvinna och därefter rita hår och öron. Sista uppgiften blir att 
tillägga hals och kläder på överkroppen. 

Resultat: 
1- flickgrupp (1 Moderlig flicka-inv/a, 2 Sporttjejer-sv/a, inv/a, 1 Akademiker
flicka-sv/m, 1 Barbie-inv/a) fick som resultat ett flickansikte. 

2- könsblandad grupp (1 Sporttjej-inv/a, 1 Feminist-sv/a, 1 Rättskaffenspojke-sv/m, 
1 Machokille- sv/a) fick ett mansansikte 

3- flickgrupp (2 Sporttjejer-sv/m,m, 1 Moderlig flicka-inv/a, 1 Barbieflicka- inv/a) 
fick ett flickansikte 

4- könsblandad grupp (1 Barbieflicka-sv/m, 1 Sporttjej.sv/a, 2 Machokillar-sv/a, m, 
1 Joker-inv/a) erhöll ett mansansikte 

5- könsblandad grupp (2 Mjukis pojkar-inv/a,a, 1 Feminist-sv/m 1 Barbieflicka-
sv/a) fick som resultat fyra separata teckningar föreställande tre pojkansikten och 
ett flickansikte. 

428 Mer än hälften av invandrarelevernas föräldrar arbetar med försäljning i någon form. Dessut
om uppger elever i intervjuer att de har släktingar och bekanta inom samma branscher. 
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I grp 5 ingick en Feminist(sv/m) som vägrade att i sista omgången komplettera den 
cirkulerande teckningen eftersom hon fann den "fjantig" (ansiktet var dekorerat 
med vårtor, pratbubbla mm). Som följd av hennes protest ritade även de övriga i 
grupp 5 egna teckningar. 

Gruppteckningarna förevisas i klassen och utlöser skratt men också bu- och blä-
ande från Machokillar och Jokern eftersom grp 5:s gemensamma teckning kasserats 
och de individuella istället visas upp. Feministen tittar på pojkarna, tyst med allvar
ligt ansikte. 

Britta avslutar med att sätta upp samtliga teckningar på väggen. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Enligt läraren, som gjort denna övning många gånger i andra klasser, blev 
resultatet förväntat så när som på grp 5:s. Så fort pojkar ingår i en grupp 
styrs det tecknade motivet till att bli en man som följd av att pojkar intar 
överordnade positioner relativt flickorna.429 

Den Feminist som vägrar finna sig i teckningssituationen är samma flicka 
som i rollspelet ovan (grp 1) under protest ger upp "chefs" rollen till för
mån för en pojke och positionerar sig utifrån Rättskaffensdiskursen. I den 
här situationen nekar hon i stället till att medverka i något hon ogillar och 
hon står på sig även då grupptrycket ökar vid slutredovisningen. Hon ned
låter sig inte ens till att försvara sin handling. Hennes agerande för tanken 
till Walkerdines tes, att där makt utövas kan subjektet inta positioner som 
medföljare, offer eller göra motstånd.430 För flickans del är det uppenbart 
att hon inte tänker låta sig domineras av pojkarna utan hon befäster här och 
konstituerar sin subjektivitet som Feminist som hävdar sina rättigheter. 
Läraren accepterade hennes protest och bekräftade agerandet genom att 
också hänga upp alla bilderna från grupp 5, trots att de var individuellt 
tecknade. Någon diskussion om gruppdynamik och demonstrerade makt
relationer fördes inte men indirekt gav läraren ändå sitt stöd till flickans 
moraliska ställningstagande.431 

Sammanfattning: lärares interaktioner med flickor och pojkar 

Britta som bl a företräder Rättskaffensdiskursen markerar tydligt mot ele
verna när de bryter mot uppträdande reglerna. Flertalet elever tycker att 
reglerna är bra men de skulle vilja vara med och bestämma i mer demokra

429 Davies (1993) som också arbetat med storylines menar att metoden visar könsdiskurser på ett 
avslöjande sätt. 
430 Walkerdine (1990). 
431 Jämför Davies (1990) som framhåller vikten av att lärare stöder elever utifrån diskursiva, 
personliga och sociala resurser för att de skall kunna utvecklas till handlande och moraliska 
individer. 
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tisk ordning, i synnerhet anser de svenska flickorna och pojkarna detta.432 

Praktiskt taget alla invandrarelever är nöjda med att lärarna sätter upp reg
ler och tycks därmed se sin underordnade position relativt läraren som 
självklar. 
Genomgående dominerar pojkar, undantagande ene Mjukispojken (inv/a) 
och Rättskaffenspojkarna(sv/m,m), på de olika klassrumsarenorna genom 
att lägga beslag på talutrymme och agera av och till i enlighet med Macho-
eller Jokerdiskurser. 
En grupp Sporttjejer och Barbieflickor, varav majoriteten är invandrarele
ver, väljer positioner där de kan vara obemärkta under lektionstid. Britta 
försöker involvera dessa flickor i offentligheten med frågor men då de säl
lan kan eller vill svara så låter hon dem vara med påföljden att det är elever 
som ofta intar Akademikerpositioner som i stället stärker sin ställning i 
klassen. För att bryta de tillbakadragna flickornas positioneringar har även 
omplaceringar gjorts där invandrarflickorna kombineras med mer aktiva 
elever. Några effekter av detta arrangemang har inte hunnit märkas men 
risk verkar finnas att dessa flickor lär in ett passivt förhållningssätt i inlär
ningssituationen.433 Britta tycks i viss utsträckning vara medveten om detta 
men har ändå inte sett någon anledning att anpassa sin undervisning speci
ellt för invandrareleverna utan försöker bemöta alla elever lika oavsett et
nisk bakgrund. 
Elevernas agerande under andra lektioner kan variera. I musik respektive 
matematik, med olika manliga lärare som båda är varierat angelägna att 
upprätthålla ordning i enlighet med Rättskaffensdiskursen, förekommer fler 
byten till Joker- respektive Machopositioner för pojkar medan flickornas 
handlingsmönster är mer stabilt. I synnerhet Akademiker, Feminister och 
Moderliga flickor repeterar sina positioner. Liknande förhållanden gäller 
under den kvinnliga textillärarens lektioner. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 

Under helklasstimmar förekommer visst samarbete med bänkgrannar av 
samma kön. Speciellt ofta interagerar Sporttjejer och Barbieflickor, där 
hälften utgörs av invandrarflickor, troligen för att de delar varandras dis
kurser och är mindre intresserade av att inordna sig i Akademiker positio
ner. Flickornas vänskap från tidigare skola bidrar också till de täta kontak
terna under lektionstid. Interaktioner pågår även bland Mjukis

432 Elevrådsverksamheten hade vid denna tidpunkt inte hunnit kommit igång så de ordningsföre
skrifter som gäller grundar sig på andra klassers beslut. 
433 Jämför Jones (1987), Bjerrum Nielsen & Rudberg & Davies (1997) som påtalar detta förhål
lande för speciellt invandrarflickor från arbetarklass. Forskarna menar även att lågpresterande 
pojkar får mer kritik för sitt beteende än flickor medan högpresterande pojkar "receive the best 
of everything". Likaså att skolprestationer har samband med den socioekonomiska och etniska 
bakgrunden, s 126 ff. 
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pojkarna(inv/a,a) medan klassens övriga pojkar för det mesta arbetar indi
viduellt. Under halvklass lektioner eller pass med självständigt arbete där 
ordningsregler bevakas mindre noga, byter eleverna positioner i olika om
gångar. 
Pojkar byter då och då till Macho- och Jokerpositioner och en Mjukispoj-
ke(inv/a) agerar i enlighet med Macho- och Akdemikerdiskurser för att få 
kontakt med flickor då han exkluderas från pojkgruppen. Under samma 
lektion blir det synligt att en Sporttjej (sv/m) går över i Barbieposition och 
en annan Sporttjej(inv/a) agerar som Feminist då hon provoceras av en poj
ke. 
Handlingsmönster som framträder i de arrangerade sociala "spelen" visar 
att Akademiker(sv) och Rättskaffenspojkar(sv) från medelklassen tar på sig 
ledarroller och agerar utifrån såväl Macho- som Rättskaffensdiskurser. 
Flickor, i huvudsak från medelklass (Sporttjej-sv/m,m, Feminist-sv/a, Aka-
demiker-sv/m), i samma roll undviker auktoritärt beteende och handlar ut
ifrån Rättskaffens position på skämtsamt sätt. Fantasier om Machobeteen-
den framskymtar dock. 
Hierarkier där vissa pojkar intar överordnade ställning gentemot mindre 
maskulina pojkar liksom mot flickor framträder. En självständig Femi-
nist(sv/m) opponerar mot detta i olika sammanhang. 

Lärarfria situationer 

Elevinteraktioner 

Den mesta tiden utanför lektions- och arbetspass tillbringar eleverna utom
hus enligt skolans regler och till sitt förfogande har de en stor skolgård med 
två asfalterade bollplaner och på lite längre avstånd även en fotbollsplan. 
Närmast huset finns dessutom uppritade hopphagar samt trädgårdsbänkar. 
Även om skolgården är tillgänglig för alla skolans elever är det huvudsak
ligen de två parallella åk 5:orna som utnyttjar denna del av gården. 
I klassen umgås flickor och pojkar för det mesta var för sig men det delade 
sportintresset och tillgången till bollplaner medför att de också spelar till
sammans. 

Analys av pojkar - pojkar situationer 

Under raster återfinns nästan alla pojkar på basketplanen där de spelar den 
individuella tävlingen "21" 434 eller basket uppdelade i pojklag. De nyttjar 
även fotbollsplanen för sina olika lagspel. Följande situation utgör en van
lig syn på rasterna: 

434 Den som först far 21 kast i korgen vinner. 
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Situation 1 

Två Machokillar(sv/m,a), en Akademikerpojke(sv/m) och en Mjukispojke(inv/a) 
står på rad framför ena basketkorgen och spelar "21". Åt motsatt håll kastar två 
Sporttjejer(inv/a,sv/m) och en Feminist(sv/m) boll mot sin korg. Inget samspel över 
planhalvorna sker. 

Den andre Mjukispojken(inv/a) står orörlig vid husväggen och tittar på. Klassens 
övriga pojkar spelar fotboll med parallellavdelningens 5:or på fotbollsplanen. 

Sport och idrott i olika former utövas av de flesta pojkar i klassen och skol
gymnastiken uppskattas av alla utom av den ene Mjukispojken(inv/a). En 
Machokille(sv/m) och Jokern(inv/a) utmärker sig som duktiga friidrottare 
med olika grenar som specialiteter och andra pojkar ägnar sig åt fotboll, 
pingis, bowling, golf, segling och skateboard. Under vintersäsongen är 
trickskidor/snowboardåkning och ishockey det gemensamma intresset. Poj
karna spelar själva men är också ivriga supportrar för hemortens olika elit
serielag. Sportandet, som ofta bedrivs i idrottsföreningars ungdomsgrupper, 
är således ett centralt inslag i pojkarnas tillvaro och med stor sannolikhet 
skänker dessa aktiviteter upplevelser av kroppslig förmåga, prestanda och 
pojksamvaro som är av betydelse för pojkarnas könskonstruktioner och be
stämmande för subjektspositioneringarna.435 

Även flickorna är påtagligt sportintresserade men en vanlig uppfattning 
bland pojkarna är att de är bättre än flickorna. Två Machokillar(sv/a,m) 
tycker: 

U: hur tycker ni tjejerna är då..jämfört med killar? 

Ml : pojkar är bättre 

U: hur då? 

Ml : jag vet inte..dom ä de' 

U:...flickor har visat sig duktiga i att både segla och spela golf 

M 2: det är dom inte .. 

Känslan av styrka och överlägsenhet gentemot flickor är utvecklad hos des
sa båda pojkar medan en Rättskaffens(sv/m)- och en Akademikerpoj-
ke(sv/m) å sin sida berömmande konstaterar att ena Feministen(sv/m) och 
en av Sporttjejerna(sv/m) är lika duktiga på skate/snow-board som killar. 
Genom att framhålla att dessa flickor är speciella på grund av sina idrottsli
ga färdigheter så antyder de också att de tycker att dessa flickor är 
könsöverskridande i sitt sätt att vara och därmed mer jämlika pojkar. 

435 Connell (1995) beskriver hur den hegemoniska maskuliniteten bl a konstrueras utifrån såda-
na fysiska kroppsupplevelser och förstärks i det manliga gemensamma idrottandet. 
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Utöver sport tycker de flesta pojkar om datorspel och att arbeta med dato
rer. Speciellt en Rättskaffenspojke(sv/m) har skaffat sig betydande kunska
per på området. 

Situation 2 

En Akademiker(sv/m) och en Rättskaffenspojke(sv/m) samt en Machokille(sv/a) 
sitter vid datorn och söker fotbollsspel. Machokillen skrik-pratar och använder 
svordomar och andra kraftuttryck då han inte finner det han söker. En annan Ma-
chokille(sv/m) kommer ibland och kontrollerar skärmen. 

Jokern(inv) kommer in och sätter sig hos datorpojkarna. Han har hårdsprayat håret 
så att det står borstlikt rakt upp och bär de uppseendeväckande tofflorna på fötterna. 
Pojkarna avbryts i sitt sökande av läraren. 

Pojkarnas olika intressen framskymtar även vid ett biblioteksbesök då de 
fritt far välja och låna böcker. Alla pojkar, utom den ene Rättskaffenspoj-
ken(sv/m) som söker litteratur om datorer, har satt sig i tidningshörnan där 
de läser sport-, data-, teknik- och sciencefiction tidskrifter. 
Dessa intressen återspeglar sig också i viss utsträckning i pojkarnas idéer 
om framtida yrken. Jokern(inv/a) vill bli fotbollsproffs, Mjukispojkar-
na(inv/a,a) funderar på lastbilschaufför, Akademikern(sv/m) och en Rätts-
kaffenspojke(sv/m) på civilingenjör och en annan Rättskaffenspojke(sv/m) 
är helt på det klara med att han vill bli dataprogrammerare. Machokillarna 
(sv/a,m) attraheras av polisyrket. Ingen av pojkarna inkluderar spontant en 
familj vid samtal om framtiden och de är inte heller villiga att prata om 
ämnet. Även om de nämnda yrkena är ogenomtänkta funderingar så re
flekterar de yrkesval som på arbetsmarknaden är övervägande manligt 
könsmärkta. Influenser från fädernas yrken framkommer också i en del fall. 

Klassens pojkar umgås, vissa även på fritiden beroende på om de bor gran
nar eller inte. Jokern(inv/a) uppger att han enbart har invandrarkamrater i 
sitt bostadskvarter och därför uppskattar skolan där han även får andra 
kontakter. 

J: då träffa jag svenska kompisar å... från alla länder..../ Då man är tillsammans 
med typ mina vänner då blir det bara slarvigt. 

U: Blir det, varför det? 

J: ja de' är så hära.. .man prata ganska mycke me rom så dä.. .då blir det slarvigt. 

Det Jokern menar är att i umgänget med vännerna hemma så slarvar de dels 
med språket dels ägnar de sig åt bus. I skolan däremot tycker han det är mer 
ordentligt vilket han trivs med. Bl a säger han om en klasskamrat: "han är 
ju snäll ...typ han sitter lugnt o så". Han trivs således i den mångkulturella 
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miljön samtidigt som han också strävar efter en självnormalisering till det 
svenska skollivet.436 

Två Mjukis pojkar(inv/a,a) är i viss mån utanför gemenskapen vilket fram
kommer under såväl lektioner som raster. Båda har invandrarbakgrund och 
de har varit oskiljaktiga kamrater alltsedan lågstadietiden. De går ofta om
kring eller sitter för sig själva eftersom den ene på grund av fysiska pro
blem inte gärna vill delta i klasskamraternas rastidrottande. Den andre är 
road av bollspel men inbjuds inte särskilt ofta att vara med i gemensamma 
aktiviteter vilket kan ha samband med att han skiljer sig från övriga pojkar 
på ett sätt som i varje fall ett par Machokillar(sv/a,m) betraktar som "tje-
jigt". Följande situation är ett exempel. 

Situation 3 

De båda Mjukispojkarna(inv/a,a) sitter vid samma bord och tecknar lastbilar. Den 
ene pojken lägger huvudet på sned och tittar på kamratens bil. De kommenterar 
varandras teckningar och en av dem fnittrar. En Machokille(sv/a) vid bordet intill 
säger plötsligt:"M.dw skrattar som en tjej! Observatören frågar hur en tjej skrattar 
varpå Machokillen säger (med tillgjord min):".v6>m M!" 

Machokillens reaktion antyder att det är angeläget för honom att markera 
beteendet och han gör det på ett sätt som framstår som nedlåtande.437 

Mjukispojkarna har varit utsatta för retande enligt vad de själva berättar: 

U: vad retas man för då? 

M 1 : liksom för att man kommer från andra länder o så där 

U: Vad säger du (M2)- har du också blivit retad? 

M 2: ja lite grann 

U: vad gör ni då? 

M 1: nä ingenting..bry mig inte som 

M 2: nä inte jag heller 

U: så ni säger inte tillbaka och blir arga? 

M 1 : ibland kan vi väl säga, du-rå! eller desamma!.. .så där 

Pojkarna är emellertid benägna att avdramatisera och förneka trakasserier 
och rasistiska påhopp. På Söderskolan är den officiella diskursen antirasis-
tisk vilket tydligt annonseras på uppsatta skyltar förutom att problemområ
det "mobbing" också bearbetats under temadagar med skolans alla klasser 

436 Räthzel et al (2000), s 45 f. 
437 Cornell (1995) framhåller att det framför allt är de maskulina pojkarna som reagerar negativt 
på feminina drag hos andra pojkar för att därigenom demonstrera den hegemoniska maskulini
tetens överordnade status. Även Käller (1990) diskuterar den hegemoniska maskulinitetens mot
satsförhållande till den underordnade i liknande ordalag. 
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och lärare. Pojkarna är införstådda med dessa normer och känner sannolikt 
motstånd mot att ifrågasätta dem.438 

Analys av flickor - flickor situationer 

I flickgruppen finns ett utbrett idrottsintresse där Feminister(sv/m,a), Aka-
demiker(sv/m) och Sporttjejer(inv/a,a,m, sv/a,a,m,m) är aktiva inom olika 
sporter. Utöver basket ägnar de sig åt fotboll, segling, gymnastik. En flicka 
tävlar i konståkning och tre andra utövar snowboard- skateboardåkning. De 
ägnar sig således åt såväl lag- som individuell sport och det gäller även 
grenar där pojkar brukar vara aktiva.439 Några flickor har t ex valt den våg
halsiga brädåkningen som vanligen utövas av pojkar. Det verkar som dessa 
flickor konstruerar sina subjektiviteter utifrån likartade upplevelser av 
kraft, fart och fysisk kompetens som Connell m fl påpekat att pojkar gör.440 

Identifikationen med idrott går också igenom i flickornas klädsel som tyd
ligt markerar sportighet. En Feminist(sv/m) bär bl a en fotbollströja från ett 
internationellt känt lag. Den har hon köpt själv vilket hon förklarar med: 
"dom (laget) är bra och för att den är fin Flickans starka intresse för id
rott gör att hon på fritiden ofta intar positionen Sporttjej. 
Förutom det populära basketspelet "21" förekommer lek i långrep och 
hopphagar under rasterna och i dessa lekar deltar alla flickor av och till. 
Utöver dessa aktiviteter brukar flickorna lyssna på popmusik, läsa böck
er,441 stå i klungor och prata eller promenera runt skolhuset. Kärnan i dessa 
samtalsgrupper utgörs av Barbieflickor(inv/a,a, sv/a) och fyra Sporttje-
jer(inv/a,a, sv/m,m) och samhörigheten understryks av att de ibland håller 
om varandra när de går omkring. 
Direkta motsättningar är sällsynta men flickorna uppger i intervjuer att 
skvaller och förtal kan förekomma tillfälligtvis men det är inget som de 
tycker påverkar sammanhållningen i klassen. Observationer visar dock att 
en Moderlig flicka(inv) inte riktigt finns med i gemenskapen. 

Situation 4 

Två Sporttjejer(sv/a,m) tittar på två flickor(sv/m,m) som hoppande utför en räkne-
lek på en schackmönstrad hage intill husväggen. Den Moderliga flickan(inv/a) sät
ter sig på en bänk intill de hoppande flickorna och frågar vad de gör. De svarar 
henne inte. De båda Sporttjejerna lutar sig mot och håller i varandra. De rör sig runt 
som i en dans. Den Moderliga(inv) går därifrån och strosar ensam omkring på går
den. Hon söker sig även denna rast till observatören och bölja fråga om privata för
hållanden. 

438Räthzel et al (a.a). 
439 Fagrell (2000) konstaterar att såväl flickor som pojkar verkar uppleva det glädjerika i att vara 
fysiskt aktiva och att det är flickor som tycks vilja flytta genusgränserna på det idrottsliga områ
det. s 114. 
440 Connell (a.a). 
441 populära är: Bert-böcker, ungdomsdeckare och djurböcker. 
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Flickans marginaliserade position torde förklaras av att hon inte helt delar 
kamraternas intressen som hon finner barnsliga. I stället föredrar hon sam
tal, gärna med vuxna, och under sådana pratstunder avslöjas ett mer moget 
ansvarstänkande än kamraterna ger uttryck för.442 Denna Moderliga 
flicka(inv/a) identifierar sig med vuxna kvinnor vilket bl a framkommer i 
den empati hon visar för såväl lärares som andra vuxnas diverse praktiska 
bekymmer. Hon söker också en position bland övriga invandrarflickor. 
Speciellt dras hon till en populär Barbieflicka(inv/a) som accepterar henne 
utan att inbjuda till delaktighet i Barbiediskursen. I sin besvikelse förklarar 
den Moderliga flickan "att man måste ha snygga kläder, snyggt hår/...vara 
tuff o sen ska man ha en massa snygga grejer o ha många kompisar" för att 
fa tillhöra de populäras skara, till vilken hon räknar Barbieflickan i fråga. 

Det förekommer sällan att någon invandrarelev spontant berättar om sin 
etniska bakgrund eller religiösa tillhörighet men vid ett tillfälle aktualisera
des muslimska matregler. Skolkökspersonalen samlade in önskemål om 
speciell mat och i det sammanhanget offentliggjordes i klassen att en 
svensk flicka, vars föräldrar konverterat till islam, inte fick äta fläsk. Detta 
kommenteras av invandrarflickorna: 

Situation 5 

Några Barbieflickor(inv/a,a) plockar med böcker i den enas bänk. De pratar och 
skrattar. Två invandrarflickor (Sporttjejer-a,m) och en svensk Sporttjej(a) ansluter 
sig. En av invandrarflickorna(m) frågar den svenska flickan om hon är muslim vil
ket denna svarar jakande på. Invandrarflickan undrar hur hon kan vara det, då båda 
hennes föräldrar är svenska. Flickan ger ingen förklaring och invandrarflickan sä-
ger:"va!!" (Hon gör miner med munnen som avslöjar att hon inte tror på hennes 
svar). De två invandrarflickorna tittar på varandra. 

Även om invandrarflickorna inte i ord avslöjade vad de ansåg om den 
svenska flickans upplysning framgick det av deras minspel att de tyckte att 
svenskan bluffade sig till en förmån gällande maten som hon inte hade rätt 
till. Situationen antyder att flickorna ville markera den kulturella skillnaden 
där de själva representerar något annat än det svenska. I det här fallet bety
der det att invandrarflickorna sluter sig samman i ett förenande "invand-
rarskap" mot den svenska flickan /den Andra.443 Denna kulturella avgräns-
ning uttrycks inte direkt negativt utan framkommer mer i att de föredrar 
varandras sällskap. Något avståndstagande till svenska klasskamrater rör 
det sig inte om utan snarare finns exempel på att invandrareleverna införli

442 Isaksson & Lundberg (1999) studerade muslimska elever i svensk grundskola. De fann att 
dessa flickor som tidigt fostrades till vuxenansvar i hemmet blev frustrerade i mötet med den 
svenska skolan och dess barncentrerade värderingar. Sådana förhållanden kan vara aktuella även 
för den Moderliga flickan i denna åk 5. 
443 Davies (2000) skriver om grupptillhörighet och "competent membership" och tar upp att nära 
gemenskap förstärks då subjektet far någon att jämföra sig med och avgränsa sig mot. s 119 ff. 
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var kamraternas livsstil i en mild variant av det Ålund benämner synkretisk 
kultur. De umgås med släktingar på fritiden, blandar in hemspråk i um
gänget med jämåriga "landsmän" på skolan samtidigt som de anammat 
svensk och internationell ungdomskultur vad beträffar mode, musik, intres
sen och aktivteter.444 Deras elevtypspositioneringar (Sporttjejer, Barbie-
flickor) vittnar också om sådana influenser. 

