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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie var att titta på hur flickor på gymnasiet upplever 
delaktigheten i skolans värld och vilka förväntningar de känner att de har både från 
sig själva och från sina lärare. Två gruppintervjuer, med 6 respektive 8 flickor i varje 
grupp, och en heldagsobservation genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige. 
Resultatet visar att flickorna själva väljer bort delaktighet i klassrummet för att inte ta 
plats på någon annans bekostnad och för att inte riskera relationer de har med sina 
tjejkompisar utanför skolan. Delaktigheten utanför klassrummet blir primär och den 
under lärarledd lektionstid blir sekundär. Resultatet visar också att lärare 
upprätthåller heteronormativa strukturer där pojkarna tillåts ta plats på flickornas 
bekostnad. Dessa faktorer leder i slutändan till att flickor passiviseras och får mindre 
möjligheter att utvecklas till individer som är villiga att ta plats.  
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1 Inledning  
 
I de flesta länder och kulturer genom alla tider har det funnits och finns politiker, 
teoretiker och filosofer som framhåller en skillnad mellan män och kvinnor. De 
hävdar att kvinnor är irrationella och därför bäst lämpade för livet i hemmet utanför 
den intellektuella världen. Tjejer ses som enfaldiga och obildbara och de utestängs 
från stora delar av den värld som killar kan dra fördel av, till exempel rätten att gå i 
skolan och få en utbildning.  
 
Sverige idag har kommit en bra bit i jämställdhetens namn och på en diskursiv nivå 
pratas det om ”en skola för alla”, men det är fortfarande en bit kvar innan vi har 
kommit ända fram. Sverige rankas ofta högt på internationella jämställdhetslistor 
och många drar då slutsatsen att vi är jämställda. Är vi verkligen det eller ligger vi 
högt för att andra länder är så mycket sämre? När en ung kvinna kommer ut i 
arbetslivet och kanske skaffar familj så blir hon snart varse att kvinnor fortfarande 
ligger efter i löneutveckling, tar ett mycket större ansvar för barn och hem och att det 
finns betydligare fler män än kvinnor i bolagsstyrelser (Statistiska centralbyrån). Vad 
kan skolan göra för att bidra till ett mer jämställt samhälle? Lärare ska alltid ha ett 
genusperspektiv i sitt förhållningssätt till eleverna och i undervisningen. Läroplanen 
säger att: 
 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla (Gy11, s.5). 
 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 
fördomar om vad som är manligt och kvinnligt (Gy11, s.6) 

 
Lärare ska alltså ifrågasätta den manliga normen genom att bryta både 
traditioner och slentriantänkande. Detta har visat sig vara svårt att följa. Många 
gånger har jag stött på kommentarer om att det inte finns ojämlikhet och om den 
finns så är skillnaden så liten att det knappast behövs tas upp i offentlighetens 
ljus. Många lärare anser även att problemet finns men kanske inte just på skolan 
de arbetar. Lif (2008) skriver att om människor börjar lyfta upp genus - och 
jämställdhetsfrågor måste de även börja rannsaka sig själv, vilket inte alltid är lätt 
eftersom det handlar om strukturer som inte alltid är lätta att förändra.  
 
              Ett svar ligger i att genusordningen har tagits och tas som något självklart.  
              Genusordningen hjälper oss att förstå vad vi ska göra, vad vi bör göra och  
               inte göra, vem som ska göra vad, hur det ska göras och när det ska göras.  
               Det organiserar världen omkring oss på ett tydligt sätt och skapar ordning  
               och reda (Lif, s 25). 
 
Att titta på genusfrågan gör även att andra frågor såsom delaktighet kommer upp 
till ytan, eftersom det finns en koppling där emellan. När tjejer tar lika stor plats i 
klassrummet som killar, det vill säga blir delaktiga på samma villkor som sina 
manliga klasskompisar, upplever både killar och lärare att tjejerna tar över 
(Molloy 1987).  
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Kunskapssynen i den svenska skolan idag handlar om att elevers aktiva arbetssätt 
grundar sig på konstruktivistiska teorier om lärande där de ska söka kunskap och 
mening genom interaktion och dialog istället för att memorera faktakunskaper. 
Lärandet ska ske genom demokratiska arbetsmetoder där varje elev ska ha inflytande 
över sina studier och känna delaktighet i klassrumssituationen. Vad händer då när de 
inte får uppleva en delaktighet som upplevs jämställd eftersom det finns en 
könsmaktordning även i klassrummet och det görs skillnad både implicit och explicit 
mellan killar och tjejer? Är det också så enkelt att man endast kan skylla problemen 
på den vuxna i klassrummet eller har tjejerna del i det också? Som Lif (2008) skriver 
handlar problemet om tvång som kringskär människors möjligheter – tvånget att 
leva upp till föreskrivna normer som kan leda till självdisciplinerande åtgärder för en 
själv. I synnerhet för tjejer som förväntas leva upp till den bild som samhället lagt på 
henne som snäll, tillbakadragen och omhändertagande. Och för lärare blir problemet, 
som Berge (1997) påpekar, att de ska förändra en diskurs de kanske själv varit med 
och skapat och upprätthållit.  
 
För mig som (blivande) lärare blir detta väldigt intressant eftersom det till syvende 
och sist handlar om elevers livsvärld och hur jag i min yrkesroll kan få en 
medvetenhet kring detta, och hur jag kan bidra till att vara med att förändra.  
 

1.1  Syfte  
 
Syftet med denna undersökning är att se hur tjejer på en gymnasieskola i 
Mellansverige resonerar kring den egna delaktigheten i klassrummet och om och hur 
de förväntas, både av sig själva och andra, att leva upp till den heteronormativa 
bilden, det vill säga att vara måttfull och omsorgsfull (Ambjörnsson, 2003). 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur ser dessa tjejernas subjektiva bild ut gällande delaktighet i skolan?  
• Hur upplever tjejerna att de har möjlighet att påverka? 
• Hur påverkas tjejernas delaktighet av andras förväntningar?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I denna uppsats kommer många begrepp att användas och för att underlätta för 
läsaren har jag valt att definiera dessa.  
  
Delaktighet – kan definieras som en persons engagemang i en livssituation. Detta 
engagemang kan uppstå genom att man känner att man förstår, hanterar och 
påverkar sitt liv och/eller sin situation. Enligt Barnkonventionen har barn rätt att bli 
respekterade och lyssnade på, det vill säga att de har rätt att uttrycka en åsikt i 
sammanhang som har betydelse för dem själva och att de har rätt att vara delaktiga i 
det egna lärandet. I denna undersökning kommer delaktighet att definieras som att få 
vara med på lika villkor och framför allt på sina egna villkor.  

Deliberativ demokrati - samtalssituation där alla former av makt och 
intressekamp är frånvarande. Detta samtal präglas av förståelse för varandras 
argument och innebörden i orden måste vara tydliga och exakt de samma för 
samtalsparterna (Bergström & Holm, 2005). 
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Manlig norm - killen/mannen är den aktive (den som dominerar) eftersom killar 
har uppfostrats till att ta för sig och leka, ibland våldsamt, då personer av manligt kön 
hela tiden hävdar sin suveränitet gentemot varandra och andra. Mannen är den 
allmänna personen som inte behöver definieras (Hirdman, 1998). 
 
Kvinnlig norm – tjejen/ kvinnan uppfostras till att vara passiv och inte lita på sin 
styrka. De intar ”baksätet” och är den snälla och omhändertagande. Kvinnan beskrivs 
som avvikande och specifik, till exempel kvinnlig läkare (Hirdman, 1998). 
 
Heteronormativitet – människors beteende och attityder tar för givet att 
människor är heterosexuella. Den innefattar att män förväntas bete sig maskulint och 
kvinnor feminint (Nationalencyklopedin). 
 
Feminin heteronormativitet – den vita medelklassens konstruktion hur tjejer 
får/ bör vara. De förväntas leva upp till en viss standard där de är måttfulla och 
attraktiva (Ambjörnsson, 2003). 
 
Homosocialitetet – vänskapsrelationer inom könen. Killar och tjejer pekas ut och 
regleras i två separata kollektiv. Det är bland annat inom dessa som genusskillnader 
kan formuleras och upprätthållas (Holm, 2005). 
 
