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Abstrakt 

Högt presterande tjejer i gymnasieskolan erbjuds positioner som ger dem ett högt feminiserat 

kulturellt kapital men att de presterar bra behöver inte betyda att de är fria från sitt 

könshabitus och därmed mer jämställda. Jag har följt tretton tjejer på gymnasiekolans 

språkliga inriktning och studerat deras vardag i undervisningssituationer samt lyssnat till deras 

egen syn på sina prestationer. De aspekter jag särskilt lagt vikt vid är hur det feminina 

kapitalet reproduceras genom könshabitus, symboliskt våld samt det androcentriska synsättet. 

För att studera deras livsvärld har jag använt den etnografiska metoden och presenterar min 

empiri i form av en narrativ berättelse. Mitt resultat visar att tjejerna är framgångsrika och 

kompetenta men eftersom de erbjuds vissa subjektspositioner utifrån skolans förväntningar 

och utifrån det androcentriska heteronomin är deras höga prestationer dock ett feminiserat 

kapital.   

Nyckelord: feminitet, subjektspositioner, kulturellt kapital, könshabitus, androcentrism, 

symboliskt våld, gymnasieskolan, etnografi 

 

Abstract 

High achieving girls at upper secondary school are given positions that give them a high 

feminized cultural capital, however, their high achievement does not translate into a position 

free from gender habitus. I followed thirteen girls at upper secondary school with language as 

major in their lifeworld in the classroom. I have also been listening to their own stories about 

their achievements. I have especially put notice into how the feminine capital is reproduced 

thru gender habitus, symbolic violence and the androcentric heteronomy. Furthermore, I have 

used the ethnographic method in order to study their everyday life in school and I present my 

data as a narrative story. My result shows that high achieving girls are highly competent and 

successful in the discourse of the school, however, the expectations of the school and the 

androcentric heteronomy offer them certain subject positions which make their high 

achievements a feminized capital.         

Keywords: femininity, subject positions, cultural capital, gender habitus, androcentric 

heteronomy, symbolic violence, upper secondary school, ethnography 
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”Alla dessa på förhand upprättade synteser, alla dessa grupperingar som man vanligtvis 
accepterar utan att närmare granska dem, alla dessa samband, vilkas giltighet man erkänner från 
första stund, allt detta måste ifrågasättas; alla de dunkla former och krafter genom vilka man tar 
för vara att binda samman människornas olika diskurser måste spåras upp och jagas fram ur sina 
dunkla gömställen” (Foucault 2002).  

 

Inledning 

Innan 1920 var en gift kvinna omyndig. Hennes man var hennes målsman. 1921 fick Sveriges 

kvinnor rösträtt. Som kvinna känns detta främmande och helt osannolikt men det är dock en 

sanning som ligger inte mer än 91 år bakom oss. Idag vet vi att de synliga och osynliga bojor 

som kvinnor bar i hemmet och intellektuellt inte har någon grund i de argument som då lades 

fram. Idag har flickor god tillgång på utbildning och erövrar den akademiska världen genom 

att på grundskolan och gymnasieskolan i genomsnitt prestera högre och få bättre betyg i alla 

ämnen förutom idrott och hälsa. De ämnen inom vilka skillnaden är störst och flickor 

presterar högst är inom språk och samhällsvetenskapliga ämnen dit även många fler flickor än 

pojkar söker sig (Skolverket 2009).  

Ibland är skillnaderna stora medan de i andra fall är små. Även inom traditionellt 

mansdominerade program så som Fordon och teknik är betygen dock högre hos flickorna. 

Flickorna får alltså i högre grad betyget MVG. Inom några program ligger skillnaderna på 

över 30 procent. Pojkarna däremot befinner sig i genomsnitt på betyget G. Efter att ha läst den 

här statistiken uppstod frågan om skolan i Sverige har blivit flickornas domän? Är det 

jämställdhet på frammarsch som utspelar sig i våra svenska klassrum? Vad innebär deras 

prestationer för dem själva? 

Man skulle kunna dra slutsatsen att tjejerna genom sina prestationer når högre positioner i 

samhället och får bättre möjligheter inom akademisk karriär och yrkeskarriär. Lönerna torde 

bli mer jämlika männens och synen på traditionella könsroller förändras. Men är det så 

enkelt?  

Nja skulle man kunna uttrycka det. Gymnasieskolan är idag indelad i olika program som 

appellerar olika till tjejer respektive killar. Medan tjejerna väljer humanistiska ämnen väljer 

killarna i högre grad program med teknisk och praktisk inriktning. Tjejer presterar högre än 

killar men det är killarna som får högre lön i framtida yrkesval.  De program som tjejerna 

väljer är inriktade mot yrken inom offentlig sektor som till exempel lärare, barnskötare, 

sjukvård medan de program som killarna väljer är mer inriktade mot det privata näringslivet 
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så som bygg, teknik och fordon. Varför presterar då tjejerna så bra i gymnasieskolan och hur 

ser de själva på sina prestationer? 

Jag blev nyfiken på om de höga prestationerna är ett sätt att nå en respektabel position som 

tjej eftersom mönstret är tydligare bland tjejer mer än bland killar. Vad är det som gör att de 

presterar högre och vad menar de själva är anledningen till prestationerna. Jag har utgått från 

skolan som en kulturell arena där inte bara undervisning sker utan där skapas även identitet i 

form av feminitet och maskulinitet reproduceras.       
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Syfte  

Syftet med min uppsats är att söka förklaring och förståelse i vilka subjektspositioner tjejers 

högre prestationer ger dem tillgång till genom att följa några högt presterande tjejer på en 

gymnasieskola i Göteborg. Genom att förstå den vardagsverklighet som tjejerna möter i 

skolan kan jag med hjälp av egna observationer och deras egna berättelser söka förstå hur 

deras positioner skapas. Den kunskap som min studie kan ge bidrar till ökad förståelse för hur 

skolan kan jobba med jämställdhet och genus.   

 

Problemformulering 

Vilka subjektspositioner erbjuds högt presterande tjejer i gymnasieskolan och vilken typ av 

kapital ger höga prestationer? 
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1 Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

 

Forskaren har många aspekter att fundera och reflektera kring innan materiel och data ska 

samlas in och analyseras. Metodologi har ibland tagit fokus från forskningens ontologiska och 

epistemologiska grundantaganden vilka bör behandlas innan forskaren ger sig in i frågan om 

vilket metod som ska styra arbetet. Forskningsprocessen kräver förberedelser i form av 

reflektioner som tydliggör forskarens position i utifrån sin världsåskådning gällande varats 

minska beståndsdelar samt forskarens egen livsåskådning. Ontologiska ställningstaganden är 

av a-priorikaraktär vilket innebär att innan forskaren behandlar sitt empiriska materiel har 

forskaren redan vissa föreställningar om hur världen fungerar. Föreställningarna färgar de 

ställningstaganden som forskaren ständigt, i dialog med sig själv och det eventuella fältet, gör 

i den vetenskapliga processen. Dessa föreställningar bör klargöras som en del av det 

vetenskapliga arbetet (Åsberg 2000)   

Mina teoretiska utgångspunkter har sin grund i fenomenologin som ser människan som en 

aktör i det sociala livet (Bäck-Wiklund 2007). Edmund Husserl anses vara grundaren av 

fenomenologin och Husserl menar att människorna själva skapar verkligheten. Husserls 

begrepp ”livsvärld” återkommer inom den samhällsvetenskapliga litteraturen och den 

inbegriper människans dagliga verklighet samt det vi i densamma tar för givet. Det är på 

denna nivå och inom ramen för människans livsvärld som vetenskapen ska bedrivas enligt 

Husserl (Bäck-Wiklund 2007). 

Fenomenologin ligger till grund för teorin om social konstruktivism som innefattar tre 

grundläggande antaganden om människan som står i ett dialektiskt förhållande till varandra. 

Den första är att människan skapar samhället; den andra att samhället existerar som objekt; 

den tredje och sista att människan är en social produkt. Dessa tre utgör för människan en 

social och en subjektiv verklighet (Bäck-Wiklund 2007).   

I min egen studie har jag utgått ifrån att människan är en del av ett socialt samspel där olika 

livsvärldar representerar den vardag som människan lever i. Tjejerna i min studie är delaktiga 

i det system som skolan representerar och deras vardag skapas utifrån de förväntningar som 

bland annat skolan har på dem. Skolan i sin tur är en del av samhället och så tillika ett objekt 

inom vilket människan verkar.  



10 

 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Den röda tråden i mina teoretiska utgångspunkter är makt. Jag börjar med att definiera makt 

utifrån Michel Foucaults (2002) teorier om mikromakt för att sedan beskriva hur Pierre 

Bourdieu (1998) menar att maktpositioner reproduceras genom den manliga dominansen.. I en 

skola pågår så mycket mer än bara undervisning och inlärning av fakta. Där finns även en 

dold läroplan som eleverna lär sig likväl som de lär sig multiplikationstabellen. Donald 

Broady (2004) visar på detta i sin rapport om ”Den dolda läroplanen”. 

 

2.2 Makt genom diskurser 

Michel Foucaults subjektsdefinition kan tolkas utifrån många olika perspektiv men den mest 

framstående definitionen är att subjektet underordnas och underkastas diverse uppsatta 

regelsystem och maktsystem (Lindgren 2007). Foucault uttrycker även nödvändigheten i att 

luckra upp begrepp som befinner sig inom ramen för kontinuitetstemat. Det vill säga att 

ifrågasätta det som ter sig självklart. Som exempel kan nämnas traditionsbegreppet som han 

menar upprätthåller vissa positioner gällande historiska fenomen. Dessa fenomen följer 

varandra pararellt genom historien kan jämföras med varandra eftersom att de upprätthålls 

genom liknande strukturer. Genom att följa traditionsbegreppet och identifiera dess ursprung 

kan människan frigöras från sina underkastade positioner i förhållande till dessa rigida och 

konstruerade begreppsliga bojor (Foucault 2002). Jag vill påstå att konstruktionerna av genus 

är ett sådant fenomen som följer vissa givna historiska begreppsregler. Detta sätt att angripa 

på förhand givna regler och diskurser bildar ett av de centrala begreppen i Foucaults teorier, 

nämligen arkeologi. Ytterligare ett centralt begrepp är genealogi som utgår från fenomens 

funktion, släktskap och dynamik i normaliseringsprocessen (Lindgren 2007).   

Foucault är även känd för sitt maktbegrepp. Foucaults maktbegrepp klargör de strukturer jag 

vill undersöka och vilken dynamik som där uppstår. Maktbegreppet som Foucault använder är 

inte en tydlig och enkel definition i bemärkelsen att någon har makt över någon annan genom 

klass, status, kön med mera utan det är genom påvisade normativa värden som makten skapas, 

i vardagen. Makten verkar genom en ”elementär kraft” som förekommer i alla sociala 

relationer och ska inte begränsas till makt genom samhälleliga positioner. Genom att 

analysera de praktiker som de underordnade innehar kan makt studeras och definieras. 
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Makten ligger alltså i normaliseringsprocessen där människan differentieras och kategoriseras 

snarare än att makten ligger i ett rättssystem eller ett regelverk (Lindgren 2007). 

Foucaults maktteorier är ofta använt inom feministiska teoribildningar för att den lyfter fram 

makten som reproducerande. Vidare lyfter Foucault fram kroppen som en av pusselbitarna i 

hur makt reproducerades. Detta var kompatibelt med feministiska tankar och teorier. I samma 

veva fanns det dock feminister som kritiserade Foucault för att han inte erbjöd någon teori för 

hur det feministiska projektet skulle appliceras med hjälp av hans teorier samt att han höll sig 

allt för mycket på en mikronivå och erkände inte den övergripande strukturella dominansen 

(Sawick 1991). Makt ägs inte av någon särskild klass eller ideologi utan utförs på mikronivå 

genom relationer och interaktioner. Makt är heller inte förtryckande av den som den syftar till 

att lägga sina band på utan den är producerande genom samma interaktioner och relationer 

(Sawick 1991).  

Huruvida Foucaults teorier fungerar hela vägen ut för att förklara den maktrelationerna i den 

manliga dominansen och dess effekter skriver jag inte om i denna studie då jag bedriver den 

just på mikronivå men jag tycker det är viktig att komma ihåg att kritiken finns och att hans 

teorier, utifrån den kritik som lyfts fram ovan, kan vara begränsande för mig. 

 

2.3 Pierre Bourdieu och den manliga dominansen  

”Den manliga dominansen” (Bourdieu 1998) skrev Pierre Bourdieu för att hans egen 

forskning banade väg för det. Han beskriver själv sin egen förvåning över att världens ordning 

inte ifrågasätts mer än den gör. Sanningar och självklarheter accepteras och efterföljs. Denna 

mekanism, att människor accepterar världsordningen sådan som den är ledde honom till att 

skriva om den manliga dominansen eftersom Bourdieu ansåg att mäns överordning beror på 

just en sådan mekanism. En sanning som tas för given. Bourdieus feministiska hållning är 

tydlig. Han hävdar att kvinnor är underordnade män genom reproduktionen av den manliga 

dominansen. I syfte att förstå hans resonemang kring detta ska jag först lyfta fram hans 

grundläggande antaganden. Då Bourdieus teorier är omfattande har jag valt att fokusera kring 

följande begrepp; det symboliska våldet, könshabitus och androcentrismens heteronomi. 

2.3.1 Androcentrismens heteronomi 

Enligt Bourdieu är det yttersta beviset på mäns överordning att det inte behöver rättfärdigas. 

