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Sammanfattning
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Abstract
This study ”Boys will be boys – a few examples of construction of gender in a school”, is a qualitatively focused study where the
result has been based upon interviews and observations. In the study of analysis different theories of how gender is constructed
and established in society, have been used. The purpose for my inquiry was to find out how a few teachers regarded gender and
what the consequenses were on the work in school. The teachers thought they saw differences between the sexes and these were
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Sammanfattning
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qualitatively focused study where the result has been based upon interviews and observations.
In the study of analysis different theories of how gender is constructed and established in
society, have been used. The purpose for my inquiry was to find out how a few teachers
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Inledning
Frågor om jämställdhet och kön har sedan en lång tid varit omdiskuterade och omdebatterade

i den svenska grundskolan. Efter en tillbakagång under 1990-talet, beroende på att andra

frågor har hamnat i fokus, har området återigen aktualiserats. En anledning till detta kan vara

att den senaste läroplanen, Lpo 94, blivit mer inarbetad ute i skolorna. När läroplanen kom var

det helt andra frågor som väcktes och diskuterades. Kunskapssyn, omorganisation och

decentralisering var frågor som mera direkt behövde behandlas och lösas. På senare tid har

många skolor börjat ta tag i det som finns i läroplanens allra första del, nämligen

värdegrunden. Genom att den bland annat aktualiserar likvärdigheten i utbildningen har

jämställdhets- och könsfrågor också väckts igen.

Det har gjorts undersökningar och skrivits uppsatser och rapporter om kön och genus i skolan

tidigare. Många av dessa har tittat på hur omedvetna föreställningar om manligt och kvinnligt

förstärks och befästs i skolans verksamhet. De har också fokuserat på eleverna och försökt se

hur dessa påverkas och hur de upplever den omedvetna ”dolda läroplanen”. I min uppsats

strävar jag istället efter att se på det medvetna jämställdhetsarbetet i en skola. Jag vill också

utgå ifrån lärarens medvetenhet, det vill säga lärarens föreställningar om manligt och

kvinnligt, och försöka se hur denna medvetenhet yttrar sig i verksamheten. Även om mycket

av det vi gör varje dag sker omedvetet och utan större eftertanke så menar jag ändå att vår

medvetenhet i grunden spelar stor roll. Jag utgår därför ifrån att varje lärare medvetet arbetar

med eller i alla fall är medveten om dessa frågor på något sätt. Läroplanen föreskriver ett

sådant arbete liksom den undersökta skolans områdesplan. Hur olika lärare ser på män och

kvinnor, eller flickor och pojkar om man så vill, har stor betydelse. Denna syn är säkerligen

heller inte helt entydig. Hur ser olika lärare på kön, och vilka effekter av det kan man se i

verksamheten? Dessa frågor känns synnerligen intressanta i en tid då företrädare för olika sätt

att betrakta kön strider om att ha rätt svar. Pedagogiken i skolan påverkas starkt av om man

betraktar kön som något biologiskt konstituerat och därmed svårt att påverka eller om man

menar att kön konstrueras av samhället och i interaktion med andra.

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Efter denna korta inledning ger jag läsaren en bakgrund

när det gäller jämställdhetsarbete och könsmönster i skolan i både ett kortare och ett något

längre historiskt perspektiv. Sedan följer en genomgång av tidigare forskning inom området.
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Därefter försöker jag tydliggöra mitt syfte och uppsatsens frågeställningar. I det efterföljande

avsnittet Kön och genus presenteras centrala begrepp och perspektiv som också utgör grunden

för den slutliga analysen. I avsnittet Metodval följer en genomgång av de metoder som

använts och lite funderingar kring dessa. Efter detta följer resultatdelen där resultaten av de

olika undersökningarna presenteras. I denna del analyseras också de redovisade resultaten

med hjälp av tidigare presenterade begrepp och perspektiv. Uppsatsen avslutas sedan med en

diskuterande del där jag tagit mig friheten att lyfta fram sådant som jag funnit intressant och

tankeväckande i mitt arbete.
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Bakgrund och forskningsläge
Ingegerd Tallberg Broman menar att skolhistorien är präglad av de rådande synsätten på män

och kvinnor, flickor och pojkar. På samma sätt formas skolan också idag av samhällets sätt att

betrakta manligt och kvinnligt. Genom historien har den svenska skolan bedrivit både

könssegregerad och könsintegrerad undervisning. Sett i ett längre perspektiv är det den

könssegregerade varianten av utbildning som dominerat svenskt utbildningsväsende.