Syn på genus – i denna undersökning har jag en strukturanalytisk syn på genus där 
Hirdmans (1988) genussystem står i fokus, det vill säga att finns en dikotomi mellan 
det som är manligt och kvinnligt. Är det fel att vara typisk ”manlig” eller typisk 
”kvinnlig”? Lif (2008) menar att problemet uppstår när beteendet övergår till 
mönster/strukturer som i sin tur medför olika makt och möjligheter för individer. 
Dessa mönster föds vi in i och de möter oss i vardagen och blir en etablerad 
verklighet.  Detta leder i slutändan till en begränsning för det demokratiska samhället 
eftersom kvinnors (och mäns) fulla potential inte tas tillvara.   
 
Kön/genus - Inom svensk könsforskning pågår en ständig diskussion om 
användandet av begreppen kön och genus. Vissa forskare väljer att skilja mellan det 
biologiska könet och det socialt konstruerade könet (genus), medan andra använder 
endera termen som samlande beteckning för båda dimensionerna (Holm 2008). I 
denna undersökning kommer begreppet genus att användas.  
 
 

2 Litteraturgenomgång   

2.1 Delaktighet och inflytande  

 
Enligt Vygotskij (i Strandberg, 2006) är det viktigt att eleverna når kunskap genom 
att tänka och resonera högt tillsammans med andra. Redan bearbetad kunskap 
minskar möjligheten att utveckla det självständiga tänkandet. Piaget (1976) betonar 
också att kunskapsutveckling sker via aktivt handlande, det vill säga att läraren ska 
vara en handledare och inte kunskapsförmedlare, och utmana elevers redan 
etablerade tänkande. Det är viktigt att skolan/ läraren visar intresse för elevers 
livsvärld och använder sig av det i undervisningen, eftersom elevaktiva arbetssätt 
leder till att eleverna får större inflytande över sin utveckling. Dewey (1991) menar att 
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detta är viktigt eftersom samspelet med omvärlden skapar en förståelse för 
sammanhang och genom detta skapas utveckling.  
 
Elevers rätt till inflytande är förankrat i styrdokumenten och delaktighet, demokrati 
och ”en skola för alla” är centrala begrepp. I läroplanen kan man läsa att:   
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 
och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. 
Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta 
ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter 
och skyldigheter eleverna har (Gy11, s.6) 

Skolans uppgift är enligt Läroplanen att fostra eleverna till demokratiska 
samhällsmedborgare och det är läraren i slutändan som definierar begreppet och 
genom sin undervisningsform avgör om eleverna har tillräckligt inflytande. 
Bergström och Holm (2005) skriver att skolan ska ses som en offentlig arena för den 
deliberativa demokratin där elever från olika sociala miljöer möter varandra och 
vuxna. I dessa möten ska argumentation och samtal stå i fokus, eftersom allas 
erfarenheter, kunskaper och åsikter behövs i en demokratisk process. Bergström och 
Holm (2005) beskriver delaktigheten så här i sin studie; 
               

 Delaktighet som rättighet i skolan är framskriven i dokument och 
diskuteras i formaliserade demokratisammanhang, t.ex. klassråd. 
Delaktighet som upplevelse uppfattar vi blir medvetandegjord först 
när den saknas. Den skapas i varje nytt sammanhang och är inte lika 
för alla. Graden av delaktighet varierar med situationen. ( s, 143)  

 
Enligt författarna, som gjort en studie med klass 9-elever på en svensk högstadieskola 
kan eleverna uppleva delaktighet om det finns goda möjligheter till att ha inflytande i 
klassrummet. Delaktighet handlar, enligt författarna, om att få god insyn i 
verksamheten och att bli lyssnad till och detta kan endast ske genom att alltid 
samtala brett och i många sammanhang. Delaktighet handlar om dialogen mellan 
lärare och elev och elev och elev samt att alla ska vara informerade om vilka 
alternativ som finns i lärandemiljön. För att alla ska känna detta så måste de vuxna/ 
lärarna ta sitt ansvar och minska glappet mellan lärare och elev. Detta kan göras 
genom att läraren skapar relationer och stöttar elever i deras lärande samt ser till att 
eleverna får ett sammanhang mellan det som lärs ut i skolan och livet utanför skolan. 
Problemet för många elever idag, menar författarna, är att lärarna missar att hjälpa 
eleverna att skapa en koppling mellan teori och praktik vilket leder till att eleverna 
inte känner delaktighet eftersom de inte känner att de förstår och detta kan göra att 
de passiviseras.  

2.1 Genusteori  

 
Genusteori är ett vetenskapligt begrepp som alltså syftar på de generella 
föreställningar man har om vad som är kvinnligt och manligt 
(Nationalencyklopedin). Enligt Nationalencyklopedins beskrivning används genus i 
syfte att förstå och belysa de föreställningar, tankar och beteenden som gemensamt 
bildar människans sociala kön och begreppet infördes i forskningssammanhang i 
början av 1980-talet. Redan 1949 formulerade Simone de Beauvoir tesen att man inte 
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föds till kvinna utan det är något ett barn av kvinnligt kön blir. Dessa ord 
sammanfattar ett resonemang om att kvinnan har en underordnad position som inte 
är av naturlig eller biologisk karaktär utan något som skapas av samhället. Kvinnan 
är enligt författaren född med kvinnliga attribut som bröst och slida men det är 
beroende på vilken plats hon befinner sig som avgör vad som är kvinnligt och hur hon 
bör uppträda, och faktiskt uppträder. Mänskligheten betraktas som maskulin och 
kvinnan definieras utifrån mannen. Dessa dikotomier skapades redan under antiken 
och i synnerhet av Aristoteles. Hirdman (1998), historiker med genusinriktning, och 
Björk (1996) presenterar ett motsatsförhållande mellan manligt och kvinnligt som 
sedan antikens dagar etablerats och förstärkts. Björk skriver så här:  
 

På liknande sätt som ”vansinne” och ”förnuft” förutsätter varandra, så 
förutsätter ”kvinna” och ”man” varandra. ”Man” definieras i positiva 
termer, i sin egen rätt, medan ”kvinna” blir ett härlett ord, ett ”minus 
man”. Även de kvinnliga egenskaperna blir härledda: ”känslig” 
(minus förnuftig), ”passiv” (minus handlingskraftig) ”intuitiv” (minus 
rationell)…( s. 23). 

 
Hirdmans genussystem brukar beskrivas som en ordningsstruktur av kön, som även 
skulle kunna kallas könmaktsordning. Denna struktur kan delas upp så här;  
 
– Isärhållandet   
 
– hierarki  
 
Dessa två principer innebär, enligt Hirdman, att mannen ses som den ”normala” och 
kvinnan som den ”avvikande”, vilket innebär en hierarkisk ordning. Hirdman menar 
att vår förståelse av kvinnor och män som olika är själva grunden för den första 
logiken: isärhållandet, som blir en förutsättning för kvinnors underordning. Kvinnor 
och män utbildar sig till och arbetar inom olika yrken och gör olika saker i hemmet 
och på fritiden. Kvinnor och män delas upp utifrån vad man enligt sitt kön förväntas 
vara och förväntas göra. Ett tydligt exempel på isärhållande är den könssegregerade 
eller könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnor dominerar inom vård och omsorg, 
medan fler män arbetar inom till exempel tekniska verksamheter.  
 
Den andra logiken som Hirdman skriver om är att mannen är norm. Detta leder till 
att män och det som betraktas som manligt står för det som uppfattas som normalt. 
Det kan enkelt förklaras att vi till exempel har chefer och kvinnliga chefer, tennis och 
damtennis, läkare och kvinnliga läkare och så vidare. Normtänkandet leder till att 
könsordningen också är en maktordning. Det som avviker från normen värderas 
lägre, och därmed blir män generellt högre värderade än kvinnor. På 
arbetsmarknaden tjänar män i allmänhet mer än kvinnor inom i stort sett alla 
yrkeskategorier och ju högre upp i hierarkin i en organisation, desto färre blir 
kvinnorna.  
 