Det är naturligt. Det androcentriska synsättet är en självklar del i vårt samhälle och ifrågasätts 

därmed inte (Bourdieu 1998). Genom ett symboliskt förhållande varseblivs kvinnor som 
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objekt som förutsätts ha vissa kvinnliga egenskaper som är skapade utifrån den manliga 

dominansens förväntningar. Det varseblivna objekt som kvinnan förväntas vara sätter henne i 

en kroppslig osäkerhet, eller ett symboliskt förhållande, till mannen. Egenskaper som kvinnan 

förväntas uttrycka genom sin kropp och sitt agerande är sympatisk, snäll, ödmjuk, foglig och 

leende. Dessa egenskaper är definitionen av kvinnlighet så som den reproduceras genom den 

manliga dominansen (Bourdieu 1998). De kvinnor som bryter mot denna objektsbildning och 

inte anammar de attribut som en kvinna tillskrivs hamnar i ett ”double-bind” läge. Det vill 

säga om hon återerövrar sin kroppsbild, hävdar intellektuellt oberoende eller visar på lesbiska 

preferenser utmanar detta männens naturliga rätt till maktpositioner. Om kvinnan däremot 

agerar utifrån kvinnlighetens premisser i ett sammanhang där hon träder in i den manliga 

dominansens korridorer ifrågasätts hennes kompetens och anpassningsbarhet (Bourdieu 1998)  

 

2.3.2  Symboliskt våld 

Enligt Bourdieu utövar mannen sin dominerande ställning genom ett symboliskt våld. 

Symboliskt våld är subtila budskap som genom kommunikation och handlanden reproducerar 

kvinnans underordnade ställning (Bourdieu 1998).  

”… den manliga dominansen och hur den genomdrivs och genomlids som det främsta exemplet på den 

paradoxala underkastelse som är ett resultat av det jag kallar symboliskt våld; ett milt, omärkligt våld som 

offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, 

närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet känslor” (Bourdieu 1998, s. 11) 

Dominansförhållandet ligger i både subjektiviteten och i objektiviteten. Objekten håller könen 

isär medan subjektet följer ett kognitivt tankemönster som manifesterar dominansen. 

Resultatet av det symboliska våldet syns inte som medvetna utsagor utan genom värderingar 

och genom preceptions- och handlingsmönster som skapar ett habitus inom respektive kön 

(Bourdieu 1998).   

 

2.3.3  Könshabitus  

Även kroppen är delaktig i att reproducera dessa strukturer genom att kroppen manifesterar 

underordning respektive överordning. Det vill säga att det symboliska våldet är 

förkroppsligat. Till exempel märks detta genom hur kvinnor respektive män rör sig. Kvinnor 

rör sig med små trippande och sitter i kors med benen medan mannen rör sig med pondus och 
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bredbent tar plats medan en kvinna som sitter bredbent uppfattas som vulgär. Hur vi för 

kroppen har alltså en moralisk dimension (Torikka 2002).   

Grunden i Bourdieus genusperspektiv vilar i att kvinnor och män innehar olika former av 

könshabitus som är en del av den sociala ordningen. Dessa habitus står i motsats till varandra 

där mannen representerar det officiella och det offentliga, det vill säga det som syns. 

Kvinnorna, å andra sidan, representerar det inofficiella och det privata, det som inte syns. 

Detta visar sig bland annat i hur våra könsorgan är konstruerade men även i de arbeten och 

uppgifter som kvinnor respektive män historiskt sett har varit hänvisade till. Det är utifrån 

dessa föreställningarna som världen konstrueras (Bourdieu 1998). Vidare bidrar 

feminiseringen av den kvinnliga kroppen och maskuliniseringen av den manliga till 

dominansförhållandet genom att de naturaliserar och tillika krediterar förhållandet (Bourdieu 

1998) 

 

2.4 Skolan – mer än bara undervisning 

I skolan lär sig eleverna inte bara den kunskap som härrör från ämnen och föreläsningar. 

Skolan är Sveriges största arbetsplats och tillika en stor social arena där identiteter formas och 

prövas. Eleverna i den komplexa värld som skolan utgör lär sig även om de duger eller inte 

duger, om de till exempel är dumma eller inte, om de tillhör de som får tillgång till makt och 

inflytande eller inte (Broady 2004). Det är själva systemet och bemötandet av eleverna som 

utgör detta kategoriserande. En av de kunskaper som eleverna lär sig är att underkasta sig 

makt och att sysselsätta sig med uppgifter som inte ger någon mening. Medelklassflickor 

verkar i högre grad än pojkarna underkasta sig detta system (Broady 2004). Vidare har pojkar 

en mer negativ syn på skolprestationer än vad flickorna har. Det finns en anti-plugg kultur hos 

pojkarna som en del i deras identitetssökande till att bli man (Björnsson 2005).  

 

2.5 Jämställdhet i gymnasieskolan 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lik rätt och möjligheter. Eleverna skall 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt.” (Lpf 94) 

Citatet från Läroplanen för de frivilliga skolformerna är tydligt och skarpt. Män och kvinnor 

ska ha samma möjligheter och inte mötas av fördomar. Men vad innebär detta? Vad är det 

läroplanen vill uppnå och vad innebär jämställdhet i gymnasieskolan? Jag har valt att 



14 

 

definiera begreppet jämställdhet som en teoretisk utgångspunkt eftersom det är mot den 

definitionen som jag kommer att luta min analys av det empiriska materialet. 

1991 införs JämL, lagen om jämställdhet i Sverige. Lagen infördes för att minska klyftorna 

mellan kvinnors och mäns löner på arbetsmarknaden. Jämställdhet skulle råda på Svenska 

arbetsplatser  i form av könsbalans (Lundström 1996). Begreppet jämställdhet har en politisk 

innebörd och är en politisk vision. Det finns dock risker i att fokusera för mycket på den 

kvalitativa jämställdheten då resultatet kan bli ett ännu vidare åtskiljande av könen genom att 

en person får representera en hel grupp Istället för att bekämpa könsdiskriminering 

eftersträvas könsbalans. Istället för visionen om likabehandling av könen, det vill säga att en 

individ inte ska diskrimineras på grund av kön, läggs förväntningar på individen just på grund 

av att hon eller han har ett visst kön. Jämställdhet uppnås när avsaknad av diskriminering på 

grund av kön uppstår (Lundström 1996).    

Jämställdhet kan delas upp i dels kvantitativ jämställdhet, dels i kvalitativ jämställdhet. Den 

kvantitativa jämställdheten syftar på lika många kvinnor som män. Det vill säga den pekar på 

antal. Den kvalitativa jämställdheten, däremot, innebär att kvinnor och män ha lika villkor och 

förutsättningar. Vidare brukar tre domäner lyftas fram som inom jämställdhetsdiskursen, 

nämligen Ekonomi och arbetsliv; Hem och familj; Fritid och politik (Hedlin 2006).  

Jämställdhet ingår i skolans värdegrund. Idag är många program på gymnasienivå könsmärkta 

och domineras av kvinnor respektive män. Två tydliga exempel är fordonsprogrammet och 

omvårdnadsprogrammet (Hedlin 2006). Den kvantitativa jämställdheten är alltså inte 

uppnådd. Hur är det då med den kvalitativa jämställdheten? Har unga tjejer och killar lika 

förutsättningar och lika möjligheter? Flickor har i snitt högre betyg i alla ämnen utom i idrott 

och hälsa men killarna upplevs ändå av lärare som mer intelligenta och begåvade än tjejer. 

Tjejernas högre betyg uppfattas som flit mer än begåvning. I syfte att kompensera för den 

brist på begåvning som flickorna förväntas ha får de jobba hårdare genom att anskaffa sig 

högre betyg. Detta medan pojkar uppfattas som smartare än vad de egentligen är (Hedlin 

2006).  
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3 Tidigare forskning på området    

 

Skolverkets statistik över betyg från 2008 visar sig att flickor i genomsnitt har högre betyg i 

alla ämnen utom idrott och hälsa. I vissa ämnen ter sig skillnaderna små medan de i andra 

ämnen är förvånansvärt stora. I betyg på projektarbeten, som alla elever ska göra i årskurs tre, 

får 47,6 procent av flickorna betyget MVG medan 27,1 procent av pojkarna får samma betyg. 

Ytterligare ett ämne där samma mönster visar sig är i Svenska B där 27,3 procent av flickorna 

har betyget MVG medan 12,1 procent av pojkarna har samma betyg. Dominansen hos 

pojkarna ligger istället inom betyget G där 49,3 procent av pojkarna har G betyg medan 27,9 

procent av flickorna ligger inom samma bedömning (Skolverket 2009). Forskningen är inte 

överrens om varför denna skillnad visar sig så tydligt men det finns några intressanta teorier 

inom forskningen på området.    

Skolverkets rapport om jämställdhet i skolan sammanställer forskning på de olika villkor som 

pojkar och flickor har. Rapporten sammanställer forskning från grundskolan och upp till 

gymnasiet men jag har valt att fokusera på de delar som gäller gymnasiet och i viss mån de tre 

senare åren i grundskolan. Rapporten tar bland annat upp en studie där lärare har beskrivit och 

förklarat hur de ser på de flickor respektive pojkar som utmärker sig i 

undervisningssituationen. Lärarna tenderar att beskriva pojkarna som egna individer medan 

flickorna beskrivs i förhållande till deras relationer med andra (Skolverket 2009). Flickor 

uppfattas alltså som mer relationsorienterade vilket i så fall innebär att de erbjuds en 

subjektsposition där de tillskrivs dessa egenskaper. Vidare visar forskning på att flickornas 

positioner som relationsorienterade gör att de får ta ansvar för pojkarnas mindre 

skolanpassade beteende genom att de placeras bredvid de stökiga pojkarna för ordningens 

skull (Skolverket 2009). Vad har då detta för konsekvenser i de senare årskurserna? 

Rapporten visar att mönstret följer med eleverna upp till gymnasiet där pojkarna fortfarande 

dominerar och flickorna är medvetna om sin lägre status i förhållande till pojkarna. Pojkar får 

sina idéer igenom oftare och får fler frågor (Skolverket 2009). 

 

3.1 Skolan – en könsmärkande arena? 

Könskillnaderna i skolan gällande prestationer är oberoende av klass och etnicitet (Björnsson 

2005). Flickornas högre prestationer spänner alltså över alla klasser och över alla etniska 
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gränser. Vidare menar Björnsson att forskningen visar att kön konstrueras i skolan som 

institution men även av individerna själva. Beteenden, attityder och ämnen är könsmärkta och 

reproduceras (Björnsson 2005). Detta torde innebära att ämnet projektarbete och ämnet 

svenska B som jag nämnde ovan är könsmärka i det avseendet att flickor presterar högre än 

pojkar. Även i skolverkets rapport (Skolverket 2009) gällande jämställdhet visar en studie av 

en humanistklass i ämnet svenska inte bara att klassen domineras av flickor men även att 

klassen uppfattas som lätthanterlig av lärarna och att eleverna framträder som individer. 

Konkurrensen verkar på ytan obefintlig men de intervjuer som utfördes i studien visar att 

konkurrens visst finns, men under ytan.  

Om flickorna presterar generellt sett så mycket bättre i alla ämnen, är då hela skolsystemet 

könsmärkt? Maskulinitet och bilden av mannen definieras bland annat som att inte vara 

kvinnlig (Kimmel 1995 se Björnsson 2005). Skulle pojkarnas sämre prestationer i form av 

betyg inte då kunna vara en del av ett identitetsskapande där femininitet representeras i form 

av plugg? Det vill säga att en av de subjektspositioner som erbjuds de ambitiösa flickorna är 

pluggpositionen. Skolverket har sammanställt forskning under temat jämställdhet i skolan. 

Även denna rapport beskriver att en förklaring till att pojkar klarar skolan sämre än flickorna 

är just att det intellektuella förknippas med kvinnlighet vilket tyder på att pojkarnas anti-plugg 

kultur är en del av sökandet efter en manlig identitet (Skolverket 2009). Även Björnsson 

menar att pojkarnas lägre prestationer tyder på en pojkaktig attityd med en utpräglad anti-

plugg kultur (Björnsson 2005). Betyder detta att skolan har femininiserats och därför förkastas 

av pojkarna som en godtagbar arena för dem att verka inom? Detta i sin tur visar på att 

kvinnlighet och femininitet av pojkarna förkastas som någon svagt och icke manligt. 

Forskningen visar även att flickorna är mer relationsorienterade och mer uppmärksamma på 

det sociala samspelet i klassrummet än vad pojkarna är (Björnsson  2005). Är det dessa 

olikheter i beteende och förhållande till undervisningssituationen som befäster den 

könssegregerade skolan?   

Den könsmärkta gymnasieskolan innebär ett dilemma för tjejerna eftersom de inser att det inte 

är jämställt men de har små möjligheter att påverka och själva förändra sin situation (Hedlin  

2006). Detta för resonemanget till frågan om tjejernas frihet ökar i samband med deras höga 

prestationer. Ger deras framgång ökade möjligheter till autonomi och möjligheter till 

individuella val? Att flickorna över en längre tid har presterat bättre än pojkarna i skolan har 

skapat debatter och frågan har ibland och av vissa uppmärksammats på ett förenklat sätt. Med 

neoliberalismens intåg och dess fokus på individualitet och individens rätt till autonomi har 
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tjejernas framgångar i skolan förklarats med att de når framgång även i jämställdhetens namn. 

Vidare har det ibland målats upp en bild av att jämställdheten nått för långt och att pojkarna 

missgynnas (Ringrose 2009). När tjejerna konfronteras med deras å ena sidan fria val och å 

andra sidan samhällets och traditionernas förväntningar på dem som kön uppstår oro och 

ångest vilket resulterar i att de i sina studie- och yrkesval till slut väljer redan könsmärkta 

arenor (Baker 2009). Tjejerna möter som subjekt motsägelsefulla förväntningar. I rollen som 

högpresterande tjej ska de vara heterofeminina och samtidigt framgångsrika; de ska vara 

vackra och samtidigt smarta; de ska vara vårdande och samtidigt stridslystna för framgång 

(Ringrose  2009).   