Några bästispar finns i klassen. Det är dels ett par Sporttjejer(sv/m,m) som 
är grannar och kamrater sedan småbarnsåren och dels två par flickor 
(Sporttjejer-sv/a,m respektive Barbieflickor-inv/a,a) som sökt sig till var
andra då de samtidigt kom nya till klassen. Majoriteten av invandrarflick
orna är oftast tillsammans vilket de själva förklarar med att de gått i samma 
skola tidigare och därför känner varandra väl. Flickor blandar sig också 
med övriga flickor under skoltid. Inga skarpa gränser mellan grupperingar
na förekommer utan grupperna upplöses och ombildas i lite olika kombi
nationer beroende på vad som finns att göra på skolgården.445 Flickornas 
gemensamma historia tycks förklara sammanhållningarna men några fram
håller också att det viktigaste är att finna en bra kompis som är snäll och 
som man kan ha roligt tillsammans med. Därigenom visar de att idéer ut
ifrån Rättskaffensdiskursen är viktiga. 

Vid samtal med klassens flickor om framtidsfunderingar framförs bl a föl
jande yrken som lockande: frisör (Barbie-inv/a), arbete i klädaffär (Barbie-
inv/a), polis (Barbie-sv/m) gymnastiklärare (Sporttjej-sv/a), ridlärare 
(Sporttjej-sv/a), flygvärdinna (Sporttjej-inv/m), sångerska (Sporttjej-inv/a), 
konstnär (Sporttjej-sv/a), fotbollsstjärna (Sporttjej-inv/a), barnsköterska 
(Moderlig-inv/a), läkare (Moderlig-inv/a) och arkeolog (Feminist-sv/m). 
Flera flickor vill inte uttala sig om yrken och än mindre om de vill ha familj 
eller inte. Ingen tar dock avstånd från tanken på en sådan och de som är 
villiga att berätta beskriver en kärnfamilj med mor, far och ett par barn. 
Gemensamt för alla flickor är dock vikten av att ha ett arbete och att de 
tycker att mammor skall yrkesarbeta.446 Flickornas yrkesidéer återspeglar 
till en del den könssegregerade arbetsmarknaden men visar också mer 
könsneutrala och överskridande val där de kan se sig själva i positioner 
med inflytande och även makt. 
Andra drömmar framkommer likaså t. ex i en uppgift där eleverna skall 
teckna utifrån temat:"jag kan bli vad jag vill": 

' Ålund (1991), s 91. Räthzel (2000) använder begreppet transkulturell livsstil för samma fe-
nomen. 
445 Aapola (1992) fann i studie i finsk flickskola att flickorna grupperade sig på liknande sätt i, 
som hon benämner det, en nätverksmodell. 
446 Jämför Berge & Ve (2000), Berggren (2000), Grewin (2001). 
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Situation 6 

En Sporttjej (sv/a) ritar miss Universum med publik och säger till observatören att 
detta föreställer henne själv. Hon önskar bli modell, få ha fina kläder och tjäna 
mycket pengar. Bredvid sitter en Feminist(sv/m) och ritar en tennisflicka. Hon för
klarar att hon spelar tennis och tillhör en tennisklubb där hon brukar tävla. 

I fantasin uttrycker Sporttjejen(sv/a) mer spektakulära önskningar där hon 
byter position till beundrad Barbieflicka och når framgång i offentlighetens 
rampljus.447 Den andra flickans jagbild är däremot verklighetsförankrad i 
hennes på fritiden vana position som Sporttjej. 

Klassens Barbieflickor(inv/a,a, sv/a,m) skiljer sig från de övriga med sitt 
tydliga intresse för utseende, kläder och pojkar. De dröjer sig gärna kvar i 
klassrummet på raster, samlas vid någons bänk, utbyter diverse saker, 
kammar sig, fnittrar och viskar om hemligheter.448Två av dem har pojkvän
ner som de brukar träffa bl a på disco. En av invandrarflickorna har en 
pojkvän med samma etniska bakgrund som hon själv och den svenska 
flickan har en svensk pojkvän. Det romantiska intresset demonstreras också 
inom skolan, som här: 

Situation 7 

Tre Barbies(inv/a,a, sv/m) befinner sig i ett grupprum. Den ena(sv/m) har håret 
uppsatt i en lös knut. Alla har trendigt tjocksulade skor och snäva korta tröjor. Ena 
invandrarflickan har tryckt upp en invandrarpojke från en annan klass mot väggen 
så att han står med ryggen mot väggen och har armar uppsträckta. Flickan håller 
sina händer över pojkens och hindrar honom att komma därifrån. Pojken ålar sig lös 
och ser ömsom besvärad ömson förtjust ut. De två andra flickorna fnittrar. 

Det är tydligt att dessa flickor konstruerar sina feminina subjektiviteter ut
ifrån aktuella modetrender och det är likaså tydligt att det är viktigt för dem 
att ha pojkvänner som de gör sig attraktiva inför och som bekräftar deras 
könsidentitet.449 

Analys av flickor - pojkar situationer 

Kontakter över könsgränserna förekommer bland de bollintresserade ele
verna och i allmänhet är det flickorna som tar initiativ till samspel. Speci
ellt en av Feministerna(sv/m) som ofta byter till Sporttjejs position är 

447 Walkerdine (1997) som studerat arbetarflickors framtidsdrömmar fann att det inte var ovan
ligt att dessa inbegrep yrken med glamour som skänkte glans och uppmärksamhet till utövaren. 
F.ö tolkade hon unga flickors ibland utmanande klädstil och agerande som önskan om ett mer 
spännande liv än uttryck för att vilja vara sexuellt tillgängliga. 
448 1 intervjuer framkommer att "hemlisarna" handlar om pojkar de är förtjusta i. 
^1 likhet med de feminina flickor, "girlie-girls", Renold (1999) beskriver tycks Barbie flickor
na i åk 5 söka bekräftelse på sin feminitet genom att göra sig attraktiva för pojkar. Renold menar 
att flickorna införlivat "the male gaze" dvs de agerar utifrån medvetenhet om pojkars respons. s 
152, 164 ff. 
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mycket aktiv. Hon söker sig till pojkarna och inbjuds dessutom att vara 
med på grund av sina idrottsliga prestationer. 

Situation 8 

På stora basketplanen kastar en Feminist(sv/m) basketboll tillsammans med en 
Akademiker(sv/m) och en Rättskaffenspojke(sv/m) och två Machokillar(sv/a,m). 
De spelar på den ena planhalvan och den som först får 21 korgträffar vinner. De 
kastar varannan gång, vid ett tillfälle tar flickan i så att skon flyger av foten. 

Ett problem i denna klass är att det enbart finns två basketbollar som poj
karna vanligtvis lägger beslag på strax före rast. Feministen har dock 
kommit på denna taktik så även hon ses smyga iväg till bollförrådet före 
lektionsslut och gömma undan en boll för egen räkning vilket ger henne 
makt att bestämma deltagare och välja spelform.450 

Det inträffar att flickor och pojkar ordnar könsblandade lag men flera flick
or tycker inte att dessa basketmatcher är så roliga eftersom pojkarna sällan 
passar till dem och inte heller är villiga att ändra på detta. De föredrar där
för att spela "21" eftersom det spelet inte förutsätter samspel på samma sätt 
som lagsporterna. Den gemensamma "21 "-leken kommer på det sättet till 
stånd på grund av en kompromiss även om flickorna drar det "kortaste strå
et". 
Det händer också att pojkar söker sig till flicklek: 

Situation 9 

En klassvakt kastar långrep med en grupp elever från parallellklassen samt den yng
re Moderliga flickan(inv/a) och en Sporttjej(inv/a). Jokern(inv/a) kommer och vill 
vara med. (Han har håret hårdsprayat igen och bär ny svart Nikejacka). Alla står på 
led och hoppar in i det svängande repet i tur och ordning. Jokern missar några 
gånger men skrattar och verkar tycka det är roligt. Den Moderliga flickan och 
Sporttjejen hoppar utan fel. 

Det är troligt att det är aktiviteten mer än flickgruppen som lockar pojken 
till leken men Jokern(inv) visar till skillnad från sina pojkkamrater i klassen 
(Machokillar-sv/m,a) att han inte håller lika hårt på distansen till flickor, i 
vaije fall inte i sport. Däremot positionerar han sig som Machokille när det 
gäller att bestämma i könsblandad lek. 

U: vilka bestämmer.. .(i lekarna)? 

J: jaa, A.. ..å.. .B.. .å.. .C.(tre Machokillar nämns) å... ibland äre väl jag. 

U: far tjejerna bestämma någon gång? 

J: nää 

U: varför inte det då? 

J: nä, varför skulle dom de? 

450 Observationer samt information vid intervju. 
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Inte alla pojkar uttrycker könshierarkin i klartext på detta sätt men andra 
former av maktdemonstrationer utspelas. Majoriteten elever uppger att 
mobbing inte förekommer, men några har mött enstaka rasistiska glåpord. 
Både flickor och pojkar förklarar däremot att sexuella trakasserier i form av 
verbala tillmålen av sexuell art och grova svordomar är rätt vanliga. Några 
Barbieflickor(sv/m, inv/a) berättar: 

U: Brukar man använda fula ord här på skolan? 

B 1: Jaa..(fnitter) 

U: vilka säger sånt? 

B 1: många 

B 2: jaa..olika..dom som är små å dom som går i samma klass å.. 

U: har dom sagt fula ord till er? 

B 1 och 2: jaa 

U: vad säger dom då? 

B 1 : jävla kärring... å hora..å bög (fnittrar) 

B 2: jag säjer tillbaka: bög å horbock (fnittrar) 

U: är det roligt att säga så? 

B 1: joo.. (fnittrar) 

Det är möjligt att orden idag förlorat sin ursprungliga valör och att de båda 
flickorna därför inte tar så allvarligt på dessa trakasserier utan tycks anse att 
det är en oskyldig jargong.451 Att flickorna använder samma vokabulär som 
pojkarna kan eventuellt också vara en strategi för att behålla kontrollen vid 
kränkande bemötanden. 
Den ena Moderliga flickan(inv/a) har också erfarenhet av trakasserier men 
hon upplever detta mycket obehagligt och brukar därför ignorera påhoppen. 
Det gör däremot inte Feministerna(sv/m,a) och Akademikerflickan(sv/m) 
som hävdar att de säger ifrån på skärpen. De tycker att: "det är jättetas-
kigt" samtidigt som en av flickorna (Akademiker-sv/m) ursäktar pojkarna i 
enlighet med en Moderlig diskurs och förmildrande förklarar att: "dom 
(pojkar) tänker inte på vad orden innebär..om man säger så".452 Med den 
inställningen torde dock udden tas av motståndet. 

451 Lundgren (1999) som mött motsvarande uppfattning bland högstadiets elever menar att in-
ställningen kan ha med nutidens genusosäkerhet att göra och att det idag krävs tydligare köns
markörer 
452 Jämför Halidén (2001), som vid analys av flickors och pojkars fiktiva familjescenarier bl a 
finner flickors tendens att vara överseende mot pojkars önskan att ha inflytande och vara okon
trollerade. 
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Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner under lärarfri skoltid 

Isärhållning mellan könen är det vanligaste men gemensamma aktiviteter 
förekommer i bollspel. För det mesta ockuperar pojkarna skolgårdens stora 
bollplaner men inbrytningar ledda av Feminister och några Sporttjejer före
kommer vid olika lagspel. Som alternativ till bollspelet ägnar sig flickorna 
åt hopplekar, står eller går runt i mindre grupper och pratar eller lyssnar på 
musik.453 Samtalsgrupperna utgörs till stor del av Sporttjejer och Barbie-
flickor men även övriga flickor ingår av och till i ett slags nätverkskontakt. 
I klassen finns två invandrarelever(flicka och pojke) som i viss mån är 
marginaliserade. Flickan(inv/a) intar en Moderlig position och delar inte 
helt kamraternas intressen för Sport- eller Barbiediskurserna vilket möjli
gen kan relateras till att skilda värderingar i hem och skola föreligger. Mju-
kispojkens(inv/a) exkludering av och till kan ha samband med hans speci
ella könskonstruktion vilken stämplas som "tjejig" av Machokillar och 
bidrar till att fjärma honom från kamraterna, inklusive flickorna. De rasis-
tiska tråkningar Mjukispojkarna utsatts för är de benägna att negligera san
nolikt för att inte ifrågasätta den Rättskaffensdiskurs omfattande antirasism 
som gäller på skolan i kombination med en normaliseringssträvan till det 
svenska sättet att vara.454 

Sportintresset är utbrett i denna klass och omfattas av majoriteten flickor 
och pojkar där några flickor är könsgränsöverskridande i sina val av idrot
ter. Vad gäller övriga intressen råder asymmetri mellan könens aktivitets
områden. Pojkarna dras till datorer, teknik och science fiction och flickor
nas intressen rör böcker, musik, disco och relationer och för 
Barbieflickorna även pojkvänner. Pojkarnas manliga könskonstruktioner 
kan dessutom avläsas i yrkesfunderingar som rör vanliga manliga sektorer 
på arbetsmarknaden. Flickorna tycks också se möjligheter att utforma sina 
feminiteter i s k könstypiska yrken men även i könsöverskridande eller ne
utrala arbeten som ger inflytande och makt. Likaså ingår bilden av att vara 
maka och mor i deras identitetsskapande men först i andra hand. Flickor 
tycks således mer benägna än pojkar att flytta sina positioner in på motsatta 
könets domäner. 
Rastsituationerna ger upphov till positionsbyten hos både flickor och poj
kar. Skolgårdens många lekmöjligheter verkar bl a stimulera Jokern(inv/a) 
att visa sin mångfaldiga subjektivitet. Han deltar i Sporttjejernas rephopp
ning, ibland utifrån en Machoposition där han vill visa sin överlägsenhet 
men ibland för att vinna deras uppskattning som Rättskaffenspojke. Han 
repeterar även sitt Joker beteende samtidigt som han uppträder som Ken-
pojke med stilad frisyr och kläder av senaste snitt. 

453 Några elever har head-sets. 
454 Rähtzel et al. (2000). 
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En hierarki är synlig under raster där främst vissa pojkar dominerar över 
flickor genom att förse sig av lekyta, material, utesluter flickor eller agerar 
ojämlikt i bollspel. Sexuella trakasserier förekommer också men dessa går 
ibland i båda riktningarna. Några flickor (Barbies-inv/a,a, sv/a,m) tillämpar 
samma taktik som pojkar för att bekämpa påhoppen eller fa utrymme, andra 
ignorerar eller värjer sig genom att dra sig undan. Sådana undanmanövrar 
kan dock bidra till konstruktionen av pojkars överordning.455 

Etnisk tillhörighet styr i viss utsträckning kamratval, där närhet i boende 
tycks vara avgörande. Invandrarelevernas subjektspositioneringar vitttnar 
om en anpassning till de svenska klasskamraternas livsstil. 

Jämförande analys av positioneringar och könskonstruktioner 
i lärarledda och lärarfria skolsituationer 

"Category maintenance" processen pågår bland klassens elever och yttrar 
sig i könsavgränsningar under lektioner och raster. Eftersom eleverna under 
största delen av terminen fått placera sig fritt i klassrummen, oavsett lärare, 
har det lett till en spontan könsuppdelning, där avgränsningen kunnat be
fastas. Flickorna och pojkarna själva tycks ta den segregerade placeringen 
som naturlig och några flickor uttalar önskan om att stärka den ytterligare 
genom att föreslå särundervisning. Vissa elever markerar åtskillnaden mer 
än andra. Det är främst Sporttjejer(inv/a,a,a, sv/a,a) och Moderliga flick-
or(inv/a,a) och även Akademikerflickan(sv/m) som föredrar enkönade 
grupper. Möjligen kan detta ha samband med att flera av dem har svårt att 
inordna sig i Akademikerdiskursen och därför känner sig tryggare i enbart 
flickgrupp. 
Pojkarna uppskattar samundervisningen eftersom flickorna i högre grad än 
de själva iscensätter en diskursiv praktik som bidrar till större arbetsro. De 
söker däremot inte samarbete med flickor utan är mer individuellt oriente
rade. 

Könsavgränsningen är synlig även på raster men då sportintresset förenar 
de flesta flickor och pojkar så ter sig åtskillnaden inte lika tydlig. Samspel i 
de olika bollaktiviteterna förekommer men isärhållningen syns i de olika 
roller flickor och pojkar tilldelar sig på planen. Pojkarna bestämmer utifrån 
Machodiskursen (som de ansluter sig till i samband med lagsport) spel
uppläggning m.m och de flesta deltagande flickor anpassar sig. Eftersom 
några flickor (Feminist-sv/m,a Sporttjej-sv/m,m) på grund av idrottslig 
kompetens förmår hävda sig i pojklagen lyckas de bana väg även för andra 
flickor att fa delta tillsammans med pojkarna. Det är tydligt att pojkarna 
tillmäter skicklighet i sport stort värde och att detta påverkar deras bedöm

455 Wahl, Holgersson, Höök (1998). Forskarna utreder bl a hur mannens position förstärks ge-
nom att kvinnor underordnar sig bl a på det sätt som flickorna i denna klass gör. s 65. 
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ning av och villighet att inkludera flickor. De gånger pojkar söker sig till 
flickors bollspel tas de emot utan större förbehåll vilket visar flickors mer 
öppna inställning till könsgränsöverskridanden. Möjligen speglar det även 
ett accepterande av könshierarkin där pojkars medverkan och insatser vär
deras högt. 

Dualism liksom hierarki finns följaktligen i klassen även om den till en del 
maskeras av ungdomarnas gemensamma intressen och aktiviteter. Interak
tionerna bland flickorna präglas i stor utsträckning av samförstånd men di
stans hålls mellan vissa flickor speciellt under raster. Framför allt är ena 
Moderlig flickan i utkanten av gemenskapen. Kanske beroende på att hen
nes "mammiga" iscensättning av den egna diskursen väcker irritation hos 
de flickor som sannolikt befinner sig i en process av frigörelse gentemot 
vuxenberoende. Avståndstagande markeras främst av några självständiga 
Feminister(sv/m,a) och Barbieflickor(sv/m,m). Ena Feministen är inte hel
ler särskilt väl innesluten i flickgemenskapen trots att hon är respekterad 
och uppskattad. Det kan röra sig om ett eget val men också vara en följd av 
att hennes handlingar fjärmar henne från övriga flickors diskurser som tar 
rådande könsmaktordning mer för given. Under lektionstid framträder en 
grupp medelklassflickor (Akademiker/sv, Feminister/sv,sv, Sporttjejer 
sv,sv) som stöd för kamrater samtidigt som de är offentligt aktiva inom ra
men för Akademikerdiskursen. Detta premieras av läraren och ger dem en 
stark position i relation till övriga mer passiva flickor. 
Inom pojkgruppen utspelar sig maktspel som är jämförbara med övriga re
gimers dvs Mjukispojkar angrips av Machokillar(sv/a,m). Att Mjukispoj-
karna(inv/a,a) i denna klass förmår hålla fast vid sina subjektspositione-
ringar kan ha sin förklaring i att de genom sin vänskap bekräftar varandras 
diskurser samt att pojkarna är omtyckta av samtliga lärare, vilket innebär en 
bekräftelse på deras deras sätt att vara. I övrigt framträder ett avvaktande 
förhållande mellan Machokillarna där båda tycks göra anspråk på en ledar
position. Spänningsförhållandet bryts genom att den ene(m) byter position 
till Akademiker i samband med en av läraren initierad omplacering i klass
rummet. Lärarens lyhördhet i detta fall skapade på så sätt möjligheter för en 
elev att utveckla andra sätt att vara vilket kom att fa gynnsamma effekter 
även på övriga elevinteraktioner. 

Den maktordning som råder inom könsgrupperna återspeglas även mellan 
könen så tillvida att Machokillar och Jokern intar överordnade positioner 
vilket demonstreras med diverse dominansbeteenden i klassrum och under 
raster. Men dessa pojkar möter också stadigvarande motstånd från starka 
medelklassflickor (Feminister och Sporttjejer). Läraren lyckas till en del 
bryta inflytande från Machodiskursen genom nämnda elevomflyttningar 
men ena Feministen(sv/m) spelar också en nyckelroll genom sitt självstän-
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diga och moraliska agerande som även bekräftas av läraren. Ändå före
kommer trakasserier där flickorna möts med sexistiska angrepp från pojkar. 
Märkligt är att vissa flickor (Barbies-sv/a,m, inv/a,a) inte reagerar speciellt 
negativt på detta utan snarare ser skymforden som en utmaning där de ger 
igen med samma mynt. Det kan ju vara ett sätt att behärska situationen och 
ta udden av angreppen men det bidrar också till att trappa upp invektivan
vändningen ytterligare. 
Positionsbyten förekommer i olika situationer under skoltiden. Överlag in
ordnar sig samtliga elever i Akademikerdiskursen under lektionstid och 
likhet med andra klasser hjälper flickorna varandra till detta medan pojkar
na far stöd huvudsakligen från lärare. Under arbetspass som är mindre lä-
rarreglerade eller då klassen är halverad förefaller mer spontana, självinitie-
rade byten uppträda. I sådana sammanhang framkommer t ex hur en 
Mjukispojke(inv/a) testar Macho- respektive Akademiker positioner för att 
fa kontakt med flickor och även hur några Sporttjejer(sv/m,inv/a) glider 
över i Barbie- respektive Feministdiskursens praktik för att senare inta sina 
vana positioneringar igen. Konflikt mellan ett par Machokillar(sv/m,a) vi
sar även hur den ene(sv/m) växlar till Rättskaffensdiskursen då han hamnar 
i underläge i argumentationen. 

Under raster är det tydligt att majoriteten flickor och pojkar följer Sportdis
kurser oavsett sina mer repetitiva positioneringar. Det gäller även i viss ut
sträckning de båda Moderliga flickorna (inv/a,a ) och den ene Mjukispoj
ken. Jokern(inv/a) är mest flexibel och kan t ex under samma rast flytta sig 
mellan Macho-, Rättskaffens- och Kenpojke diskurser i interaktioner med 
flickor där syftet utöver de delade intresset för sport tycks vara att imponera 
men även att få kontakt. 
Även om eleverna i denna åk 5 uppehåller sig mer stabilt på sina vana po
sitioner i jämförelse med studiens yngre elever så förekommer således för
flyttningar mellan diskurser tom könsgränsöverskridande. Ibland medver
kar lärare till dessa byten men oftast är det lektionens informella 
uppläggning liksom raster som ger utrymme för sådana växlingar. 

I klassen finns förhållandevis många invandrarflickor och dessa har huvud
sakligen positionerat sig som Sporttjejer och Barbies. Det är möjligt att 
dessa diskurser, som är de vanligaste i samtliga klasser, blir naturliga val 
för invandrarflickorna i synnerhet som deras könsformande sker i samvaro 
med svenska flickor. Sporttjejsdiskursen kan säkerligen också erbjuda ge
menskap och möjligheter till agency i högre grad än tex Akademikerdis
kursen.456 

Socioekonomiska faktorer tycks slå igenom i elevpositioneringarna så till
vida att de flesta flickor och pojkar med medelklassbakgrund företräder 

456 Räthzel (2000), Ehn (1996), Evaldsson (2001). Även Buckingham (1993). 
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elevtypen Akademiker vilket ligger i linje med andra svenska och interna
tionella forskningsresultat.457 Även positioneringar som Rättskaffenspojke 
och Feminist är vanliga bland dessa ungdomar. 

Söderskolan, årskurs 6 

Klassen består av 20 elever, hälften pojkar och hälften flickor. Utöver dessa 
elever inskolas en invandrarpojke några dagar i veckan. Två pojkar (inklu
sive den nye) och fyra flickor har annan etnisk bakgrund än svensk.458 Inga 
är klassens huvudlärare och hon arbetar ibland tillsammans med Ivar, ma
no lärare, i basämnena. Dessutom möter klassen olika ämneslärare som in
går i arbetslaget. 