Connell problematiserar i sin bok Om genus (2003) olika modeller för genus och hur 
det konstrueras. En sådan modell, som tar stor plats i genusforskningen, är 
socialisationsmodellen. Tanken i denna modell är att människan genom socialisation 
iklär sig könsroller. Till sin hjälp har individen så kallade socialisationsagenter som 
finns i ens omgivning, till exempel skolan, kamraterna och familjen. Dessa agenter 
sätter upp normer och förväntningar på hur man ska vara/ bete sig beroende på 
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vilket kön man har. Det vill säga, som Ambjörnsson (2003) påpekar, att det handlar 
om nödvändiga upprepningar och ständiga processer och inte enstaka företeelser, det 
vill säga att människan redan som barn iklär sig genus genom specifika färger på 
kläder (rosa- blått), olika typer av leksaker (dockor - bilar), förväntningar från 
omgivningen, uppfostran etcetera. 
 

2.2 Tjejers verklighet  

2.2.1 På lika villkor? 

Moira von Wright (1998) skriver att ”jämställdhet är både ett mål och ett innehåll för 
skolan. Det innebär att skolan inte enbart skall arbeta för jämställdhet, utan även 
vara jämställd” (sid 7). I hennes studie om fysikböcker kan man dock läsa att lärare 
(och blivande lärare) hela tiden måste vara försiktiga med att dra slutsatser om 
”goda” läroböcker – ur ett genusperspektiv- det vill säga att det kanske inte finns 
sådana.  Både lärare och elever behöver tränas i att bedöma texter eftersom vissa 
aspekter inte träder fram i läroböcker. Hon kommer fram till i studien att det till och 
med i läromedel i naturkunskap förekommer könsstereotyper där ett manligt 
perspektiv dominerar. Dessutom menar hon att det är killars intressen som får styra 
undervisningens upplägg. Ambjörnsson (2003) visar i sin studie att tjejer generellt 
tar mindre taltid i klassrummet förutom när det gäller att prata om existentiella 
frågor och kvinnans roll i historien.  
 

2.2.2 Homosocialitet   

För eleverna i Bergström och Holms (2005) studie handlar delaktighet inte bara om 
att förstå och kunna utan också om att vara tillsammans med kamrater och att ha 
roligt och få stöd av och i varandra. Örhns (1998) studie visar på samma resultat, det 
vill säga att stöd från andra gör att de är mer villig att prata och säga sin mening 
eftersom tryggheten gör det lättare att stå på sig. Detta leder till att tjejerna är mer 
villiga att ta strid mot saker de anser vara orätt. Tjejerna i Holms (2008) studie 
beskriver hur de nära homosociala relationerna inom den egna väninnegruppen 
bidrar till trygghet och styrka. De finner också en trygghet i mängden eftersom det 
blir svårare för läraren att slänga ut tio elever istället för bara en. Dessa relationer 
bygger de på, som även Holm och Bergströms visar, mellan lektionerna. Detta kan ses 
som om att de har respekt för varandra och att eleverna finner en meningsfullhet i 
skolan genom sociala kontakter som i sin tur leder till delaktighet. 
 

2.2.3 Omsorgsfällan 

Örhn (1998) och Ambjörnsson (2003) beskriver situationer där tjejer beskrivs som 
mogna och ansvarstagande och att de tar ett övergripande ansvar i mindre och större 
grupper. Berge (1997) menar att tjejer hamnar i en omsorgsfälla. Författaren säger 
inte att tjejer inte ska ta hand om andra och varandra, men att detta epitet inte bör 
vara exklusivt för dem, utan målet för jämställdhet måste vara att ansvaret ska delas 
lika mellan killar och tjejer i skolan. För att detta ska kunna ske måste även de vuxna 
bli varse sina egna handlingar och hur de bidrar till denna fälla, eller framför allt 
undviker att hamna i den. Berge menar att lärare gör killarna till norm och när de 
inte tar samma plats som tjejerna ser man dem som förtryckta: 
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När jag första gången gjorde observationer i det klassrum på 
mellanstadiet som hade rykte om att vara näst intill utan 
pojkdominans, upplevde jag det som om flickorna helt 
utmanövrerade pojkarna och att den manlige läraren helt anpassade 
sig till flickornas behov. Flickorna syntes och hördes, gestikulerade 
och tog plats. De gav sig inte utan tog ny sats om de fick mothugg och 
de argumenterade skickligt för sina åsikter. Istället för att se 
händelserna som några ögonblick av jämställdhet, då ”normala” 
könsdiskurser i denna skola överskreds, tyckte jag genast synd om 
pojkarna. (s. 19) 

 
Detta handlar om, som Wahlström (2003) påpekar, att vi har olika förväntningar 
beroende på kön och att vi vuxna upprätthåller diskriminerande mönster, vilket leder 
till olika världar för tjejer och killar.    
 
 2.3.4 Feminin heteronormativitet 
Enligt Holm (2008) så har tjejer även en viss norm att förhålla sig till som handlar 
om att vara utåtriktad och framåt. Relationer till killar är av betydelse för social 
framgång. De vill umgås med klassens populära och sportiga killar, vilket verkar 
befästa och/eller öka flickornas anseende. En annan sida av myntet är den feminina 
heteronormen. Enligt författaren har synen på lärarna som huvudansvarig för 
konstruktionen av kön tonats ner de senaste åren. I stället har de inbördes 
relationerna mellan eleverna och det gemensamma skapande av kön lyfts fram. Det 
är det som Ambjörnsson beskriver i sin bok I en klass för sig (2003), det vill säga 
skapande av den feminina heteronormen. Författaren har följt kvinnliga elever i en 
gymnasieskola i en förort i Stockholm under två terminer. Detta för att se inom vilka 
ramar som tjejer skapar genus. Enligt Ambjörnsson konstrueras genus inte bara 
mellan könen utan också inom den homosociala gemenskapen. Gruppen bestämmer 
till exempel vad som är kvinnligt och vackert och vad som är okvinnligt och fult. 
Långt hår kan ses som ett attribut för kvinnlighet och mycket kroppshår ses som ett 
okvinnligt attribut eftersom det gäller att ha så lite hår som möjligt. Killarna spär 
sedan på denna genusbestämning och naturaliserar rakning av ben och armhålor 
genom att inte ifrågasätta utan att bara anta att alla tjejer gör det och själva 
eftersträva att ens egen tjej faktiskt gör det.   
 
När det kommer till det faktiska deltagandet i klassrummet upplevs tjejer som 
mindre tilldragande om de är engagerade och villiga att diskutera. Författaren 
beskriver situationer där de väljer att inte delta aktivt under lektioner eftersom de vill 
ses som sexuellt attraktiva av killarna i klassen och att det leder till att de tystnar och 
drar sig tillbaka under de könsblandade lektionstimmarna. Det blir viktigare att agera 
utifrån den kvinnliga norm som existerar om kvinnor som mjuka, måttfulla, vänliga 
och omhändertagande än som aktiva subjekt villiga att ta plats. De öppnar munnen 
lika ofta, men de uttalar sig på olika sätt. Tjejerna svarar enstavigt och på direkta 
frågor och killarna tar ordet. Tjejerna väntar på att få ordet medan killarna tar det. 
Tjejer väljer att vara tillbakadragna och vill framstå som vanliga. Som ”vanlig” 
behöver de inte, som författaren påpekar, sticka ut och hamna i fokus, eftersom de då 
riskerar att skämma ut sig. De väljer att inta en position där de har svårt att vara 
öppet arga och sätta gränser eftersom det skapar en rädsla för att inte bli omtyckt. 
Tjejerna är medvetna om hur de bör bete sig och man anpassar sig efter normen, 
eftersom det är viktigt att rätta in sig i ledet för att inte bli stämplad av lärare och 
klasskamrater som svårhanterlig eller hopplös.  
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Dock infinner sig, som Holm (2008) beskriver, en helt annan dynamik när killarna 
inte är med. Tjejer pratar då med höga röster, de småbråkar och avbryter varandra. 
De ventilerar inte sina tankar offentligt utan detta görs med vännerna utanför 
klassrummet genom ”skvaller och ältande” enligt elevers egen definition.  Enligt dem 
själva är det närmast medfött att tjejer skvallrar och ältar, medan killar för en rak och 
tydlig kommunikation. Att skvallra och älta skulle, enligt författaren, kunna ses som 
ett sätt att konstruera femininitet i relation till den underordnade position tjejer 
befinner sig i inne i klassrummet och i könsblandade grupper. För den tjej som 
känner att hon behöver gå runt och viska och hålla inne med sina åsikter i 
klassrummet kan intrigerande och att prata illa om andra vara en logisk strategi att 
använda sig av utanför klassrummet. 
 