 

3.2 Genus och skolprestationer 

Killarna presterar sämre betygsmässigt i skolan men forskning visar att de får mer 

uppmärksamhet, mer utrymme och deras intressen tas tillvara i högre utsträckning än 

tjejernas. Tillika är det material som används i undervisningen oftast mer anpassat till killarna 

(Jakobsson 2000). Frågan är då varför tjejerna ändå presterar bättre trots deras relativa 

underordning? (Jakobsson 2000). Flit och ansträngning polariseras som kvinnligt och förnuft, 

förstånd och logik som manligt. Detta gör att killarna hänvisar sina framgångar respektive 

misslyckanden med egen förmåga medan tjejerna förklarar sina framgångar respektive 

misslyckanden med att hänvisa till ämnets art. Det vill säga om det är ett ämne som de finner 

intressant och roligt. Detta fenomen, att killarna har en förmåga i sig, kompenserar tjejerna 

genom hårt arbete och flit. Killarna upplever sig har förmågan utan att anstränga sig mer 

(Jakobsson 2000). Vidare beskriver tjejerna deras misslyckanden i könsmärkta ”killämnen” 

med att de har en bristande förmåga men killar förklarar inte sina misslyckanden i 

”tjejämnen” med bristande förmåga utan med att de inte är intresserade (Jakobsson 2000). 

Detta torde visa på att en rådande genusstruktur innebär att tjejer inte har förmåga att bli bra i 

dessa ”killämnen” men killarna har förmåga att bli bra i ”tjejämnen” men deras 

misslyckanden beror på ovilja, inte oförmåga. Som sagt tidigare kan tjejernas upplevelse av 

att inte ha förmågan få som effekt att de kompenserar med att arbeta hårdare. När flickor 

beskriver sina framgångar och misslyckanden nämner de även lärarens roll som uppmuntrare 

och pedagog som en viktig orsak (Jakobsson 2000). Innebär tjejernas högre prestationer och 

hårdare arbete att de kan mer? Har de bättre kunskaper?   
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3.3 Det heterosexuella landskapet 

Fanny Ambjörnsson har under ett år följt en grupp tjejer på gymnasiets samhällvetenskapliga 

program samt Barn och Fritidsprogrammet. Jag kommer endast att fokusera på den del av 

studien som behandlade denna grupp i och med att tjejerna kommer från liknande bakgrund 

och är i en liknande situation som de tjejer som är fokus för min studie. 

Tjejerna på det samhällsvetenskapliga programmet i Ambjörnssons studie visade på en 

ambivalens i sitt förhållande till den norm som de förväntas agera utefter inom ramen för 

skolan samt inom ramen för det heterosexuella landskapet (Ambjörnsson 2003). Tjejerna var 

fullt medvetna om sina positioner och pekar själva på de normer de har att förhålla sig till. I 

klassrummet spelar de på normen om den duktiga skolflickan och visade upp en kontrollerad 

sida. I grupparbeten tog de stort ansvar och likaså i grupper med enbart tjejer och de tog ofta 

även ansvar för killarna i gruppen. Vidare visar de på ett komplext förhållande till denna norm 

som innebär att de även driver med sig själva och den bild som de förväntas förmedla. 

Eftersom det gäller att inte vara för ambitiös eller för den delen att ha anpassat sig för mycket 

och anses vara osjälvständig gör de parodi med bilden av den duktiga flickan för att visa att de 

har distans och tyr sig till den rådande normen (Ambjörnsson 2003).  

Det finns två huvudsakliga nidbilder av att vara tjej som inte var önskvärt i tjejernas diskurs, 

nämligen att vara allt för oattraktiv och okvinnlig, anses som lösaktig eller inte vara 

heterosexuellt tillgänglig (Ambjörnsson 2003). Vidare jämförde sig tjejerna med slarviga och 

intoleranta killar som de gjorde till antifigurer men i ännu högre grad skapade de antifigurer i 

de tjejer som gick på Barn och fritidsprogrammet. Det som sker när de gör tjejerna i Barn och 

Fritidsprogrammet till antifigurer är att de visar att medelklassen äger och definierar 

kvinnligheten (Ambjörnsson 2003). När den nya borgarklassen uppstod under 1700 och 1800 

talet organiserades individer genom bland annat genus. Den femininitet som då blev 

respektabel var just medelklassens femininitet (Skeggs 1999). Genom sitt utseende och 

uppförande fick dåtidens medelklasskvinnor tillgång till respektabilitet vilket 

arbetarklasskvinnor och svarta kvinnor aldrig kunde uppnå (Skeggs 1999). Tjejerna i 

Ambjörnssons studie visar på att medelklassens ägande av feminitet fortfarande står i ett 

dominansförhållande gentemot arbetarklassens.  

Tjejernas sätt att förhålla sig till normer och feminitet är en reflexiv process där de skapar och 

omskapar normen (Ambjörnsson 2003). Ambjörnsson kallar detta för att tjejerna har multipelt 

seende. Det vill säga att de är både kritiska och anpassningsbara till normen. Förmågan att 
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aktivt reflektera över sitt förhållande till normer och identitet förklaras ofta med att kvinnor 

genom historien har konstruerats som avvikande från den manliga normen och därmed lärt sig 

att betrakta sig själva genom andras ögon eftersom de konstruerats som objekt (Ambjörnsson 

2003).   

Jag funderar här på om det är så att flickor jämför sig med varandra och skapar antifigurer 

genom att inte vara som just den kvinnan respektive tjejen medan killar skapar antifigurer i 

det som representerar kvinnlighet? Det vill säga att både tjejer och killar ser ner på det 

kvinnliga men det finns respektabilitet att hämta i att vara en kvinna som är accepterad av 

normen, det vill säga den manliga normen. 

För medelklasstjejerna i Ambjörnssons studie var kroppen ett sätt att markera sin 

heterosexualitet i den heteronormativa begärsmarknaden. Kroppen visade på de tydligaste 

skillnaderna mellan tjejer och killar vilket tog sig i uttryck i kläder, hår, kroppsspråk och 

smink. De kommenterade andras kroppar och visade därmed att kroppen hade en viktig roll i 

att skapa och omskapa den heterosexuella normen (Ambjörnsson 2003).    

 

3.4 Respektabilitet och positioner 

Beverley Skeggs (1999) har inspirerats av både Foucault och Bourdieu och hennes teorier om 

respektabilitet, feminitet och om hur subjektivitet konstrueras innehåller många värdefulla 

begrepp. Att Beverly Skeggs influerats av Bourdieus teorier är särskilt tydligt i fråga om 

sociala positioner där Skeggs menar att kvinnorna i hennes studie anskaffar sig respektabilitet 

genom att anamma det kapital som kvinnorna genom sin positionering ges tillgång till 

(Skeggs 1999). Skeggs använder sig av Bourdieus olika kapitalformer vilka erbjuder en 

analys av den micromakt (Lindgren 2007) som definierar normer och positioner. Den första 

av dessa kapitalformer är ekonomiskt kapital som innebär kapital i form av ekonomiska 

tillgångar. Nästa kapital är det kulturella kapitalet som är uppdelat i tre former; som ett 

förkroppsligande kapital i form av kroppsliga dispositioner; som objektifierat kapital som 

innebär vilka kulturella möjligheter subjektet har och till sist som institutionaliserat kapital 

som definierar möjligheterna subjektet har inom utbildningssektorn. Det sociala kapitalet 

tillkommer genom relationer och definierar subjektets grupptillhörighet. När dessa tre kapital 

erkänts och legitimerats uppnår subjektet symboliskt kapital vilket är det kapital som ger 

subjektet makt. Vidare står allt kapital i relation till den kontext som subjektet verkar inom 

(Skeggs 1999). Utifrån dessa kapital formas begreppet respektabilitet vilket är ”en 
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sammansmältning av tecken, ekonomi och praktiker, som värderas olika från olika positioner 

…” (Skeggs 1999) För att ytterligare förklara respektabilitet beskrivs subjektets olika 

positioner i förhållande till sin kontext. Subjektspositioner skapas i en större diskurs i 

förhållande till diverse större strukturer och organisationer. Diskursiva positioner är mer vaga 

än subjektspositioner. Respektabilitet är en diskursiv position som definierar 

subjektspositioner (Skeggs 1999).  

Begrepp som respektabilitet och subjektspositioner är centrala i Skeggs forskning. 

Respektabilitet är att skapa sig en position som av andra definieras som respektabel. Till 

exempel att kvinnorna i studien försöker uppnå socialt kapital i de sociala fält som de 

vanligtvis inte har tillgång till genom att bete sig eller klä sig på ett sådant sätt som den 

legitimerande gruppen definierar. Genom att legitimeras av den grupp som 

positionsbestämmer kvinnorna kan de uppnå respektabilitet. Subjektspositioner är de 

karaktärspositioner som ingår i en diskurs. ”Diskursiva positioner är mindre specifika än 

subjektspositioner. Respektabilitet är en diskursiv position som präglar hur subjektspositioner 

anammas och vad de betyder” (Skeggs 1999). Det vill säga att diskursiva positioner befinner 

sig i en mer generell diskurs inom ett fält medan subjektspositioner är mer specifika.   

Både Skeggs och Bourdieu rör sig mellan micro och makronivå. Det vill säga i gränslandet 

mellan subjektet och objektet. Subjektet skapas genom de sociala strukturer som samhället 

byggs upp med, det vill säga när det gäller Bourdieu och Skeggs, klassamhället. 

Klassamhället är dock inte ett rigitt system och Bourdieu (1998) ställer frågan om varför 

människor finner sig i till synes logiska strukturer. Denna frågeställning är för mig intressant 

utifrån att den för subjektet till en offerposition gentemot strukturerna. Människan hålls fast i 

rigida positioner som reproduceras och återskapas genom att appellera till hennes intimare 

subjektiva känslor. Vad jag dock saknar hos Bourdieu och Skeggs för att teorierna ska kännas 

fulländade är en djupare beskrivning av hur affekter, det vill säga känslor, och hur de behov 

som de skapar står i samklang med de objektiva strukturerna. Skapar människans 

grundläggande affekter och behov strukturerna eller skapar strukturerna människans 

grundläggande affekter? 
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4 Metod och Genomförande 

 

Som metod för att presentera kvalitativa data har jag valt etnografin. Anledningen är att jag 

tycker det är en metod som ger möjlighet att lyfta fram forskarens position i förhållande till 

fältet. Jag menar att forskaren alltid är ett subjekt i förhållande till både forskningsobjekt och 

andra subjekt. Detta förhållande bär en mening som har betydelse för resultatet. Jag kommer 

senare i kapitlet framställa min egen position i förhållande till det fält som jag ska studera 

men först ska jag presentera mitt urval och den etnografiska metoden.  

 

4.1 Urval 

Jag har valt att fokusera min studie på en grupp tjejer som går sista året på ett 

samhällsvetenskapligt program med språklig inriktning, närmare bestämt Fransk sektion. 

Dessa tjejer är alla högpresterande inom den akademiska världen och de har även valt att gå 

ett program som domineras av tjejer och som traditionellt sett högt presterande tjejer söker sig 

till. Dessa tjejer representerar en produkt som skolans system strävar efter i form av att de har 

bra betyg och verkar vara väl anpassade till skolans system. De har uppnått ett kulturellt 

kapital och kommer när de tar studenten att belönas med höga betyg och goda akademiska 

möjligheter i framtiden.  

Till de gruppintervjuer som jag genomfört har urvalet stått i att tjejerna har anmält sig som 

frivilliga. Jag frågade tjejerna då vi sågs första gången vilka som kan tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Tjejernas identiteter hålls anonyma och de har tilldelats figurerade namn av 

mig.  

Mitt urval motiveras av att jag för att söka kunskap i om högpresterande tjejer uppnår 

positioner som erbjuder makt och jämställdhet behöver studera just de tjejer som presterar 

högt och förstå deras livsvärld och vardag i klassrummet och i förhållande till jämställdhet, 

positioner och prestationer. 

En stor del av de tjejer som läser språklig inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet har 

mycket höga betyg och det är just den grupp som jag tänker kan ge möjligheter till att förstå 

vilka subjektspositioner de erbjuds. Att begränsa sig till att studera en liten grupp på tretton 
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tjejer har inneburit att dessa får representera en stor grupp högpresterande tjejer men studien 

syftar till att börja förstå hur prestation står i relation till det system som skolan representerar 

samt deras vardagsliv i klassrummet. Den klass som tjejerna går i är blandad på så vis att 

hälften går fransk sektion (har franska som inriktning) och hälften går samhällsinriktningen på 

samhällsvetenskapsprogrammet. Då jag började fråga runt om klassen fick jag höra av lärarna 

att den är väldigt rolig att jobba med, de ställer många frågor, de är välorganiserade, den är 

lätt att ha att göra med och den består av många duktiga elever. Dessa berättelser om klassen 

gjorde mig nyfiken och jag insåg att dessa tjejer och killar inte bara presterade högt 

betygsmässigt utan var även socialt välfungerande och var av lärarna mycket omtyckta. Alltså 

en mönsterklass. Jag hämtade ut tjejernas betyg och fick då bekräftat att de är mycket 

högpresterande och har så varit under hela gymnasietiden. Med högt presterande menar jag att 

de har betyget MVG i över hälften av ämnena eller fler.     

Min selektion har även inneburit att jag har fått välja bort andra alternativ som skulle kunna 

bidra till min studie. Till exempel har mitt val av metod gjort att jag fått begränsa mig i tid 

och rum eftersom det inte går att utföra deltagande observationer på C-nivå under en så pass 

lång tid som kanske skulle vara av mer vetenskaplig relevans än de två veckor som jag haft 

tillsammans med fältet. Dessutom har jag på grund av arbete inte haft möjlighet att var med 

fältet på så många aktiviteter som skulle ge ytterligare relevant empiri. Som en summering av 

urvalet har jag alltså följt den klass där dessa tretton tjejer går i deras klassrumssituationer 

under cirka sju undervisningstimmar med olika lärare och tillika olika ämnen. Dessutom har 

jag kompletterat med intervjuer med några av dem, både i grupp och enskilt. Inför 

intervjuerna har jag frågat vilka som vill bli intervjuade och de har då anmält intresse. Detta 

torde innebära att de jag intervjuat både är nyfikna på och intresserade av ämnet samt tycker 

att de har något att tillföra.    