De könsdiskurser som framträder i klassen är: Sporttjej - 5 flick-
or(sv/a,a,m, inv/a,a), Barbie - 3 flickor(sv/a,m, inv/a), Akademikerflicka -
1 flicka(inv/m), Moderlig - 1 flicka(sv/m) samt Machokille - 3 poj-
kar(sv/a,m, inv/a), Rättskaffenspojke - 2 pojkar(sv/m,a), Akademikerpojke 
- 2 pojkar(sv/m,m), Joker - 2 pojkar(sv/a,a) samt Ken - 1 pojke(sv/a). 

Lärarledda situationer 

Lektion 1. Svenska med Inga 

Deltagare: 9 flickor och 10 pojkar: 4 Sporttjejer(sv/a,a,m, inv/a), 3 Barbie-
flickor(sv/a,m, inv/a), 1 Akademikerflicka(inv/m), 1 Moderlig flicka(sv/m) samt 
3 Machokillar(sv/a,m, inv/a), 2 Rättskaffenspojkar(sv/m,a), 2 Akademikerpoj-
kar(sv/m,m), 2 Jokrar(sv/a,a) och 1 Kenpojke(sv/a). (En Sporttjej-inv/a är frånva
rande). 

Introduktion av arbetsuppgifter. 
Inga informerar om förestående arbetsuppgift. Eleverna skall få var sin korta berät
telse som de skall läsa och sedan återberätta fritt ur minnet för en kamrat. Hon läg
ger på ett OH-blad med stödanvisningar för hur man kan komma ihåg och dispone
ra en berättelse. Framför henne gungar en Joker(sv/a) på stolen och möblerar med 
sina böcker på bänken. Bänkkamraten (Rättskaffens, sv/m) sitter tyst och följer med 
under genomgången. En Sporttjej (inv/a) försvinner till "svenska 2" undervisning. 
Plötsligt ramlar en elevtillverkad tavla av bräder och snäckor i golvet och går sön
der. En Machokille(sv/m) frågar:"Fems är det?" Läraren:"Àr det inte M:s (Moder
ligflicka, sv/m)?" Flickan förnekar detta varpå Machokillen(sv/m) säger\"synd!" 
och skrattar. Läraren är tyst. 

Inga delar ut berättelserna och under tiden sitter Ken-pojken(sv/a) bakåtvänd och 
läser en annan text. Läraren fortsätter att förklara och en Machokille(sv/m) som 

457 Amman & Jönsson (1987), Bjerrum, Nielsen & Rudberg & Davies (1997). 
458 Invandrareleverna kommer från mellanöstern (en pojke, två flickor), Östeuropa (två flickor) 
och nordafrika (en pojke). 
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följer några kamraters smågnabb intill säger: "va är..e?" Inga (irriterat):"va-ä-ré-
själv. Bry dig inte, vänd dig framåt! 

Pararbete 
Eleverna skall nu läsa och träna sig i att berätta för varandra. Inga uppmuntrar dem 
med hänvisning till att de tidigare varit duktiga vid redovisning. Två Machokil-
lar(sv/m,a) avbryter henne och Kenpojken(sv/a) sitter hela tiden bakåtvänd och 
pratar till en Sporttjej (sv/a) som i sin tur inte svarar honom. Inga ryter till poj-
ken-."Sluta nul". Han tystnar och pojkarna övergår till att en stund följa händelser 
utanför fönstret. 
Ena Machokillen (sv/a) säger rakt ut att hans berättelse är "skitlätt " och far medhåll 
av en Barbieflicka(sv/a). Den Moderliga flickan(sv/m) håller upp handen och Bar-
bieflickan(sv/a) ropar högt:"Inga! " Inga går först till den ropande flickan och sena
re till den Moderliga(sv/m). Ken-pojken och en Machokille(sv/a) frågar var för sig 
rakt ut om, när, var och hur de skall läsa dvs om allt det läraren nyligen gått ige
nom. Läraren upprepar informationen ett par gånger medan övriga i klassen läser 
sina texter. En annan Barbieflicka(sv/m) frågar rakt ut vad hon skall göra då hon är 
klar. Hon inväntar inte svaret utan börjar prata med en Machokille(sv/m) som sitter 
bredvid. Denne balanserar en stol på fötterna. Den första Barbieflickan(sv/a) skrat
tar åt honom. De båda flickorna böljar samarbeta. 

Alla flickor arbetar nu i par med uppgiften frånsett den Moderliga(sv/m) som är 
utan läspartner. Pojkarna sitter också i pargrupp men några är uppe och går med 
jämna mellanrum. En Joker(sv/a) har lagt sig på magen på ett skåp där han läser sin 
text. Läraren ser på honom men säger inget. En annan Machokille(sv/a) sätter sig 
hos ena Barbieflickan(sv/m) men går efter ett tag ut, kommer in igen och låtsas-
skjuter på en Akademikerpojke(sv/m) då han passerar dennes bänk. Ene Jo-
kern(sv/a) återberättar för två andra pojkar och avslutar (leende) med: "ganska bra 
va? " 
De två Barbieflickorna(sv/a,m) tar sitt material, går ut i hallen och slutför sina upp
gifter där. Den Moderliga(sv/m), som är utan kamrat, går till observatören och vill 
bli förhörd. 

Avslutning 
Inga går runt till olika pojkgrupper och till ett par tysta samarbetande Sporttje-
jer(sv/a,m). Hon sitter förhållandevis länge hos en Machokille(sv/a) och en Jo-
ker(sv/a) och de gör klar sina uppgifter under hennes ledning. Kenpojken(sv/a) går 
förbi en Machokille(sv/a) och de låtsasstryper varandra. Pojkarna börjar röra på sig 
bland bänkarna och några går ut i hallen. De skrattar högt och stänger dörren. 
Den ena Barbieflickan(sv/m), kommer tillbaka till sin bänk, pekar mot dörren, säger 
till den andra Barbien(sv/a) och en Sporttjej (sv/a): "Dow står där!" Hon fnittrar. 
Tillsammans går de tre ut till pojkarna i hallen. Övriga flickor sitter som tidigare 
och genomför sina uppgifter. 

Kommentarer: Machokillarna(sv/a,m, inv/a) och Ken-pojken(sv/a) rör sig 
ofta i och runt bänkarna och även ut. De avbryter läraren, kommenterar 
högt och ber om förnyad information vilket gör att en stor del av hennes tid 
går åt till att hjälpa dem. Tystnadsregeln respekteras dåligt, även av ett par 
Barbieflickor. Dessa elever blir "figurer" mot en "bakgrund" av tämligen 
lugnt arbetande klasskamrater. En av Jokrarna(sv/a) lägger sig ovanpå ett 
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skåp en bit från de övriga och arbetar. Läraren accepterar detta eftersom 
hon misstänker att han har specifika koncentrationssvårigheter.459 

Analys av Ingas interaktion med flickor och pojkar 

Inga anser att hon har en arbetsam klass med dels många tysta flickor och 
dels en grupp pojkar som dominerar på ett uppmärksamhetskrävande sätt. 
Hon strävar efter att följa en Rättskaffensdiskurs men på grund av den oro
liga klassen så ser hon också mellan fingrarna när elever bryter mot de lek
tionsregler som finns. Hon framstår som en auktoritet för eleverna vilket 
framkommer i intervjuer där de uttalar sin uppskattning över att hon, till 
skillnad från andra lärare, visar sitt missnöje och agerar på ett konstruktivt 
sätt. De oroliga pojkarna respekterar henne också förhållandevis bättre än 
övriga lärare. Inga försöker aktivera eleverna i enlighet med den Akademi
kerdiskurs hon representerar men i klassrums praktiken måste hon i stor 
utsträckning anpassa sig till elevernas individuella behov som varierar 
starkt. Med hänsyn till detta positionerar hon sig som Moderlig i relation 
till vissa behovskrävande pojkar. 
Inga har tillsammans med kompanjonläraren Ivar styrt bänkplaceringarna 
för att skapa gynnsamma förutsättningar för samverkan mellan enskilda 
elever. Machokillar(sv/a,m, inv/a) och Jokrar(sv/a,a) har skilts åt och sitter 
diagonalt i olika hörn i klassrummet och en Kenpojke(sv/a) sitter längst 
fram intill några Akademiker(sv/m,m) och Rättskaffenspojkar(sv/m,a) med 
förhoppningen att de skall dela diskurser med varandra. Samtliga elever är 
grupperade i könshomogena par, där de flesta flickparen sitter i närheten av 
varandra. Genom detta arrangemang har lärarna i viss mån lyckats bryta 
vissa pojkars uppmärksamhetskrävande beteende och ge handlingsutrymme 
för andra elever. Flickorna har t ex börjat märkas mer i klassoffentligheten 
och yttrar sig i egenskap av Akademikerflickor.460 Det gäller främst Barbie-
flickorna(sv/a,m) och en Sporttjej (sv/a) och en Akademiker-flicka(inv/m). 
Ingas uppmärksamhet upptas till stor del av Machokillarna(sv/a,m, inv/a), 
Ken-pojken(sv/m) och Jokrarna(sv/a,a) som hon försöker fa att arbeta i en
lighet med Akademikerdiskursen. Hon går även runt till övriga pojkar och 
flickor och ser till att alla förstår och kommer igång med sina uppgifter. 
Genom att ge strukturerade arbetsuppgifter försöker hon få dem att fungera 
självständigt och hon tillåter dem även att söka sig nya arbetsplatser om de 
vanliga inte duger. 
Beträffande flickorna, så menar Inga, att de över lag är sämre nutidsoriente-
rade och ämnespresterande än pojkarna även om några undantag (tex Aka-
demikerflickan-inv/m) finns. Framför allt tycker hon att tre invandrarflick
or (två Sporttjejer, en Barbie) är passiva och visar lägre studiemotivation i 

459 Intervju med läraren. 
460 Samtal med de båda lärarna samt observationer. 
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inlärningssituationer. Lektionsprotokollen motsäger inte hennes uppfatt
ning men det framkommer också att flickorna behöver stöd att inordnas i 
Akademikerdiskursen. Liknande förhållanden gäller två svenska Sporttje-
jer(m,a) som inte blir kollektivt deltagande varken under denna eller andra 
lektioner. Även om flickornas intellektuella resurser mobiliseras i parupp
giften och i enskilt arbete så intar de socialt sett marginella positioner i den 
diskursiva praktiken. 

Den Moderliga flickan(sv/m) negligeras i viss mån av läraren. Hon får inte 
stöd då en Machokille(sv/m) ger henne en ovänlig kommentar och hon får 
vänta längre än andra på lärarens hjälp. Sannolikt har läraren positionerat 
henne som Akademikerflicka och tillräckligt duktig att arbeta självständigt 
men i bemötandet, som förekommer även i andra sammanhang, kan ett av
ståndstagande anas som bidrar till att flickans svaga ställning i klassen yt
terligare befästs. Flickan förmår inte själv under längre stunder positionera 
sig som Akademiker utan återtar sin vanliga Moderliga positionering med 
jämna mellanrum. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Frånsett Ken(sv/a)- och Machokillarnas(sv/a,m) oroliga beteenden så arbe
tar eleverna tämligen koncentrerat med sina uppgifter vilket innebär att de 
samarbetar inom de arrangerade pargrupperna. 
Bland flickorna interagerar ett par Barbies (sv/m,a) med Machokillar. De 
både tar och får kontakt med varandra utifrån Akademikerpositioner. Vid 
lektionens slut demonstrerar dessa flickor samt en Sporttjej (sv/a) sitt intres
se för pojkarna på ett sätt som antyder att romantiska motiv påverkar rela
tionerna.461 Övriga flickor förhåller sig mer avvisande till klassens pojkar 
och utsätts inte heller i samma utsträckning för Macho-, Kenpojkarnas och 
Jokrarnas(sv/a,a) närmanden, dvs de pojkar som både visar och uttalar (in
tervjuer) intressen av heterosexuell karaktär. 
Den Moderliga flickan(sv/m) som är utan läspartner inbjuds inte att delta i 
andra flickors Akademikerpraktik och hon tar inte heller egna initiativ i den 
riktningen utan vänder sig till observatören. Troligt är att den Moderliga 
diskurs med beskäftigt beteende som hon ofta praktiserar bidrar till kamra
ternas avståndstagande. I intervju framgår, att hon känner sig blyg och 
otrygg i klassen och hon ser inga möjligheter under denna lektion att inta 
en mer aktiv och självhävdande Akademikerposition i relation till kamra
terna. Hon är även rädd för att utsätta sig för pojkars trakasserier eftersom 
hon tidigare blivit utskrattad då hon ställt en offentlig fråga "..dom här 
(Machokillar, Jokrar,) som försöker va tuff, då blev jag utskrattad då jag 
inte fatta., så sen dess har jag aldrig våga sagt nånting, för jag är så rädd". 

461 Jämför Renold (1999). 
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Flickan besväras av maktutövningen men förmår inte göra motstånd utan 
svarar med att dra sig undan. 
Under lektionen demonstrerar Machokillarna(sv/a,m) med stöd av Kenpoj-
ken(sv/a), som i denna situation byter till deras position, makthandlingar 
som låtsade stryptag, slag- och skjutrörelser mot varandra. Vid ett tillfälle 
riktas utfallet mot en Akademikerpojke(sv/m) som emellertid inte låter sig 
provoceras utan kopplar handlingen till att "killar ska va tuff...å så får man 
hjälp av dom om man ber dom.. " trots att han själv inte anser sig vara så
dan. Han underordnar sig dessa pojkar som han tydligen beundrar och upp
fattar som mer maskulina än han själv är. 

Lektion 2. Matematik med ma-no lärare Ivar med assistans av Inga 

Deltagare: Ma-no lärare Ivar och stundvis klasslärare Inga. 17 elever är närvarande: 
5 Sporttjejer(sv/a,a,m, inv/a), 3 Barbieflickor(sv/a,m, inv/a), 1 Akademiker-
flicka(inv/m), 1 Moderlig flicka(sv/m) samt 3 Machokillar(sv/a,m, inv/a), 1 Rätts-
kaffenspojke(sv/m), 2 Jokrar(sv/a,a) och 1 Kenpojke(sv/a). (En Akademiker- sv/m 
och en Rättskaffenspojke-sv/a som deltar i skolidrottstävling är frånvarande). 

Morgonprat 
Ivar börjar lektionen med att fråga vilka som sett helgens hockeymatch mellan 
hemmalaget och ett annat elitlag. En Machokille(sv/a) viftar och säger surmu
let "det var dåligt". Stämningen verkar tryckt och alla sitter tysta. Ivar kommente
rar och säger något förmildrande om matchen. Han fortsätter att fråga vaije elev om 
de gjort något roligt då de var lediga en dag i föregående vecka. Eleverna svarar 
kortfattat och ibland motvilligt. Då det blir den sistes (Rättskaffenspojke, sv/m) tur 
säger denne: "alltså..va tråkigt att dom förloral" 

Förhör 
Efter en stunds högläsning och information om kommande veckas arbete så inleds 
matematiklektionen med förhör på metersystemet. Ivar frågar och alla pojkar, men 
inga flickor, räcker upp handen. Ken-pojken(sv/a) ger fel svar och frågan går till en 
Joker(sv/a) som svarar rätt och lägger ut texten kring svaret. Vid nästa fråga viftar 
den förstnämnde igen, med armen så uppsträckt att han lyfter från stolsitsen, och 
vädjar med "please" att få svara. Inga flickor viftar. Avbrott,-knack på dörren-, en 
Sporttjej (inv/a) kommer in för sent och en Rättskaffenspojke vill veta varför. Hon 
svarar inte. Jokern(sv/a) svarar på mattefrågan rakt ut samtidigt som han har handen 
uppe. Hans svar kommenteras av en Machokille(inv/a) som säger."Det visste jag
exakt". Nästa fråga går till en Akademikerpojke(sv/m) som svarar rätt. (Fortfarande 
bara pojkar som viftar och är aktiva). Förhöret upphör och eleverna skall nu rätta de 
uppgifter som de löst fel vid ett tidigare prov. 

Rätta provuppgifter 
Ivar delar ut proven, bryr sig inte om en Rättskaffenspojke(sv/m) som står upp och 
jojjar. En Machokille l(sv/m) klagar för Ivar över att han inte får vara ifred för ene 
Jokern(sv/a). Ivar flyttar isär grabbarna och Machokillen sätter sig hos en annan 
Machokille 2(sv/a) med ett förtjust flin i ansiktet. De båda diskuterar varandras 
räknefel. Jokern(sv/a) utför dansrörelser på golvet. Rättskaffenspojken(sv/m) ber 
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Ivar hjälpa honom att få tillbaka ett suddgummi som Machokille 3(inv/a) tagit. 
Denne siktar och kastar snärtigt tillbaka sudden på pojken. 
Alla flickor sitter vid sina bänkar och går igenom mattefel. En Barbieflicka(sv/a) 
vänder sig om mot Machokille 1 (sv/m) som då säger: "va fan tittar du hit för? " 
Hon visar honom (utan att bry sig om kommentaren) ett papper. Han rycker tag i 
detta men återgår sedan till att rätta sina tal med bänkkompisen (Machokille 2,sv/a). 

Inga har kommit och hon går runt bland alla bänkar och hjälper till. Sporttje-
jer(sv/a,m), den Moderliga(sv/m) och Akademikerflickan(inv/m) sitter tysta och 
räknar. Två Machokillar (loch 2) går till Ivar med sina uppgifter. Där står även en 
Joker(sv/a) och försöker inleda sportsnack med Ivar men denne styr handgripligt 
tillbaka pojken (som f.ö är klädd i lagtröja med nummer på ryggen). Machokillen, 2 
(sv/a) går, efter prat med en kamrat, tillbaka till sin plats och löser nya uppgifter. 
Ivar går runt, far sportfråga av Machokille 1. Han stannar och de pratar sport. 

Lektionen flyter på utan andra störningar än att pojkar är uppe och går ibland. Två 
Barbieflickor(sv/a,m) och en Sporttjej (sv/a) har flyttat sig intill några Sporttje-
jer(inv/a, sv/a,m). Alla flickor arbetar koncentrerat. En Machokille l(sv/m) går för
bi flickorna och säger till en(sv/a) av de tystlåtna Sporttjejerna :'Ww har problem, du 
ska hålla käften!" Hon svarar inte utan fortsätter att arbeta. Killen sätter sig på 
uppmaning av Inga. 

Machokille 3(sv/a) frågar efter Ivar som tillfälligt är ute. Han kommer tillbaka och 
cirkulerar enbart kring Machokillarna samt gör ett kortare uppehåll hos en Rättskaf-
fenspojke(sv/m). Ene Jokern petar på Machokille 3:s hand. Denne slår tillbaka, sä
ger till Ivar:"han slog mig! " Ivar stannar och pojkarna tystnar. Ivar går till två andra 
Machokillar, puffar den ene i axeln och håller sedan om hans axlar. De skämtar. 
Inga hjälper Machokille 2. En Sporttjej (sv/a) viftar, Ivar ser på henne men går först 
till två pojkar innan han går till hennes bänk. 

Kommentarer: Även under denna lektion blir det tydligt att Machokillarna 
och Jokrarna dominerar klassrumsscenen med sin rörlighet och med sitt 
högljudda prat och kommentarer av såväl privat som uppgiftsfokuserad art. 
Lärarens uppmärksamhet riktas i hög grad till dessa pojkar även om han 
också håller viss kontakt med de övriga. Flickorna arbetar självständigt el
ler tillsammans i par. De deltar inte i det offentliga klassamtalet och får 
inga riktade frågor av läraren under förhöret. 

Analys av Ivars interaktion med flickor och pojkar 

Ivar är en nyexaminerad, ung lärare och den förste manlige klassläraren i 
åk 6. Av den anledningen har han mötts med förväntan av såväl eleverna 
som kollegan Inga. Några flickor uttalar förhoppningar om att Ivar skall 
skapa bättre ordning i klassen och Inga hoppas, att pojkarna på sikt skall bli 
lugnare då de får en man att identifiera sig med. Pojkarna själva tycker det 
är bra med en magister bl a för att han är sportintresserad. Ivar är medveten 
om förväntningarna och är själv inriktad på att inom ramen för Ma-
cho/Sportdiskursen och Rättskaffenstänkande vinna elevernas förtroende, 
speciellt de oroliga pojkarnas. För att skapa och stärka samhörigheten tar 
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han därför fasta på det gemensamma intresset för hemortens ishockeylag.462 

Han gör det regelbundet under sina lektioner och framför allt efter avgö
rande matcher. I sådana sammanhang positionerar han sig själv tillfälligtvis 
som Machokille och kommer därigenom att dela diskurs med de oroliga 
pojkarna dvs Macho- , Ken- och Joker pojkar. Har hemmalaget vunnit 
markerar han det med att klä sig i skjorta och slips för att på ett skämtsamt 
sätt informera alla om framgången. Eleverna visar honom sin uppskattning 
genom att engagera sig i sport "ceremonierna". Pojkarna, särskilt Macho-
killarna och Jokrarna, deltar i detta, likaså vissa flickor även om de inte är 
lika roade av ishockey i sig. De flesta flickor följer dock elitserieresultaten 
av lokalpatriotiska skäl och Akademikerflickan(inv/m) är t ex en stark sup
porter för hemmalaget. De inordnar sig således i den diskursiva praktik 
som är för handen. 

Genom att framhålla sitt eget sportintresse och ge lektionsutrymme för att 
samtala om idrottsidolerna kommer Ivar sannolikt att påverka ungdomarnas 
idolisering av dessa maskulina förebilder och de idrottsliga värden dessa 
representerar.463 Dessutom understryks detta av hans egen maskulina stil 
(Machopositionering) som också torde utgöra modell i ungdomarnas sub-
j ekti vitetsprocess. 
Ivar lyfter fram ett samtalsområde som han hoppas skall engagera alla, 
även om han framfor allt har de oroliga pojkarna i åtanke. Han skapar där
med ett utgångsläge för sin undervisning som präglas av samhörighet där 
klimatet är tillåtande och informellt. Det understryks också av vänliga 
knuffar och hålla-om-kontakt med pojkarna och leenden till flickorna. Den 
fysiskt restriktiva hållningen gentemot flickor är vanlig hos Ivar och inne
bär sannolikt att han positionerar dem som presumtiva heterosexuella sub
jekt och därigenom vill markera sin könsneutrala ställning som lärare. 
Jämfört med Inga intar Ivar en position med mindre tydlig ledarauktoriet 
och större benägenhet att kompromissa med eleverna, dvs pojkarna, vilket 
också leder till att dessa testar styrkan i hans Rättskaffenshållning genom 
att respektera ordnings- och uppträdande reglerna sämre. 