3 Metod 

 
När ansats ska väljas ställs man, som Denscombe (2010) skriver, inför en mängd 
valsituationer. Han menar att det inte finns en enda rätt väg utan att man som 
forskare måste fatta en del strategiska beslut som rör det som ska undersökas. Dessa 
strategiska beslut måste grunda sig i vad som är lämpligt och passar i sammanhanget. 
 

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder 

 
Eftersom studiens syfte handlar om kvinnliga elevers egna tolkningar om vad 
delaktighet betyder för dem så är en kvalitativ ansats lämplig, eftersom det är 
erfarenheter av delaktighet och hur detta upplevs som ska studeras. Enligt Stúkat 
(2010) är tanken med kvalitativa studier att försöka upptäcka okända mönster och 
sätt att resonera, det vill säga få en inblick i människors livsvärld. Merriam (1994) 
skriver så här; 
 

Vi kan inte observera känslor, tankar och avsikter. Vi kan inte 
observera handlingar som utförts för länge sedan. Vi kan inte 
observera situationer som ingen kunnat observera och där ingen 
funnit närvarande. Vi kan inte observera hur människor skapat 
mening i världen och vilka innebörder det medfört skeendena i 
verkligheten – vi måste fråga människorna om dessa saker. Syftet 
med intervjuer är således att göra det möjligt för oss att inta en annan 
människas perspektiv. (s. 86) 

 
Intervjuerna har gjorts i grupp och medlemmarna bestod av sex respektive åtta tjejer 
i gymnasiet. Denscombe (2010) skriver att fokusgruppintervjuer är ”ett särskilt sätt 
att utnyttja gruppdynamik”(s.237). Diskussionsunderlaget bör baseras på 
erfarenheter som alla bär med sig eller har kännedom om, som i denna undersökning 
handlar om att vara en ung tjej i gymnasieåldern och vilken syn de har på delaktighet. 
 
Sammanlagt har två gruppintervjuer genomförts och dessa tog ca 40 minuter 
vardera. Intervjuerna var semistrukturerade och jag som intervjuledare ställde en 
öppen fråga som tjejerna själva fick resonera om och fritt utveckla sina tankar kring. 
Samma grundfrågor ställdes till båda grupperna men följdfrågorna kunde se olika ut 
beroende på vad som sades. 
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Stúkat (2010) skriver att observation kan vara bra när man vill ta reda på vad 
människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. I denna undersökning har jag 
valt att göra en osystematisk observation då en gymnasieklass observerats under en 
skoldag där eleverna hade fyra lektioner och ett klassråd med sammanlagt fyra olika 
lärare. En osystematisk observation innebär enligt Stúkat att forskaren löpande med 
egna ord skriver protokoll om vad som händer. Denna observation har gjorts för att få 
en helhetsbild och komplettera en annan metod, i detta fall intervjuer, och för att titta 
på det sociala samspelet mellan elever och elever och mellan lärare och elever. Fokus 
under observationen var att titta på om och hur tjejerna är delaktiga i klassrummet 
och vilka förväntningar som ställs på dem från klasskamrater och lärare. Det vill säga 
om det som kom fram i intervjuerna även skedde under observationerna i 
klassrummet.  
 
 
3.2 Urval 
 
Urvalet var riktat då det fanns krav på att respondenterna skulle vara tjejer på 
gymnasiet eftersom syftet i denna undersökning var att titta på unga tjejers syn på 
delaktighet och vilka förväntningar som åläggs dem. Därför har jag intervjuat två 
grupper med tjejer (sex respektive åtta per grupp) och gjort observationer under en 
dag då jag har följt en klass. Dessa elever går andra året på gymnasiet på en stor 
gymnasieskola i Mellansverige och är 17-18 år gamla. Att det blev just denna klass 
handlar om att jag tillfrågade rektor och lärare och de tyckte att denna klass kunde 
vara lämplig då de höll ihop klassvis under hela dagen.  
 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 

 
Intervjuerna har transkriberats och bearbetats för att sedan kategoriseras under 
dessa tre underrubriker: 
 

• Feminin heteronormativitet och förväntningar 
• Delaktighet / möjlighet att påverka  
• Homosocialitet  

 
Observationerna har skrivits ner som de upplevts av författaren och har sedan 
integrerats med intervjuerna i resultatdelen.  
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
I denna uppsats har det använts två metoder, observation och intervju.   
Observationen gjordes före intervju för att inte skapa förutfattade meningar hos 
författaren. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  
 
Validiteten kan ifrågasättas då könsblandningen inte var jämn i klassen som 
observerades, det fanns något färre tjejer i klassen just den dagen. Detta skulle kunna 
påverka resultatet eftersom tjejerna redan när de klev in i klassrummet kände sig 
färre till antalet. Resultatet kan även ha påverkats av att elever och lärare kände sig 
obekväma i situationen, eftersom jag befann mig i klassrummet, och därför inte 
agerat som i ”normala fall”. Det var även stundtals svårt att höra vem som sa vad 
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under intervjuerna men det är inget som borde ha påverkat resultatet. 
Undanhållande av information kan också vara en faktor som kan ha påverkat 
resultatet eftersom gruppen gör, som Stúkat (2010) skriver, att man kanske inte alltid 
kan eller vill vara helt ärlig när andra är närvarande. Dessutom var en övervägande 
majoritet tjejer med svenskklingande namn.  
 
Stúkat (2010) menar att kvalitativa studier ses som subjektiva och att forskarens 
förförståelse kan påverka resultatet, eftersom – som även Dencombe (2010) skriver - 
att bakgrund och erfarenhet hos forskaren har stor betydelse när resultatet ska 
tolkas; forskaren blir för engagerad i sitt ämne och det kan bli ett problem hur man 
upplever ett problem och orsakerna bakom. Detta leder också till att möjligheten att 
få samma resultat minskar om man upprepar studien.  
 

3.5 Etiska överväganden 

 
Eleverna och lärarna informerades om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
både skriftligt i ett missivbrev och muntligt inför observation och intervju, det vill 
säga att information gavs om undersökningens syfte (informationskravet), att deras 
medverkan var frivillig och kunde avbrytas utan konsekvenser (samtyckeskravet), att 
deras medverkan garanterades full anonymitet (konfidentialitetskravet) samt att 
deras svar endast skulle användas i denna uppsats (nyttjandekravet). Eleverna och 
lärarna fick även kontaktinformation i fall de vill ta del av resultatet. 
 

4 Resultat 

 
I denna studie har det gjorts två intervjuer och en observation och dessa resultat har 
sammanförts under följande tre underrubriker;  
   

• Feminin heteronormativitet och förväntningar 
• Delaktighet /möjlighet att påverka 
• Homosocialitet  

 

Resultatet från intervjuerna och observationen har sammanförts och återges i 
löpande text med citat från respondenterna. Under intervjuerna utgick författaren 
från sex frågor och ställde sedan följdfrågor utifrån svaren som gavs. Dessa frågor 
behandlade bland annat tjejernas egen syn på delaktighet, hur de känner sig 
delaktiga och vilka förväntningar de har på sig själva.  
  

4.1 Feminin heteronormativitet och förväntningar 

 
Under intervjuerna framkom, när det gäller förväntningar på sig själv, att tjejerna 
ville vara delaktig och ta plats men att det inte fick bli för mycket. De uttryckte en 
ovilja över att överskugga sina klasskamrater, utan alla skulle ges samma chans att 
synas och höras, det vill säga att inte vara dominant. Tjejerna skulle ställa upp för 
varandra och visa respekt och inte låta någon vara utanför.  
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Under en av lektionerna utspelades denna situation; En av traditionerna på skolan 
var att avgångseleverna blev parodierade av yngre elever på skolan, och på denna 
lektion skulle man diskutera vilka attribut hos varje avgångselev som skulle 
förstärkas. Läraren tog genast kommandot och började prata om den bild hon hade 
av dessa elever som skulle parodieras. Genomgående för tjejerna var att de beskrevs 
som snälla och ansvarstagande medan killarna beskrevs med attribut som trötta 
eller roliga. En homosexull tjej beskrevs som rar trots sin läggning och läraren tyckte 
att det var imponerande att hon var så öppen med sin läggning. Hon spände även 
blicken i tjejerna i klassen när hon beskrev hur två tjejer i avgångsklassen hade tagit 
sitt ansvar under andra året i gymnasiet och lyckades vända en dålig stämning i 
klassen till att eleverna började trivas i varandras sällskap. Läraren sa att tjejerna 
borde lära sig något av detta och försöka jobba på den dåliga stämning som rådde i 
den aktuella klassen. Eleverna själva, både tjejerna och killarna, var ganska fåordiga 
under lektionen.  
 