 

4.2 Metodval 

Etnografin utgår från att människor lever i en social miljö och i en kulturell verklighet. Denna 

verklighet studeras genom deltagande observationer, intervjuer, samtal samt forskarens egna 

erfarenheter (Nylén 2005). Målet med forskningen är att kunna erbjuda en förklaring baserat 

på förståelse av fältet (Aspers 2007). Forskarens strävan efter förståelse utgår från dennes 

livsvärld där vardagsförståelse utgör grunden för den förförståelse som forskaren tar med sig 

in i fältet. De vardagsbegrepp som används i fältet och som aktörerna tar för givet återfinns i 
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första ordningens konstruktioner medan andra ordningens konstruktioner är de teorier och 

utgångspunkter som forskaren använder för att förklara första ordningens teorier. Vidare finns 

inom ramen för andra ordningens konstruktioner begrepp som härrör från de teorier som 

forskaren valt att använda men de måste även vara relevanta för första ordningens 

konstruktioner. Det vill säga det empiriska fältets vardagsverklighet. Andra ordningens 

konstruktioner är alltså, med teorierna som bakgrund, teoretiska idealiseringar (Aspers 2007). 

Teorin ligger till grund för valet av metod. Teorin påverkar även hur studien utformas, hur 

empirin analyseras och hur förklaringar presenteras. Detta innebär att teorin även är 

exkluderande. Den utesluter andra perspektiv och sätt att angripa och analysera empirin Den 

process där forskaren utesluter vissa teorier och inkluderar andra bör medvetandegöras i syfte 

att klargöra forskarens tolkningshorisont (Aspers 2007). Eftersom teorin ligger till grund för 

metodval bör, enligt mig, en motivering till på vilka grunder de valda teorierna lett fram till 

valet av metod.  

Som jag nämnt ovan har jag valt den etnografiska metoden till min studie för att jag anser att 

den accepterar forskaren som subjekt samt erbjuder en metod i hur forskaren kan förstå och 

förklara sin position gentemot fältet. Det är även en metod som kombinerar olika typer av 

insamlande av empiri samt lyfter fram forskarens röst i presentationen (Nylén 2005). Hur har 

då jag kommit fram till att mina teoretiska utgångspunkter och val av metod är lämpligt för 

just det fält som jag ska studera?  

De teorier jag i teorikapitlet presenterat bottnar i samhället som en kulturell företeelse där 

människan agerar i sitt sammanhang. Sociala konstruktioner styr hur vi som subjekt lever i 

och relaterar till vår omgivning. Den skolklass som utgör mitt fält lever i sitt sammanhang och 

i sociala konstruktioner som påverkar deras förhållande till omvärlden. Deras livsvärld utgörs 

av språk, dialoger, ageranden, attityder, positioner med mera och det är den verklighet som de 

lever i som jag vill studera. Den etnografiska metoden är relevant i förhållande till mina 

teorier för att den erbjuder en länk mellan empirins verklighet och mina teorier. En teori ska 

även, för att vara lämplig, ha prövats mot liknande empiri förut (Aspers  2007) vilket den har 

gjort ibland annat Ambjörnssons (Ambjörnsson 2004) och Skeggs (Skeggs 1999) studier. Jag 

kommer att göra en etnografisk studie med en kombination av deltagande observation och 

intervjuer. Vidare söker jag kunskap i olika sammanhang runtomkring fältet genom att 

kontakta och ha samtal med informanter. Jag kommer att presentera min empiri som en 

narrativ berättelse. 
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I syfte att få en bild av jämställdhetsarbetet i skolan har jag pratat med nyckelpersoner inom 

den diskursen på just den skolan. Jag har bland annat varit med som deltagare på en 

utbildning i genus för skolledarna i den förvaltning som skolan tillhör. Detta har fört mig in i 

diskursen och samtalen kring problemen och utmaningar som gymnasieskolan står inför. 

Eftersom forskaren inte i förväg kan veta exakt vad som kommer att bidra till studien (Aspers 

2007) har jag varit öppen för nya tankegångar och samtal med personer som inte har direkt 

anknytning till fältet.   

Forskaren träder in i fältet med en viss förkunskap och vardagserfarenhet. Denna kunskap 

ligger till grund för forskarens förförståelse (Aspers 2007). Genom att studera vardagen 

samlar forskaren in mängder av information och iakttagelser som utgör empirin som i ett 

senare skede ska analyseras och bidra till förståelse. Forskarens observationer ska 

systematiseras, kategoriseras och utgå från teorin. Fältanteckningar som skrivs under 

observationen ska grunda sig i teorin eftersom det inte går att ta med precis allt (Aspers 2007). 

För att genomföra observationer måste forskaren följa med fältet i dess vardagsrytm och deras 

vardagsaktiviteter. Första ordningens konstruktioner antecknas för att sedan analyseras i 

förhållande till andra ordningens konstruktioner, det vill säga den djupare förståelse som 

uppstår då empirin analyseras i förhållande till teorin (Aspers 2007).  

Vad är det då forskaren ska leta efter? Begränsningen görs naturligt med teorin som bakgrund 

och tillika styrande för vilken empiri som bidrar till ökad förståelse. I den diskurs som fältet 

ingår i skapas mening och den etnografiska forskningen kompletterar textanalys med 

intervjuer, visuella bilder med mera så att aktörernas egen mening träder fram. Aspekter som 

forskaren kan vara observant på är till exempel vad som av fältet tas för givet, det som inte 

sägs, meningsskapande uttryck, ironier och övrigt som ingår i diskursen. Vidare gör 

människor en helt annan sak än de säger. Detta bör forskaren vara observant på och visa på 

hur praktiken ger mening. (Aspers 2007). 

De intervjuer jag har genomfört ligger inom ramen för den tematiskt öppna intervjun (Aspers, 

2007). Anledningen till att jag valt just denna är att det är en öppen intervjuform som strävar 

efter öppenhet men följer olika, av forskaren, förutbestämda teman. Detta innebär att den 

intervjuade svarar så öppet som möjligt på frågor samtidigt som forskaren kan ställa 

följdfrågor. De teman som styr intervjun skapar strukturen och gör att syftet med intervjun 

upprätthålls. I en tematiskt öppen intervju sätts teorin inom parantes och det liknas mer vid ett 

samtal än en intervju. Dessutom ska forskaren vara sig själv och anpassa sig efter situationen. 
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Hur intervjun fortlöper hänger på vilket förtroende forskaren kan skapa samt vilken mening 

den relationen forskaren skapar med den intervjuade uppbringar (Aspers 2007). De teman 

som jag fokuserat på i intervjuerna är jämställdhet, kroppen, prestationer och framtid.   

Då forskaren träder in i ett fält gör hon det med vissa förföreställningar och utifrån en viss 

position. Positionen kan skifta beroende på vilken relation forskaren har till fältet men 

eftersom deltagandet kan bli både intimt och utlämnande krävs det av forskaren att hon gör 

vissa etiska överväganden. Etiska överväganden kan föras på mikro och makronivå. På 

makronivån förs resonemanget kring forskningens relation till samhället i stort medan 

forskaren på mikronivå överväger relationen till det fält som ska studeras eller de intervjuer 

som forskaren ska utföra (Brinkman & Kvale 2005) . I en intervjusituation är det viktigt att 

forskaren är sanningsfull med sina intentioner samt ärlig med sin framtoning. I en allt för snäll 

och medkännande relation med den intervjuade eller en intervju där en allt för stor hänsyn tas 

till den intervjuades integritet blir relationen antingen för intim respektive för distansartad. 

Den mest givande intervju är den där forskaren kan konfrontera utan att den intervjuade 

hamnar i försvarsposition (Brinkman & Kvale, 2005).  

I min position som skolvärd och elevcoach på skolan har jag funderat en hel del på hur jag ska 

skapa en konstruktiv relation till tjejerna där jag både drar nytta av positionen men att jag 

ändå försöker vara tydlig med att jag som forskare har en helt annan roll. Genom att ta fram 

inspelningsmaterial, anteckna, lyssna och ställa frågor visade jag med hjälp av dessa markörer 

att vi nu ingår i ett annat sammanhang än det som jag och elever vanligtvis brukar ingå i. 

Dessutom skapade min närvaro som observatör i klassrummet en föreställning av mig som 

nyfiken observerare. Jag hoppas att detta har bidragit till att de två roller jag hade gentemot 

tjejerna framgick och att de relaterade till mig som observatör mer än som skolvärd eller 

elevcoach.   

 

4.3 Etnografi och reflexivitet 

Beverley Skeggs (1999) etnografiska studie av arbetarklasskvinnor i England visar inte bara 

på reflektioner kring metodologiska grundval om hur studien genomfördes utan även 

genomgripande ontologisk och epistemologisk reflexivitet. Det finns en mängd variation av 

definitioner av vad reflexivitet och reflektion är. Vidare innehar forskaren ett visst habitus 

som både begränsar och ger möjligheter. Dessa begränsningar och möjligheter inom 
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forskarens egna fält bör vara föremål för reflektion och reflexivitet (Alvesson & Sköldberg 

1998).  

Skeggs reflekterar och delar med sig av en reflexiv tolkningsprocess där erkännandet av 

erfarenheter har en central roll ”Erkännandet är ett av medlen för att tolka erfarenheter. När 

erfarenheten erkänns genom att benämnas och märkas, har man förstått och responderat på 

postitionaliteten.” (Skeggs 1999) Forskaren måste för sig själv erkänna sin egen position i 

kontexten så att denna blir tydlig i förhållande till det studerade. Sin egen tolkningsprocess 

beskriver Skeggs ingående och ärligt. Vidare påverkar subjektets tillgängliga diskurser och 

erfarenheter vår kunskap och vårt vetande (Skeggs 1999). Hennes epistemologiska 

resonemang utgår från att människan ingår i olika diskurser där hon innehar vissa positioner 

utifrån vilka kunskap produceras.  

En annan aspekt av forskarens position som Skeggs reflekterar över är den om att ”härska 

genom kunskap.” Genom att tolka kvinnornas berättelser utifrån teorier lyssnade hon inte helt 

igenom på deras berättelser. Att härska genom kunskap gör att forskaren själv 

positionsbestämmer subjektet som en fast teoretiskt beskriven position. Därav stannar 

reflexiviteten och forskningen handlar mer om att bekräfta en teori än om att tolka en 

verklighet (Skeggs 1999).   

 

4.4 Forskaren som interagerande subjekt 

För att tydligöra mina tolkningar och hur forskarens position i förhållande till fältet påverkar 

studien ska jag kort beskriva min egen position till det fält som jag valt att studera. Min 

bakgrund som dotter till två akademiker och uppfostrad i medelklasslivets kultur och 

förväntningar gör att jag har goda förutsättningar att gå in i tjejernas diskurs. Jag är dock 

uppvuxen i en liten ort utanför Göteborg medan de flesta av tjejerna i klassen har vuxit upp i 

Göteborg. Under min gymnasietid tog jag inte skolan på så stort allvar och var allmänt trött på 

hetsen och pluggandet inför prov och inlämningar. Min mentala status var skör och jag kände 

mig som om jag inte passade in. Vid tillfällen kände jag mig till och med dum i fråga om 

pluggande och prestationer. Den dolda läroplanen lärde mig att jag inte var en sådan som 

dem, alltså de som fick höga betyg och ansågs som smarta och begåvade. Vid tjugotre års 

ålder reste jag utomlands och studerade vilket ledde till höga betyg och mycket ideellt 

engagemang. Mina erfarenheter av att ha varit på båda sidor av betygsskalan ser jag som en 
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bra förutsättning då jag ska försöka förstå tjejernas livsvärld inom ramen för skola och 

prestationer. Jag har både stått utanför deras värld och observerat och varit mitt i det och levt i 

förväntningarna, besvikelserna, oron samt glädjen inför bra resultat. 

Naturligtvis kommer min bakgrund och mina erfarenheter att prägla hur jag bemöter och 

relaterar till fältet. Genom att reflexivt hantera min egen livsvärld i förhållande till fältets 

strävar jag efter att min position som ”forskare” är så fri och avsaknande makt som möjligt så 

att studiens trovärdighet införlivas och upprätthålls. Som subjekt i forskningsprocessen vill 

jag att min position är tydlig och ärlig. 

  

4.5 Genomförande i praktiken 

Som jag tidigare nämnt har jag suttit med i klassen som tjejerna går i under ett antal 

undervisningstimmar med olika ämnen och olika lärare. Dessa undervisningstimmar har varit 

tre sextiominuterslektioner med Filosofi, en sextiominuterslektion med Svenska C, en 

sextiominuterslektion med Religion, en sextiominuterslektion då ungdomsmottagningen var 

på besök, en projektredovisning samt ett tillfälle med studiehandledartid på tjugo minuter. 

Undervisningen har även haft olika former med allt från traditionell föreläsning till 

redovisningar av grupparbeten samt diskussioner om olika ämnen. I syfte att ytterligare förstå 

diskursen kring tjejerna har jag även samtalat med några av några av deras lärare. Dessa 

samtal har jag velat ha informellt i till exempel personalrummet över en kopp kaffe eller 

liknande kontext. Jag har velat lyssna till den diskurs som lärarna skapar kring tjejerna.  

Vidare har jag även genomfört intervjuer med några av tjejerna. Jag valde den tematiskt 

öppna intervjun vid mina intervjuer av anledningen att den hjälper mig att hålla fokus på vad 

jag vill få fram och vad jag vill prata om samtidigt som den lämnar ett öppet samtalsklimat 

(Aspers 2007). Jag ville att tjejerna skulle prata ganska fritt kring de teman som jag valt att 

lägga fram. Vidare ville jag ha ett samtal där själva samtalet stod i fokus. I den tematiskt 

öppna intervjun ska forskaren behålla sitt egna jag och i största mån vara sig själv. Samtidigt 

har jag i en intervjusituation med en av tjejerna valt att vara lite mer ifrågasättande av de 

föreställningar gällande praktiken i livsvärlden och vilken mening den har för den intervjuade. 

Detta i syfte att inte göra sken av att intervjun är ett kompissamtal utan just en intervju för att 

förstå en praktik. (Brinkman & Kvale 2005). Särskilt av vikt har detta varit på grund av min 

roll som elevcoach / skolvärd på skolan. Denna intervju är den som har varit mest personlig 

och mest givande i form av att jag upplevde att den intervjuade reflekterade och 



28 

 

problematiserade utifrån en personlig grund. Gruppintervjuerna har naturligt tett sig 

annorlunda och har gett mer än den enskilda i form av interaktionen och mångfalden i 

samtalet mellan tjejerna.        