Pojkarna finner sig väl tillrätta i den diskursiva praktik Ivar skapar även när 
innehållet styrs över till ämnet matematik och tar formen av förhör. De är 
aktiva och svarar på frågor både med och utan handuppräckningar och tar 
för sig, även motoriskt,464 av utrymmen. Förhållandevis många pojkar i 

462 Samtal med Ivar. 
463 Skelton (1997) framhåller att denna typ av lagsport inbegriper aspekter som tävlingsinrikt
ning, disciplin, fysisk styrka och djärvhet vilka utgör inslag i olika former av maskulinitet och 
framför allt i den hegemoniska varianten (s 362). Vare sig ungdomarna är aktivt spelande eller 
enbart engagerade åskådare så tar de till sig dessa egenskaper enligt studier av bla Ken-
way&Fitzclarence (1997), Mac an Ghaill (1994) och Connolly (1998). 
464 Young (2000) utvecklar (utifrån de Beauvoirs ideer) en diskussion om mäns och kvinnors 
sätt att utnyttja sina kroppar och sätter detta i relation till samhälleliga praktiker och för kvin
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denna klass uppger att matematik är det bästa skolämnet medan det enbart 
är ett fatal flickor som delar den uppfattningen.465 Flickorna svarar överhu
vudtaget pliktskyldigt då frågor om fritidsaktiviteter går runt till alla men är 
mycket kortfattade eller så deltar de inte alls som i förhöret. I intervjuer 
motiverar de detta med blyghet eller att det inte är lönt att anstränga sig 
gentemot de snabba pojkarna. En Akademikerflicka(inv/m) menar vidare 
att hon bara yttrar sig om hon har något angeläget att säga. Av flickornas 
handlingar framgår, att de sjäva inte vill ha eller ser möjligheter till mer 
aktiva offentliga Akademikerpositioneringar under denna lektion och för 
övrigt inte heller i andra helklassituationer. Istället utnyttjar de samarbete i 
smågrupper för att kunna fungera enligt Akademikerdiskursen. En Barbie-
flicka(sv/m) förklarar det på följande sätt: "jag tycker det är bäst att jobba 
tillsammans, för om man inte kan, så behöver man inte typ fråga Ivar eller 
Inga först, då kan man fråga kompisen o sen om inte hon eller han kan, så 
fråga man fröken.'''' Denna strategi som, enligt flickintervjuerna, är egna 
aktiva val466 kan, även om den har fördelar, också innebära en begränsning 
av deras möjligheter till utveckling av jämställda relationer till pojkar och 
begränsa förutsättningarna att agera frimodigt i större grupp. Det gäller så
ledes inte bara att göra egna aktiva val utan att tillåtas agera som social och 
demokratisk varelse i det större offentliga sammanhanget.467 

Ivar är medveten om att flickorna som grupp är tysta och han försöker in
ledningsvis att aktivera dem vid den informella samtalsstunden men lyckas 
ändå inte ge öppningar för dem att göra sig hörda. I intervju framkommer 
att flera av de tysta eleverna har speciella färdigheter (ridning, datakun
skap) som skulle kunna lyftas fram på samma sätt som lagsporten. 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Under lektionen förekommer föga samverkan mellan flickor och pojkar. De 
arbetar var för sig eller i mindre enkönade grupper. Flickorna interagerar 
däremot med varandra och alla intar Akademiker positioner och samarbetar 

nors del hindrande mekanismer. Young menar att flickors rörelser är mer återhållsamma och 
kroppsnära som om osynliga gränser fanns som inte får överträdas medan mäns rörelser är fria
re, öppnare med utnyttjande av kroppens hela krafts 255 ff. Sådana skillnader är synliga hos 
flickor och pojkar i denna klass där pojkar, i likhet med Ken pojken ovan, är mer expansiva i sitt 
rörelsemönster och flickorna som å sin sida håller armarna nära kroppen och sitter mer samlat 
med lemmarna. 
465 Lektionen gäller matematik, ett ämne som historiskt och kulturellt sett har en manlig ladd
ning och förknippas med pojkar/män. Staberg (1992) redovisar i sin avhandling andras och egen 
forskning som visar detta förhållande. Jämför även Walkerdine (1998). 
466 Davies (1993). 
467 Öhrn (1997), (2000a) lyfter dock fram att enkönat smågruppsarbete visat sig vara en väg för 
flickor att förbereda sig inför offentliga ageranden. Situationen gällde då gemensamma klass
ärenden, vilket skiljer sig från situationen i detta fall men det är troligt att även kunskapsbear
betning i smågrupp stärker flickors tilltro i det lilla och även stora sammanhanget. 
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lågmält. Även Rättskaffenspojken(sv/m) följer Akademikerdiskursen, med 
kort skifte till Joker, medan övriga pojkar byter positioner mellan Macho-
Joker och Akademiker lite av och till. Machokillarna(sv/a,m, inv/a) inord
nar sig emellertid i Rättskaffensdiskursen efter uppfodrande tillsägelser el
ler blickar från läraren. 
Endast vid ett par tillfallen förekommer kontakt mellan könen och då rör 
det sig om förolämpande ord och uttryck från en Machokille(sv/m) till dels 
en Barbieflicka(sv/a) och dels en Sporttjej(sv/a). Flickorna ignorerar ho
nom var för sig. Varken kamrater eller lärare återför pojken i detta fall till 
en Rättskaffensposition vilket kan innebära att hans maktbeteenden befästs 
och ses som naturligt i klassen. I intervjuer uppger två Sporttjejer att de är 
rädda för främst Machokillarnas offentliga trakasserier och att de därför 
väljer tillbakadragna positioner. Machokillarna å sin sida uttalar förakt för 
bl a dessa flickor som "är fega och dom kan ingenting " vilket kan vara or
sak till att de trakasserar dem. De har dock högre tankar om Barbieflick-
an(sv/a), som angrips, eftersom hon i allmänhet "vågar svara " och erbju
der motstånd. 
Interaktionsmönstret under denna lektion är återkommande i helklass situ
ationer där preferensen för könshomogen gruppering alltid är synlig liksom 
könsmaktordningen, där vissa pojkar med negativa kommentarer till flickor 
eller allmänt uppmärksamhets krävande beteende demonstrerar sitt överlä
ge. 

Lektion 3. Trä-/metallslöjd i halvklass med slöjdlärare 

Deltagare: Manlig lärare samt 11 elever: 3 Barbieflickor(sv/a,m,inv/a), 1 Sport
tjej (sv/a), 1 Akademikerflicka(inv/m), 1 Moderlig flicka(sv/m) samt 2 Rättskaf-
fenspojkar(sv/m,a), 2 Machokillar (sv/m, inv/a) och 1 Kenpojke(sv/a). 

Lektionsstart 
Två Barbieflickor(sv/m,a) och en Sporttjej (sv/a) står tillsammans vid en bänk och 
gör var sin ritning på en hylla som de ämnar tillverka. Den ena flickan demonstrerar 
med bräder hur hon tänker sig hyllan. Akademikerflickan(inv/m) pratar med läraren 
om den handspegel hon gjort en ritning på. Hon far hjälp att välja lämplig träbit och 
för över ritningen på denna. En Ken-pojke(sv/a) ritar direkt på en träbit en klubba 
som han sedan sågar ut. Bredvid står en Rättskaffenspojke(sv/m) vid en slipmaskin 
och preparerar sidorna till ett skåp. En Machokille(sv/m) skall göra ett hörnskåp till 
sin pappa och för över ritningen till detta på en plywoodskiva. Han visar och be
skriver ritningen för observatören. Den Moderliga flickan(sv/m) kommer till obser
vatören och vill ha hjälp att mäta upp en tavla 

Metallslöjdsrummet 
I ett intillliggande rum, utrustat för metallslöjd, står en Barbieflicka(inv/a) och 
emaljerar ett kopparhjärta som hon tidigare hamrat till. Hon frågar hur "Nike" sta
vas eftersom hon skall forma namnet med emalj strån på hjärtat och sedan bränna in. 
Hon arbetar mycket koncentrerat och noggrant med uppgiften och tar inte paus för
rän hela processen är klar. Då berättar hon att hon tillverkat flera liknande hjärtan 
till sina kamrater. 
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Träslöjdsrummet 
En annan Barbieflicka(sv/a) frågar en Ken-pojke(sv/a):"v4r du sur på B och S (Bar-
bie-sv/m och Sporttjej-sv/a)?" Pojken :"jaa". Flickanvet vad du tycker om B". 
Pojken:"va då?" Flickan:"Det kan jag ju inte säga, då hör hon yw"(den omtalade 
står vid bordet bredvid) 

En Machokille(inv/a) och en Rättskaffenspojke(sv/a) arbetar intill varandra. Ma-
chokillen målar en hockeyklubba som han tillverkat samtidigt som han berättar om 
sina dagliga träningspass i ett hockeylag där han spelar center (det framgår att han 
är stolt över sitt lag och sina egna prestationer). En annan Machokille(sv/m) som 
står intill säger plötsligt:'Ww tyck int om syslöjd\ va? " Den andre svarar inte. 

En Ken-pojke(sv/a) har skyddsmask på sig och slipar ner en kloss till rund form. 
Det tar tid men han arbetar uthålligt och vant vid maskinen. Han frågar läraren om 
synpunkter på den blivande klubban och denne tycker att han skall slipa ner klum
pen ytterligare. Pojken tar på sig skyddsutrustningen igen och fortsätter slipa sin 
klubba klar. Därefter tar han fram en dammsugare och börjar städa efter sig samti
digt som han sjunger. 

En Barbieflicka(sv/m) klättrar upp på en arbetsbänk för att sätta in en sladd i en 
takkontakt men hon når inte, vilket föranleder en Rättskaffenspojke(sv/a) som står 
intill att hoppa upp och hjälpa henne. Flickan skall nu med en maskin skära ut en 
hyllbit ur en plywoodskiva. Hon håller i maskinen och skall börja såga men säger 
plötsligt: "jag vågar inte! " Pojken hjälper henne igen. 

Avslutning 
Läraren ropar:"Städningsdags!" Alla följer uppmaningen, men i olika takt, och de 
hjälps åt att städa. Det sker under skämtsamma former utan tjat eller bråk. Ken-
pojken(sv/a) knäpper av och på dammsugaren då en Barbieflicka(inv/a) skall an
vända den, båda 1er. En Rättskaffenspojke(sv/m) leker med ett lock till en väggfast 
utsug, grymtar och lufsar runt härmande en gorilla. Tre flickor, visar varandra och 
observatören sina saker, en nästan färdig handspegel (Akademikerflicka-inv), en 
mosaiktavla (Moderlig flicka-sv), och ett hjärta (Barbie-inv). Alla flickor namn
märker sina prylar och lägger undan i förrådet. Pojkarna plockar in sina saker på 
hyllor utan att skriva på sina namn. 

Kommentarer: Samtliga elever arbetar individuellt och är engagerade och 
koncentrerade på sina uppgifter. Läraren går runt till alla och handleder. 
Pojkar och flickor interagerar på vänligt sätt. 

Analys av slöjdlärarens interaktion med flickor och pojkar 

Genom att delvis frångå kursplanen i ämnet och låta eleverna fritt få välja 
arbetsobjekt har läraren lyckats motivera alla för slöjdämnet.468 Under lek
tionen är detta märkbart i den arbetsglädje, iver och hjälpsamhet som ele
verna visar. De arbetar med sina individuella uppgifter på ett självständigt 
sätt och ber endast om råd vid byte av arbetsmoment. Läraren fungerar som 
handledare och ger eleverna förtroendet att själva nyttja riskfull utrustning 
som maskiner, brännare och kemikalier vilket de i sin tur respekterar ge
nom att använda föreskrivna skyddsutrustningar. Förutsättningar har såle

468 Samtal med läraren. 
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des skapats för att eleverna skall kunna vara aktiva och utprövande på egen 
hand samtidigt som de får ta ansvar för att ingen eller inget skadas, dvs en 
diskursiv praktik som grundar sig på Rättskaffensordning och slöjdämnets 
specifika innehåll. 
Valet av arbetsuppgifter som för flickorna var; handspegel, mosaiktavla, 
hylla, smycke och för pojkarna; hockeyklubba, träklubba, skåp reflekterar 
tämligen väl kulturellt vedertagna kvinnliga och manliga intresseområden. I 
Machokillens(sv/m) ledande fråga till kamraten (Macho/inv) beträffande 
hans inställning till textilslöjd framkommer också olika sysselsättningars 
koppling till kön.469 

Analys av flickors och pojkars interaktioner 

Klassen är halverad men könsfördelningen är ändå jämn, dvs 6 flickor och 
5 pojkar. 
Många elever arbetar enskilt vid olika maskiner och där fri placering är 
möjlig har flickorna och pojkar delat upp sig i små könssegregerade grup
per. Lågmält prat och observerande av varandras arbeten bänkgrannar 
emellan pågår hela tiden men utan den typ av ofredanden eller okvädnings-
ord som förekommer under helklasstimmarna. Istället präglas klimatet av 
att Rättskaffenshandlingar som vänliga kommentarer och hjälpsamhet såväl 
inom som mellan könsgrupperna förekommer. Skillnaden är framför allt 
tydlig beträffande pojkarnas agerande. 
En av Barbieflickorna(sv/m) spelar måhända på sin kvinnlighet och vana 
positionering då hon inte vågar använda skärmaskinen men Rättskaffens-
pojken hjälper henne på ett självklart sätt utan föraktfull kommentar. Ken-
pojkens(sv/a) lek med dammsugaren då den används av Barbieflick-
an(sv/m) framstår också som ett könsspel där han testar sin maskulinitet på 
henne. Liknande heterosexuellt intresse och identitetsskapande kan möjli
gen utläsas i den andra Barbieflickans(sv/a) relationsutredande frågor till 
samme Ken-pojke. 
Under denna lektion, som förmår motivera samtliga elever, minimeras så
väl könsdualism som hierarkier. Troligen har lärarens elevcentrerade ut
formning av den diskursiva praktiken betydelse liksom att det hantverks
mässiga ämnet tilltalat samtliga elever. 

Sammanfattning: lärarnas interaktioner med flickor och pojkar 

Klassrums praktiken utgår från Akademiker- och Rättskaffensdiskurser 
men ordningsreglerna tillämpas och följs osystematiskt. Inga betonar lärar-
auktoriteten starkare än Ivar och markerar gränser tydligare när elever tän
jer alltför mycket på tillåtet beteende. För att etablera en positiv kontakt 
med eleverna, speciellt med de uppmärksamhets krävande pojkarna, så 

469 Jämför Berge (1992), (1997). 
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anknyter Ivar till Sport- Machodiskurser och positionerar sig själv ibland 
som Machokille då han tar fasta på intresset för ortens hockeylag. Majori
teten pojkar och flera flickor delar hans diskurs vilket reflekteras i deras 
deltagande i idrottspratet. Däremot lyckas han inte inkludera de mer tyst
låtna eleverna (Rättskaffens-sv/m,a, Akademiker pojkar-sv/m,m, två 
Sporttjejer-sv/m,a och en Moderlig-sv/m) som har andra intressen. Flera av 
dessa är flickor som väljer tillbakadragna positioner som protest eller rädsla 
för de dominanta pojkarna. 
I klassen råder en ojämlik könsordning, där pojkarna demonstrerar överläge 
gentemot flickorna. Samtal har förts i klassen om trakasserier och att skapa 
mer rättvis talfördelning mellan flickor och pojkar och viss förbättring har 
skett. Bl a agerar ett antal flickor, främst två Barbies(sv/a,m), en Sport
tjej (sv/a) och Akademikerflickan(inv/m) oftare i klassoffentligheten utifrån 
Akademikerpositioner. Tre invandrarflickor (Sporttjejer och en Barbie) 
som enligt Inga bedöms ha låg studiemotivation far möjlighet att bli mer 
aktivt deltagande under arbetspass med skapande/praktiska inslag. Under 
""svenska 2"" timmar med andra invandrarflickor i liten grupp beter sig 
dessa flickor individuellt och kollektivt på ett självhävdande sätt, vilket för 
en del innebär byten till Macho- och även Jokerpositioner. Fortfarande 
dock med svårigheter att positionera sig inom Akademikerdiskursen.470 

Samhörigheten i den lilla mångetniska gruppen tycks således befrämja fri
modigheten men däremot inte de akademiska prestationerna. 
Under slöjdtimmar försvinner antagonismen mellan flickor och pojkar och 
de positionerar sig i enlighet med lärarens diskurs samtidigt som de repete
rar sina vana subjektspositioner. Gruppstorlek samt intresse för ämnet torde 
vara orsak till den harmoniska arbetssituationen. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner 
under lärarledda lektioner 

Eleverna är rumsligt placerade i könshomogena par där flickborden är mer 
samgrupperade än pojkarnas vilket medför att de sitter tämligen könsåtskil
da något som speciellt flickorna uppskattar. 
Under lärarledda lektioner med individuella uppgifter förekommer föga 
samverkan mellan bordsparen medan däremot så sätter sig eleverna fritt 
intill kamrater de vanligtvis umgås med under mer fria aktiviteter vilket 
oftast är någon av samma kön. Det förekommer att pojkar går till flickbor
den för prat och hjälp men sällan tvärtom. Kommunikationen över köns
gränserna sker främst mellan de flickor och pojkar som i olika samman
hang visar romantiska intressen. Det förekommer att Machokillar(sv/a,m, 
inv/a) och Jokrar(sv/a,a) trakasserar flickor som försöker dra sig undan 
pojkkontakten dvs ett par tysta Sporttjejer(sv/m,a) och en Moderlig 

470 Observationer och samtal med svensk-läraren under en sådan grupptimme. 

264 



flicka(sv/m), men för det mesta är det de pojkintresserade Barbieflickor-
na(sv/m,a,inv/a) samt en Sporttjej (sv/a) som provoceras och dras med i ett 
könskonstruerande samspel. 
Pojkarna byter oftare än flickorna positioner under lektioner. De testar de 
flesta manliga könsdiskurser och låter sig även inordnas i lärarnas diskurser 
då dessa kräver detta. 

Lärarfria situationer 

Till skillnad från andra klasser vid skolan har åk 6 tillgång till en förhållan
devis smal och trång del av skolgården som saknar utrustning för aktiviteter 
samt en slänt med infällda trappor. Eleverna har möjlighet att utnyttja andra 
årskursers idrottsplaner på motsatta sidan av skolhuset men det är inte po
pulärt bland de yngre elever som uppehåller sig där. Däremot händer det att 
de söker sig till högstadieelevernas fotbollsplan som dock ligger lite för 
långt från klassrummet för att vara attraktiv under korta raster. Utemiljön 
erbjuder således inte så många möjligheter till aktiviteter. Inomhus finns 
dock tillgång till skolbiblioteket liksom skolans datorrum för dem som 
önskar vistas där under lugnare former. 

Analys av pojkar - pojkar situationer 

Majoriteten pojkar uppger att de är sportintresserade och att de spelar i 
fotbolls- och/eller ishockeylag, flera av dem (Machokillar-inv/a,sv/a, Rätt-
skaffens-sv/m,a) drömmer till och med om att bli framtida proffs. Andra 
yrkesfunderingar rör teknik (bl a civilingenjör) och olika avancerade dator
arbeten (Akademiker-sv/m,m, Joker-sv/a) men också mer könsneutrala om
råden där ene Jokern förutom fotbollskarriär t ex attraheras av alternativa 
kreativa yrken som; filmare, skådespelare, kock medan en av Machokillar-
na(sv/m) skulle vilja bli sjukgymnast som sin pappa.471 

Någon önskan om familj av traditionellt mönster uttalas inte men alla vill 
ha en "tjej". Att som flickorna i klassen se möjligheter att under en ung
domsperiod dela boende med en "kompis" är inte tänkbart för dem. Pojkar
nas uppfattningar avspeglar således heterosexuella identifikationer men 
med behov av att vara obunden och självständig. Det individualistiska dra
get framgår också i deras yrkespreferenser. 

Eftersom möjligheten att utöva idrottsintresset är begränsat under skoltid så 
sysselsätter de (f.f.a Akademiker-sv/m,m, Rättskaffenspojkar-sv/a,m) sig 
vanligtvis vid skolans datorer, sitter i gårdstrapporna och pratar eller håller 
sig inomhus där det är populärt att springa i korridorer eller gömma sig i 
mindre rum och lyssna på discomusik. 

471 Jämför Halidén (2001). I hennes studie framkom att i pojkars yrkesdrömmar fanns drag av 
hypermaskulinitet och individualism liksom aspiration på maktpositioner. 
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Ofta dröjer sig eleverna kvar i kapprum och korridorer under kortraster. I 
den gemensamma entren till de parallella årskurs 6 avdelningarna uppe
håller sig då elever från båda klasserna och kontakterna mellan vissa pojkar 
är vid dessa tillfallen för det mesta högljudda och kroppstacklingar före-
kommmer. 

Situation 1 

De flesta av klassens pojkar befinner sig i kapprummet tillsammans med parallel
lens pojkar. De väsnas så att det hörs på långt håll. En Akademikerflicka(inv/m), 
som sitter med andra flickor i klassrummet, säger: "Nu är dom slamsiga igen - dom 
tror dom ä på dagis". Några pojkar kommer och hämtar observatören och säger att 
en pojke har gjort illa sig när några slagits. Då observatören kommer står redan 
klassläraren vid pojken som ligger på golvet. Han reser sig och går därifrån utan att 
säga något, det ser ut som om han håller tillbaka gråt. Läraren uppmanar övriga att 
gå ut. 

Situationen avslöjar att Machodiskursen ligger till grund för en del pojkre-
lationer där det gäller att hävda sin ställning i gruppen. I sådana samman
hang tillåts inte heller "blödighet" i form av gråt.472 

Bland pojkarna finns en kärna av Machokillar(sv/m,a, inv/a) som ofta är 
tillsammans. En av dem (inv/a) har hög status baserad på idrottsligt fina 
prestationer samt social och intellektuell säkerhet. Liksom övriga Macho-
killar visar han varmare känslor på ett restriktivt sätt och vänskapen med en 
klasskamrat tar sig ibland grova uttryck. 

Situation 2 

Utflykt till skolskogen. Pojkarna söker stenar till ett kollage. Två Machokil-
lar(inv/a, sv/m) går tillsammans, de håller om varandras axlar (ser ut som gruppfoto 
från idrottslag). 

Senare i klassrummet. 
Machokillen(inv) tar en av sina stenar, trycker den mot kamratens (Macho-sv/m) kind, sedan mot sin 
egen, de 1er mot varandra. Han(inv) söker sitt klister, ropar plötsligt till kamraten "du tar ju saker av 
mig, jävla snatting ...fa'n du snor ju saker av mig!" Machokillen(inv) tar en sten av kamraten som i 
sin tur tar tillbaka den. Machokillen(sv):"Jag bara skämtade". Den andre(inv) säger stötigt:"uba, 
uba". Den andre härmar. 

Machokillarna demonstrerar sin maskulinitet mer markerat än övriga pojkar 
vilket bl a yttrar sig som grovt språk, störande beteenden och nedvärderan

472Situationen för tanken till Kenway & Fitzclarence (1997) resonemang om att pojkar 
skaffar sig manlig dominans via slagsmål och idrotter som fotboll. I denna form av masku
linitet, som yttrar sig som tuffhet, att vara cool ligger också att uthärda smärta. Att gråta 
isynnerhet offentligt anses därför omanligt och kan ifrågasätta en pojkes heterosexuella 
identitet. Även Connell (1987), Connolly (1995), Thorne (1993), Jordan (1995) har beskri
vit liknande yttringar av pojkars machobeteende. En av Macho killarna(sv/m) säger säger 
också vid samtal om känslor: "nää..det ä bara tjejer som gör det (gråter) 
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de attityd gentemot flickor liksom intresse för fysiskt krävande sporter.473 

Följande samtal gäller arbetssituationen i klassen: 

U: jag har inte sett att ni arbetar ihop med tjejerna 

M 1 : nä, dom är så dåliga 

U: är dom dåliga? 

M 2: ja killar är smartare 

U: Hur kan du säga så? 

M 2: jo det är bara så 

M 1: inte lika bra/.../ dom törs inte prata, då blir fröken sur när inte vi svara o 
därför att dom inte hinner säja.. .bara för att dom är så seg. 

Dessa beteenden kan även uppträda i mildare former och i mindre omfatt
ning hos övriga pojkar vilka företräder andra elevpositioner i klassen. Rätt-
skaffens-(sv/m,a) och Akademiker(sv/m,m) pojkarna uppträder generellt 
mer dämpat och socialt följsamt i skolan och med olika stark studiemotiva
tion. Akademikerna utgör en egen vängrupp utan att för den skull vara 
utanför pojkgemenskapen i klassen. Det samma gäller Rättskaffenspojkar-
na som ibland söker sig till Machokillarna och också accepteras av dessa i 
de flesta sammanhang. Sport och datorer är centrala aktivitetsområden för 
dessa pojkar men däremot är de inte så angelägna att ha flickvänner annat 
än som bussiga kompisar.474 En Akademikerpojke(sv/m) förklarar: "nää.. 
/det är ingen tjej jag gillar/... jo en som jag träffa en gång om året., hon ä 
ganska just". 
En hierarki är skönjbar i pojkgruppen där främst Rättskaffens och Akade
miker pojkar underordnar sig Machokillarna i samvaron eller drar sig un
dan för sig själva.475 Enligt Barbieflickorna försöker dock ene Jokern(sv/a) 
också inta scenen :"han är så där...titta på mig nu., det är jag det här, det 
är jag som är kungen " (Barbie, sv/m). 

Analys av flickor - flickor situationer 

Nästan alla flickor uppger, liksom pojkarna, att de under det aktuella läsåret 
sportar mindre under raster på grund av bytet av skolgård men också för att 
intresset inte längre är lika starkt. De flesta flickor ägnar sig dock på friti
den åt idrott i någon form som; fotboll, basket, tennis, minigolf, ridning 
samt andra intressen som balett, sång, instrumentalmusik och teaterverk
samhet. Liksom att göra olika saker tillsammans som att gå på sta'n, disco 
mm. 