Under intervjuerna diskuterades förväntningar och tjejerna var överens om att det 
generellt läggs olika förväntningar beroende på om man är tjej eller kille, och att det 
kommer att ta tid att ändra dessa mönster.  
 

Ja, det förväntas ju att tjejer ska vara lugna och snälla. Killar får göra 
fel. Det blir ju liksom vi och dom… vi tjejer och dom killar. Vet inte 
hur jag ska säga men man vill ändra det trots att det kommer bli 
svårt. Jag tror att det kommer att lyckas men att det kommer att ta 
tid. Det kommer inte att hända under vår livstid att det blir jämställt 
utan det blir längre fram… i framtiden.  

 
Under en av de andra lektionerna skojade en lärare med två manliga elever under 
lektionstid när de bara drog omkring och inte gjorde något vettigt, medan en kvinnlig 
elev som suttit på sin plats och jobbat bra under lektionstid omedelbart fick en 
tillsägelse när hon gick och satte sig bredvid och pratade med en manlig elev som inte 
ingick i hennes grupp.  
 
Under en av intervjuerna sade en av tjejerna detta;  

 
När killarna håller på så skrattar lärarna och liksom tycker det är lite 
kul… det är ju killar och de skojar ju till om saker… och så gör tjejer 
samma sak och får en tillsägelse om att vara tysta. 

 
Men tjejerna förväntade sig även ett visst beteende från killarna;  
 

Killar är ju så redan från första klass att de vill stå i centrum och så, 
dom vill visa att de är coola och det blir ju så att det växer på under 
åren. Jag tror att det är för att de är dominanta… dom vill synas och 
höras… men det är inget jag riktigt störs av. Jag tror att det är något 
de måste vara. 
  

4.2 Delaktighet/möjlighet att påverka 

 
Avsaknaden av delaktighet var det flera av tjejerna som tog upp när de ombads att 
definiera vad delaktighet betyder för dem. De ansåg att de är delaktiga när de själva 
vill vara delaktiga på det sätt de själva väljer, det vill säga att avsaknad av delaktighet 
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både i och utanför klassrummet var självvald.  Tjejerna ansåg att diskussioner kunde 
vara ett led in i delaktigheten och att det diskuterades för lite. Under en av 
lektionerna som observerades blev det väldigt tydligt där den manliga läraren, som 
genomförde en typisk katederlektion, bröt av och inte väntade tillräckligt länge på 
svaren. Han tillät även att eleverna svarade rätt ut och det var för det mesta samma 
manliga elever som svarade eller tog ordet. Att inte räcka upp handen och vänta på 
sin tur ansågs av intervjupersonerna vara ett problem eftersom delaktighet skapas 
genom trygghet där läraren sätter tydliga gränser och har en demokratisk ledarstil 
där flera elever har chans att komma till tals.  
 

Jag tycker att läraren ska fråga mer, för på mina [de lektioner som 
eleven deltar i] lektioner är det de som pratar eller ropar högst eller 
först som får säga sitt och de som inte vill skrika och bara få säga det 
de tycker säger inget eftersom man ändå inte tror att man kommer att 
höras. Så läraren måste ge frågor till alla och fördela ordet mer. 
 
Jag tycker också så att det är den som skriker som får prata. Om man 
bestämt att man ska räcka upp handen så måste man hålla sig till det. 
Vad hjälper det om jag håller upp handen om någon annan skriker ut 
det jag hade tänkt svara. På det sättet blir man inte sedd. 

 
Att bli sedd av andra var viktigt enligt de kvinnliga eleverna, eftersom delaktighet 
handlade om att få vara synlig för de andra i klassen och för läraren, och bli tagen på 
allvar för det som sades.  
 

Man sitter där med världens idéer i huvudet och man vet exakt vad 
man ska säga och man kanske tvekar, då är det bra om läraren 
frågar… då känner man sig ändå lite tryggare i att jag säger såhär och 
så blir det oftast väldigt bra. Så jag tycker att det är bra att man håller 
upp handen men också att läraren pekar på en och att läraren ser mig, 
och det blir viktigt. 

 
Tjejerna ville inte tvingas in i en delaktighet de själva inte har valt och kunde de 
inte vara sig själv så var delaktigheten inget värd i alla fall. 
 

Jag är ganska nöjd med min delaktighet. Just det här att välja när 
man vill vara delaktig. Det här med att man blir meddragen fast man 
inte vill är ett större problem… inte ett stort problem men ett större. 
Jag tycker nog att mycket sker på mina villkor. Skillnaden är ju om 
man vill vara delaktig i en grupp men inte får, men vill jag verkligen 
vara delaktig i en grupp som inte vill ha mig där. 
 
Är man inte sig själv så är man inte delaktig. Då tar man på sig en 
annan roll och då tycker inte jag att det är delaktighet på riktigt.  

 
Det var viktigt, enligt tjejerna, att läraren stod på sig och inte tillät kränkningar 
eftersom det påverkade delaktigheten negativt om någon blev retad eller att läraren 
lät diskussionen gå över styr.  
 

Jag upplever många gånger att lärare inte står på sig när det har varit 
mycket tjafs och så. Är man lärare så har man en plikt att stå på sig. 
 
Det är alldeles för få lärare som kan stå på sig, och jag tror att det 
skulle göra att fler vågade prata om lärare sa ifrån oftare.  
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Men samtidigt som de ansåg att lärare hade misslyckats med att ha ett övergripande 
ansvar att vara hård men rättvis så ville de inte döma dem för hårt eftersom de ansåg 
att det är mänskligt att göra fel. 
 
Flera av tjejerna menade att det blir en helt annan atmosfär i klassrummet när killar 
var närvarande. 
 

Det kan vara jobbigt i vissa situationer… man får ju en viss respekt 
mot dem ibland… när killar är dominanta så blir jag så himla nervös 
när jag pratar med dom. 
  

De som hade starkast röster hördes mest i klassrummet men det betydde inte att de 
var delaktiga i gemenskapen utanför klassrummets fyra väggar.  
 

För många är det ju så att de pratar för att de kan, men det behöver 
inte betyda att de är delaktiga, de vill bara ha femton minuter i 
rampljuset. 

 
Under en lektion diskuterades examinationssättet för det sista provet för terminen 
eftersom flera elever var missnöjda. Diskussionen var inte konstruktiv och det blev en 
del tjafs mellan eleverna, främst de manliga. De kom ingen vart, men läraren lät 
diskussionen fortgå och stämningen blev stundtals hätsk. Efter en stund, ca 15-20 
minuter, blandade sig en tjej in i diskussionen högt och ljudligt och hon sa att detta 
sätt att examineras var tråkigt. Läraren blev då väldigt arg och anklagade denna elev 
för att vara en person som alltid skulle klaga och aldrig vara nöjd. Läraren påpekade 
inför hela klassen att han var så trött på hennes gnäll. Eleven svarade då att hon 
kände att det är svårt att känna delaktighet och att hon ofta känner att det är svårt att 
göra sin röst hörd. Läraren svarade då återigen att han inte orkad höra på hennes 
gnäll och att diskussionen var avslutad och att han inte tänkte prata om saken mer. 
Eleverna återgick då till sina böcker, men killarna fortsatte att diskutera saken i 
smågrupper lektionen ut - utan tillsägelse från läraren.   
 

4.3 Homosocialitet  

 
De flesta av intervjupersonerna var överens om att de kände sig tryggare och vågade 
prata när de kände av tryggheten från de andra tjejerna i klassen. De hade en back up 
som gör att de vågade mera och inte kände sig dumma om andra tyckte de sade fel 
eller konstiga saker. Tryggheten ledde till de vågade prata och som i sin tur ledde till 
en känsla av delaktighet.  
 

I den här klassen trivs jag jättebra och vi har stor gemenskap i klassen 
och då kan jag prata hela tiden och då känner jag inte på samma sätt 
om att svara fel. I andra klassen kände jag mig inte delaktig och då 
valde jag att inte svara. 