Studien började med att jag läste in mig på bakgrunden och sedan på de teorier som jag 

presenterat i tidigare kapitel. Vidare har jag läst in mig på den etnografiska metoden och 

genomförande av denna. I mina intervjuer har jag börjat prata med informanter och de lärare 

som har tjejerna i undervisning och därmed sätter deras betyg. Intervjuerna transkriberar jag 

och analyserar utifrån ett kodningssystem där en teoretisk term motsvarar en situation i 

empirin som i en fenomenologisk deduktion (Aspers 2007).   

 

4.6 Etiska överväganden 

Då forskaren träder in i ett fält krävs en hel del etiska överväganden. Deltagarna ska 

informeras om att de deltar i ett forskningsprojekt och vad det innebär samt att deras 

deltagande är frivilligt. Vidare ska deltagarna samtycka sitt deltagande genom 

samtyckeskravet. Enligt konfidentialitetskravet ska deltagarnas personuppgifter och de 

uppgifter de lämnar vara så konfidentiells som möjligt. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som forskaren samlar inte får användas i för annat bruk än forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet 2009)   

Jag har i min studie följt dessa etiska föreskrifter och försökt vara så tydlig som möjligt med 

att de uppgifter jag fått av tjejerna kommer att användas för min analys. De har givit sitt 

samtycke till detta. Dock innebär den begränsade tiden som studien pågått att de inte själva 

fått svara mot de utsagor som jag använt i resultatet.  
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5 Presentation av empiri 

Den process som leder fram till interaktionen med fältet är full av frågor och problem som jag 

varit tvungen att ta ställning till. Ett exempel är om jag som forskare av verkligheten och i 

min interaktion med fältet skulle vara aktiv eller passiv i undervisningssituationen eller inte. 

Om jag skulle förhålla mig passiv känner jag inte av de delar av fältets interaktion med skolan 

som kanske skulle vara nödvändigt för att förstå tjejernas situation, samtidigt kan mitt 

deltagande störa och jag blir allt för mycket en del av fältet. Jag valde att i 

undervisningssituationen förhålla mig passiv och observera händelserna i klassrummen och 

nöjde mig med att försöka hänga med på lektionerna, ta del av stenciler och sätta mig in i 

känslan av att vara elev, dock en passiv sådan. Detta var ett sant nöje då de i till exempel 

filosofin gick igenom vetenskapsfilosofi. Totalt deltog jag vid ett tillfälle då 

ungdomsmottagningen informerade om könssjukdomar, sex undervisningstillfällen i olika 

ämnen och en projektredovisning samt genomförde två gruppintervjuer och en enskild 

intervju.  

Ytterligare ett problem som jag ställdes inför var min roll som elevcoach på skolan. Jag har 

träffat den tjej som jag gett namnet Malin tidigare i min roll som skolvärd / elevcoach i 

samband med hennes projektarbete och Annika i samband med olika projekt som hon varit 

engagerad i på skolan. I övrigt har jag inte träffat någon av dessa tjejer tidigare i min yrkesroll 

men upplevde själv det som en balansgång att inte ta den rollen i intervjusituationerna. 

Intervjuaren bör vara sig själv i intervjusituationen för att på så sätt skapa en naturlig relation 

till den intervjuade i en öppen tematisk intervju (Aspers 2007).  

Vidare hade jag lite möjlighet att vara med på aktiviteter utanför lektionstimmarna. Min 

ambition låg i att även gå med på raster, äta med dem i matsalen och ta del av verkligheten 

inom vardagen i skolan som inte bara innebär den tid då undervisning sker. Detta ger en 

begränsning i min studie men den empiri jag nu har är dock rimlig för att inom ramen för en 

uppsats på C-nivå presentera min förståelse av min forskningsfråga eftersom den tid jag haft 

med tjejerna i klassrummet och de intervjuer jag genomfört gett mycket material att jobba 

med.   

Jag kommer att presentera min empiri genom en narrativ berättelse där jag har lyft fram 

sådant material som är av relevans för min analys. Naturligt har detta inneburit att det material 

som jag inte bedömt som relevant har uteslutits. Selektionen utgår från min subjektiva 
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uppfattning men även i relevans till de teoretiska utgångspunkter som jag tidigare presenterat. 

Från intervjuerna har jag valt ut den empiri som bidrar till ökad förståelse eller visar på 

motsägelsefulla budskap. Att redovisa intervjuerna i sin helhet skulle ta allt för mycket 

utrymme. 

Ett problem som jag vill lyfta i och med min analys av empirin och den reflexiva process som 

forskaren ingår i tillsammans med fältet är att jag har inte haft tillräcklig med tid att låta 

tjejerna själva reagera på en dela av det material som är föremål för analysen. Det vill säga att 

jag har inte diskuterat utsagorna med tjejerna vilket är ett problem för analysen och för med 

sig ett etiskt dilemma. Jag har analyserat deras livsvärld subjektivt utan att ifrågasätta den 

verkligheten genom dem själva. De har inte haft möjlighet att möta utsagorna.  

 

5.1 Sammanställning av tjejernas bakgrund 

För att skapa ett sammanhang för studien och förstå vilken bakgrund tjejerna har i form av 

familj och boende fick de fylla i en enkät med lite frågor kring deras bakgrund. Dessa frågor 

gällde vad deras föräldrar gör respektive arbetar med och deras fritidsintressen. Detta i syfte 

att förstå deras klassbakgrund och huruvida de har goda förutsättningar hemifrån att bedriva 

studier.  Enkäten i sin helhet ligger som bilaga 1.  

Nio av tjejerna svarade på enkäten. Svaren från enkäten visade att alla utom en av tjejerna har 

föräldrar som är akademiker eller har någon form av akademisk utbildning och då har jag 

utgått från deras yrken. Självklart kan det vara så att någon har akademiskt utbildning men 

valt ett yrke av annan karaktär. Sju av de nio tjejerna bor i villa och två bor i bostadsrätt. I de 

fall då föräldrarna är skilda bor pappan i villa och mamman i hyresrätt i ett fall och i ett annat 

fall bor pappan i radhus och mamman i hyresrätt. En av tjejerna bor i egen hyresrätt i en förort 

med låg socioekonomisk status men är uppvuxen i villa i ett område med mycket hög 

socioekonomisk status. Vidare följde föräldrarnas yrke i de flesta fall den traditionella 

könsuppdelningen förutom i ett fall då båda föräldrarna arbetar inom yrken där det andra 

könet är dominerande i antal. 

Som en summering av tjejernas bakgrund kan sägas att de kommer från medelklassbakgrund 

där föräldrarna följer traditionella mönster i form av traditionellt könsuppdelade yrken. 

Mammorna arbetar i högre grad än papporna med sociala och relationsbaserade yrken så som 
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socionom, lärare, fritidspedagog medan papporna i högre grad än mammorna arbetar med 

traditionellt manligt dominerade yrken så som chef, VD, ingenjör och inom produktion. 

Tjejernas fritidsintressen visade sig domineras av att umgås med vänner genom att fika. Fem 

av tjejerna nämner att de tränar i någon form på deras fritid medan de som inte har nämnt 

träning gärna spelar någon form av instrument eller musik på sin fritid. De instrument som 

nämns är cello, gitarr, fiol, trombon och piano.  

 

5.2 En mönsterklass 

Med deltagande observation som metod möter forskaren ett fält som hon eller han har viss 

förförståelse för utifrån sin egen livsvärld och vardagsförståelse. (Aspers 2007). Min egen 

bakgrund i relation till fältet har jag i stora drag presenterat i tidigare kapitel. I mötet med 

fältet, det vill säga tjejerna i fransk sektion, har jag försökt erkänna min egen subjektiva 

förförståelse genom att hålla mig reflexivt förstående av de intryck jag fått. Dessa intryck 

härrör från min egen upplevelse av att vara student men även av de berättelser jag hört om 

fältet från lärare. När jag började prata med lärare om klassen och att jag skulle bedriva mina 

studier på dem fick jag höra många positiva kommentarer. Klassen verkade i mina öron vara 

en mönsterklass som var välorganiserad och duktig. Jag fick deras betyg utskrivna och såg där 

att de har MVG i mer än hälften av alla ämnen och har så haft genom hela deras gymnasietid. 

Alla namn i studien är figurerade så att tjejerna förblir anonyma.  

Även i mina samtal med nyckelpersoner har diskursen om mönsterklassen varit tydlig. Jag har 

samtalat med en av deras lärare i ett informellt sammanhang och hon har berättat hur väl hon 

tycker att det fungerar i den klassen där tjejerna går. Hon nämner en av tjejerna som särskilt 

tar rollen som ledare och gör det på ett utmärkt sätt då hon får med sig alla andra och ser till 

att även de som vanligtvis är tysta får tala. Läraren är en erfaren kvinna som jobbat på skolan i 

många år. Hon vittnar om att det i klassen råder en väldigt positiv stämning och att de stöttar 

och hjälper varandra i skolarbetet. Redan i ettan på gymnasiet initierade Love, den tjej som 

läraren nämner som den positiva ledaren i klassen, att de skulle börja samla in pengar till 

studenten. Nu när de ska ta studenten har de därför redan de ekonomiska förutsättningarna för 

att hyra in flak och arrangera diverse praktiska göromål. När vi sitter och pratar i lärarrummet 

kommer deras studiehandledare in i rummet och småpratar lite med oss. De konstaterar 

tillsammans hur trevligt det är att jobba med den klassen.  
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5.3 Vad händer i klassrummet? 

En torsdag förmiddag när filosofilektionen 10:45 precis börjat kommer jag in i klassrummet 

och ber att få prata med de tjejer som går i fransk sektion. Läraren har då sedan tidigare givit 

sitt medgivande och jag har nämnt för några av tjejerna innan att jag kommer att komma ut till 

dem för att fråga om de kan tänka sig ställa upp på min studie. Då jag frågat deras 

studiehandledare om han tror att de skulle ge sitt medgivande sa han att de skulle de alldeles 

säkert och han trodde att de skulle ställa massor av frågor till mig och vara nyfikna. Åter till 

torsdag förmiddag, filosofilektion, 10:45. Jag står i korridoren med ett gäng förväntansfulla 

tjejer. De tittar uppmärksammat på mig medan jag berättar om mina intentioner. Under tiden 

jag pratar märker jag att deras ögon fylls av förväntan och några ler av nyfikenhet. Till min 

lättnad vill de gärna ställa upp och de ställer frågor kring vad och varför jag gör detta. Jag 

svarar och tackar för deras medgivande och vi bokar en ny tid då jag lite mer ingående ska 

presentera mina tankar och min frågeställning.  

Den första lektionen som jag sitter med klassen har de besök från ungdomsmottagningen. En 

barnmorska och en kurator ska prata med dem om könssjukdomar. I denna sal står bänkarna 

mot varandra som ett stort U med två rader i mitten av U:et. Alla kan se varandra och enligt 

möbleringen ligger fokus snarare på elevernas interaktion med varandra än med läraren. Vi 

ska se senare att detta inte är förenligt med hur undervisningen sedan läggs upp. Tillbaka till 

barnmorskan och kuratorn. De presenterar sig och berättar om vad de jobbar med och varför 

de är på besök. Ganska snart berättar de att fokus i denna information är på snoppen. 

Anledningen är att tjejer oftast är mer upplysta om sitt kön och hur det fungerar än vad pojkar 

är. Klassen består av 25 tjejer och 7 killar. Informationen går sedan över till att handla om 

kondomanvändning och hur smittor sprids. En fråga ställs och svaret handlar om utifall man 

skulle ha oralsex med en tjej som har mens, om man då kan bli smittat genom blodet. Många 

av tjejerna gör då äcklande miner, höjer ögonbrynen och stonkar lite för att visa att de tycker 

att detta är både äckligt och osmakligt. Killarna sitter helt neutrala. Ingen av dem rör en min. 

skillnaderna var påtagliga i hur de utåt visade vad de tyckte om oralsex och mens. Jag 

uppfattade att tjejerna var måna om att visa att de tycker det är äckligt. Tankar kring det 

återkommer jag till i analysen. Tillfället då ungdomsmottagningen var på besök var det enda 

klassrumstillfället då killarna i klassen frågade lika mycket som tjejerna. Annika, som jag hört 

mycket positivt om från lärare ställde många frågor och förde ett samtal med de besökande. 

Jag uppfattar här att hon tar en position som ansvarig för de andra i form av att inte bara ställa 
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frågor som hon själv ville ha svar på utan även frågor som hon trodde att de andra skulle vilja 

fråga men av någon anledning inte ställde. Annika antecknar och är en aktiv lyssnare genom 

att nicka och vara uppmärksam på föreläsarna, det märks att hon är närvarande och fokuserad.  

Stämningen är positiv och förväntansfull. Klassen står i olika grupperingar och det hörs en hel 

del fniss och småpart. Några sitter på bänkarna och några på stolarna. Vi väntar på läraren så 

att dagens lektion i filosofi kan börja. Det är förmiddag, onsdag, och vi har sextio minuter av 

filosofi framför oss. Jag sitter med blocket och pennan och observerar klassen. Några sneglar 

på mig och undrar nog vad jag skriver och antecknar för något. De är väl medvetna om min 

närvaro men uppmärksammar den inte mer än dessa sneglanden. Klassrummet är fullt av 

småprat, fniss och skratt. Nästan alla pratar med någon förutom några killar som ser ganska 

uttråkade ut. Vi är i det klassrum där bänkarna står som ett U. Läraren kommer in, klassen tar 

notis om detta men forstätter fnissa och prata. Jag slås av alla leenden och den positiva 

atmosfär som verkar råda. En förväntan ligger i luften. Kan det vara studenten som gör sig 

påmind? Läraren börjar prata med pondus i rösten. Klassen fortsätter prata med varandra, 

läraren forstätter att prata och presenterar ämnet, några börjar lyssna, de flest fortsätter prata 

och fnissa. Till slut lyssnar alla uppmärksammat. Dagens ämne är vetenskapsfilosofi. Då 

bänkplaceringen bjuder in till interaktion mellan eleverna väntar jag på att läraren ska initiera 

diskussioner och reflektioner som eleverna i någon form ska samtala om tillsammans. Det 

händer aldrig. Läraren är man i övre medelåldern och tar mycket intellektuell plats och för 

ämnet på en hög teoretisk nivå. Undervisningsmetoden är traditionell i form av föreläsning. 