473Jämför Connell (1995), Renold (2000a). 
474 Connollys (1995) studier pekar på att pojkar redan i denna ålder konstituerar sina hegemo
niska maskuliniteter via två vägar: sport och flickvänner. Vissa pojkar tycks dock profilera sig 
med enbart sport. 
475 Se tex Lektion 1, Analys av elevinteraktioner,citat. 
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Till skillnad från de yngre flickorna i denna undersökning har åk 6 - flick
orna funderat mer på vad de skall göra i framtiden. De flickor (Barbie/-
sv/m,a, inv/a och en Sporttjej-sv/a) som på fritiden är engagerade i olika 
sceniska aktiviteter tänker sig också en framtid som dansare, sångare eller 
skådespelare. De har redan prövat sina talanger i offentliga framträdanden 
och menar att deras yrkesplaner är mer seriösa än romantiska idéer.476 Tre 
invandrarflickor har likaså genomtänkta yrkesval; två (Barbie/a, Sporttjej/a) 
är övertygade om att de skall bli frisörer medan den tredje (Akademiker) 
ämnar studera till läkare. Andra flickor (Moderlig/m, Sporttjej/a) uppger att 
de inspirerats av föräldrars arbeten och vill tex bli lärare och dagmamma. 
Flickornas idéer, som är förankrade hos och uppmuntrade av föräldrar 
stämmer tämligen väl med könsmönstret på arbetsmarknaden och är för
klarliga utifrån Davies teori att intentioner, önskningar/behov skapas i den 
diskursiva interaktiva praktiken.477 Tankarna om framtiden visar att flick
orna på ett självklart sätt ser sig som yrkesverksamma inom arbeten som 
kräver aktivt engagemang. Mer än hälften av dem tänker sig också att un
der en ungdomsperiod leva ensam eller tillsammans med någon flickkam-
rat. 478 Någonstans i framtiden finns dock en familj i de flestas föreställ
ningsvärld. 
Generellt tycker flickorna om att umgås i väninnegrupper, prata, lyssna på 
musik, gå på bio, disco och promenera på stan eller, under skoltid, runt 
skolhuset. 
I dessa samvarogrupper delar flickorna varandras diskurser och utforskar 
och jämför sig med varandra. 

Situation 3 

En Moderlig flicka(sv/m) kommer och ser på observatörens skiss över elevplacer
ingar. Oombedd börjar hon informera om var varje elev sitter, var och ens namn 
och nationalitet. Tre invandrarflickor kommer in (Akademiker/m, och två Sporttje
jer/a,a). De tar ordet från den Moderliga flickan och berättar själva varifrån de 
kommer. Därefter frågar de ut observatören ingående om hennes familj, speciellt en 
av Sporttjejerna(inv) är intresserad av familjeförhållandena. Hon säger därpå att 
hon kan säga "jag älskar dig" på mängder av språk och nämner som exempel sex 

476 Jämför Walkerdine (1997) som konstaterar att bakom dylika yrkesdrömmar, som hon fann 
vanliga hos unga arbetarflickor, så döljer sig ofta otillfredsställda behov av att bli sedd och 
uppmärksammad. 
477 Davies (2000): "But I argue here that desire is spoken into existence, it is shaped through 
discursive and interactive practices, through the symbolic and the semiotic. Desires are consti
tuted through the narratives and storylines, the metaphors, the very language and patterns of 
existence through which we are "interpellated" into the social world", s 37. 
478 Grewin (2001) har i sin avhandling som bla gäller 13-14 åriga ungdomars tankar om en fiktiv 
framtida familj och yrke funnit att för flickor är familjen med modern och dennas omsorgsfunk
tion central och betydelsefull i kombination med yrkesarbete. Den typ av ensamliv som flickor
na i min studie för fram förekommer huvudsakligen hos pojkar i Gre wins respektive Halidéns 
(2001) undersökningar. 
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olika. En Barbieflicka(sv/m) kommer in, lyssnar till samtalsämnet och börjar be
rätta om sin kulturellt brokiga släkt. Övriga flickor berättar sedan om sina familjer. 

Den Moderliga flickan(sv/m) tar här på sig en informatörsroll gentemot 
observatören, hon är lite besser-wisseraktig och slutar inte självmant att 
redogöra för invandrarkamraternas bakgrund förrän de själva kniper ordet 
av henne. Flickorna berättar därpå om sig själva och vill i gengäld veta 
"allt" om observatören. Detta utforskande av relationer och byte av privata 
förtroligheter verkar skänka dem tillfredsställelse och tycks ingå i deras 
identitetsarbete.479 Även nästa situation visar flickornas personintresse och 
insikter om varandras sätt att vara. 

Situation 4 

Före lektionsstart 
Flickorna går till klassrummet och den ena Barbieflickan(sv/m) går till tavlan och 
börjar skriva upp alla klasskamraters namn. Efter varje namn skriver hon kommen
tarer. De flesta har fatt omdömet "snäll". En Rättskaffenspojke(sv/a) anses "duktig 
att springa", en Akademikerpojke(sv/m) benämns "snäll dataknutte", en annan 
Akademikerpojke(sv/m) - "skärpt", en Machokille(sv/m)- "snäll och slamsig", en 
Ken-pojke(sv/a)- "snygga kläder", en Sporttjej (inv/a) - "rolig". Den Moderliga 
flickan(sv/m)- "snäll" med tillägget "vad då?". Detta tillägg skrivs dit av en pojke 
som just kommer in. 
De tysta Sporttjejerna(sv/m,a) springer då fram till tavlan och stryker bort sina 
namn, likadant gör den Moderliga(sv/m). Barbieflickan(sv/m) suddar ut allt hon 
skrivit och går och sätter sig. 

Flickorna i klassen visar olika intresse för att med yttre markörer poängtera 
sin feminitet. Barbieflickorna(sv/m,a, inv/a) är de som mest lägger an på 
utseendet och det framkommer att de aktuella mode- och kroppsideal som 
förmedlas via tonårsmagasin och genom popartister inspirerar deras val av 
kläd-, frisyr- och kroppsstil. 

Situation 5 
En Barbieflicka (sv/a) fhitter-skrattar och har flirtig knuffkontakt med pojkarna ute 

i hallen. 
Dörren till toaletten står på halvglänt. Tre flickor trängs därinne. Två Barbi-
es(sv/m,a) sminkar ögonen och en tredje(inv/a) kammar sig omsorgsfullt. Den sena
re sätter efter ett tag på sig en sporthatt med Nike-logo på brämet. Flickan bär flera 
orientaliska guldringar och armband på varje hand och handled. 

Situation 6 
Observatören möter Barbieflickorna i korridoren. Den ena(sv/a) har en rätt nygjord 
piercing i underläppen med en silverring isatt. Hon berättat att en kamrat utfört in
greppet och att hon tar ur ringen innan hon går hem för att inte mamman skall upp
täcka vad hon gjort. Nu har hon ont och läppen är lite svullen. Den andra flick-
an(sv/m) visar att hon har en ring i sin navel. Flickorna tycker att det är snyggt och 

479 Jämför Thorne (1993). 
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tufft. Den tredje flickan förklarar att hon inte ämnar låta "pierca" sig eftersom hon 
tycker det verkar smärtsamt. 

De "piercade" flickorna är mycket intresserade av modetrender och hyser 
drömmar om att bli aktriser av något slag alternativt fotomodeller. Kläder, 
frisyrer, smink och utsmyckningar är enligt flickornas uppfattning ett me
del för att bli attraktiva i synnerhet i den ålder de nu befinner sig i.Vid in
tervju säger en av flickorna, att på högstadiet däremot är det inte lika viktigt 
att vara rätt klädd: 

B 1 : det är ju ganska ganska coolt också att ha så där fiala kläder på nåt sätt 

B 2: för alltså det är så här, att dom behöver inte oroa sig att nån ska tycka att det är 
jättefult, för då är man ju äldre liksom..men man kan säga det.. 

B 1 : man behöver inte vara jättefint klädd om man är äldre 

U: nähä, så du menar att när man är yngre då har man finare kläder för att man är 
lite ängslig då? 

B 2: nää.. men man har ju det för att man vill visa att man inte är så himla ful., å 
se n i 9:an behöver man inte ha det tex för då är det inte så många som bryr sig. 

Av flickornas svar framgår att kläder ingår som viktig del i könskonstruk
tionen och det är viktigt att se bra ut inte minst inför pojkvänner. Ett uttryck 
för detta är också att de lägger märke till varandras kläder och kroppar och 
kommenterar dessa oftast i positiva eller vänliga ordalag. Det framkommer 
att flickorna i denna klass själva positionerar sig som trendiga och fina ge
nom att vara självkritiska till sitt utseende men också genom att ta till sig 
väninnors granskande omdömen.480 Den Moderliga flickan(sv/m) i följan
de situation uttalar sig t ex värderande om Barbieflickornas kläder. 

Situation 7 

Barbieflickorna står intill varandra, smala, trendigt klädda i tighta tröjor, långbyxor 
och platågympaskor och med likadana frisyrer dvs det långa håret uppsatt i en knut. 
(De ser ut som reklamens fotomodeller). 
Den Moderliga flickan(sv/m) säger till observatören: Dom (två Barbies) går ut o 
har såna där miditröjor ...när jag var liten var jag så spinkig. 

U: tycker du det är fint att vara spinkig? 

M : nää fy..inte när man ser magmusklerna.. .men så där (menar ena flickans tröja 
och kropp) är det bra. 

Det verkar viktigt att anpassa sig lagom mycket till modet för att inte gå 
över gränsen och anses vulgär i stilen. Att ha miditröja istället för minitröja 
är tex en sådan gränsmarkering. Huden får inte synas alltför mycket för då 
kan den sexuella identiteten exponeras alltför tydligt.481 

480 Renold (2000). Även Berggren (2001). 
481 Jämför Renold (1999), (2000). 
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Inte alla flickor bekymrar sig på detta sätt om utseendet. Sporttjejerna tyck
er utseendet och kläder är mindre viktiga, huvudsaken tycks vara att dessa 
är sköna och inte fula. Däremot är det personligheten som räknas. 

U: är det så att man måste vara klädd på ett visst sätt? 

S 1 : Jag går inte efter utseendet i vaije fall 

S 2: nää, det är ju personen som räknas inte hur man ser ut 

S 1 : men jag skulle kunna tänka mig att vara kompis med en som är kanske lite 
stark, eller så där rund i alla fall, som är lite större o sådära...för det beror på hur 
hon eller han är..det är ju inte utseendet eller hur hon ha typ håret som står utåt... 
eller nåt sånt dära..det spelar ingen roll.. 

I stället för det yttre värdesätter flickorna inre egenskaper och de som 
framhålls är att vara snäll, gärna rolig och att kunna behålla förtroenden. 
Att ha gemensamma intressen är en fordel men inget krav.482 

Vid samtal med pojkarna kring samma tema så framkommer att det enbart 
är den ene Jokern(sv/a) som, vad avser flickor, hävdar utseendets betydelse 
"..dom (flickor) ska i alla fall se bra ut" medan övriga pojkar framhåller 
liknande värderingar som Sporttjejerna och Akademikerflickan uttalar, 
nämligen att: "vara juste", "snäll", "tåla skämt", "hellre ful och snäll än 
snygg och dum " är viktigare än att se bra ut. Två pojkar (Machokille-sv/m, 
Rättskaffens-sv/a) anser utifrån denna Rättskaffensdiskurs att det är i sin 
ordning att flickor busar, är fräck och använder fula ord eftersom pojkar 
gör det. 

Flickorna bedömer pojkarna utifrån samma diskurs där "vara snälF fram
hålls av alla men också egenskaper som; "vara lugn", "bra kompis", "vara 
vän och hjälpsam" samt "inte slåss och vara tuff. Akademikerflick-
an(inv/m) tycker dessutom att pojkar skall vara "artiga och ha bra själv
förtroende " dvs egenskaper som kan bidra till att stärka deras sociala posi
tion. 
Ett par Barbieflickor(sv/m,a) lägger vikt vid pojkars utseende och klädstil 
och ger som avskräckande exempel pojkar som klär sig i "typ fladder byx-
er "hängslen eller gammeljoggingbyxer så hära typ ". Egentligen är det 
bara två pojkar i klassen, en Machokille(sv/m) och Ken-pojken(sv/a) som 
bedöms ha "jättesnygga kläder". 

Bland invandrarflickorna finns två som vill framhäva sin feminitet utifrån 
egna familjens kultur.483 Den ena flickan (Barbie) bär dagligen ett stort an
tal etniska guldsmycken på fingrar och armar, i kombination med det inter
nationella ungdomssportmodet. Hon förevisar gärna ringarna och armban

482 Jämför Berggren (2001). Flickorna i Söderskolans åk 6 resonerar i flera avseenden som 
Berggrens 13-14 åringar och inte heller olikt Heys (1997) engelska arbetarflickor. Se kap. 2. 
483 Intervjuer och spontana samtal med flickorna. 
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den som hon fatt av äldre släktingar och berättar, att i föräldrarnas hemland 
(Mellanöstern) bär flickor sådana smycken och att hon tycker om att ha 
dem på sig. 
Akademikerflickan, som är muslim, markerar ännu inte sin religiösa tillhö
righet men förklarar att hon överväger att bära schal när hon kommer upp 
på högstadiet. 

U: ska du bära schal då du blir äldre? 

F: ja, jag tror att jag ska ha de/ / jag få ha som jag vill (för föräldrarna)... efter 
min religion ska jag ha det., å jag ska ha de. 

Dessa båda flickor betonar således värden och uttryck i den egna kulturen 
som de önskar införliva i sin feminitet. Den ena flickan(Barbie) är dock 
benägen att förena släktens hemkultur med den svenska och den identitet 
hon konstruerar tycks bygga på en flerkulturell identifikation om man ser 
till hennes intressen, som omspänner samma aktiviteter som kamraternas 
samt hennes mångkulturella vänkrets som inkluderar även svenska flick
or.484 

Den muslimska Akademikerflickan tycks däremot prioritera sin hemkultur 
vilket bl a framgår av att hon gärna söker sig till andra muslimska flickor 
under rasterna liksom på fritiden och att hon avser att följa den religiösa 
traditionen. 

Inom flickgruppen finns några olika väninnegrupperingar som medför att 
ett par flickor (den Moderliga-sv/m och Akademikerflickan-inv/m) blir 
över. Dessa båda är av den anledningen tillsammans utan att direkt vara 
"bästisar" eller så finns de med av och till bland övriga flickor. Ena fasta 
väninnegruppen utgörs av svenska flickor (två Barbies, en Sporttjej) och 
här ingår ibland två invandrarflickor (Barbie-a, Sporttjej-a). Flickorna fin
ner gemenskap utifrån varandras diskurser bl a delar några intresset för ba
lett och teater. Den andra bästis-gruppen omfattar två svenska, tillbaka
dragna och tysta Sporttjejer(a,m) som uppträder som parhästar i alla 
sammanhang. 
Flickgruppen är således uppdelad, till en del utifrån etnisk tillhörighet, men 
utan motsättningar - istället förekommer som regel vänliga kontakter mel
lan alla. Även i denna klass styrs kamratkontakterna av boendet. De som är 
grannar, vilket bl a gäller invandrarflickorna, umgås inte bara på fritiden 
utan också i skolan. 

Analys av flickor - pojkar situationer 

I Söderskolans lägre årsklasserna har könsordningen framträtt bl a då poj
kar tagit för sig av utrymmen och resurser på flickornas bekostnad något 

484 Räthzel et al (2000), Ålund (1997), Ehn (1996). 
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som inte framkommer i denna klass eftersom utemiljön begränsar samtligas 
aktiviteter. Däremot finns många yttringar för heterosexuella spänningar 
mellan ungdomarna och i dessa kan pojkar var tämligen dominerande på ett 
aktivt gå-påigt och provocerande sätt men även flickor kan vara initivtaga-
re. 

Situation 9 

En grupp flickor och en Machokille(inv) befinner sig i klassrummet i väntan på 
lektion. En Machokille(sv/m) är på väg in i klassrummet, Barbieflickan(sv/m) ser 
det, rusar upp och slår igen dörren med en smäll, hon låser och svär djävla 
bög..förbannade skit .."osv) under tiden. Bråk uppstår utanför bland pojkar som vill 
in. En Sporttjej(inv/a) öppnar dörren och säger till pojkarna utanför att de skall vara 
tysta. En Machokille(inv/a) säger: "Ta det lugnt., hon (Barbien) är sur". Han går 
till sitt klassfack och svär högt då han inte far upp låset. 

I denna situation byter flickan position till Feminist och gör aktivt motstånd 
mot en Machokille(sv/m) som strax innan kränkt henne med sexuella till
målen.485 Flickan drar sig inte i detta läge för att använda samma typ av 
sexuella okvädningsord som pojken och markerar därigenom att hon inte 
tänker låta sig domineras av honom.486 

Situation 10 

Det är lunchrast och ett antal elever befinner sig i klassrummet. En Barbie-
flicka(sv/a) knuffar och slår på en Joker(sv/a) samtidigt som hon 1er. Pojken vänder 
sig mot väggen, monterar en penna innanför gylfen (så att det skall likna en erige-
rad penis), skjuter fram höfterna och springer runt så att flickorna skall se på honom 
samtidigt som han gör skjutrörelser med pekfingrarna från höfterna. Han säger:"så 
här gör Pelle i 7:arì\ Den Moderliga flickan(sv/m) säger till observatören: "så där 
ä ' han alltid", Akademikerflickan(inv/m) gör en föraktfull min med munnen och 
vänder sig mot några flickor. De ser generade ut (möjligen för att observatören 
finns i närheten). 

En muslimsk flicka från parallellklassen kommer in och sätter sig bredvid Barbie-
flickan(sv/a). Den muslimska flickan bär svart schal och långkjol, hon tuggar 
tuggummi och blåser bubblor över hela munnen, skrattar och stoj ar med de övriga. 
Jokern (sv/a) tar tag i hennes schal ovanpå hjässan och drar den bakåt. Flickan hål
ler fast och pojken gör inget fler försök. 

Han ser på observatören och springer ut. En Machokille(sv/m) upprepar "pennan i 
byxan"- scenen och säger: "så här gjorde J!" 

Denna situation visar mer påtagligt en heterosexuellt laddad episod där 
flickorna testas i pojkarnas identitetsarbete. Sannolikt försöker pojkarna på 

485 Kommentar utan närmare förklaring av flickan efter händelsen. Pojken hade bla kallat henne 
"hora". 
486 Att flickor går till direkt angrepp i dylika situationer har även Skeggs (1991) respektive 
Lundgren (1999) funnit. Lundgren diskuterar bl a hur denna form av trakasserier kan vara ex
empel på hur könen markerar sin särart och hur eleverna visar inför sig själva och inför andra i 
vilken kategori de hör hemma. Även Öhrn (1998). 
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detta sätt att utifrån Machoposition utforska sin ännu osäkra manlighet där 
kroppsorganet får utgöra en maktsymbol för maskuliniteten.487 I detta fall 
nonchaleras de provokativa pojkarna med tystnad och miner. Davies488 me
nar att ett subjekt har lättare för att göra motstånd om hon eller han kan ur
skilja den diskurs som är för handen vilket kan sägas komma till uttryck 
här. Flickorna visar med sina avvärjande beteenden att de är införstådda 
med den sexism som pojkarna demonstrerar men de gör likafullt inget de
monstrativt motstånd. 489 

Situationer som speglar ett mer ömsesidigt intresse mellan könen före
kommer också dagligen. 

Situation 11 

Rast inomhus. Ett antal pojkar och flickor (från båda åk 6-klasserna) springer mot 
det s.k "vilrummet" och säger på observatörens undran, att de skall ha disco därin
ne. De knuffas, skrattar och tränger sig in genom dörren, nästan alla på en gång. 
Inne i rummet har någon släckt lyset så när som på en bordslampa. Bland eleverna 
finns Machokillar(sv/a,m), Rättskaffenspojkar(sv/a,a), Jokrarna(sv/a,a) och Ken-
pojken(sv/a) samt Sporttjejer(inv/a,a) och Barbieflickor (sv/m,a). De stänger in sig 
och låser dörren inifrån. Efter ett tag kommer en kvinnlig lärare som skall ha 
gruppundervisning, hon låser upp och skickar ut halva gruppen med ilsken röst. 

De elever som deltar i denna "discoträff ' är de som oftast demonstrerar sitt 
intresse för motsatta könet. Kontakterna mellan pojkar och flickor yttrar sig 
i knuffar, fnitter, koketteri, fasthållande men också stillsammare pratstun
der. 
Akademikerflickan, några Sporttjejer och den Moderliga flickan tar avstånd 
från de mer flirtiga kontaktformerna som ingår i bl a Barbiediskursen490 och 
säger sig föredra kontakter med pojkar på ett mer neutralt kamratligt sätt. 
Dessa flickor ses sällan interagera med pojkarna.491 

Trakasserier med rasistiska inslag är inte vanliga inom klassen eller på 
skolgården enligt elevernas egna uppgifter.492 Inga tecken på främlingsfi
entlighet har heller iakttagits i samband med datainsamlingen. Den incident 
som redovisas ovan i situation 9 torde mer ha med pojkens heterosexuella 
intresse att göra än rasism. Invandrarflickorna menar att sexuella trakasse-

487 Dixon (1997), Connell (1996) s 87 f. 
488 Davies (1993). 
489 Renold (2000) liksom Kenway & Fitzclarence (1997) ser dock en fara i att flickor inte aktivt 
protesterar eftersom pojkar och även flickor annars invaggas i föreställningar om att fenomenet 
är normalt och därmed kan accepteras. 
490 Renold (1999) använder beteckningen hyper feminin för att beskriva flickor som demonstre
rar heterosexuella intressen på detta och liknande sätt och även följer diskurser som omfattar 
utseende -och modeideal. 
491 Renold (2000a) På motsvarande sätt fann Renold att flickor som inte anslöt sig till den hete
rosexuella diskursen på ett aktivt sätt blev nästan helt utestängda från könsblandade kontakter. 
492 Trakasserier över huvud taget har varit föremål för omfattande samtal och diskussioner på 
skolan och i klassen och såväl elever som lärare anser att situationen förbättrats. Sexuella 
okvädningsord och aggressivt språkbruk förekommer dock enligt eleverna. 
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ner förekommer men dessa är inte speciellt riktade mot dem utan inbegri
per alla elever.493 Akademikerflickan(inv/m) uppger att hon blev retad för 
sitt mörka utseende på den skola hon tidigare gick men inte på Södersko
lan. Hon förklarar: " men jag bryr mig inte nu, för den som tänker reta mig 
ska jag säga emot eller så går jag och säger till en lärare, .går det inte så 
får man se vad man skall göra... för man ska våga å säga emot 

Liksom i de övriga klasserna finns bland dessa elever flickor och pojkar 
som framhåller likheten mellan kön. Uttalanden som : "om man tycker 
nån 'ting är intressant då kan man bli duktig på de det spelar ingen roll 
om man är kille eller tjej "(Rättskaffens pojke sv/m) Sådana uppfattningar 
är vanliga bland Akademikerelever, Rättskaffenspojkar och enstaka Barbi
es. 

Sammanfattning: flickors och pojkars interaktioner under lärarfri skoltid 

I allmänhet umgås pojkar och flickor i skilda grupper trots tämligen lika val 
av rastaktiviteter men kontakterna över könsgränserna är också många. 
Kännetecknande för dessa könsblandade interaktioner är det heterosexuella 
intresset som demonstreras tydligast av Barbieflickor, Jokrar, Ken och 
nästan alla Machokillar. Flickorna konstruerar sina kön utifrån olika dis
kurser där Barbieflickorna är influerade av de utseendetrender som är aktu
ella inom tonårskulturen liksom att göra sig attraktiva för pojkar. Övriga 
flickor framhåller framför allt personlighetens betydelse och att ha roligt 
tillsammans inom och över könsgränser. Även Akademiker- och Rättskaf
fenspojkar resonerar och agerar utifrån denna Rättskaffensdiskurs i sin re
lation till flickor. Ett par invandrarflickor ger i olika grad uttyck för fler-
kulturell identifikation vilket märks i deras värderingar och sätt att 
konstruera sin feminitet. 
Machokillar(sv/a,m) och Jokrar(sv/a,a) provocerar flickorna utifrån hetero
sexuella intressen med olika utspel där sexuella trakasserier ingår. Detta 
bemöts med aktivt motstånd av ett par Barbieflickor(sv/a,m) medan övriga 
flickor förhåller sig avvisande eller negligerar pojkarna. Pojkarnas inbördes 
relationer kännetecknas av viss rangordning där Machokillar har status på 
grund av idrottsliga prestationer, framgång hos flickor eller genom fysiska 
och verbala maktdemonstrationer. Pojkarnas intressen cirkulerar kring bl a 
sport, datorer, musik och för några disco. 