 
Ja, man sitter själv och märker att någon man inte känner skrattar åt 
något man sagt… det blir ju lättare om det är någon med som man 
känner då… det blir inte en lika stor grej. Man har någon vid sin sida 
och då känns det lättare… tycker jag i alla fall. 
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En elev ansåg dock att det blev jobbigare med trycket från ens klasskamrater att leva 
upp till de förväntningar som de explicit och implicit ställer. De sade inget av rädsla 
för att göra bort sig eller göra andra besvikna om de inte levde upp till vissa 
förväntningar från den (homo -) sociala gemenskapen;  
 

 Jag känner att jag kan prata mer och bättre om jag inte känner 
människorna, de vet inget om mig, vet inget om mig så då kan jag lika 
gärna ge allt. Det finns inga som tänker eller säger att man inte sagt si 
eller så förut, det vill säga att de andra analyserar mer om man 
känner varandra. 
 

Tjejerna uttryckte också att delaktigheten utanför klassrummet var viktigare 
eftersom klassrummet var en begränsad värld under en begränsad tid, och att där 
valde de relationer efter personlighet och inte på grund av att de var tvungna för 
att de befann sig i samma rum.  

  
Bara för att man har stark röst betyder inte det att man är delaktig 
utanför klassrummet. I klassrummet har man ju ändå något att  
diskutera. Utanför pratar man om andra saker och inte om det som 
händer på lektionerna. 
 

                    När jag tänker på delaktighet så tänker jag på avsaknad av  
                        delaktighet, att stå utanför, att inte vara del av en gemenskap.  
                        Vänner och så, att inte ha några eller någon att vara med. 

 
Om man känner sig trygg med någon utanför klassrummet blir det 
enklare att vara delaktig. Om man inte är sig själv så är man inte  
delaktig. 

 

5 Resultatanalys 

 
Jag har utifrån mitt empiriska material skapat nya begrepp vilka kommer att 
beskrivas i följande underrubriker; Primär och sekundär delaktighet samt 
homosocial delaktighet. I sista och avslutande delen kopplar jag ihop dessa begrepp 
med lärarnas roll när det kommer till tjejernas delaktighet. 
 

5.1 Primär och sekundär delaktighet. 

 
Tjejerna i studien sade att det inte kändes optimalt i klassrummet när det kom till 
den faktiska delaktigheten; de upplevde att lärarna behandlade eleverna olika och att 
killarna tog mer plats och framför allt, fick ta mer plats. Trots att de kände stöd från 
den homosociala gemenskapen valde de att inte ta några strider eller påpeka sådant 
som i slutändan kunde leda till konflikter. En orsak till detta kan delvis bero på att 
delaktigheten i klassrummet inte är den delaktighet som tjejerna strävar efter och vill 
ha. Delaktigheten för dessa tjejer mäts inte i antalet frågor de får svara på eller hur 
lång taltid de tar eller får, utan hur de upplever samvaron med sina klasskamrater. 
En tjej beskrev detta så här:  
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Bara för att man har stark röst betyder inte det att man är delaktig 
utanför klassrummet. I klassrummet har man ju ändå något att  
diskutera. Utanför pratar man om andra saker och inte om det som 
händer på lektionerna. 
 

En annan tjej sade så här: 
 

När jag tänker på delaktighet så tänker jag på avsaknad av  
delaktighet, att stå utanför, att inte vara del av en gemenskap.  
Vänner och så, att inte ha några eller någon att vara med. 
 

Så länge de inte är uteslutna från den homosociala gemenskapen är de per automatik 
delaktiga i skolans värld.  
 

Om man känner sig trygg med någon utanför klassrummet  
blir det enklare att vara delaktig. Om man inte är sig själv  
så är man inte delaktig. 
 

Tjejerna ville inte överskugga varandra i klassrummet eftersom det kunde bli 
negativa konsekvenser i slutändan, utanför, i den ”verkliga” världen. Situationen i 
klassrummet var påtvingad och en påtvingad delaktighet är ingenting värd till 
skillnad från den delaktighet utanför som bygger på ömsesidig respekt och 
frivillighet. Denna känsla späddes sedan på eftersom de ändå inte trodde att 
jämställdhet är något som kommer att ske inom en snar framtid.  
 

Jag tror att det är svårt att bryta ett sånt mönster eftersom det  
går så långt tillbaka i historien. Det kommer inte att hända i  
vår livstid att det blir jämställt, kanske längre fram. 

 
De homosociala relationerna blev primära grunder till att känna delaktighet och den 
faktiska delaktigheten i klassrummet blev sekundär eftersom den inte var lika viktig 
att vara delaktig där. Detta bekräftades av den tjej som hellre tog plats i grupper där 
hon inte kände någon eftersom det där inte fanns några vänskapsrelationer som 
kunde påverkas negativt av hennes sätt att uttrycka sig och agera. 
 

Jag känner att jag kan prata mer och bättre om jag inte 
känner människorna, de vet inget om mig, vet inget om mig 
så då kan jag lika gärna ge allt. Det finns inga som tänker eller 
säger att man inte sagt si eller så förut. 
 
 

Delaktigheten i klassrummet blir alltså av sekundär art och det leder till att tjejerna 
inte är villig att slåss för sina rättigheter på samma sätt som när de brinner för sin 
sak. De behöver därför någon som är beredd att ta striderna åt en, och då vänder de 
sig till den naturliga ledaren i klassen – läraren.  
 

Det är lärarens uppgift att se till att alla får prata.  
 
I stället för att diskutera och argumentera litar de på att läraren ska ta det 
övergripande ansvaret genom att fördela ordet rättvist och se alla; en lärare som 
begränsar dem som tar för sig på andras bekostnad och rätta in dem i ledet. 
Klassrummet ska ses som en flock som ska ledas rätt, och den som avviker borde 
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tillrättavisas av läraren, och ingen annan, eftersom klassrummet inte ses som en 
arena där de vill ta plats.  
 

5.2 Homosocial delaktighet 

 
Den homosociala gemenskapen blir paradoxalt nog både ett hinder och en möjlighet 
när det kommer till tjejernas delaktighet i klassrummet. Är tjejerna tillräckligt många 
och de känner en viss trygghet och säkerhet med gruppen upplever de att de vågar 
mer. Känslan av delaktighet stärks av de andra. 
 

                 Vi har stor gemenskap i klassen och då kan jag prata hela tiden. 
 
Å andra sidan blir det ett hinder eftersom den homosociala vänskapen blir viktigare 
än att vilja vara bättre än någon annan eller att inte leva upp till vissa förväntningar 
de vet att andra - främst kvinnliga vänner, men även lärare - har på dem. De vet att 
det finns ett facit eller specifikation att leva upp till och de väljer både aktivt och 
passivt att leva upp till den specifikationen; aktivt genom att vara ”duktiga flickor” 
som tar hand om varandra och stöttar varandra. De väljer också aktivt att lägga ner 
sin röst på grund av andras förväntningar, de befinner sig i en sorts bubbla där den 
homosociala gemenskapen tar över och de håller tillbaka sina kunskaper. Passiviteten 
handlar om de strukturer som råder och under de omständigheter de fostrats där den 
kvinnliga normen stipulerar att kvinnor är icke- aktiva varelser.  
 

Ja, det förväntas ju att tjejer ska vara lugna och snälla. Killar 
får göra fel. Det blir ju liksom vi och dom, vi tjejer och dom 
killar. 

 
Homosocialiteten leder således till att tjejerna blir passiva åskådare i klassrummet 
istället för aktörer, medan killarna får chansen i större utsträckning att diskutera och 
utveckla sin integritet och individualitet, och det följer med hela livet sen. Tjejerna 
lever upp till rollen gruppen tilldelat dem och utrymmet för att vara en individ fullt ut 
minskar.  
 
 

Ja, man sitter själv och märker att någon man inte känner 
skrattar åt något man sagt… det blir ju lättare om det är någon 
med som man känner då… det blir inte en lika stor grej. Man har 
någon vid sin sida och då känns det lättare… tycker jag i alla fall. 

 
Vi har stor gemenskap i klassen och då kan jag prata hela tiden och då 
känner jag inte på samma sätt om att svara fel. I andra klassen kände 
jag mig inte delaktig och då valde jag att inte svara. 

 
En individ som inte kan stå upp för sig själv eller klarar av att sätta gränser utan 
stödet från andra, riskerar att bli en person som förlorar sin individualitet, och blir 
ett med gruppen. 
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5.3 Läraren som ett hinder eller möjlighet för delaktighet? 