Klassen försöker hänga med och efter en stund börjar frågorna komma. Handuppräckningen 

domineras av tjejerna och det är särskilt två av dem som tar plats och kräver förtydligande av 

läraren. Dessa två är Annika, som jag nämnt tidigare och det är Malin.    

Malin har jag träffat i tidigare sammanhang i min roll som skolvärd gällande hennes 

projektarbete. Malin är mycket väl retorisk när hon pratar och hon har ett mycket positivt 

bemötande genom att le nästan hela tiden. Hennes kläder förstärker hennes kvinnlighet genom 

att hon bär tajta och kvinnliga kläder, på fötterna har hon ofta på sig pumps. Håret är ofta 

iordninggjort och stylat. Jag blir glad när jag träffar Malin och slås av hennes utstrålning, 

bemötande och retoriska förmåga. Den positiva attityden smittar av sig.  

De frågor som tjejerna ställer handlar oftast om att be läraren förtydliga något som han har 

förklarat. För det mesta räcker de upp handen men ibland frågar de även rakt ut. Det är tydligt 

att de inte riktigt hänger med lärarens undervisning och några blir lite okoncentrerade. 
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Tjejerna lyssnar och antecknar det som läraren skriver på tavlan. De är närvarande och jag 

slås av hur bra det måste kännas som lärare att undervisa en så uppmärksam klass som ställer 

mycket frågor för att de verkligen vill hänga med. Även frågorna ligger på en hög nivå. 

Tjejernas närvaro återspeglas även i att de är uppmärksamma på vad läraren vill, de bekräftar 

honom genom att skratta åt hans skämt och fnissar när han ironiserar över sin egen bristande 

konstnärliga förmåga då illustreringar ska målas upp på tavlan. När lektionen är slut inser jag 

att jag varit med på en mönsterlektion. Läraren fick all uppmärksamhet och klassen satt snällt 

och lyssnade på föreläsningen. Eleverna var passiva i den bemärkelsen att de lyssnade, var 

uppmärksamma och satt stilla vid sina bänkar. Anteckningar fördes och frågorna var 

anpassade till innehållet. Läraren visade med tydlighet att han var experten.   

Det är studiehandledartid och läraren, en ung man, är deras studiehandledare. Det är bara en 

månad kvar till studenten och mycket ska planeras och fixas. Studiehandledaren frågar hur det 

går och tjejerna berättar att allt redan är organiserat och klart. Han frågar sedan om de kan 

tänka sig att komma hem till honom för att fira studenten och att de då kan träffa hans barn. 

Tjejerna vill gärna träffa hans barn och jag får uppfattningen att de gjort det tidigare. De ler 

och myser av entusiasm att busa med hans två barn. Den relation de har till sin 

studiehandledare verkar positiv och på en vänskaplig nivå. De skrattar mycket och han verkar 

vara närvarande i deras relation. Det är nästan en pirrig känsla i klassrummet då de planerar 

tillsammans. Att klassen är välorganiserad och effektiv i att få saker att hända är något jag 

hört e från lärare. Annika är den som verkar drivande och organiserar upp och tar ansvar för 

det praktiska gällande studenten. Hon har tidigare visat att hon, när det gäller aktiviteter i 

skolan, gärna planerar och organiserar.  

Studiehandledartiden ersätts av en lektion i religion. Det är fredag eftermiddag och tjejerna är 

glada och entusiastiska. Lite spralliga. Läraren i religion kommer in och ber alla ställa 

stolarna i ett U och skjuta undan bänkarna. Här ska det bli diskussion tänker jag. Så mycket 

riktigt. Ämnet är etik och en grupp ska redovisa deras arbete. Det handlar om djuretik. Nu 

händer allt av sig självt. Gruppen organiserar sig framför klassen, de börjar redovisa och 

öppnar upp för diskussion genom att ställa frågor. En talarlista upprättas som följs under hela 

redovisningen. Ingen avbryter någon annan och alla lyssnar när någon annan pratar. Något 

som fångar min uppmärksamhet är när ämnet djursex kommer upp. Är det okej att har sex 

med djur är frågan. När de pratar om människor som har sex med djur generaliserar de och 

säger ”folk” även om de hela tiden pratar om män som har sex med djur. Visst finns det 

kvinnor som har sex med djur men i denna diskussion handlade det om penetrering vilket 
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endast män kan utföra. Generaliserar och inkluderar de alla i gruppen personer som eventuellt 

skulle ha sex med djur? Varför säger de ”folk” när de pratar om män? Är detta en normerande 

diskurs? Jag återkommer i analysen till detta. Redovisningen fortsätter och den elev som 

håller i talarlistan försöker även inkludera de som inte har sagt något. Alla ska vara med och 

få en chans att säga sin mening. Frågorna och reflektionerna avlöser varandra som i ett 

intellektuellt bollspel. Tjejerna är överlägsna i sin retorik och för resonemang på en hög nivå. 

Många av de frågor som ställs är inte frågor som kräver svar utan frågor som för 

resonemanget vidare genom en reflekterande karaktär, ibland flikas en åsikt in som i sin tur 

bekräftas eller följs upp av de som håller i redovisningen eller någon annan i klassen. Så 

vidare i redovisningen och till frågan om det är okej att äta kött. I denna fråga uttrycker 

tjejerna i högre grad än killarna att de i sitt ställningstagande är måna om djuren. Har de då 

mer empati för djuren? Varifrån kommer deras omtanke om djur och dess välmående? Är det 

en effekt av att vara omvårdande och förmågan att sätta sig in i djurens situation?  

Jag sitter i ett hörn i klassrummet omringad av glada och pratiga tjejer. Läraren är sen och 

eleverna fördriver tiden genom att sitta i grupper och prata. Grupperingen är tydlig så även 

elevernas positionering i klassrummet. Eleverna sitter ledigt vid sina bänkar, några sitter uppe 

på bänkarna med benen dinglandes ner mot golvet. Stämningen är som vanligt glad och 

förväntansfull. Några skulle nog uttrycka det som att den är tjejig. Det fnissas, pratas, skrattas 

pillas i hår, både i sitt egna och i kompisens. Vänskapsband visas genom ett ”groomande” av 

varandras kläder och hår. Språksociologi. Intressant ämne tycker forskaren och försöker tyda 

om tjejerna tycker likadant. En bok ska lämnas in som eleverna hämtar i sina skåp, det blir 

stojigt igen. De börjar vandra runt i klassrummet och småprata med varandra. Lektionen 

börjar. Det småpratas fortfarande medan läraren börjar undervisa. Läraren är kvinna i 

medelåldern. Hon introducerar ett grupparbete och eleverna ska gå ihop i grupper och välja 

mellan följande ämnen; tvåspråkighet; halvspråkighet; barn och språkutveckling; manligt och 

kvinnligt språk; gruppspråk; offentligt/privat språk och till sist miljonsvenska. Hela klassen 

tar en paus på 10 minuter. Väl tillbaka i sina grupper ska de välja ämne. Det i särklass mest 

populära bland de grupper som domineras av tjejer är barn och språkutveckling. Två grupper 

konkurrerar om detta ämne. Genom lottning får en av grupperna ämnet tilldelat.  

”Att det finns manligt och kvinnligt språk tror jag alla kan vara överrens om” läraren pratar 

till klassen om ämne fyra, manligt och kvinnligt språk. Några av tjejerna höjer ögonbrynen 

och ifrågasätter detta påstående. De håller inte med. Av detta blir det till forskarens besvikelse 
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ingen längre diskussion men det är tydligt ändå att några av tjejerna inte känner igen sig i 

påståendet.  

Grupparbetena sätter igång och jag sitter bredvid ett gäng på 5 tjejer som har ämnet 

tvåspråkighet. En sitter upp på bänken och verkar sms:a. Över huvud taget verkar de ha sin 

uppmärksamhet riktad mot annat än ämnet. Efter en stund flikar någon in att de kanske ska 

börja med grupparbetet men den kommentaren tar inte och de kommer in på diskussionen om 

vad de ska ha på sig på studenten. Någon har sett en klänning i en butik och de pratar om 

vilka butiker som har bra utbud och inte är för dyra. De lyssnar på varandra samstämmigt, 

någon pillar i någon annans hår, en av dem beskriver hur hennes klänning ser ut. De andra 

lyssnar uppmärksammat. De ler mycket mot varandra och verkar bekräfta den de lyssnar på 

med just att le. Det blir även en hel del fniss och de verkar vara på väldigt gott humör.      

Grupparbete igen. Filosofilektion. Ämnet som ska behandlas är att de ska ge några exempel 

på att människor alltid är egoister. Jag sitter vid en grupp tjejer i fransk sektion och undrar hur 

de ska organisera upp grupparbetet. Jag behöver inte fundera länge. Utan att jag hänger med 

har de redan börjat. En antecknar automatiskt och initierar ämnet, en börjar med ett exempel, 

alla lyssnar, en annan ställer följdfrågor. Jag finner mig lite borttappad innan jag inser att 

strukturen skedde automatiskt. De är redan igång. Nu gäller det att hänga med.  Det märks 

dock att de redan är insatta i ämnet. De pratar lite om vad egoism är och kommer ganska 

snabbt in på exemplet om modern som gör allt för att rädda sitt barn och att det har en 

egoistisk innebörd. Just barn och moderskänslor är ett ämne som jag känner igen sedan 

tidigare och som gärna är med i olika diskussioner och exempel. Är det något som de själva 

kan relatera till och som är aktuellt i deras egna tankeliv? Även i de intervjuer jag gjort kom 

ämnet upp.  

Tidigare samma lektion observerade jag handuppräckningar och frågor som uppkom i 

samband med att läraren gick igenom ämnet vetenskapsfilosofiska förklaringar. Totalt 

räknade jag till sexton handuppräckningar varav tjejer svarade för femton. Av dessa femton 

var tio från Annika och fyra från Malin. Oftast handlade det om att be läraren om ett 

förtydligande eller så ifrågasatte de resonemanget. Det är tydligt att dessa tjejer verkligen vill 

vara säkra på att de förstår läraren rätt. Om något är otydligt eller inte så sammanhängande 

åker handen upp och ett förtydligande efterfrågas. De sätter med andra ord sin egen kunskap i 

centrum.  
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Nästa filosofilektion. ”Finns det några kvinnliga filosofer.” Annika ställer frågan till läraren. 

”Jadå, det finns det”, svarar läraren. ”Finns det några kända?” frågar Annika igen. ”Nutida i så 

fall” svarar läraren och räknar upp några exempel. Jag har inte kunskapen i huruvida det finns 

många kända kvinnliga filosofer varken från förr eller nutid men tjejerna möts helt klart av 

manliga filosofer och tänkande representerat av män. Vad gör detta för intryck på tjejerna?  

Jag var med på en redovisning av projektarbeten som två av tjejerna i fransk sektion höll i. 

Deras projektarbeten handlade om en resa de gjort till en annan kontinent där de besökte en 

skola i ett fattigt område. Jag kallar dem för Sara och Petra. Dessa båda tjejer innehar ett högt 

könshabitus i det att de uttrycker femininitet med sina kläder och sitt utseende. Deras långa 

blonda hår ramar in ett ansikte som ler och skrattar mycket. De var tydligt att de var stolta 

över sitt arbete och var entusiastiskt förväntansfulla. Publiken bestod av arton tjejer en kille 

och några lärare.  

 

5.4 Intervjuerna 

Jag genomförde tre intervjuer, två i grupp och en enskilt. Tre tjejer anmälde sig då frivilligt 

och vi sågs en tisdag eftermiddag efter deras lektion i Svenska. Dessa tre var Kim, Malin och 

Josefine. Kim bor i villa tillsammans med sina föräldrar. På sin fritid spelar hon fiol och 

trombon tillsammans med sina vänner. Malin bor även hon i villa tillsammans med sina 

föräldrar. På fritiden fikar och pratar hon med sina vänner och tränar, läser och kollar på film. 

Josefins föräldrar bor på olika adresser, pappan bor i radhus och mamman i hyreslägenhet. På 

fritiden har hon uppgett att hon tränar, seglar och läser lite. Vi satt i ett tomt klassrum och 

tjejerna satt mot varandra och jag lite framför i syfte att skapa en situation där de pratar mer 

med varandra än med mig. Jag ville lyssna och styra intervjun inom ramen för mina teman 

men dock inte påverka deras dynamik och de funderingar som kunde uppstå dem emellan. 

Denna gruppintervju bestod av tre olika tjejer med tre olika dispositioner. Nämnas kan dock 

att de var samstämmiga i vissa frågor men i sina praktiker höll de sig olika i deras sätt att 

hantera sina positioner med olika strategier. Intervjun tog cirka en timma och var mycket 

innehållsrik.  

Den andra gruppintervjun jag genomförde var cirka en halvtimme lång men även den 

innehållsrik. Love och Maria deltog under en halvtimme i mitt rum på skolan. Vi satt runt ett 

ovalt konferensbord. Intervjun med Love och Maria blev något obalanserad då Love är 
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mycket verbal och Maria gärna håller sig lite i bakgrunden vilket hon själv påpekar i 

intervjun. Maria visar i hennes resonemang kring prestationer att hon delvis anpassar sig till 

vad lärarna kräver av henne för att hon ska få bra betyg men hon sätter gränsen vid att räcka 

upp handen och ställa frågor, vilket hon inte gillar. Hon uttrycker till och med att hon inte är 

intresserad av det. Love, däremot, har ett samtal med en lärare framstått som en mycket 

positiv ledare i klassen. Love tar plats och ursäktar sig inte för det men samtidigt har jag 

observerat, och en lärare har även berättat, att hon gärna lyfter fram dem som inte tar den 

platsen. Hon tar hänsyn till andra och lyssnar även på deras synpunkter och frågor. Detta 

observerade jag vid tillfället få hon tillsammans med Annika höll i en presentation av ett 

grupparbete.   