Inom flickgruppen förekommer väninnerelationer som är såväl etniskt 
blandad som av kulturellt ensartad sammansättning. Några stabila svenska 

493 Rähtzel et al.(2000) påpekar att bakom denna typ av inställning kan ligga ett förnekande av 
fakta eftersom invandrarelever inte vill uppfattas som avvikande och utsatta i relation till majo
ritetskulturen. 
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respektive etniskt heterogena väninnegrupper finns men dessa flickor um
gås också med klassens övriga flickor. 
Kamratpreferenserna styrs i stor utsträckning av om man bor grannar, gått i 
samma skola tidigare och om föräldrarna känner varandra. Flickornas fri
tidsaktiviteter och intressen gäller sport, både i lag och individuellt samt 
balett, sång, musik, teaterverksamhet liksom gemensamt umgänge bl a på 
disco. 

Jämförande analys av positioneringar och könskonstruktioner 
i lärarledda och lärarfria skolsituationer 

Även i denna skolklass kan en könsordning konstateras som präglas av 
"category maintenance" processens yttringar. Isärhållningen framträder 
framför allt under lektioner. Lärarna har försökt minska uppdelningen ge
nom att placera könshomogena pargrupper utspridda i klassrummet men 
likafullt arbetar könen var för sig. Ett par Barbieflickor(sv/a,m) sitter som 
en ensam ö bland pojkarna och dessa flickor interagerar ibland med dem. 
Det torde vara en följd av placeringen men sannolikt bidrar också flickor
nas könspositioneringar till kontakterna som framför allt sker med de 
flickintresserade Macho-, Ken- och Jokerpojkarna. 
Många pojkar i denna klass är uppmärksamhetskrävande på skilda sätt. Bl a 
kritiserar de offentligt flickors göranden eller yttranden vilket medför att de 
angripna flickorna (bl a en Moderlig-sv/m och två Sporttjej er-sv/m,a ) drar 
sig ännu mer tillbaka och tystnar. De är räddda för pojkarna och upplever 
en klar makthierarki. Andra flickor (Akademiker-inv/m, Barbies-sv/a,m, 
Sporttjej-sv/a) låter sig inte provoceras lika lätt, utan ger svar på tal eller 
ignorerar angriparna. Dessa flickor uppskattas av den anledningen mer av 
pojkarna i fråga. Könssegregeringen är ändå så pass stark att inget utvecklat 
samarbete kommer till stånd fastän lärarna uppmuntrar till detta. Det fram
kommer även under mer informellt ledda arbetspass då eleverna tillåts pla
cera sig fritt i klassrummet. Däremot utgör en träslöjdslektion i halvklass 
ett avvikande exempel på hur flickor och pojkar fungerar under samför
stånd. Förklaringen verkar vara att läraren ifråga iscensätter en klart elev-
centrerad diskurs i ett ämne som förmår engagera och entusiasmera samtli
ga elever. 
Under raster är uppdelningen mindre påtaglig även om flickor och pojkar 
rör sig i skilda grupperingar på skolgården och inomhus. Många kontakter 
förekommer ändå mellan de heterosexuellt intresserade ungdomarna dvs 
mellan Barbies(sv/m,a,inv/a), Sporttjej (sv/a) och Machokillar(sv/m,a, 
inv/a), Ken(sv/a) och Jokrar( sv/a,a) i kombination med parallellklassens 
elever. Ungdomar som inte tar del av detta förromantiska spel, dvs de flesta 
andra i klassen, väljer enkönade grupper trots att de gärna skulle vilja ha 
kamrater av motsatt kön men på en mer neutral och vänskaplig grund. 
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Bristen på rastaktiviteter som kan förena flickor och pojkar torde också bi
dra till isärhållningen. 

Den maktutövning som förekommer under lektioner förstärks under raster 
och tar bl a formen av sexuella trakasserier av flickor. Även i denna klass 
är det framför allt de pojkintresserade Barbieflickorna som attackeras. I så
dana lägen ompositionerar sig några till Feminister och ger svar på tal med 
samma vokabulär. Dessa flickor ser, till skillnad från några åk 5-Barbies, 
inte ordväxlingen som en utmanande jargong, utan tar illa vid sig och kän
ner sig förnedrade av pojkarna (Macho-killar och Jokrar). Att flickorna 
ändå umgås på vänskaplig basis med pojkarna kan möjligen förstås som att 
de ser angreppen mer som uttryck för heterosexuellt intresse än för förakt. 
Könsdualismen framträder vidare i ungdomarnas intressen och yrkesfun
deringar. Deras yrkesdrömmar avslöjar bl a att de i stort väljer i enlighet 
med det mönster som är vanligt på den könsuppdelade arbetsmarknaden 
även om flickor också ger exempel på mer icke-traditionella funderingar. 
Liknande tendenser kan utläsas i deras val av fritidsaktiviteter. 

När det gäller relationer inom flickgruppen så framträder liknande mönster 
som i åk 5, nämligen att en grupp medelklassflickor (Barbies och Sporttje
jer) som är självsäkra och har lätt för att verbalisera har en stark ställning 
under såväl lektioner som raster. Barbieflickorna tycks också ha befäst sin 
status bland flickkamraterna via heterosexuellt färgade konfrontationer med 
pojkar.494 Någon egentlig distans mellan flickorna finns likväl inte mer än 
att den Moderliga flickan har svårt att finna en plats i de övrigas diskursiva 
praktik. Även i denna klass verkar det således som om flickorna tar avstånd 
från omsorgsbeteenden som positionerar dem som barn i relation till en 
jämnårig kamrat. Om jag ser till pojkgruppen så dominerar Machokillarna 
på ett självhävdande sätt, accentuerat av skilda verbala och fysiska demon
strationer. Direkta angrepp på kamrater är ovanliga men den överordnade 
positionen framkommer av övriga pojkars inställsamma attityd till dem. 
Några tysta medelklasspojkar (Akademiker, Rättskaffens) har helt skilda 
intressen än topp-killarna men är ändå respekterade på grund av sin dator
kunnighet. 

Positionsbyten förekommer dagligen i klassen. Under lektioner intar alla 
elever Akademiker positioner även om vissa flickor och pojkar495 har olika 
svårt för att hålla sig inom ramen för den diskursen under längre tid. Ivar 
utnyttjar frekvent Machodiskursen som brygga till Akademikerdiskursen 
och lyckas på grund av detta inordna framför allt de mindre motiverade 

494 Jämför Renold (1999). 
495 Två Sporttjejer-sv/a,a, inv/a,a, en Barbie-inv/a och en Moderlig-sv/a samt tre Machokillar-
sv/a,m,inv/a två Jokrar-sv/a,a och en Kenpojke-sv/a. 
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pojkarna i sin egen diskurs (vilket dock ökar det sociala avståndet till övri
ga elever). Överlag är pojkarna mest benägna att byta positioner under 
Ivars ledning och det framkommer att de dä skiftar mellan de flesta köns
diskurser. Machokillar kan tex byta till elevtypen Rättskaffenspojke lika 
väl som en Rättskaffenspojke ses byta till Jokerposition och att Kenpojken 
testar beteenden i Machodiskursen. Eftersom Ivar själv agerar i enlighet 
med flera av dessa diskurser kommer han att förstärka och bekräfta pojkar
nas handlingar. Genom sin kamratliga och skämtsamma jargong tycks han 
skapa en atmosfär som utlöser pojkarnas benägenhet att visa upp sina mul
tipla subjektiviteter. 
Ivars diskursiva praktik appellerar inte lika starkt till flickorna, inte ens till 
Sporttjejerna som delar hans diskurs. Sannolikt har det med hans fokuse-
ring på de uppmärksamhetskrävande pojkarna att göra och att flickorna, 
liksom de självständiga Akademiker pojkarna, bedöms kunna klara sig 
själva. 
Det framkommer dock att tre invandrarflickor och tre svenska flickor inte 
av egen kraft förmår mobilisera ett stabilt intresse för Akademikerpraktiken 
utan de är tidvis tämligen passiva. Ingas inslag med strukturerade uppgifter 
tycks dock ge dem handlingsutrymme att vara mer aktiva. För invandrar
flickornas del tycks "svenska 2" lektionen vara en förlösande situation för 
att pröva såväl Joker- som Machodiskurser. Att flickor som samundervisas 
några timmar i veckan på ett mycket frimodigt sätt spelar ut ett annat re
gister av sätt att vara kan eventuellt förklaras av att de känner trygghet och 
gemenskap i sitt "invandrarskap", när de delar erfarenheter av att befinna 
sig i minoritetställning. Eftersom inga hotfulla pojkar finns med i gruppen 
vågar de måhända också visa upp sina multipla subjektiviteter. 
Sammantaget finns alltså ett dualistiskt och hierarkiskt mönster som i viss 
mån mildras under inflytande av lärares diskurser. Mönstret splittras ibland 
av positionsbyten som påverkar hierarkin och distansen mellan kön. Likaså 
perforeras dualismen på grund av flickornas gränsöverskridande intressen 
och fritidsaktiviteter. 
I klassen finns något fler elever från arbetar- än medelklasshem och en tyd
lig koppling kan urskiljas mellan arbetarpojkars preferens för Macho- och 
Jokerpositioner samt medelklasselevers positionering som Akademiker. 
Sambandet ligger i linje med mönster som uppträtt även i de andra studera
de klasserna. Detta gäller även invandrareleverna som i likhet med motsva
rande grupp i åk 5 positionerat sig på de mest frekventa elevtyperna dvs 
Sporttjej, Barbie och Machokille. Eleverna i denna klass skapar således 
sina kön över inte bara etniska utan även sociala gränser.496 

496 Rähtzel et al (2000) Ålund (1997). Jämför Berggren (2001) som fann att tonåriga arbetar-
flickor avgränsade sig mot medelklassflickorna, vilket inte är fallet i denna klass. 
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Kapitel 9. Är det någon könsordning i skolan? 

Vid inledningen till denna studie hade jag föreställningar om att köns
mönstren i skolan var under förändring. Grunden till dessa antaganden var 
dels allmän skoldebatt i media och i min yrkespraktik men framför allt nor
diska forskningsresultat som redan i början av 90- talet visade att flickor på 
främst skolans högre stadier framträdde som individuellt starka och aktiva 
med krav på jämställda relationer mellan könen.497 Det föreföll mig därför 
intressant att granska de faktiska förhållandena och utröna hur könsrelatio
nerna såg ut i de lägre skolåldrarna, - om någon förändring skett även på 
den åldersnivån mot bakgrund av misstanken att yngre barn är mer påverk
bara och därmed mer känsliga för förändringar i omgivningen. Jag såg ock
så det poststrukturalistiska analysförfarandet som ett förfinat instrument att 
frilägga de könsrelationer som är under utveckling. De forskningsfrågor jag 
formulerade riktades därför mot studium av aktuella könsdiskurser, hur 
flickor och pojkar alltifrån 6 till 12 år konstruerar sina kön och hur de posi
tionerar sig i olika socialt interaktiva sammanhang. 
I detta avslutande kapitel avser jag att sammanfatta och reflektera över de 
könsmönster och könsordningar som framkommit i skolklasserna. Studien 
har en feministisk poststrukturalistisk ansats där dekonstruktionsarbetet ge
nomförts i syfte att bland annat visa upp elevernas föränderliga sätt att 
framställa sina subjektiviteter. Även om den därmed vänder sig mot gene
rella beskrivningar som maskerar sådana variationer, så vill jag ändå lyfta 
fram några centrala resultat som ofta återkommit och synliggjorts i analy
serna. 

Könsordning vid Väster- och Söderskolan 

Könsdiskurser 

Min förståelse av hur subjektiviteter konstrueras liksom de analyser och 
tolkningar av observationer och intervjuer som gjorts har vägletts av Bron-
wyn Davies subjektivitetsteori. Hon har visat att kön upplevs som en bety
delsefull del i den sociala identiteten och att i synnerhet barn i tidiga skolår 
är mycket angelägna att demonstrera sin könstillhörighet och även bevaka 
könsgränser. I denna gränsbevakning ingår att konstruera den egna subjek
tiviteten i enlighet med de könsdiskurser som finns tillgängliga och som 
föreskriver hur feminitet respektive maskulinitet bör gestalta sig. Hon talar 
om ett dualistiskt förhållande mellan könen där dessa enbart kan förstås i 
relation till varandra och där de även står i motsats till varandra. 

497 Frimodt- Möller & Ingerslev (1996), Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1994) samt Öhrn (1990), 
(1997), (2000a). 
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Vid analys av mitt eget material framkommer denna polarisering mellan 
feminitet och maskulinitet och skilda könsdiskurser har kunnat identifieras. 
De utgörs av fem feminina och sex maskulina diskurser, också benämnda 
elevtyper enligt följande: Sporttjej, Barbie, Feminist, Akademikerflicka, 
Moderlig flicka samt Machokille, Rättskaffenspojke, Akademikerpojke, 
Joker, Mjukis- och Ken-pojke. Dessa diskurser är visserligen polariserade 
men några ligger också nära varandra, som Akademikerflicka och Akade
mikerpojke och likaså Feminist och Rättskaffenspojke. Elevtyperna är ab
strakta diskursiva konstruktioner utvecklade från observerade positioner 
som eleverna intagit mer eller mindre repetitivt. De uppträder i samtliga 
klasser oberoende av skola och förefaller således vara mer generellt vanliga 
feminina och maskulina positioneringar. Positioneringarna varierar emel
lertid i frekvens i de enskilda klasserna och i det avseendet verkar regimer
nas intresseprofil, tongivande lärares och/eller elevers påverkan ha betydel
se. 
Bland såväl småflickorna (åk 0, 1,2) som bland de äldre flickorna (åk 5, 6) 
vid båda skolorna är Sporttjejs- och Barbiepositioneringar mest vanliga. Ett 
undantag utgör dock Västerskolans åk 5 där Barbien saknas. För pojkarnas 
del är Macho- och Rättskaffenspojke de mest frekventa elevtyperna på 
samtliga åldersstadier, där den senare framför allt dominerar i Västersko
lans åk 5. Akademiker är också en vanlig positionering bland småpojkarna 
i Söderskolans Humlanklass (åk 0-2). 
Några könsdiskurser, speciellt Barbie och Ken, är klart influerade av kom
mersiella trender i samhället medan andra, som Machokille, i vissa avseen
den kännetecknas av motreaktioner mot skolans akademikerinnehåll och 
regelsystem. Elever från arbetarklass återfinns ofta på Macho- respektive 
Sporttjejspositioner medan medelklasselever dominerar inom elevtypen 
Akademiker. I övrigt intas positionerna oberoende av social klassbakgrund. 
Beträffande invandrareleverna så var jag under datainsamlingsperioden 
uppmärksam på eventuella uttryck för den subjektivitetsprocess då flickor 
och pojkar på ett berikande sätt blandar olika kulturer och utvecklar det 
Räthzel et al. benämner hybrida identiteter.498 Emellertid fann jag, att in
vandrarelevernas könskonstruktioner överlag styrdes av normaliserings
strävanden till den svenska kulturen vilket tog sig uttryck i att de flesta po-
sitionerade sig i de mest frekventa och synliga diskurserna det vill säga 
Sporttjej och Barbie respektive Machokille. Invandrarflickorna var i det 
avseendet mer benägna än pojkarna att repetitivt iscensätta de vanligaste 
diskurserna. 

498 Räthzel et al (2000). Ålund (1991) talar om en transkulturell livsstil och identitet. 
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Dualism och hierarki 

Analysen har visat att eleverna är involverade i "category maintenance"-
arbete där en dualistisk och hierarkisk struktur med en manlig överordning 
utvecklats mellan könen. Detta mönster framträder under såväl lektionstid 
som under raster och är mer påtagligt i de äldre årskurserna. Det yttrar sig 
främst i att flickor och pojkar särskiljer sig rent rumsligt men också att de 
ägnar sig åt skilda aktiviteter och har olika intressen. Makt utövas av pojkar 
då de tar för sig på ett självklart och uppmärksamhetskrävande sätt men 
också i form av trakasserier och fysiska angrepp. Det händer att flickor gör 
aktivt motstånd, även med samma grova sexistiska språk som pojkarna an
vänder, men i allmänhet svarar de med att negligera dem eller dra sig un
dan. 

Maktrelationer förekommer även inom pojkgruppen och är mest tydlig 
mellan Machokillar och Mjukispojkar där de förra anser att de senare är 
alltför "tjejiga". Sådana spänningar tycks förstärkas med stigande ålder och 
pekar på att ett starkare "category maintenance"-arbete då pågår för att in
ordna kamraterna i de mest frekventa diskurserna. Machokillarna hör också 
till de pojkar som är minst benägna att byta position och de repeterar sitt 
vana sätt att vara under såväl lektioner som raster. Antagligen är det svårt 
för dessa pojkar som profilerat sina maskuliniter på så pregnant och domi
nant sätt i offentliga sammanhang att byta till diskurser som inte lika säkert 
ger tillgång till en maktposition. 
Beträffande flickorna är maktrelationer dem emellan mindre synliga även 
om viss distans kan iakttas mellan flickor som företräder diskurser som 
tydligast skiljer sig åt vad gäller innebörder. Bland annat gäller det Femi
nist och Barbie gentemot Moderliga flickor i åk 5, 6. Ålder verkar här ha 
betydelse och det kan möjligen ha sin förklaring i att dessa äldre flickor 
upplever den Moderliga diskursen som besvärande i den process av frigö
relse från vuxenberoende som de håller på att bli indragna i. Yngre Moder
liga flickor (åk 0, 1,2) är mer accepterade bland flickkamraterna och har 
ofta en stark ställning i klasserna eftersom deras lärare ger dem stöd och 
uppmärksamhet när de fungerar som assistenter i skolarbetet. 
Social klass och etnicitet tycks inte inverka på flickors interaktionsmönster 
och vänskap utan gruppbildningar styrs mer av närhet i boende och gemen
sam skolhistoria. Detta gäller även pojkars kamratrelationer liksom att de
lade diskurser påverkar kamratvalet. 

Lärarnas diskurser och undervisningsstrategier samt gruppstorlek influerar 
könsordningen i samtliga klasser oavsett årskurs och effekter av deras dis-
kursiva praktik kan även utläsas under raster. Ett vanligt exempel under 
lektionstid är lärare som själva utnyttjar Machodiskursen för att nå samför
stånd med Machokillarna och genom denna strategi försöker locka över 
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dem till akademikerpraktiken. Men detta innebär också att lärarna ger så 
stor uppmärksamhet åt dessa pojkar att det sker till priset av att flickorna 
åsidosätts och får klara sig själva. Det får samma effekter på pojkar som är 
mindre benägna att repetera Machopositionen. Formellt ledda helklassitua-
tioner innebär i allmänhet att pojkarna tar och får utrymme på flickors be
kostnad. Halvklass eller smågruppsarbete med informell lärarledning med
för däremot större möjligheter för flickor att göra motstånd mot pojkars 
dominans, något som framför allt flickor i de yngsta årskurserna (0, 1, 2) 
utnyttjar. Det antyder att pojkhierarkin eller flickunderordningen inte är 
lika befäst i lägre skolåldrar. 

När det gäller lärarnas diskursiva agerande kan jag också konstatera att de 
aktivt medverkar i elevernas "category maintenance"-arbete. Åtskilliga si
tuationer har visat att lärare försöker mota in elever i den, som de anser, 
"rätta" könsdiskursen antingen via bekräftelser eller korrigeringar då eleven 
väljer "felaktiga" positioneringar. Ibland har detta skett på så bestämt sätt 
att det stått klart att det är heteronormativa könsnormer som överskridits 
och inte mer allmängiltiga ordningsregler. Sådana iakttagelser för tanken 
till Walkerdines dekonstruktion av den barncentrerade pedagogiken och 
utvecklingspsykologin.499 Den normaliserande framställningen av hur en 
flicka respektive pojke "är" innefattar också en bestämning av hur barn inte 
bör vara. Bakom sådana definitioner finns, menar hon, en styrning som har 
med makt att göra. Att lärarna i min studie också tycks vilja inordna ele
verna i "normala" sätt att bete sig kan ju vara en "indoktrinering" från lä
rarutbildningens undervisning i utvecklingspsykologi vars innehåll ofta inte 
beaktar könsmakt utan beskriver det tillsynes könsneutrala barnet, eller 
skillnader mellan kön. Ojämlika könsrelationer blir i dessa perspektiv inte 
belysta. 
Om jag nu riktar blicken mot de regimer som ingått i denna studie så kan 
jag konstatera, att vid den större Söderskolan är dualismen och hierarkin 
med manlig överordning mer utbredd än i den mindre Västerskolan. Vid en 
jämförelse så framstår skolorna som tämligen lika till sina institutionalise
rade karaktärer. Makt och inflytande är i stor utsträckning decentraliserade 
och kvinnliga och manliga lärare har likvärdiga uppgifter vad gäller ansvar 
och arbetsfördelning även om den historiskt förankrade kopplingen mellan 
kön och skolämne finns kvar. Likaså finns en majoritet av kvinnliga lärare 
vid båda skolorna. I nordisk skoldebatt har för övrigt hävdats att de utbred
da machobeteendena bland pojkar, som kan ses som en bidragande orsak 
till rådande könsordning, skulle kunna vara en reaktion mot dagens kvin

499 Walkerdine (1989), (1990). Bl a menar hon att det aktiva barnet som framskrivs i utveck-
lingsteorierna är en pojke. 

282 



nodominans i skolvärlden.500 Det är möjligt att det förhåller sig så, men å 
andra sidan framkommer i den här studien att Machopositioneringar är lika 
frekventa i alla klasser oavsett om det finns manliga lärare i klassen eller 
inte. Dessutom har det i de medverkande klasserna visat sig, att såväl 
kvinnliga som manliga lärare förmått dämpa sådana beteenden i klassrum
met då de lyckats positionera Machokillar i andra diskurser. 

Det som framstår som särskiljande för skolorna är den idrottsliga kultur 
som genomsyrar den större Söderskolan. Den har sin förankring i det om
givande samhället där elitidrottslag gjort kommunen känd men också ge
nom att skolledning och lärare, framför allt de manliga, uppmuntrat elever
nas intresse. Dessa förhållanden har sannolikt influerat en maskulinitet, 
som har sin förankring i en machokultur, fatt fäste i de olika klasserna.501 

Att skolan dessutom är förhållandevis stor och omfattar elever i alla åldrar 
från 6 till 16 år torde också bidra till att trycket att bevara bekanta köns
mönster är starkare än i en mindre skola, som Västerskolan med enbart 
"låg- och mellanstadium". Den bilden kan också ha förstärkts av att Söder
skolans invandrarelever inordnar sig i de mest frekventa diskurserna. 

Könsordning i förändring? 

Flytande subjektiviteter 

Ett centralt resultat i denna avhandling är synliggörandet av elevernas 
flytande subjektiviteter. Samtliga flickor och pojkar byter positioner och 
det sker huvudsakligen inom det egna könets diskurser. Yngre elever (åk 0, 
1, 2) och speciellt flickor är överlag mer rörliga och visar också större vil
lighet att överskrida könsgränser. 
Mest flexibla bland flickorna är Sporttjejer och Feminister. Det gäller fram
för allt Sporttjejer och Feminister i de lägsta årskurserna (åk 0, 1,2) och 
fenomenet är synligt under både lektionstid och raster. På den här nivån 
verkar det vara så att lärarnas praktiska pedagogik stimulerar dessa flickors 
frimodighet och villighet att uppträda på olika sätt. Det visar sig i att de 
ibland gör motstånd mot uppmärksamhetskrävande pojkar eller mot lärare 
som håller strikt på klassens ordningsregler. I de högre årskurserna (åk 5, 
6) med en mer teoretisk undervisning är motsvarande flicktyper mer åter
hållsamma under lektioner men det inträffar också att de intar 
könsöverskridande positioner då de befinner sig i mindre arbetsgrupper och 
under raster. 