Grundskolans intågande har dock vant oss vid könsintegrerad undervisning under de senaste

årtiondena. Under 1990-talet har dock intresset för könsindelade grupper växt och prövats i en

rad olika ämnen inom ramen för grundskolan. Detta har också emellanåt motiverats med olika

former av jämställdhetsargument.1

Lärarförbundet visar på detta och framhåller också riskerna med sådana metoder.

Det jämställdhetsarbete man oftast kommer i kontakt med ute på skolor är

indelning i könssegregerade grupper. Anledningen till att man väljer detta

arbetssätt är att man vill stärka flickor. Könssegregerade grupper har uppstått ur

ett faktiskt behov. Erfarenheten från att jobba med separata flick- och pojkgrupper

visar att de kan ge eleverna andrum, en positiv miljö att dryfta svåra saker och att

de får mod att utpröva sådant som normalt tillskrivs det andra könet. Flickor kan

på så sätt uppmuntras att våga mer och ta för sig, pojkar att visa omsorg och bry

sig om varandra.

 Samtidigt finns det en risk att man med ett sådant arbetssätt understryker

skillnaderna. När vi delar in en grupp efter kön visar vi att kön räknas och är

viktigt. Vi talar också om att flickor och pojkar kan ha svårt att arbeta tillsammans

och att det beror på att de har olika förutsättningar. Detta tenderar dessutom att bli

ett negativt budskap som gör flickor till en svagare part och pojkar till bråkstakar.

Det gäller alltså att se upp så att inte könssegregerad verksamhet snävar in

elevernas möjligheter att finna sin väg i livet.2

                                                
1 Tallberg Broman I. 1998. Sid 15f.
2 Lärarförbundet. 2000. Sid 16f.
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I den tidigare svenska skolhistorien hölls flickor länge för sig och pojkar för sig. På samma

sätt hölls kvinnliga lärare och manliga lärare skilda åt. Detta skedde genom olika skolformer

och olika skolhus. Under vissa perioder var det också långt ifrån självklart att flickorna

överhuvudtaget gick i skolan. Tilläggas bör också att det inte alltid bara varit

könstillhörigheten som påverkat om man fått gå i skolan eller ej utan i minst lika hög grad

familjens ekonomiska situation. Men då just flickorna hölls borta från skolan motiverades det

ofta med hänvisning till de bristande anlag flickor hade för bildning. Inte heller skulle man

uppfostra flickor och pojkar på samma sätt, då de ju var av naturen olika och så skulle förbli.3

Under mitten och slutet av 1800-talet, alltså efter 1842 års folkskolestadga, stod flickorna och

särskilt de fattiga fortfarande ofta utanför utbildningsväsendet. Värt att notera är till exempel

att läroverket öppnades så sent som 1927 för flickor. Mer än ett halvt sekel efter dess

införande integrerades flickorna i den folkskola som föreskrevs gälla för alla. Trots tanken att

folkskolan skulle vara en skola för alla blev den inte alltid särskilt könsintegrerad. Ofta gick

flickor och pojkar i skilda skolor, skolhus eller klassrum och arbetade efter delvis olika

läroplaner.4

Begreppet jämställdhet är centralt för denna uppsats och i och med det också aktivt

jämställdhetsarbete. I Lgr 62, den första läroplanen för grundskolan, finns inte begreppet

jämställdhet med. I den efterföljande läroplanen, Lgr 69, behandlas begreppet jämställdhet

utförligt och där uttrycks också att flickor och pojkar skall behandlas lika. I Lgr 80 har

jämställdhetsproblemet blivit en attityd- och informationsfråga och här diskuteras också

könsjämlikhet. I den senaste läroplanen, Lpo 94, betonas jämställdhet som en värdegrund och

framhålls som mycket angeläget.5

I ”Handbok i kvinnohistoria” skriver Gunhild Kyle att samtliga politiska partier sen 1970-

talets början haft könens jämställdhet på sina program och sett skolan som ett viktigt

instrument för att förverkliga den. Ambitionen har varit att gränserna skall brytas mellan

traditionellt manligt och traditionellt kvinnligt ämnes- och yrkesval i den gemensamma

grundskolan. Kyle menar också att den uttalade politiken inte haft de önskade effekterna. Hon

pekar på flera faktorer som orsak till detta, bland annat skolpersonalens sammansättning med