 

Man sitter där med världens idéer i huvudet och man vet exakt vad 
man ska säga och man kanske tvekar, då är det bra om läraren frågar.  

 
Problemet ligger således i att tjejerna överlämnar sitt ansvar att göra sin röst hörd till 
någon annan, oftast läraren. Tjejerna vill att läraren agerar flockledare och 
kontrollerar gruppen. Denna underkastelse leder till, som i denna studie till att 
tjejerna blir åsidosatta och inte tagna på allvar istället för att bli sedda och får lika 
förutsättningar som killarna. Under observationerna kunde en hierarkisk syn från 
lärarna gällande killarnas och tjejernas deltagande i klassrummet skönjas. De två 
könen delades upp i två separata kollektiv, ett manligt och ett kvinnligt, där killarnas 
beteende var normativt. Lärarna såg mellan fingrarna gällande deras stridslystnad, 
och straffade tjejerna för deras. Lärarna lierade sig med killarna och skojade med 
dem när de drog runt och inte gjorde något konstruktivt medan tjejerna genast fick 
tillsägelser att uppföra sig korrekt. Tjejerna ser detta hända i klassrumsmiljön och 
reagerar: 

När killarna håller på så skrattar lärarna och liksom tycker det är lite 
kul… det är ju killar och de skojar ju till om saker… och så gör tjejer 
samma sak och får en tillsägelse om att vara tysta. 

 
Jag tycker också så att det är den som skriker som får prata. Om man 
bestämt att man ska räcka upp handen så måste man hålla sig till det. 
Vad hjälper det om jag håller upp handen om någon annan skriker ut 
det jag hade tänkt svara. 
 

Tjejerna (be)döms för sin passivitet när de inte tar sin omsorgsroll på tillräckligt stort 
allvar medan killarna inte ens tas upp i diskussion som potentiella omhändertagare/ 
vårdare. Lärarens roll i kombination med att tjejerna anser att delaktigheten i 
klassrummet är sekundär leder till att delaktigheten för tjejer blir något man får och 
inte tar för sig av.  

 

6 Diskussion  
 
Syftet med denna undersökning är att titta på hur tjejer på en gymnasieskola i 
Mellansverige upplever delaktighet och vilka förväntningar som åläggs dem både från 
dem själva och från deras omgivning. Efter att ha presenterat resultatet och gjort en 
analys av densamma så kommer nästföljande rubriker utgöras av en metod- och 
resultatdiskussion samt vilka slutsatser man kan dra och vilken pedagogisk relevans 
denna undersökning har.  
 

6.1 Metoddiskussion  

 
I denna uppsats har intervjuer och observationer gjorts för att undersöka hur tjejer 
upplever delaktighet och vilka förväntningar de har på sig själva och hur det påverkar 
delaktigheten i klassrummet. Två intervjuer har genomförts med sex respektive åtta 
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tjejer per grupp och de har fått tala och resonera fritt utifrån ett antal intervjufrågor. 
Observationen har gjorts som ett komplement till intervjuerna och har i denna 
undersökning varit ett bra sätt att se om intervjuerna speglat verkligheten i 
klassrummet. Dock kanske verkligheten sett annorlunda ut om könsblandningen 
varit mer jämn och det funnits fler tjejer i klassrummet. Dagen då observationen 
utfördes var det hälften så många tjejer som killar i klassen.  
 
 Att använda sig av fokusgrupper har varit en bra metod att använda sig av. Det gav 
en bred bild av forskningsproblemet och respondenterna inspirerade varandra till att 
prata och formulera sina tankar. Ett problem var dock att vissa tog större plats än 
andra, men genom att styra och rikta frågor till de andra fick de också möjlighet att 
göra sin röst hörd och det blev en konstruktiv dialog. Dock skulle det ha varit 
intressant att ha haft fler tjejer med utomeuropeiskt ursprung i fokusgrupperna. Det 
är möjligt att de hade haft en annan bild av delaktighet eftersom de kan ha 
erfarenheter från en mer patriarkalisk miljö där den auktoritära klassrumsmiljön är 
ett vanligare inslag, och därför upplever den svenska klassrumsmiljön som väldigt 
demokratisk och jämställd.   
 
Ett annat problem med att använda sig av en kvalitativ ansats är att forskaren är 
subjektiv och att det kan påverka resultatet, men i denna undersökning har det varit 
nödvändigt att använda intervjuer som metod då det handlade om tjejers egna tankar 
och funderingar kring delaktighet.  
        

6.2 Resultatdiskussion  

 
I alla kulturer, samhällen och religioner finns förväntningar på hur människor bör 
bete sig och tänka både själva och tillsammans med andra. Dessa strukturer som är 
skapade av samhället för hur man ska bete sig är inget undantag för tjejerna i denna 
studie. Tjejerna tvingas dagligen att konfronteras med olika val på hur de ska agera 
utifrån förväntningarna de har på sig själva och utifrån hur andra ser på deras roll 
som unga kvinnor på väg ut i livet både hemma, i skolan och generellt ute i samhället. 
Tjejer har berättat i intervjuer att de är medveten om att det ställs olika krav på tjejer 
och killar i skolans värld och de vittnar om lärare som behandlar de olika könen olika. 
De låter andra diktera villkoren utan att protestera. Kvinnor är generellt sett inte 
uppfostrade till att revoltera, de är uppfostrade till, genom så kallade 
socialisationsagenterna, som Connell (2003) skriver om, att leva upp till 
förväntningar som bland annat handlar om att man ska vara ”snäll” och ”hjälpsam”.  
 
Tjejerna i denna studie är inget undantag. De berättar själva att de ibland väljer bort 
delaktighet för att inte stöta sig med andra, att de är besvikna på lärare som inte 
arbetar mer aktivt för att främja delaktigheten och demokratiska arbetsmetoder i 
skolan såsom att alla måste räcka upp handen och vänta på sin tur, eller att alla borde 
bli uppmärksammade oavsett kön. Dessa faktorer är konkreta och något för eleverna 
att ta på, något de kan se och sätta fingret på. Dessa faktorer kan eleverna välja själva 
om de vill göra något åt, de kan strunta i att räcka upp handen eller att protestera mot 
en orättvis lärare som upprätthåller det som Wahlström (2003) beskriver som 
diskriminerande mönster. Det som blir svårare att hantera är de mer subtila sakerna 
som händer i ett klassrum, när tjejer blir bestraffad för saker som killar inte blir 
bestraffade för eller att de blir tilldelade egenskaper utifrån sitt kön och inte utifrån 
att de är människor. Detta, i kombination med att tjejerna inte ser delaktigheten i 
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klassrummet som den primära gör att de hellre ”straffar” ut sig själv genom att 
undanhålla kunskap och inte hävda sin rätt istället för att ta plats och riskera att 
straffas ut av både klasskamrater och lärare. Detta straff behöver inte betyda att de 
får en utskällning eller att de får kvarsittning, utan handlar om att de blir fråntagna 
den roll de erhållit bara genom att vara tjej. De hamnar i en roll i klassrummet som 
”den som sticker ut” istället för att vara en ”som alla andra”, en snäll och foglig tjej 
som ställer upp för andra och som inte basunerar ut sin kunskap. Att sticka ut blir 
något negativt, ett stigma, och de väljer att inte ta vissa konflikter eller hävda sin rätt 
då det kan medföra att de blir utpekad eller ses som annorlunda och därmed blir 
utesluten från den primära delaktigheten utanför klassrummet. Detta blir extra 
tydligt då en av intervjupersonerna berättade att hon hellre tar för sig i en grupp med 
människor där hon inte känner någon, eftersom det i dessa situationer inte finns 
några relationer att förstöra eller givna gränser att tänja ut. Hennes roll i den nya 
gruppen är ännu inte definierad av de övriga och hon kan därför ta plats och hävda 
sina rättigheter som hon inte vill eller känner att hon kan i ett sammanhang där hon 
är känd av de övriga och där hon blir straffad eller belönad utifrån sitt agerande.  
 