En av tjejerna har jag intervjuat enskilt, hon är en av dem som jag hört mest om bland lärare 

och även bland övrig personal på skolan. Övrig personal är vaktmästare och administrativ 

personal. De flesta vet vem hon är och hon figurerar i många olika sammanhang. I min studie 

bär hon namnet Annika. Anledningen till att jag intervjuade just Annika enskilt var för att hon 

är engagerad och tar ansvar för andra i klassen. I klassrummet ställde hon absolut mest frågor 

av alla och verkade sätta sin egen och andras kunskap i centrum. Jag såg inte så tydligt att hon 

ingick i en självklar grupp utan verkade vara ganska självständig från klassens grupperingar. 

Ett par gånger kom hon för sent men efter fem minuter var det som om hon varit där från 

första början. Hennes engagemang och prestationer gällande interaktionerna med andra elever 

och lärare klassrummet och i undervisningen bidrog till att jag tillfrågade henne. 

I intervjuerna visade tjejerna att de funderat på sina egna positioner och även reflekterat över 

sin egen situation. Då de berättade om sin syn på deras prestationer visade de att de är 

medvetna om att de inte bör lyfta fram sig själva som bra.  I den duktiga flickan ingår att inte 

värdera sina förmågor och sin kunskap allt för högt. Detta visar sig i intervjuerna då tjejerna 

ska svara på frågan om det är viktigt att prestera högt i form av betyg.  

Kim: ”… alltså, jag känner att jag har lurat mig till de här betygen … man har beräknat fram dem … 

och det känns som om skolan är en slappare skola.”  

Annika: ”… och som de säger om klassen … Kim är ju den perfekta eleven men jag är ju inte det 

…alltså det känns som om man alltid kan hitta på undanflykter för att man gjort någonting bra 

egentligen” 
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Tjejerna inser att de är bra och har tagit del av rykten om klassen som en mycket 

välfungerande klass med många höga betyg men de erkänner inte sig själva som en del av 

framgången. 

Ytterligare en position som är okej att ha är att vara den gulliga och snälla tjejen. Josefine 

menar att:  

”… jag känner att jag är kort … och jag trivs väldigt bra med det för att jag tror inte att jag hade känt 

mig lika, men man känner sig gullig på nåt sätt när man är kort”. 

Love är lång och är den som en av lärarna säger är klassens positiva ledare. Hon har i 

intervjun sagt att hon i ettan på gymnasiet försökte dölja sin kropp med stora t-shirts eftersom 

hon ville tona ner sin kropp. Hon pekar själv på den kroppsliga osäkerhet som det symboliska 

våldet kan innebära: 

 ”… jag menar att det är en sak att vara lång … idag är idealet 180 lång och väga 40 kilo, de e ju perfekt, 

men däremot att vara 180 lång och väga 80 kilo som tjej, de e nog inte så himla lätt liksom för att då är du stor, 

förutom att du är lång… När jag gick i ettan då hängde jag med ett gäng och jag var kortast, jag var den lilla och 

det var jätteskönt för att de gullade med mig.” 

Det innebär alltså någonting med att vara kort och gullig. Temat återkommer då Kim, Malin 

och Josefin pratar om lärare och att långa lärare får mer respekt. Malin säger att: 

”Man värderar pondus och styrka omedvetet på nå´t sätt liksom att … en man som täcker så otroligt 

mycket mer volym liksom i klassrummet än en liten kvinna liksom, även om de har bra kompetens så, 

första intrycket kan ju färgas väldigt mycket av det.”  

Det Malin uttrycker gällande pondus och längd och hur olika detta värderas vittnar om hur 

den fysik som skiljer män och kvinnor åt har betydelse för hur kompetent läraren är och 

vilken respekt han eller hon får. Innebär detta att tjejerna ser på samma sätt på sig själva? Det 

vill säga att i jämförelse med en man som innehar högt könshabitus genom att vara maskulin 

och ta plats fysiskt nedvärderar de sin egen kompetens?  

I samma intervju pratade jag med tjejerna om att ta plats och Kim berättar då om sitt 

kompisgäng: 

”… jag har en del killkompisar och det har jag märkt att det är verkligen … hur man pratar på olika sätt 

liksom. Om man diskuterar ett ämne så är jag ganska osäker och det har mycket att göra med min 

person men det känns som om … jag har en kompisgrupp … och då märker man det … killarna när de 

säger sina argument, de lägger fram fakta även om de säger det, även om det alls är någonting som 
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stämmer liksom. Och sen om tjejerna säger någonting så är det invecklat och det är mycket mer att 

stödja sitt, på något sätt, bevisa, stödja sin teorier mer, men också den här osäkerheten för så är det väl 

kanske lite.” 

Kim, Malin och Josefin pratar vidare om den tradition som skapat de könsroller vi har idag. 

De tycker att samhället ska vara jämställt och syftar mycket på de olika nivåer i lönekuvertet 

som män och kvinnor har men de tycker samtidigt inte att vi ska bli helt lika. De vill inte ha 

ett helt homogent samhälle för det verkar tråkigt. I detta resonemang ger tjejerna mig dubbla 

budskap då de å ena sidan vill ha ett samhälle där alla ska få vara dem de är men samtidigt 

inte allt för homogena. Två ytterligheter är Kim och Malin. De är båda med på en av 

intervjuerna och skiljer sig åt i sina sätt att hantera frågan om jämställdhet. Malin uttrycker 

många feminina attribut och uttrycker själv att det är härligt att vara kvinna. Detta gör hon på 

olika sätt. Dels genom att klä sig mycket kvinnligt men även genom att föra sin kropp på ett 

väldigt feminint sätt. Kim, å andra sidan, sitter med benet lite brett, hängande över det andra 

benets knä. Hon lutar sig tillbaka med armarna i kors. Kim verkar betrakta femininitet delvis 

som något negativt. Hon tycker det är lite obehagligt att verka för feminin i andras ögon. Kim 

är även den som aktivt försöker utmana sin egen könsroll och vad det innebär för henne 

genom att visa att hon inte har de traditionella egenskaper som tillskrivs kvinna. Hon säger:  

”…jag tror inte att omvårdnad skulle passa mig men samtidigt så känner jag att det är för att det är 

kvinnligt liksom, jag är inte så intresserad så”.  

Det finns en negativ bild av kvinnligheten som Malin å sin sida lyfter fram som något positivt 

och bra. Kim fortsätter med att säga:  

”… jag kan inte riktigt tänka feminint i beteende…,”  

Kim syftar på att det feminina ligger i utseendet mer än i beteende.  
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6 Resultat 

I en vetenskaplig analys av etnografisk empiri är målet att så många delar av det empiriska 

materialet som möjligt ska styrka ett teoretiskt begrepp samtidigt som relationen mellan 

empiri och begrepp har fått genomgå ett ifrågasättande (Aspers 2007). Den evidens som 

framkommer då empirin sätts i relation till teorin bör styrka teorin, med andra ord bör den 

första ordningens konstruktioner stå i en bestyrk relation till den andra ordningens 

konstruktioner (Aspers 2007). 

Tjejers höga prestationer i gymnasieskolan är ett feminiserat kapital. Jag ska i min analys 

försöka visa på dessa samband och därmed utveckla svaret på min forskningsfråga. Empirin, 

det vill säga den första ordningens konstruktioner, har jag presenterat i tidigare kapitel. Nu 

återstår att visa på relationen till den andra ordningens konstruktioner, det vill säga mina 

teorier. Som en första analys kommer jag att redovisa hur skolan som normerande diskurs 

genom produktion av mikromakt gör att tjejerna anpassar sig till systemet. Vidare undersöker 

jag hur kulturellt och feminint kapital reproduceras i klassrummet och i tjejernas möte med 

undervisningen. Slutligen diskuterar jag hur tjejerna förhåller sig till dessa diskurser och 

positioner.   

 

6.1 Den normerande diskursen 

Enligt Donald Broady (2004) är medelklassens tjejer de som bäst anpassar sig till skolans 

system av underkastelse och anpassning. Tjejernas höga betyg är ett exempel på detta men 

även deras förhållande till undervisningssituationen samt det sociala samspelet mellan elev 

och lärare. Många av tjejerna i min studie tar plats och sätter sin egen kunskap i centrum men 

gör detta på ett sätt som förväntas av skolan och av deras lärare. Systemets diskurs i sig självt 

är alltså en del av den mikromakt som tjejerna möter. Den mikromakt som jag här nämner och 

menar är grundad i Foucaults genealogi (Lindgren 2007) och utgår från makt som 

producerande snarare än som förtryckande. Genom tjejernas relation till skolans diskurs ingår 

de alltså ett slags kontrakt där skolans normer och förväntningar samt de relationer och 

interaktioner med diskursen som de ingår i, visserligen ger dem ett kulturellt kapital inom 

fältet, men skapar även ett önskbart beteende genom de subjektspositioner som de erbjuds. De 

anpassar sig till de förväntningar som systemet har på dem och visar genom sin flexibilitet att 
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de klarar av detta. Viken är då den norm som tjejerna har att förhålla sig till? I klassrummen 

står bänkarna vända mot tavlan och katedern i tre dubbelrader förutom i ett klassrum där 

bänkarna står som i ett U och eleverna är vända mot varandra. Själva möbleringen bygger upp 

en envägskommunikation där de som sitter på bänkarna lyssnar och den som står vid katedern 

och tavlan pratar. Läraren blir därmed den expert som eleverna ska lära av. Även i själva 

undervisningen möts tjejerna av normskapande fenomen som reproducerar mikromakten. I 

ämnet filosofi mötte de endast män som producerande av tänkande och så har det ju historiskt 

sätt sett ut men är det inte en kontinuitet som bör ifrågasättas? Hur påverkas de av att mötas 

av teorier och tänkande där kvinnor inte är närvarande? Några av tjejerna berättar i 

intervjuerna att de tycker om att resonera och diskutera olika samhällsfrågor och gör detta 

tillsammans på en hög nivå, vilket jag själv observerat i klassrummet. När de däremot sitter 

tillsammans med killar och ska prata känner de sig osäkra och känner att de behöver förklara 

sina tankar mycket mer. Detta får till följd, enligt deras egna utsagor, att de hellre sitter tysta 

och lyssnar. De upplever att en kille inte behöver förklara sig vid ett påstående utan det är 

trovärdigt ändå medan de själva finner sig i att söka förklaringar och uttrycker osäkerhet i 

påståenden genom att inflika med ord som kanske. Även de artiklar som delades ut för att 

läsas var alla skrivna av män. Mannen varsebliv som den tänkande och får till följd att 

tjejernas tänkande blir ett underordnat tänkande som sker dem emellan och i det privata men 

inte i det offentliga. Jag vidareutvecklat detta privata tänkande som respektabel feminitet i 

kapitlet om i kapitel 5.3, respektabla positioner.  

I min första lektion tillsammans med klassen är ungdomsmottagningen på besök för att prata 

om könssjukdomar. De understryker att idag fokuserar vi på snoppen, det vill säga killarna. I 

och med att klassen består av sju killar och tjugofyra tjejer undrar jag på relevansen i detta. 

Vad gör det med deras egen uppfattning av deras köns betydelse? Eftersom det är så få killar i 

klassen och det som ett normförstärkande av den manliga kroppen och i och med dess 

normbildande funktion ett reproducerande av mikromakt. I undervisningen i filosofi under de 

timmar jag satt med möttes tjejerna enbart av manliga tänkare. I den relation som läraren 

tillsammans med sin undervisning får till eleverna genom att vara experten och att föreläsa 

återskapas en form av mikromakt.  

Även tjejerna själva gör uttryck för en diskurs där mannen sätts i centrum. Då de under en 

lektion pratade om den etiska aspekten av människor som har sex med djur använde de det 

generaliserande ordet ”folk” då de menade män. Detta kanske inte har någon direkt och tydlig 

inverkan på deras livsvärld i skolan men det bidrar till att frånta ansvaret från männen och 
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därmed bidrar generaliseringen till att förstärka det androcentriska heteronomin och tillika den 

manliga dominansen. Vidare visade de under den lektion då ungdomsmottagningen var på 

besök att de tar ansvar för killarna då de visar att de tycker det är äckligt med oralsex i 

samband med mens. Eftersom de uttrycker detta ganska skarpt, vem är då mottagaren av detta 

budskap? Är det med hänsyn till killarna som de vill visa på sitt avståndstagande? Bourdieu 

(1998) menar att det symboliska våldet sätter kvinnan i en kroppslig osäkerhet. Genom att 

visa tydligt att de själva tycker att det är äckligt bekräftar de att de vet om att deras kroppar 

inte alltid lever upp till den manliga dominansens förväntningar.     

I genealogisk anda är skolans system uppbyggt på ett traditionellt sätt och har historiskt sätt 

utgått från att eleven ska kontrolleras och vara passiv mottagare medan läraren har makten 

och kunskapen. Detta skapar relationer i skolan som kan betraktas som historiska fenomen 

som bör ifrågasättas. Makten ligger i att subjektet underordnas och underkastas vissa uppsatta 

regelsystem och maktsystem (Lindgren 2007). Tjejer som anpassar sig till detta system och 

lever i det kanske tar det allt för mycket för givet och så även de samhälleliga strukturer som 

skolan är byggd utifrån. Högt presterande tjejer hamnar lätt i ett så kallat dubbelseende där de 

samtidigt som de ifrågasätter och är medvetna om hur könsstrukturerna påverkar dem är så 

låsta i systemet att de inte förmår förändra sin situation (Ambjörnsson 2003). De utbud av 

program som erbjuds då ungdomar ska välja gymnasieskola är redan i mångt och mycket 

könsmärkt. Den könsmärkta gymnasieskolan har naturligt då olika normer beroende på om 

programmet är dominerat av tjejer eller av killar. Det skulle vara intressant att vidare forska 

på högpresterande killar på ett program dominerat av killar för att se om de följer samma 

mönster som tjejerna i min studie. Det jag kan se är att den könsmärkta gymnasieskolan 

ytterligare bidrar till att skapa feminina och maskulina normer vilket resulterar i att den 

androcentriska heteronomin fortgår och kön innebär olika könshabitus.     