                                                
3 Tallberg Broman I. 1998. Sid 16.
4 Ibid. Sid 17ff.
5 Ibid. Sid 9f
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en nästan helt kvinnlig lärarkår i de tidiga åren till en mer könsblandad i de senare åren, där

dock männen dominerar inom naturvetenskap och matematik och kvinnorna inom språk och

humaniora. Det visar sig även att de flesta skolledare är män medan städ- och

bespisningspersonalen är kvinnor.6 Ingegerd Tallberg Broman visar dock på en förändring

mot fler kvinnliga skolledare. 1995 var närmare hälften av skolledarna kvinnor.7 Hon nöjer

sig dock med att konstatera att så är fallet och för ingen vidare diskussion om vad denna

förändring kan bero på. För mig är det svårt att komma ifrån tanken att yrkets status sjunkit,

då arbetsbördan ökat och lönerna blivit sämre. Detta skulle då kunna ses som en möjlig

förklaring till att färre män arbetar som skolledare idag än för bara ett antal år sedan. Kyle tar

också upp läromedlen som en bov i dramat. Hon menar att de, genom att placera kvinnor i

traditionella sysselsättningar och osynliggöra deras betydelse liksom att undervärdera

undantagen, illustrerar samhället ur ett mansperspektiv. Kunskapsuppbyggnaden och

kunskapsförmedlingen framhålls som den kanske viktigaste faktorn genom sin inriktning mot

en mansdominerad arbetsmarknad och manlig livsföring. Hon diskuterar också den ”dolda

läroplanens” betydelse, det vill säga de värderingar som styr lärarens beteende i klassen och

på så sätt också elevernas. Undersökningar av klassrumssituationer har visat att pojkar och

flickor behandlas olika av lärarna och detta påverkar elevernas uppfattning om sig själva och

om den roll de har att spela.8

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och

de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att

motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva

och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.9

Ovanstående stycke är hämtat ur Lpo 94 och återfinns i avsnittet om ”Skolans värdegrund och

uppdrag” under rubriken ”En likvärdig utbildning”. Här betonas skolans ansvar att aktivt och

medvetet arbeta för jämlikhet och mot traditionella könsmönster. Likaså betonas att skolan

bidrar till att forma elevers uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt om nu någon

mot förmodan inte skulle ha uppfattat det.

                                                
6 Kyle G. 1987. Sid 135.
7 Tallberg Broman I. 1998. Sid 31f.
8 Kyle G. 1987. Sid 135f.
9 Utbildningsdepartementet. 1998. Sid 6.
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Enligt Gaby Weiner finns det ett

överhängande behov av forskning i Sverige för att informera skolor och

lärarutbildare om ungdomars föränderliga skol-, ungdoms- och arbetskulturer i

Sverige, deras utbildnings- och livsambitioner och på vilka sätt dessa skiljer sig

från tidigare generationers.10

Vidare menar Weiner att genusrelationer och genusfrågor är ständigt skiftande och omvandlas

och iscensätts av varje ny generation och att dessa perspektiv måste byggas in i en bredare

uppsättning åtgärder mot diskriminering. En diskussion om huruvida den statligt styrda

jämställdhetspolitiken främjar eller motverkar initiativ och handling i genusfrågan ses som

nödvändig. Pedagoger har också mycket att hämta ur den feministiska politiken, kritiken och

praktiken i sitt arbete med att förbereda unga kvinnor och män inför sin framtid som

medborgare och arbetare på tjugohundratalet.11

Varje pedagog är dessutom i hög grad medverkande i konstruktionen av kön eller

med andra ord, i formandet av flickan och pojken. 12

Lärarnas eller pedagogernas betydelse för kommande generationers uppfattningar om vad

som är manligt och kvinnligt understryks återigen med detta citat. Det verkar vara en

formulering som blir allt vanligare i den pedagogiska debatten och som också sedan några år

tillbaka fått utrymme i läroplanen. Jämställdhets- och könsfrågor har alltså under drygt tre

årtionden varit aktuella ämnen inom den svenska grundskolan. Under olika tider har de fått

olika mycket utrymme och uppmärksamhet och samhällets syn på samma frågor har givetvis

också präglat skolans debatt. Oavsett vilken syn man har på jämställdhet eller vilka

uppfattningar man har om detsamma är det helt klart att man som aktiv lärare och pedagog

har ett sort inflytande över en stor mängd unga människor. Därför är det också viktigt att

ständigt ifrågasätta rådande normer och sanningar och våga diskutera dessa frågor.