500 T ex Gannerud (1999), Reisby (1998). Även Davies (1989) och Connell (1996) tar upp före-
teelsen mot bakgrund av förhållanden i australiska skolor. 
501 Jämför Fundberg (1999) som bl a påtalar den sexism och rasism som utvecklas bland pojkar 
som är aktiva inom lagsport som fotboll. 
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Om jag ser till flickornas sociala bakgrund så finns en tendens, att det ofta
re är flickor från arbetarklass i de yngsta klasserna (åk 0, 1,2) som byter 
positioner både inom och över könsgränser. I årskurserna 5 och 6 är det 
däremot medelklassflickor (Feminister och några Barbies) som är benägna 
att pröva olika positioner. 

Beträffande pojkarna så är det Mjukispojkar, som har en förhållandevis 
svag ställning i kamratgrupper, som är mest rörliga i sina positioneringar. 
De testar de flesta diskurser inklusive Macho- och Sporttjejsdiskurser till
sammans med flickor. Det händer däremot sällan tillsammans med andra 
pojkar. Kanske är det så att de mindre frekventa positionerna bland pojkar 
bäddar för exponering av flytande subjektiviteter. Det kan ju vara så att hie
rarkin inom pojkgrupperna leder till ett socialt tryck att inte avvika för 
mycket från de mest frekventa diskurserna för att bli accepterad. Andra 
"fall" av pojkar i mer eller mindre marginaliserade lägen stöder också den 
tanken. Hit hör Jokrar som för det mesta har framgång i sina ompositione-
ringar, troligen för att de maskerar sina diskursbyten med skämt och upp
tåg. När det gäller flickor som byter positioner tycks de göra det av mer 
positiva orsaker. Dessa flickor har nämligen i den diskursiva praktiken ut
vecklat ett aktivt och rättframt sätt vilket yttrar sig i en öppenhet gentemot 
alternativa sätt att vara. Det finns också inom flickgruppen ett accepterande 
av könsöverskridande positioneringar vilket torde påverka deras villighet 
att agera på ett flerfaldigt sätt. Denna inställning är inte lika vanlig bland 
pojkarna. 

Pojkars benägenhet att byta positioneringar sker oberoende av social 
klasstillhörighet men däremot verkar ålder och etnicitet spela in. Invandrar-
pojkar i åk 5 och 6 testar till skillnad från de yngre invandrarpojkarna och -
flickorna oftare nya positioner. Möjligen kan detta sättas i samband med att 
de är socialt mer rörliga än de jämgamla invandrarflickorna på fritiden och 
därför har prövat olika diskursiva praktiker.502 Men, det kan ju också för
hålla sig så, att de har svårare för att hitta samhörighet i en kamratgrupp 
och därför prövar skilda positioneringar för att bli delaktig i andra pojkars 
gemenskap. 
Kvinnliga och manliga lärare byter också positioner och det sker på snarlikt 
sätt som eleverna. Att kvinnor/flickor är mer benägna än män/pojkar till 
positionsbyten väcker funderingar om det finns en mer generell feminin 
könsdiskurs som innesluter betydelser av flexibilitet och om det dessutom 
kan vara så att nya feminina könsdiskurser är under utveckling som i sig 
inbegriper såväl traditionellt feminina som maskulina drag. Det förefaller i 

502 Hansson (2000) fann att invandrarpojkarna mer än flickorna var aktiva i olika idrottsföre
ningar och hade många kontakter och kamrater pga av detta. Liknande uppgifter framkom i 
några av mina egna intervjuer med äldre invandrarpojkar. 
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varje fall vara kvinnor, oavsett ålder, som går i bräschen för förändring av 
könsmönster på skolarenan. 

Kan könsordningen förändras och utmanas? 

Sammanfattningsvis har jag funnit en könsordning där dualism och hierarki 
repeteras så ofta att det nästan blir fasta strukturer som reglerar elevemas 
könskonstruktioner. Men - också att mönstret kan spricka upp. Det visar på 
omständigheter som indikerar att förändring är möjlig. Vid elevintervjuerna 
framkom dessutom ett betydelsefullt resultat nämligen, att en majoritet av 
eleverna bar på idéer om flickors och pojkars medfödda likhet, eller med 
andra ord, att alla oavsett biologiskt kön har lika förutsättningar att ut
veckla skilda färdigheter. Dessa tankar var framför allt vanliga hos Femi-
nister, Akademikerflickor, Sporttjejer, Rättskaffens-, Mjukis- och Akade
mikerpojkar, det vill säga flickor och pojkar som representerar de flesta 
frekventa diskurserna. Sådana uppfattningar är sannolikt inte unika för de 
elevgrupper jag studerat och skulle följaktligen kunna vara utgångspunkt i 
en didaktisk praktik där existerande könsmaktordningar ifrågasätts och 
provoceras. 

Man kan då fråga sig, om det är möjligt att förändra könsstrukturer på ett 
mer genomgripande sätt? Förmår politiska föreskrifter som läroplanens mål 
om jämställdhet att förändra maktrelationer inom skolan? 503 Här vill jag 
göra en koppling till Connell som menar att könsstrukturer på en mer gene
rell nivå kan ta sig andra former i regimer där de konstitueras institutionellt. 
504 Skolorna och dess klasser, som jag betraktar som olika regimer, kan så
ledes med var sin lokala historia och politik samt sina interna könsrelatio
ner inverka på hur kön skapas av alla inblandade i den gemensamma prak
tiken. 
Betraktat från det överordnade perspektivet har svenska staten efter andra 
världskriget använt sig av politisk makt för att motverka den ojämlika 
könsordningen i samhället. 
Det har skett med olika lagar och bestämmelser som reglerar arbetslivet 
och även skolan. Kraftfulla insatser har gjorts för att göra arbetsmarknaden 
mindre könssegregerad och ge kvinnor större möjlighet att kunna förvärvs
arbeta. Kända exempel är utbyggnaden av barnomsorgs-verksamheten, lik
som föräldraförsäkringen som ger båda föräldrarna möjlighet att dela vård

503 Det som åsyftas är de formuleringar som finns i läroplanen som gäller bl a "människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mel
lan kvinnor och män" samt att "skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet" 
(Lpo-94 s 5). Vidare: "skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster".(s. 6) 
504 Connell (1987). 
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nåden av egna barn. Politiska beslut som berört skolan har framför allt gällt 
inskrivandet av jämlikhet och jämställdhet i policy dokumenten men även 
införandet av teknik som ämne på 80-talet i förskolans arbetsplan och låg
stadiets kursplan (Lgr- 80) hade som syfte att stimulera flickor att välja 
icke traditionella studie- och yrkesvägar.505 För pojkarnas del sökte staten 
redan med Lgr -62 bryta könsvallen genom att göra hemkunskap obligato
riskt för alla elever på mellanstadiet liksom barnkunskap i åk 9.506 Trots 
sådana politiska insatser råder fortfarande ojämlikhet mellan könen. Vis
serligen har Sverige hög förvärvsfrekvens bland kvinnor men likafullt har 
vi en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader med många kvin
nor inom den offentliga sektorn och dessutom stora löneskillnader mellan 
könen till kvinnors nackdel.507 Att det ändå finns kvinnor och män som inte 
är medvetna om orättvisorna måste förstås mot bakgrund av att den existe
rande könsordningen genomsyrar allt mänskligt liv såväl strukturellt, sym
boliskt som individuellt och därför tas som självklar.508 

Beträffande de medverkande skolorna så har de politiska styrdokumenten 
om jämlikhet och jämställdhet inte lyckats förändra könspraktiken i någon 
högre grad vilket framkom i de enskilda klasserna där den traditionella 
könsordningen var den vanligaste. 
I Västerskolan kunde emellertid hoppingivande förskjutningar i könsmönst
ret iakttas vilket pekar på att lärares målmedvetna pedagogik förmår påver
ka interaktionerna. Sport och idrott var ett utbrett intresse även på denna 
skola och här hade lärarna i förskoleklassen bland annat utnyttjat idrott för 
att bryta könsvallen och även stimulera könsöverskridande positioneringar. 
I årskurs 5 nyttjade klassläraren idrottens filosofi om "fair play" och 
"teamwork" för att motverka könsdualismer och hierarkier. På ett medvetet 
sätt utvecklade hon tillsammans med sina elever en diskurs som grundade 
sig på läroplanens texter samt idéerna från idrottsvärlden. Den konsekventa 
iscensättningen av denna gemensamma diskurs lyckades mildra och tillfäl
ligtvis rubba den tidigare förhärskande ojämlika könsordningen. Det bidrog 
också till att förhållningssätt och handlingsmönster som står i samklang 
med läroplanens värdegrund utvecklades och blev vanligare bland eleverna. 
Ett uppseendeväckande förhållande var också att ingen flicka i den aktuella 
klassen positionerade sig som Barbie. Anledningen var att flickorna upp
levde könsdiskursen som hämmande eftersom den byggde på ett accepte
rande av pojkars överordning, vilket de vägrade att finna sig i. 
Vad gäller Söderskolan så influerade idrottskulturen visserligen till macho-
maskulina konstitueringar men samtidigt lyckades lärare, i årskurs 6, också 

505 Tallberg, Broman (2002), Staberg (1992). 
506 Berge (1992), Tallberg, Broman (2002). 
507http:// www.scb.se/press 2002/press 182. 
508 Harding (1986) refererad i Berge (1992). 
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vinna Machokillarnas förtroende genom att dela deras diskurs. Det i sin tur 
tycktes skapa förutsättningar för att på sikt ompositionera dessa pojkar i en 
jämställdhetsdiskurs. 

Att kunna förändra maktordningar hör enligt Davies samman med elever
nas egna ingripanden. Hon ser barnet som en aktör i en diskursiv och kultu
rell förändring men hon menar också att subjektets handlingar är diskursiva 
och begränsas av att det endast har de tillgängliga diskurserna att tillgå. 
Därför behöver barn eller elever vuxnas stöd för att se alternativa positione
ringar eller göra motstånd mot inte önskade sätt att vara eller för att skapa 
nya diskurser med kollektivets hjälp.509 

Som tidigare beskrivits har det visat sig att alla elever, framför allt i de 
lägsta skolåldrarna, flitigt byter positioner. Men det framkom också, att det 
är elever i mindre frekventa och därmed svagare positioner, som Mjukis
pojkar och ibland Jokrar, som prövar olika diskurser för att få en position 
bland kamrater. Dessa pojkar behöver därför uppmärksammas och ges stöd 
inte bara för att undvika att de far illa i kamratgrupper utan även för att de
ras multipla subjektiviteter bär på drag som är fria från maktutövande gent
emot flickor. Av den anledningen bör lärare lyfta fram pojkarnas positiva 
sidor och se dem som en tillgång i jämställdhetsarbetet. Det gäller även de 
flickor som visar villighet att bryta traditionella könsmönster. För flickor
nas del är det dessutom angeläget att de blir medvetna om de begränsningar 
som ligger i en positionering som Barbie. Diskursen är vanlig men också 
vansklig eftersom den lätt kan bidra till att flickor/kvinnor "skriver in sig" i 
underordnade positioner i könsrelationer där mannen är överordnad och 
utgör norm. I den här studien framkom att denna flicktyp oftare än andra 
utsattes för trakasserier av pojkar och även om flickorna själva påstår, att 
de inte tar särskilt illa vid sig så innebär denna form av angrepp, oavsett 
vem det riktar sig till, en kränkning av individens egenvärde och måste 
följaktligen bemötas med kraftfullt avståndstagande. 

Enligt ett statligt betänkande av Utbildningsutskottet så betonas att skolans 
jämställdhetsarbete skall vara en pedagogisk fråga. Detta, framhålls det, 
förutsätter grundläggande kunskaper om rådande könsmönster och skall 
framför allt medföra konsekvenser för det dagliga arbetet i skolan.510 Lä
rarna har följaktligen en mycket ansvarsfull roll att fylla och måste således 
på ett aktivt och medvetet sätt positionera elever i de jämlikhets- och jäm
ställdhetsdiskurser som läroplanen omfattar. 

Kön har varit det centrala temat i denna avhandling men kategorierna etni-
citet och social klass har också beaktats. Som tidigare nämnts visar invand

509 Davies (1990). 
510 Utbildningsutskottets betänkande (1994/95:UbU18) s 14 citerad i Tallberg Broman (2002). 
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rareleverna en tydlig benägenhet att vilja inordna sig i de vanligaste diskur
serna vilket jag med stöd av bland annat Rähtzels forskning tolkat som att 
de strävar efter en normalisering till det omgivande samhället. Emellertid 
talar läroplanen om det dubbelsidiga mötet i den mångkulturella skolan där 
"medvetenhet om det egna samt delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
är viktigt för att ge elever en trygg identitet" .5U Sådan möten var sparsamt 
förekommande under elevernas skoldag. Det gällde även under lektionstid 
där en vanlig inställning bland lärarna var "att alla skall behandlas lika". 
Jag misstänker att den uppfattningen till stor del kan förklara varför invand
rareleverna försvinner i mängden i helklassammanhang. Att elever under de 
tidiga grundskoleåren vill vara "som alla andra" och lika sina kamrater är 
inte så konstigt eftersom likheten skänker en form av trygghet och kanske 
också ger möjligheter att fa nya vänner. Men i den kollektiva klassrumssi
tuationen med lärare bör elever fa känna att integrationen sker från två håll, 
att de vuxna aktiverar läroplansdiskurser som lyfter fram "aktningen för 
varje människas egenvärde" samt "värden som ligger i den kulturella 
mångfalden" 512 och som kan bidra till att stärka elevers självkänsla och 
också lusten att få vara olik. Att fa vara olik på jämlika villkor. 
I fortsatt forskning skulle större uppmärksamhet kunna riktas mot betydel
sen av etnicitet och social klass för könsskapandet. Tendenser i föreliggan
de studie pekar bland annat på att invandrareleverna, speciellt flickorna, är 
mindre flexibla i sina positioneringar än de svenska kamraterna. Det kanske 
är ett försök från deras sida att skapa ordning i en osäker värld men det kan 
också ha sin förklaring i elevernas specifika etniska och/eller sociala bak
grund. Sådana förhållanden är värda ett närmare studium för att på sikt 
skapa möjligheter för elever att utveckla sina potentialer utan att begränsas 
av traditionella könsmönster. 

I avhandlingen har det blivit tydligt att lärarnas diskursiva praktik förmåd
de påverka elevemas könspositioneringar. Det är kunskap som bör beaktas 
inte minst inom lärarutbildningen. Blivande lärare som i sin utbildning 
skall bli förtrogna med läroplanstexternas värdegrundsavsnitt och omsätta 
dess intentioner i praktiskt handlande måste således vara medvetna om sin 
betydelsefulla roll som förebild och förmedlare av etiska värden. En ange
lägen fråga inom utbildningen bör därför vara: Vilka feminiteter, maskuli-
niteter eller mänskligheter vill vi befrämja mot bakgrund av läroplanens 
värdegrund? En sådan fråga aktualiserar sannolikt studenternas tankar om 
den egna könskonstruktionen och yrkesprofessionen men bör också leda till 
reflexion över aktuella könsstrukturer, inte bara i skolan utan också inom 

Lpo 94 s 5. 
512 Lpo 94. Citaten är hämtade ur avsnitten "Gundläggande värdena" samt "Förståelse och 
medmänsklighet" s 5. 
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skilda samhällssektorer, - dvs ett vitt frågekomplex som bör bli föremål för 
genomlysning och reflekterande. 
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Summary 

Background and aim 

School research from a gender perspective has been taking place in Sweden 
and the other Nordic countries for several decades. During the 1960s it was 
linked to the political aim of achieving equality that was laid down in the 
Swedish curriculum. As Sweden became an increasingly multicultural 
country research interest also focused on questions concerning ethnicity in 
school. However there are few studies that combine gender with ethnicity 
at the various age levels in the Swedish schoolsystem, and especially few at 
primary school level. 

A review of international (english speaking) and Nordic research in this 
subject area over recent decades shows that gender discourses with 
hegemonic masculinity and femininity nourish not only childrens' gender 
constructions but also change and shift the meanings of the gender 
categories which in some contexts seems to influence power relations be
tween the genders. Gender patterns seem to vary locally and girls and boys 
do not comprise homogeneous groups because they live under different cir
cumstances and have different experiences of society, school, family and 
relations with friends. Such patterns that emerge from the research make it 
important to focus on local variations between schools/school classes. 
Against this background, the interest of this study focuses on gender con
structions in ethnically Swedish homogeneous and ethnically heterogene
ous primary school classes. The study focuses on how girls and boys and 
teachers interact and how they construct their subjectivities in accordance 
with current gender discourses and how they take up this discourses in 
practice. Attention is given to gender orders and willingness to cross gen
der discourses and also to wether there are any differences between the two 
types of school. 

Theoretical frame of reference 

Epistemologically the research rests on feministic poststructuralism where 
Bronwyn Davies' theory of subjectivity provides the main frame work for 
understanding the subjectivity process and how it is constituted. The central 
message of the theory is that the individuals' experiences of the social 
world, her/himself and her own place in reality is dicoursively constructed. 
Gender discourses that constitute women and men include a dualistic and 
hierarchic order that produces the genders as opposites and with the man in 
the superior position. But many other discourses also cross and constitute 
the individual which means that the subjectivity will appear in different 
power relations and positions and will thus be variable, multifaceted and 
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unique for every individual. The multiple subjectivities will not always, 
however, be expressed as a result of gender dualisms and childrens' cate
gory maintenance work. 

The concepts dualism, hierarchy, category maintenance work, subjectivity, 
subject position and agency constitute the theoretical tools used to analyse 
the interactions and actions of girls and boys. The sociologist Robert W 
Conneir structural theory of gender order has been used as a complement 
as have works by sociologists Alexandra Ålund and Nora Räthzel & 
Andreas Hieronymus, in understanding how immigrant students meet the 
majority culture and construct their identities either in a mixed multicul
tural way or/and in a process of normalization to the dominant society. 

The design of the study and methods 

The study has been carried out at two schools, Västerskolan (ethnically 
homogeneous) and Söderskolan (ethnically heterogeneous) in different 
municipalities. Two age levels in each school were chosen as follows: 
Västerskolan - year 0 (age 6) and year 5 (age 11), in total 42 students; 
Söderskolan - year 0-2 (age 6-8), year 5 (age 11) and year 6 (age 12), in 
total 89 students of which 30% are immigrant students. Ethnographic 
methods were used with data collected only from the school area and 
mainly consisting of more or less participant observations in classrooms, 
interviews with students and teachers, headteachers, diary notes, students' 
written autobiographies, drawings, roleplay and on a limited scale video-
tapings. Data have been collected during teacher led lessons and during 
breaks in order to mark any differences in students' positioning under those 
two different conditions. The fieldwork took almost 2 years. Data analysis 
has been carried out in different steps and a variety of feminine and 
masculine "student types" have emerged from the material. These types are 
abstract, discursive constructions developed from positions the students 
took up more or less repeatedly. The students thus shift gender 
discourses/positions at different times and also cross the gender boundary. 

Results 

The results are presented in two parts where one part is a description of the 
gender discourses that have chrystallized (Chapter 6). Those discourses are 
seen as local variants of more general feminine and masculine discourses in 
the Western world that Connell has described. The other part (Chapters 
7-8) consists of an analysis of protocoll excerpts from lessons, breaks and 
interviews from every single school class. 
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Feminine gender discourses, frequency and power relations 

The discourses that emanated among girls/women were, according to 
frequency: Sporty girl, Barbie, Feminist, Academic girl and Motherly girl. 
Sporty girl and Barbie positions were common in all school classes and 
were often taken up by the immigrant girls. Maybe these girls took up the 
common discourses as an effect of normalizing to the majority culture. The 
Barbie discourse reflected the media picture of a woman with an ideal body 
and style of dress. This was accentuated in a year 0 class where the girls 
actually imitated TV shows. The feminist discourse was also frequent in 
every class, mainly among Swedish girls and in Västerskolans year 5, 
probably influenced by their teachers' discursive practice. The Academic 
type was repeatedly practised by middle-class girls of all ages. The Moth
erly type occured rarely in each class and was represented by caring girls 
mainly from working-class backgrounds. 

Neither dualism nor hierarchy were salient in either girl group but among 
the youngest there were a number of Sporty girls and Feminists from 
working-class families who acted fearlessly in various situations.The same 
manner of acting could be seen in year 5 and 6 among Feminists and 
Academics from middle-class backgrounds. The girls' interactions were 
characterized more by sharing their discourses than by segregation among 
the girl types. Feminists and Motherly girls in years 5 and 6 however kept a 
certain distance but without showing any aversion towards each other. 

Masculine gender discourses, frequency and power relations 

Among the boys the following student types appeared in numerical order: 
Macho boy, Honourable boy, Academic, Joker, Gentle boys and Ken boys. 
Macho boys represent hegemonic masculinity which might explain why 
this discourse is so common in every school class. A majority of working 
class boys take up this positioning and they demonstrate their resistance to 
the academic school by means of all kinds of attention-seeking behaviour. 
Their reactions may be a protest against the domination of women at 
school, as has been discussed in school debates, but this study produced no 
evidence to confirm such arguments. The Honourable boy is equal in num
ber in the separate classes and may be a result of equality discourses in the 
school curriculum, although an overt equality pedagogics was rare, except 
for one year 5 class where this discourse was practised. Like immigrant 
girls the immigrant boys at all year levels take up the most common gender 
discourses. This confirms the impression that taking such a stand is linked 
with normalization to the majority gender culture at the school. The Aca
demic boys, who appear in every class, come from middle-class families 
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while the Joker boys, who also are represented in about the same propor
tions, are mainly from working-class backgrounds. The position Gentle boy 
is not so common and different data show that the position is hard to 
maintain in classes with dominant Macho boys. 

Unlike the relations in the girls' groups there is a clear hierarchy and 
dualism among boys at all school year levels. Macho and certain Joker 
boys shaw dominance more than other boys, especially towards Gentle 
boys. They express their dominance through persecutions, sometimes with 
sexual hints, and resistance to cooperation in work or free activities. Subor
dinate boys can band together with the tough guys to be sure of safety and 
help when in danger. In one of the year 5 classes the Academic boys had a 
strong position because of their self-confident behaviour in public in com
bination with their good sporting capacities. Data and IT knowledge can 
also give boys a strong position. 

Power order between the genders 

A dicotomie pattern with an hierarchic order where boys have the superior 
position has been identified in all six classes. The gender dualisms show in 
diverse forms of differences or oppositions but it is also evident that 
children cross the dichotomy.The pupils themselves point to noticeable dif
ferences concerning looks, behaviour, activities and interests. In different 
actions they spontaneous group in a segregated way even if sometimes girls 
and boys join together in running and chaseing games and even if among 
the older children there are girls and boys who play sport teams together 
and some of them also interact because of romantic interests. Usually girls 
and boys occupy different areas of the schoolyard and pursue gender spe
cific activities. The boys take up more space (e.g for ball games and snow
board races) while young girls keep to the climbing frames or skipping 
ropes close to the school buildings and older girls talk and walk around. 

Rivalry can mainly be seen between Macho boys and Jokers against 
Feminists and Sporty girls whose interests during breaks often collide. One 
effect is antagonistic utterances that can be very stereotypical specially 
among younger children. Probably the category maintenance work is 
stronger at that age and the unstable identity has to be emphasised with 
words. Older students express more modulated judgements and can even 
regard the genders as equal, which is probably due to a growing ability to 
reflect and also to the fact that they know about equality. 

Power relations find expression in sexual persecutions, taunting words and 
also physical attacks such as pushing and pinching often by Macho boys 
and certain Jokers towards girls. Most girls ignore the boys or withdraw but 
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other girls, especially Barbies (years 5, 6), respond to the attacks in a com
mon way. It is possible that their actions are expressions of a desire to be in 
control of the situation but at the same time they do not seem to find the 
attacks at all discreditable. Instead they reason away the taunting words and 
state it is just a jargon with not such bad intentions. Maybe their concillia-
tory attitude is connected with their subjectif!cation process, that they want 
to be confirmed as heterosexual girls specially because it is the boys inter
ested in girls (Macho and Joker) who attack them. The explanation may 
also concern the boys in a reversed way. Power relations are not so openly 
demonstrated between the other girls and boys instead they are concerned 
with more or less strict segregation. 