 

6.2 Det feminina kapitalet 

I intervjun med Kim, Malin och Josefine pratade vi om vad femininitet är. Kim sa då att hon 

kan se feminint i utseende men inte i beteende, hon var lite osäker på vad feminint som 

beteende är. Med tanke på Kims kroppsliga icke-femininitet, gör det Kim  friare i förhållande 

till den androcentriska heteronomin än vad till exempel Malin är som uttrycker femininitet 

just med utseende? Enligt Bourdieu (1998) reproduceras den manliga dominansen genom att 

kvinnor varseblivs som objekt och förväntas ha vissa egenskaper och föra sin kropp på ett 



44 

 

särskilt sätt. Malin, med sina feminina attribut tillskrivs ett feminint kapital där hon ingår i det 

androcentriska kontraktet medan Kim, å andra sidan, väljer att använda sin kropp för att 

markera att hon inte vill ingå i det kontraktet. Båda hamnar i det som Bourdieu kallar för 

Double-bindläge genom att dels, i Kims fall, utmana den objektsbildning som skapas genom 

den manliga dominansen respektive ingå i, som i Malins fall, den manliga dominansens 

objektsbildning för att få respektabilitet. Kim har återerövrat sin kroppsbild och utmanar den 

manliga dominansens maktpositioner genom att utmana dess objektsbildning av henne. Malin 

visar genom sitt utseende att hon går in i objektsbildningen men hävdar även intellektuellt 

oberoende. Båda hamnar i detta Double-bindläge där en kvinna som uttrycker det feminina 

och kvinnliga med sin kropp får sin kompetens och anpassningsbarhet ifrågasatt medan en 

kvinna som inte visar det feminina utseende som förväntas utmanar männens maktposition 

som objektsbildare.  

I den projektredovisning som jag deltog i var reproduktionen av det feminina kapitalet tydlig. 

Tjejernas kroppsspråk visade att de går in i det heterocentriska kontraktet genom att 

kontrollera sina kroppsrörelser och visa på sin osäkerhet genom att pilla i håret och i nacken 

samtidigt som de hela tiden samarbetade mycket tight i ett lag. De bekräftade varandra och 

log mycket mot publiken. Publiken log tillbaka och det hela var som ett bekräftande av det 

respektabla sättet för dem att ta plats. De var tydligt att de gärna stod i centrum men samtidigt 

visade de sin publik att de behåller sin feminitet och därmed att deras könshabitus och det 

feminina kapitalet reproduceras.  

Det feminina kapitalet är ett underordnat kapital. Tjejerna som jag har följt innehar ett 

kulturellt kapital som ger dem legitimitet i skolans fält. Deras betyg vittnar om att de har ett 

högt habitus inom fältet. Däremot är hela fältet som skolan utgör feminiserat vilket innebär att 

deras kapital är ett feminint kulturellt kapital. De humanistiska ämnena och särskilt då språk, 

är feminiserade. Tidigare forskning har visat att tjejer beskrivs som mer relationsorienterade 

än vad killar är av sina lärare. Dessutom beskriver lärare killar som utmärker sig i klassen som 

individer medan tjejer som utmärker sig beskrivs i förhållande till deras relationer till andra 

(Skolverket 2009). I mina samtal med ett par av de lärare som undervisar tjejerna kan jag se 

samma mönster. Tjejerna beskrivs utifrån sina förmågor att ta hand om varandra och hjälpa 

varandra. Det är tydligt att klassen betraktas som en mönsterklass just på grund av tjejernas 

sociala och relationella orientering. Detta var tydligt inte minst i grupparbeten där de 

organiserade sig väldigt effektivt och samarbetade och lyssnade på varandra. Jag observerade 
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inte att de avbröt varandra eller sänkte varandras argument. De relationsorienterade 

förväntningarna ger tjejerna högt kulturellt kapital.  

Hur är det då med tjejernas roll i det heterosexuella landskapet? Med andra ord, hur 

reproduceras femininitet bland dem själva och vad förväntas av dem i det som Ambjörnsson 

kallar den heterosexuella begärsmarknaden? I mina observationer har jag noterat att tjejerna 

då de samlas i klassrummet pratar, fnissar och utför ibland någon slags grooming av varandra. 

deras utseende visar, med något undantag, att det är viktigt att vara attraktiv i denna marknad. 

I den heterosexuella begärsmarknaden legitimeras tjejernas framgångar av de manliga 

förväntningar som även ger dem ett visst könshabitus.  

 

6.3 Respektabla positioner 

Vilka positioner erbjuds då tjejerna och vilka positioner tar de? För att uppnå respektabilitet 

given av den manliga normen erbjuds tjejerna diskursiva positioner som till exempel bilden av 

den välanpassade och duktiga flickan. Själva betygssystemet är kanske den starkaste 

symbolen för att diskursen i den duktiga flickan lönar sig. De är medvetna om att de är 

framgångsrika i sina skolprestationer med det verkar som om det inte inger respektabilitet att 

erkänna detta officiellt. Den respektabla högpresterande tjejen bör alltså inte tycka att hon är 

bra.  

De diskursiva positioner som skolan erbjuder tjejerna är alltså att de ska vara välanpassade, 

socialt fungerande, högt presterande och till detta ska hon nedvärdera sin egen begåvning för 

att uppnå respektabilitet. Jag har noterat att några av tjejerna flexibla i sin feminitet. 

Medelklassens kvinnor definierar femininiteten och därmed respektabiliteten (Skeggs 1999) 

men har de även utrymme att utmana den? Kims förhållande till femininitet som något som 

kan vara negativt för henne baseras på idén om den snygga tjejen som dum och oklok. Det är 

alltså en anti-feminitet och med hjälp av den erbjuds hon en subjektsposition där hon 

legitimerar den manliga dominansens definition av femininitet som underordnat det manliga 

förnuftet. Men är det så enkelt? Kim vill inte hamna i ett fack och kämpar för att hennes kön 

inte ska tillskriva henne egenskaper som hon inte vill ha. Skeggs (1999) menar att de 

subjektspositioner som erbjuds innehar vissa praktiker och anlag vilket skapar en 

personlighet. Är det denna skapade personlighet som Kim inte vill bli? Söker hon efter 

autonomi i förhållande till dessa subjektspositioner? I hennes negativa inställning till 

femininiteten som legitimerande har hon både gjort den till något dåligt men samtidigt är det 
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en väg att nå autonomi och att få tillgång till andra kapital, andra diskursiva positioner där 

andra värden än de feminiserande ger henne legitimitet.    

Även Love uttrycker en ambivalens i sin relation till det feminina. Hon är väl medveten om 

att hennes längd och verbala uttryckssätt inte är en respektabel feminin position och hon är väl 

medveten om att hon når respektabilitet i hennes livsvärld om hon agerar utifrån den feminina 

diskursen. Vidare pratar Love och Maria om hur de, då de varit de korta i en kompisgrupp, 

känner sig gulliga. Denna gullighet är en litenhet och en sårbarhet och utgör en position små 

människor får tillgång till. Då jag frågade om de tror att en liten kille känner sig gullig 

menade de att det gör han antagligen inte. Det är alltså en position förknippad med att vara 

tjej. Den lilla gulliga tjejen. Som subjektsposition och feminint kapital är det en respektabel 

position för en tjej men inte för en kille. Feminitet reproduceras här i förhållande till 

maskulinitet där det feminina är litet och sårbart och det maskulina representeras av det 

offentliga, det stora och okränkbara (Bourdieu 1998). 

Det verkar som om tjejerna sätter sig själva åt sidan i sin relation till killar. Särskilt är detta 

tydligt då vi pratar om diskussioner och då Kim nämner att hon håller tillbaka då hon sitter 

och prata med killar. Är då inte att ta plats i en intellektuell diskussion en respektabel position 

som den manliga normen legitimerar? Det förnuftiga och det officiella har varit en manlig 

domän i motsats till det känslomässiga och privata. Även om tjejerna har höga betyg vilket 

torde visa på att de faktiskt kan en hel del så verkar de uppleva en osäkerhet och en 

underordning i jämförelse med killars kunskap. Jakobsson (2000) har visat i sin forskning att 

killar förklara sina misslyckanden i typiska tjejämnen med att de inte är intresserade medan 

tjejer förklarar sina misslyckanden i typiska killämnen med att de inte har förmågan. Följer en 

intellektuell diskussion samma mönster? Förknippas det som en manlig domän där tjejerna 

förnimmer sig som att de inte har förmågan? I kontrast till detta tar tjejerna i klassen en hel 

del plats och jag har observerat många intellektuella diskussioner. De lyssnar på varandra och 

bekräftar varandras tankar och åsikter. Är det avsaknaden av bekräftelsen när de diskuterar 

tillsammans med män som gör att de känner sig osäkra? Är det som Bourdieu (1998) menar 

att med subtila budskap och ett slags misskännande reproduceras kvinnans underordnade 

ställning. Jag har inte själv observerat tjejerna i den situationen men vid ett par tillfällen har 

de nämnt att de i sammanhang där de diskuterar med killar blir osäkra vilket de själva tycker 

är märkligt då de inte själva tycker att de borde hamna i det läget. De höga betygen vittnar om 

ambition och kunskapstörst men i och med denna underordning och den förkroppsligande 

osäkerheten är det ett sätt att kompensera för de brister som denna subjektsposition erbjuder.  
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7  Avslutande diskussion  

Jämställdhet uppnås när avsaknad av diskriminering på grund av kön uppstår (Lundström 

1996) och när killar och tjejer i gymnasieskolan har samma rätt och möjligheter (Lpf 94). I 

och med att skolan är könsmärkt och olika normer gäller för killar och tjejer menar jag att 

jämställdhet inte är uppnått enligt Lundströms definition. Att gymnasieskolan inte har uppnått 

målen om den kvantitativa jämställdheten har jag alltså redan konstaterat. I min studie har jag 

kommit fram till att tjejerna är medvetna om det rådande systemet inom vilket tjejer och killar 

har olika normer att utgå från och att dessa normer begränsar och skapar möjligheter. Tjejerna 

erbjuds subjektspositioner som ger dem ett kulturellt feminint kapital men de kan aldrig nå 

upp till det symboliska kapital som normen och den legitimerande gruppen äger. Att inneha 

det feminina kapitalet är att verka i en legitimerad diskursiv position där de har att välja på 

diverse subjektspositioner som inger respektabilitet. Med andra ord är de aldrig bara en tjej 

som gillar att plugga utan de förväntas ingå i den androcentriska heteronomin, sträva efter ett 

högt könshabitus samt acceptera det symboliska våldet. Hur kan då studien förstås i ett större 

sammanhang? Normen som skapar och därmed befäster hur subjektet kan agera för att uppnå 

könshabitus inom fälten att vara kvinna respektive att bli man får konsekvenser för samhället i 

stort samt för de individer som lever i detta.  

De höga prestationer som tjejer visar både i statistiken och i min studie är höga just på grund 

av att de är tjejer. Även tidigare forskning visar på detta då tjejer kompenserar för den brist på 

begåvning som de förväntas ha gentemot killarna (Hedlin 2006). Höga betyg är ett sätt att 

kompensera för att inte vara en del av normen. Frågan är då om normen håller på att 

förändras? Jag ville med min studie söka kunskap i om de höga prestationerna ytterligare 

bidrar till segregeringen mellan könen, det vill säga normen i hur en kvinna respektive man 

uppnår högt könshabitus, eller om det faktiskt är så att de höga prestationerna leder till 

jämställdhet. Utifrån mitt resultat har fler frågor än svar uppstått. Höga prestationer inom den 

språkliga inriktningen på gymnasieskolan är ett feminiserat kapital som ger tjejerna högt 

könshabitus och deras kompetens belönas med höga betyg men så länge androcentriska 

heteronomin råder förblir de först och främst tjejer som värderas utifrån denna norm snarare 

än som kompetenta och begåvade individer vars resurser samhället bör ta till vara.  

Med utgångspunkt i den manliga dominansen som reproducerande av normer enligt den 

andocentriska heteronomin och kompletterar med skolan som normproducerande arena ligger 

det nära till hands att förstå vad de högpresterande tjejerna har att anpassa sig till. Är det då ett 
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problem att de är så flexibla och anpassningsbara? Makt är ett laddat ord och dess vara måste 

granskas och lyftas fram i ljuset. Kön, och de normer som reproduceras härvidlag är ett 

maktbetingat fenomen.   

Hur kan den svenska gymnasieskolan då möta detta? Kunskap om hur subjektet som kön, men 

även andra subjektspositioner reproduceras, är nädvändigt för att gymnasiekolan ska nå målen 

med jämställdhet och könens lika värde. Den språkliga inriktningen på gymnasieskolan skulle 

bättre leva upp till målen om jämställdhet och individens rätt att inte bli diskriminerad på 

grund av kön om inte själva systemet redan var könsmärkt. De tjejer som jag har följt och 

imponerats av på alla sätt lever i en värld av många krav och förväntningar på dem som tjejer. 

Deras kompetens är imponerande på alla fronter och det är synd att skolan och samhället i 

stort inte bättre förmår tar tillvara deras kompetens. Att prestera högt är ett sätt att nå 

respektabel feminitet och så länge den manliga dominansen och dess konsekvenser 

genomsyrar skolans verksamhet får dessa tjejer inte den legitimitet de så väl förtjänar.      
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C-uppsats i pedagogik VT 2009 

Några kompletterande frågor 

Observera att detta endast är för min egen information och kommer inte att visas för någon annan.  

Den information jag eventuellt använder kommer att vara anonym! 

Namn: 

Var bor du någonstans? (adress och ort): 

 

Stryk under rätt alternativ 

Hyreslägenhet  Bostadsrätt  Villa 

 

Vilket yrke har din/dina föräldrar (ev.vårdnadshavare)? 

 

Har du syskon? 

Om ja, hur många? 

Vad gör de? Om de studerar, vad studerar de?   

 

Nämn ett par av dina fritidsintressen. 

 

Vad brukar du och dina vänner göra när ni träffas?  

Tack för din medverkan! 

 