Som kvinna och medmänniska samt blivande lärare kan man inte annat än förundras 
över hur lärare kan generalisera och stereotypisera så enkelt som lärarna gjorde 
under observationerna i denna undersökning. Lärarna har förstärkt könsrollerna 
utifrån sina egna förväntningar på hur tjejer och killar ska vara eller agera. De har 
under observationerna behandlat tjejerna och killarna på olika sätt, samt både 
implicit och explicit lagt olika förväntningar på eleverna beroende på kön och de har 
inte reflekterat över sitt eget beteende utan förstärkt det, som Hirdman (1998) talar 
om, det dikotoma synsättet; mannen är norm och får ta plats medan tjejers beteende 
anses som avvikande om man inte lever upp till vissa förväntningar.   
 
Holm (2008) menar i sin rapport att lärare inte har så stor del i konstruktionen av 
kön, men i denna studie har det visat sig att lärarna inte bara upprätthåller strukturer 
på ett subtilt sätt, som att förvänta sig olika egenskaper beroende på kön, utan de 
behandlar även eleverna så pass olika att eleverna märker av denna skillnad. Hur 
kommer det sig att flickorna uppenbarligen är nöjda med sin delaktighet i 
klassrummet trots att de är medvetna om att klassrumssituationen många gånger 
inte är rättvis och att de åläggs och lägger på sig själv olika förväntningar beroende på 
vilket kön man har? På individnivå säger de, i enlighet med Öhrns (1998) och Holms 
(2008) studier, att det är helt i sin ordning att säga ifrån och värna om sin integritet 
och självständighet samt göra sin röst hörd, men på gruppnivå gör tjejerna det som 
Ambjörnsson (2003) menar att tjejer gör; de väljer att ta ett steg tillbaka på grund av 
den feminina heteronormen där de vill vara måttfulla och vanliga för att inte sticka 
ut. Under intervjuerna och observationerna framkom det inte att tjejerna tog ett steg 
tillbaka på grund av att de ville vara populär hos killarna eller att de var oroliga för att 
stöta sig med lärare. Det handlade snarare om ett inre tryck där den homosociala 
vänskapen blev viktigare än att vilja vara bättre än någon annan eller att inte leva upp 
till vissa förväntningar från sina (kvinnliga) klasskamrater. Tjejerna ville inte ta plats 
på någon annans bekostnad.  
 
Oavsett vilket, blir det ett demokratiskt problem då tjejer väljer att lägga ner sin röst 
för att inte stöta sig med andra eller inte vilja verka vara bättre än andra. Problemet 
blir ännu större när lärare missar denna problematik och förstärker 
könsrollstänkandet. Under en av lektionerna blev det tjafs om examinationssätt och 
där missade läraren att göra det som en av tjejerna lyckades med; hon lyfte upp en 
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fråga till att gå från en sakfråga till att bli en fråga på metanivå och läraren avfärdade 
henne som gnällig. Istället kunde han ha tagit denna kommentar/ fråga på allvar och 
skapat ett konstruktivt samtal, vilket Bergström och Holm (2005) menar är en väg till 
att känna delaktighet.  En annan lärare skällde ut en tjej som under fem minuter av 
lektionen gjorde precis samma sak som några killar i klassen ägnat sig hela lektionen 
till att göra, det vill säga dra runt och göra ingenting. En tredje lärare gjorde det 
precis som Berge (1997) menar att lärare lätt gör, det vill säga reducera tjejer till att 
vara omtänksamma, snälla och ansvarstagande. Detta är självklart inga negativa 
attribut, men blir tjejer reducerade till att bara vara detta så blir det problem. Det blir 
som Hirdman (1998) skriver, att den strukturella ojämställdheten möter oss i 
vardagen och blir en etablerad verklighet och det blir svårt att ifrågasätta eftersom 
det är enklare att göra saker slentrianmässigt. Enligt von Wright (1998) är det 
killarnas intresse som styr upplägget under lektionstillfällena. I denna studie var det 
dock främst lärarna och sedan killarna som under observationerna styrde och satte 
agendan. Om lärare ska kunna bryta dessa mönster måste de som Lif (2008) skriver, 
rannsaka sig själv, vilket inte alltid är så lätt, men är ett måste för att kunna uppnå en 
deliberativ demokrati i klassrummet, och för övrigt i skolans värld.  
 

6.3 Slutsatser 

 
Tjejerna i denna undersökning sa att de var nöjda med sin delaktighet och i slutändan 
är det deras egna upplevelser som är det viktiga. De var oftast medvetna om att det 
finns problem men att det förmodligen kommer att ta lång tid innan saker förändras 
och i och med det accepterade de sin situation. De är så djupt rotad i ett normativt 
genustänkande att de inte ens reflekterar över att de är det. Tjejerna i studien levde 
upp till lärarnas förväntningar om att vara måttfulla, de protesterade, men inte 
ljudligt, de uppgav att de tog hänsyn till de andra och de ville inte ta för sig på andras 
bekostnad. De ville vara uppmärksamma och omtänksamma vilket förstärkte känslan 
av gemenskap vilket i sin tur ledde till en känsla av delaktighet.  
 
  
6.4 Nya forskningsfrågor 

 
Lärare har ett stort ansvar att vara föredömen och bli medvetna om den 
könsmaktordning som existerar i samhället liksom på skolorna och i klassrummen. 
Observationerna visade en verklighet där det finns lärare som generaliserar, 
behandlar elever olika och framförallt befäster stereotypa uppfattningar om det som 
anses vara kvinnligt och manligt. Är det bara på denna skola som lärare har olika 
förväntningar på elever beroende på kön? Hur ser lärare själva på dessa frågor? Är 
man ens medveten om vad eleverna anser vara ett problem? Och framför allt, vad gör 
lärare för att lösa detta problem? Det skulle även vara intressant att se hur rektorer 
ser på detta eftersom det är de som har det yttersta ansvaret.  
 

6.5  Pedagogisk relevans 

 
Denna uppsats har pedagogisk relevans eftersom det fortfarande finns lärare som 
inte gör tillräckligt för att få alla att känna sig delaktiga, det vill säga lärare som 
fortsätter att ha olika förväntningar på flickor och pojkar och där de missar viktiga 
demokratiska processer och där de inte är konsekventa. Dessutom har skolan missat 
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att implementera ett kritiskt förhållningssätt till vad som sker runtomkring så att 
eleverna själva kan se om det finns problem. Utan att se att det finns problem blir det 
svårt att komma fram till en lösning. Tjejerna i studien accepterade att bli kallade 
snälla och omtänksamma, att bli avfärdade som gnälliga när de lyfter viktiga frågor 
och att de inte får samma handlingsutrymme som killarna. Det har blivit en 
självuppfyllande profetia i och med att de inte protesterar; de förväntas att ha ett 
beteende och denna förväntan bekräftas utifrån samhällets normtänkande om vad 
som är kvinnligt/ okvinnligt genom att vara måttfull. De har ena foten i ett 
progressivt samhälle där de tror att förändringar har gjorts och kommer att göras, 
och den andra foten i konventionssamhället där de har förpliktelser och krav både 
utifrån andras och sina egna förväntningar. Lärare måste tänka sig för hur de beter 
sig eller hur de pratar med sina elever. De kan inte bara rycka på axlarna och säga att 
problemet inte finns i ens närhet eller på den skolan de arbetar eftersom det handlar 
om strukturer som inte förändras eller försvinner över en natt. Om vi vill ha ett 
hållbart samhälle måste lärare bidra till det genom att hela tiden ha ett normkritiskt 
förhållningssätt och hålla genusdiskussionen levande.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 
Vad tänker ni på när ni hör ordet delaktighet? 
 
Vad får dig att känna dig delaktig? 
 
Vad får dig att inte känna dig delaktig? 
 
Vilka förväntningar har du på dig själv när det handlar om att ta för sig i klassrummet 
och göra din röst hörd? 
 
Vilka förväntningar tror du att andra har på dig? 
 
Hur ser du på jämställdhet? 
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Bilaga 2                    
 
Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Jag är lärarstuderande på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag 
skriver en uppsats i pedagogik som handlar om gymnasietjejers 
delaktighet i klassrummet och jag skulle vara tacksam om du ville delta 
i denna studie. Ditt deltagande är frivilligt och du har därför rätt att 
avbryta när du vill, dina svar är garanterat anonyma och kommer 
endast att användas i denna uppsats.  
 
Om du är intresserad att ta del av resultatet kan du vända dig till mig 
på denna mejladress:  
 
aan98057@student.mdh.se 
 
 

     Tack för din medverkan! 
 
     Med vänlig hälsning 
 
     Ann-Sofie Målgren  

 
 
 