Genderorders during teacher led lessons compared to break-times 

The discourses the teachers take up are the same as those of students but 
they practise their discourses at a professional level with connections to 
curriculum texts about values concerning ethics, equality, human kindness, 
rights and obligations as well as the academic content. In addition to the 
academic and the equality discourses women teachers more or less take up 
the motherly, the sporty and the Barbie discourses. Male teachers' 
discursive practice can sometimes be anchored in the macho discourse. The 
analysis has focused on: if and in what way teachers' discourses may influ
ence the students' individual positioning during lessons and free time at 
school and if there are any differences between the six schools classes. 

Concerning the girls it is evident that among the 6-year-olds at both 
schools it is mainly the Sporty girls and Feminists, from working-class 
families, who show agency in the public classroom. It is conjectured that 
the academic discourse practised, with a lot of creative activities, gives 
these girls the possibility to be agentic, something that is more difficult for 
them during more theoretical lessons and in mixed age-groups. In such 
groups the younger girls moderate their behaviour to the advantage of older 
classmates. 

Teachers in the mixed age heterogeneous classes often position older girls 
in powerful positions such as assistant teachers for the yonger ones.Teacher 
who themselves practise the motherly discourse and encourage and also 
acknowledge girls who act as helpers, seem to contribute to the girls' 
willingness to take on this discourse even during breaks when they can be 
seen to take care of younger "sisters". Girls who have more academic 
teachers do not position themselves as Motherly girl's to the same extent. 

Girls mostly take up the academic discourse and follow rules in a silent and 
unobtrusive way. This behaviour is often rewarded by the teachers while 
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girls who exhibit macho behaviour are severely punished, even more se
verely than boys behaving in the same way. The teacher thus demonstrates 
that the girls have not behaved in acordance with their gender category. It is 
often the youngest girls who are corrected ine this way and, as they are 
probably more sensitive to teacher influence than older girls, the treatment 
may affect their subjectivity process in a conventional direction, meaning 
they adapt to the appropriate gender system. 

There are quiet, even passive girls in all classes independent of age. Some 
teachers' strategies show that it is possible to change such positionings by 
supporting the girls' agency in group work and in public, with the help of 
other students. 

Among boys there is an established hierarchy visible, irrespective of wether 
they are in lessons with teachers or not. The behaviour of Macho boys and 
some Jokers makes teachers intervene to create more equal relations during 
lessons. Various strategies are used but one effective method is to guide 
boys by building a bridge between macho and sporty discourses and 
academic practice. The teachers' own discourses do not seem to influence 
boys' positioning or power orders during breaks to any great extent. 

One exception is year 5 at Västerskolan. In this class the teachers' 
discursive practices built on sportmanship, fair play and teamwork in com
bination with the curriculum policy concerning equality and "jämställdhet". 
This discourse was worked out together with the students and they are loyal 
to the meanings and messages of their discourse. The teachers' way of 
taking up the discourse in a consistent and repetitive way in discursive 
practice managed to limit the signs of gender power both during lessons 
and during breaks. 

Between girls and boys there is an established gender order where Macho 
boys and some Jokers demonstrate their superior position in relation to the 
majority of the girls. This is done by taking space and attention primarily 
from the teachers. The outspoken girls in year 0-2 cannot always stand up 
to those boys but a few self-confident older girls in years 5-6 can with the 
support of some teachers sometimes manage to balance the influence of 
these boys. When teachers in their discursive practices act for equality 
between the genders more students show agency in public. However most 
girls prefer to work together and that is often a demonstration against une
qual working conditions. More peaceful boys also look for places where 
they can work inividually or in pairs. 

During breaks the gender dualism can be temporarily broken by younger 
children in games but when older children join segregation is reaserted. In 
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one primary class (year 0) (Västerskolan) there was more "mixed girls and 
boys" play than in the other school, probably because the teachers in 
Västerskolan initiated games and sometimes joined in. The more obvious 
dualism at Söderskolan may be due to the age gap in the classes, the bigger 
school, and the fact that more students took up discourses that profile femi
ninity and masculinity very strongly i.e Barbie versus Macho boy. The 
dominant sporting cultutre in the municipality and at the school may also 
have contributed to the common masculinity anchored in the macho cul
ture. 

Other factors that might have influenced the gender pattern wihtin both 
schools are the gender structure of the school organization (male hierarchy 
especially in one teaching team and also men in headteacher positions) and 
the traditional combination of gender and subject. For instance women 
teach language and textiles and men teach mathematics and wood- and 
metal-work. 

Shifting positions and discourses 

Age is an important factor in the readiness to shift between discourses and 
positions regardless of gender. It is mostly younger children who show 
flexibility in their positionings, probably because subjectivity at that aged is 
engaged in a process during which children test different ways of beeing 
and can therefore be ambivalent in their relation to gender discourses and 
gender categories. 

The context is also vital. During lessons girls are sensitive to teachers' 
discourses and position themselves accordingly. One example is the above 
mentioned willingness to accept the motherly position when the teacher 
shows her appreciation of that positioning. Even teachers change dis
courses influenced by the children. A couple of teachers took on the moth
erly discourse in interaction with 6-year-old naive Barbies. Maybe because 
they wanted to stimulate and confirm the girls female positioning or be
cause they realised the girls felt a need for care. 

At both Västerskolan's and Söderskolan's year 0-2 classes there were girls 
who temporarily positioned themselves as Macho or Joker, seemingly 
testing and stretching category boundaries in their category maintenance 
work. The desire is so strong that they challenge the teachers' authority and 
the rules in the class. Such girls are always repositioned and included in the 
teachers' academic discourse. Young girls often shift positions from sporty 
to academic to feminist and it seems as if such factors as a small group, in
formal leadership and few dominating boys, stimulate these shifts. The 
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phenomenon occurs even more frequently during breaks when girls share 
each others' discourses. 

Girls in years 5 and 6 do not shift positions as frequently as the younger 
girls but shifts do appear when they are in smaller groups and during 
breaks. For instance Sporty girls and Barbies take up feminist positions 
when they are provoked by boys and also some silent immigrant girls test 
Macho- and Joker discourses in a "Swedish-2" group (Swedish for 
immigrants). The situation of beeing with other immigrant girls seems to 
make them confident enough to explore alternative positions. In 
Västerskolans' year 5 there is an obvious influence emanating from the 
teachers' discursive practice. For instance no girl takes up the Barbie posi
tion because they consider this discourse limits their freedom particularly 
as it entails a subordernate position in relation to boys. 

Even among boys it is the younger ones who are eager to reposition 
themselves in different discourses. They shift between most discourses and 
it occurs most often when the boys have agency in the classroom or during 
breaks. Most boys accept taking up the teachers' discourses during lessons 
but Macho boys and Jokers seem to need the teachers' support to succeed 
in shifting to academic positions. Teachers who link their teaching to the 
boys' interests i .e. use their discourses, are more successful. This was par
ticularly obvious during lessons in traditionally female subjects such as 
home economics and textiles with regard to older boys and shows activa
tion of the process of category maintenance work in their opposition to eve
rything female. This strategy however led to the other students not getting 
enough attention from the teacher and thus the dualism and hiearchy in
creased in the class. 

Neither younger nor elder boys are prepared to take up a motherly 
discourse and there are no demands from teachers that they take up such a 
positioning. In a 6-year-old group the boys also opposed a male teacher 
who took up a Gentle boy discourse to such an extent that the teacher was 
provoked into an aggressive outburst. It was obvious that the boys wanted 
the teacher to take up a more traditional male discourse. 

During breaks when boys play together they share each others' discourses 
but there were no noticeable signs of Macho boys chooing Gentle boys 
positions. On the other hand Gentle boys can test out the macho position 
with girls which might be one way for those boys to get a feeling of beeing 
in a superior position that they are denied when with other boys. 

Temporary and also more stable gender crossing positionings are taken up 
among the younger students. In one case a Gentle boy positions himself as 
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a Sporty girl boy and successively achieves a strong position, even among 
boys, as a result of his skilful performance in a predominantly girls' sport 
(skipping). The girls quickly accepted this boys' positioning which might 
indicate that girls want to see boys as equal or even want to see them as 
superior in a more traditional gender order. 

There are also girls who take up a position as Macho-girl and insist on 
participating in the boys' sporting activities and play. They meet with pro
tests mainly from Macho boys but those boys do give in and accept coop
eration with girls if the girls are good enough at sports. In all classes there 
seem to be the girls, apart from the Motherly type, who are willing to move 
the gender boundary towards the boys' domains of interest. Among the 
boys it is mainly Gentle boys, Honourable boys and Academics who show 
corresponding interests, that is boys who often maintain a discourse stress
ing equality between the genders. Older students often realise from rational 
reasoning that dualism is unnecessary but the predominant gender order in 
the schoolyard then steer their interactions and positionings in a more con
ventional direction. That was most evident at Söderskolan which has more 
than twice as many students and a wider age span. It is hard to say wether 
this has anything to do with the fact that Söderskolan is a multiethnic 
school, but there is evidence that immigrant students, particulaly the girls, 
position themselves in a more gender traditional way. Some of the immi
grant boys who are more socially moveable during their out-of-school time 
are less rigid in their positioning at school. 

Can the gender order be challenged and changed? 

The discourse analysis and deconstruction that has been carried out in the 
six different classes distributed over two schools with a different ethnic mix 
of students have thus shown that dualism and hierarchy with male 
superiority predominates but also that the gender pattern is moveable. 

The interesting result in the thesis is the uncovering of the fluidity of the 
subjectivities. This means that the subjectivities do not show the unity form 
which is ascribed to humanist subjectivity. Instead it is evident that there 
have been ongoing subjectivity processes in girls and boys and that they 
shift positions with resulting changes in the power orders and displacement 
albeit in a restricted way. This shows that it is possible to change gender 
patterns. Howeveer even if girls and boys themselves are able to change 
gender relations they have only the available discourses to choose among. 
For this reason students need the support of teachers to take up alternative 
positions or to be able to resist undesireable ways of being or to create new 
discourses with the help of the collective class. This was evident in 
Västerskolan where the techers in year 0 used sport to break down the gen-

299 



der wall in "mixed girls-and boys" play and also to stimulate and confirm 
gendercrossing positionings. In year 5 the class teacher strongly and repe-
titvely positioned her students in the equality discourse by including ideas 
from sport which they had developed together and which successfully 
helped to call in question the gender power orders. As a result many boys 
positioned themselves as Honourable boys and no girl preferred the Barbie 
discourse. 

In the thesis it is stressed that teachers have to position their pupils in the 
equality discourse in accordance with the requirements of the curriculum. 
Boys who show flexibility in their positionings (mostly Gentle boys, 
certain Jokers and sometimes Honourable boys) can be good supports in 
this because they do not demonstrate power against girls in the same way 
as other boy types. That is also true about those girls who fearlessly break 
through the gender border. 

The Barbie discourse ought to be focused and questioned because it 
contains meanings concerning unequal relations between the genders where 
the woman/girl has the subordinate position. The study also shows that 
Barbies, more than other girl types, are subjected to badgering and sexism. 

While the central theme of this thesis is gender, social class and ethnicity 
have also been dealt with. The result showed that immigrant students 
mainly took up the most common and frequent discourses which meant that 
they wanted to be like their friends. They pursued a sameness that afforded 
them security. A normalization to the Swedish culture thus took place and 
the two-sided meeting between different cultures that is stressed in the 
curriculum rarely ocurred. Instead the teacher met the immigrant students 
with an attitude that "all students should be treated the same way" irre
spective of social and ethnical background. This thesis states that it is im
portant that schools meet students from discourses that stress the values of 
cultural multiplicity within the framework of the curriculum's ideology of 
"respect for the individuar (Lpo 94, s 5) in order to provide them with safe 
conditions during their subjectivity process. 

The results of the thesis are also of importance for teacher education. 
Teacher-education-students who are supposed to learn curriculum texts 
about human values and to know how to implement those texts in their 
teaching practice must be made aware of their responsibility as gender 
models and mediators of ethical values. One important question during 
their education ought to be: What kind of feminity and masculinity or hu
manity do we want to promote, according to the curriculum's values? Such 
a question should not only focus on the subjectivity process but also lead to 
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reflection over a wider complex of questions concerning gender structure in 
different sections of society, including the institution of the school. 
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Bilagor 

BILAGA 1 - Intervjuguider 

1 A. Guide som underlag för intervju med rektor 

Organisation: Hur ser ledningsgruppen ut? Rektors/rektorers ansvarsområden? 
Skolans policy. Verksamhetsmål inklusive "En skola för alla" och 
värdegrundsfrågor. Vad betyder det? Hur verkställs målen? Ekonomi? 
Personal: Antal anställda, lärare och övrig personal? Lärares könsfördelning på 
låg och mellanstadiet? Kompetenser, vikarier, lärarstuderande? 
Personalpolicy: Delegering av ansvarsområden? Medbestämmande? 
Arbetsmöten/Konferenser? Problem och glädjeämnen? 
Arbetslagen: Sammansättning av lärare (kön,kompetenser), ansvarsområden, 
arbetstider? 
Elever: Antal elever, Socioekonomisk bakgrund, Elever i behov av särskilt stöd-
resurshjälp? Åldersheterogen elevsammansättning- vilka är erfarenheterna? 
Invandrarelever: Andel invandrarelever? Ursprungsländer? Hur sker 
inskolning/integrering av invandrarelever? Föräldrarnas syn på svenska skolan? 
Kulturkrockar och lösningar? Problem och glädjeämnen? 
Föräldrasamverkan: Hur sker den? 
Annat: Lokaler, miljö, ekonomiska och personella resurser? Aktuella 
förändringar? 

1 B. Guide som underlag för intervju med lärare 

Yrkeserfarenhet: Hur länge har du arbetat som lärare/personal? Hur länge på 
denna skola? Varför sökte du till denna skola? Hur länge har du arbetet med 
denna elevgrupp? Har du erfarenhet av arbete med invandrarelever? 
Arbetets organisation: Arbetslag? Hur har arbetslaget satts samman? Personliga 
önskemål, kompetenser eller vad? Fördelar och nackdelar med arbetslag? 
Åldersheterogena/homogena klasser. Hur har eleverna fördelats på de olika 
klasserna? Har hänsyn tagits till elevernas sociala bakgrund, etnicitet, 
könsfördelning, andra principer? Hur fördelar ni er på elevgrupperna? Hur och 
när sker samplanering av terminsarbetet? Olika ansvarsområden? Hur och 
varför? 
Eleverna: Hur upplever du din klass (arbetsam, trevlig, lättsamt..)? Hur vill du 
beskriva könsmönstret i klassen? Vilka utnytljar möjligheter att agera i offentligt 
i klassen, vilka är mer tillbakdragna? Situationer då andra elever kommer till sin 
rätt? Maktdemonstrationer i klassen? Är invandrarbarnen integrerade i 
kamratgrupper? Hävdar de sig lika bra som sina svenska kamrater? 
Glädjeämnen och problem med mångetnisk elevgrupp? Tycker du att flickors 
och pojkars sätt att vara förändrats under dina yrkesverksamma år? I så fall hur? 



Arbetssätt: Vilka ordningsregler gäller i klassen/skolan? Elevplaceringar- hur 
har de gjorts? 
Använder du medvetet speciella pedagogiska metoder? Vilka? Varför dessa? 
Klassintegrerade tema-arbeten respektive könshomogena elevgrupper 
förekommer ibland. När och varför tillämpas olika indelning? För- och 
nackdelar med de olika arbetssätten och gruppindelningarna? 
Värdegrund: Har ni diskuterat värdegrundsfrågor i arbetslaget? Vad har ni tagit 
fasta på 
i så fall? Tar du hänsyn till invandrareleverna på något speciellt sätt? Hur? 
Förekomst av mobbing, trakasserier, rasism, sexism? Hur bemöts sådana 
problem? 
Föräldrakontakt: Hur sker samverkan? Hur vill du beskriva kontakten med 
svenska föräldrar och invandrarföräldrar? Behövs tolkhjälp? Problem och 
glädjeämnen i kontakterna? 
Övrigt: Något du saknar på din skola, för klassen? Något som är bra, mindre 
bra? 

1 C. Guide som underlag för intervjuer med elever 

Upplevelse av den egna klassen'. Har du gått i klassen länge eller är du ny? 
Känner du alla väl? 
Skolarbetet 
Placeringar: sjäwalda eller inte? Är du nöjd med din placering eller vill du 
byta? Varför? 
Arbetsformer.Yhix vill du helst arbeta? Lektioner i helklass, grupparbete eller 
individuellt? Helklassförhör/diskussioner - vilka elever brukar vara mest/minst 
aktiva? Skillnad mellan flickor och pojkar? Varför tror du det är skillnad? 
Tycker du om att prata i helklass? Varför/varför inte? Finns regler vid offentliga 
samtal? Respekteras dessa? Vilka/vilka gör det inte? Hur känns det att fa frågan 
utan att ha räckt upp handen? Vad händer om du/någon annan svarar fel
reaktion i klassen? Grupparbete- bra eller dåligt? Val av samarbetskamrater? 
Vilka går det bäst att arbeta med? Varför? Vem avrapporterar, städar undan 
mm? Skulle du vilja ha lektioner/arbetspass med bara flickor (pojkar)? Vilka 
ämnen/aktiviteter tycker du är bästa/sämsta eller roligast/tråkigast? 
Medbestämmande: Tycker du att ni arbetar på ett bra eller dåligt sätt i klassen? 
Något du vill ändra på? Kan elever vara med och bestämma? Får ni bestämma 
själva hur ni skall arbeta? När? Skulle du vilja bestämma: mer/mindre/lagom? 
Tycker du att det är rättvist i klassen - far alla hjälp? Vem tycker du bestämmer 
mest bland eleverna? Vilka pratar mest? Finns det någon du lyssnar mer på än 
andra? 
Könsmönster 
Intressen/aktiviteter: Vad gillar du att göra på raster/fritid? Vilka är (leker) du 
med? Är pojkar och flickor tillsammans eller var för sig på raster? Vad gör ni 
då? Får/vill du vara med i pojkarnas (flickornas) spel(mm)? Varför/varför inte? 



Vad gillar flickor/pojkar att göra? Är flickor(pojkar) duktigare än pojkar 
(flickor) i någon lek/aktivitet? 
Sätt att vara: Hur tycker du att pojkar (flickor) är? Måste man vara på ett 
speciellt sätt (utseende, uppträdande) som pojke (flicka)? Får man vara som man 
vill ("pojkflickor" och "flickiga pojkar")? Finns någon du beundrar? Varför det? 
Finns någon populär flicka/pojke i klassen? Hur skall man var för att bli 
populär? Hur skall man inte vara? 
Vänner: Vem är du helst med? Varför är ni mest tillsammans? Vad gör ni 
tillsammans? Finns någon som inte är med i kamratkretsen? Varför? 
Invandrarelever. Använder du i skolan med kamrater ditt hemspråk eller 
svenska? Lyssnar du på hemkulturens musik, TV-program mm? Är du 
tillsammans med svenska kamrater eller med kamrater från andra länder eller 
både och? 
Mobbing, trakasserier, rasism: Har du hört fula ord, sex ord på skolan? Vad gör 
du då? Använder du fula ord? Hur känns det att höra sådana ord? Finns någon 
som blir retad? För vad? Är det någon du är rädd för? Händer det att någon blir 
retad för att hon/han kommer från ett annat land? Förekommer det i din klass/ på 
skolan att flickor/pojkar använder fula ord, retas, mobbar? Skulle du vilja flytta 
till någon annan skola? Till mammas och pappas hemland(invandrarelever)? 
Framtid. Har du tänkt på vad du skulle vilja bli? Varför väljer du det? Vill du ha 
familj? Hur skulle den se ut? 



BILAGA 2 - Andra frågemetoder 

2 A. Berättelse med frågor till de yngsta eleverna. Att användas vid behov. 

Den här sagan handlar om Ebba och Nils som båda är 6 år. Dom är tvillingar 
(förklara). 
En morgon under sommaren vaknade Ebba och Nils av att solen sken in i deras 
rum. De ville genast ut och leka så de skyndade att klä på sig, tvätta sig och äta 
frukost. De skulle just till att springa ut då deras pappa ropade: "Har ni borstat 
tänderna?" "Jaa..nää" svarade barnen. 

Ett av barnen hade glömt att borsta tänderna. Vilken tror du det var? Flickan 
Ebba eller pojken Nils? 
Sedan borstat tänderna sprang barnen ut till en stor gran som fanns på 
gården. Granen brukade de kalla "kuliga trädet" för det var ett klätterträd med 
många och långa grenar som gick ända ner mot marken. Nu beslöt barnen, att de 
skulle bygga en koja under den här granen. De bar brädstumpar, papplådor, 
pinnar och stenar och byggde hela förmiddagen. När de var nästan färdiga så 
kom de på att de skulle haft en gardin framför kojans gluggfönster så att de 
kunde dra för när de ville vara hemliga därinne. Dessutom ville de ha spikar på 
väggen där de kunde hänga rep och en ficklampa och så ville de ha fika inne i 
kojan. Ebba och Nils beslöt att de skulle springa och hämta tre saker var. Vem 
tror du hämtade spikarna? 
Vem hämtade tyg till gardiner? Vem hämtade rep och ficklampa? 
Vem hämtade saft och kex? 
När barnen hade lekt ett bra tag inne i kojan så kom mamma och pappa. De 
tittade, beundrade och sa' att nu fick de sluta att leka för någon måste hjälpa till 
att passa lillebror och någon måste hjälpa till att dra gräsklipparen. Vilket barn 
tror du passade lillebror? Vilket barn tror du körde gräsklipparen?... 
Svaren följs upp: Varför gjorde Ebba det och Nils det? Vad skulle du själv ha 
valt att göra? 

2 B. Frågeformulär till elever i åk 5 och 6. 
Namn: 
Klass: 
Skolarbetet 
1 : I skolan arbetar ni ofta i grupper. Ibland är det grupper med bara pojkar eller 
bara flickor och ibland är det både pojkar och flickor tillsammans. Jag har också 
sett att ni brukar arbeta i små och stora grupper. Dessutom händer det vissa 
gånger att ni får samarbeta med kompisen och andra gånger far ni det inte. 

Nu undrar jag, hur ni gör i din klass när ni väljer grupper 
a) Vem bestämmer? Är det läraren eller eleverna eller båda? 



b) Hur gör ni då ni bestämmer? Drar ni lapp med namn eller.. .hur då? 
c) Är du nöjd med ert sätt att göra gruppindelning? 
d) Om du tycker att ert sätt är bra, - varför tycker du att det är bra? 
e) Skulle du vilja att ni gjorde på annat sätt? Hur då? Berätta! 
f) Varför vill du att ni skall göra på annat sätt? 

2: I er klass finns en regel som säger, att man skall räcka upp handen när man 
vill prata. Ni har säkert många andra regler också som säger hur man skall vara 
mot varandra och i klassrummet eller på skolan för att det skall gå bra att arbeta. 
a) Vilka andra regler finns hos er? 
b) Vem har bestämt reglerna? 
c) Skulle du vilja ändra på någon regel? Varför det? 
d) Hur skulle din nya regel se ut? 
e) Hur skulle du vilja att ni bestämde din nya regel? 

På raster 
3: Vad gjorde du på lunchrasten idag(eller igår)? 
4: Vad brukar du göra på rasterna? 
5: Vilka är du för det mesta tillsammans med på rasterna? 
6: Går ni i samma klass? 
7: Händer det att elever bråkar med varandra på rasterna? 
8: Vad bråkas det om? 
9: Händer det att elever använder könsord, rasistiska ord, svordomar eller andra 
fula ord på din skola? 
10: Om det förekommer sådant språk, vad tycker du om det? Skall man göra 
något åt det? 
11: Fyll i följande meningar: 
Jag blir glad då.... 
Jag blir lycklig då.... 
Jag trivs i skolan då.... 
Jag blir ledsen då 
Jag blir irriterad då.... 
Jag blir arg då 
Det bästa jag vet är.... 
Det värsta jag vet är.... 
När jag blir vuxen skulle jag vilja bli... 
Jag önskar att.... 

Tack för att du svarade på frågorna. Hej då och hälsningar från Ulla. 
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