Ingegerd Tallberg Broman framhåller vikten av att hitta fler infallsvinklar till jämställdhet

men riktar in sig på lärarstudenter i ”De lärarstuderande och könsperspektiven”. Om en

                                                
10 Weiner G. & Berge B-M. 2001. Sid 89.
11 Ibid. Sid 89f.
12 Tallberg Broman I. 1998. Sid 15.
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omedveten konstruktion av kropp och kön i skolan handlar Anna Sofia Lundgrens ”Tre år i

g”. En inriktning på lärares funderingar kring kön och eventuella medvetenhet om

jämställdhetsarbete är något jag saknat.
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Syfte och frågeställningar
Inom den moderna samhällsvetenskapen är ett genusperspektiv på kön idag så gott som

vedertaget. Det innebär att man betraktar kön som en social konstruktion och inte som något

biologiskt bestämt. Samtidigt finns det de som menar att ett mera biologiskt sätt att betrakta

och förklara skillnader mellan könen är på återtåg i grundskolan. Dessa två skilda sätt att

betrakta manligt och kvinnligt får konsekvenser för hur verksamheten utformas och hur elever

bemöts och behandlas i skolan. Jag vill därför undersöka på vilket sätt en skola medvetet

arbetar med jämställdhets- och könsfrågor. Vilka uppfattningar om kön har några lärare på

denna skola? Vilka konsekvenser av lärarnas syn på kön går att utläsa i verksamheten? Med

hjälp av dessa frågor vill jag försöka besvara den övergripande frågan:

Hur konstrueras kön i en grundskola?
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Kön och genus

Visst är män och kvinnor olika. Men de är inte så olika som dag och natt, himmel

och jord, yin och yang, liv och död. Ur naturens synvinkel är det faktiskt så, att

män och kvinnor liknar varandra mer än någon av dem liknar något annat –

exempelvis berg, känguruer eller kokospalmer. Föreställningen att en man och en

kvinna skulle vara mer olika varandra än någon av dem är olik något annat måste

ha sitt ursprung någon annanstans än i naturen. 13

Vad innebär egentligen begreppet genus? På vilket sätt skiljer det sig från begreppet kön? Hur

kan man tala om ett biologiskt sätt att se på kön som står i konflikt med något annat sätt att

uppfatta saken? Män och kvinnor är ju faktiskt olika om vi ser till de biologiska skillnaderna,

är det inte så? Detta är några av de frågeställningar som ska belysas och diskuteras i det här

avsnittet. Jag har valt att använda mig av flera författare för att ge en så mångfacetterad bild

som möjligt av området. Det är genusperspektivet som getts det klart största utrymmet, ett

mer biologiskt perspektiv behandlas bara i förhållande till genusperspektivet och inte i någon

egen del.

Vad är genus? En av de tidiga förespråkarna för användandet av genus som begrepp inom den

svenska traditionen är Yvonne Hirdman. Hon skriver att begreppet kommer från engelskans

gender. I den begreppsdefinition som nu råder inom antropologin står gender för dels

”könsroll”, dels ”socialt kön”. Hirdman menar att det tidigare sociologiska begreppet ”sex-

roles” tycks ha fyllts av biologisk determinism och nu är synonymt med biologiskt kön,

åtminstone inom det anglosaxiska språkområdet. Man börjar istället använda begreppet

gender för att få ett begrepp för det socialt gjorda könet, det vill säga det som skapas av

omgivningen. Gender kan på så sätt användas för att skilja kultur från biologi.14

Hirdman menar att en översättning av gender till det svenska genus är det mest praktiska. En

vanlig översättning har annars varit begreppet ”socialt kön”. Hirdman menar dock att

begreppet ”socialt” blivit utnött inom samhällsvetenskapen och utgör en slags slaskfunktion.

                                                
13 Kulick D. 1987. Sid 11.
14 Hirdman Y. 1988. Sid 3.
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Hon menar också att ”kulturellt” borde vara lika giltigt som ”socialt” i sammanhanget. Här

blir problemet vilket begrepp som ska ingå i det andra och på så sätt underordnas. En annan

invändning hon har är att begreppet ”socialt kön” framkallar en bild av det ”sociala” som

något som träs över det biologiska. Skillnaden blir då inte så stor från det tidigare begreppet

”könsroll” och således också något som man i princip borde kunna göra sig fri från. 15

Vidare ser Hirdman genus som den alltmer komplicerade kunskap vi har av ”manligt” och

”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt ”görs”. Hon ser en

utveckling från begreppet könsroll via ”sociala kön” till genus.16

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den

biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka /ger upphov till /skapar föreställningar

och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas ändras –

med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön”. 17

Don Kulick talar om att begreppet kön är lämpligt att användas i betydelsen biologiskt kön.

Genus förklaras av Kulick som ett begrepp som betecknar ett betydelsesystem som består av

två varandra motsatta och uteslutande kategorier i vilka alla människor placeras. De

biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor utgör grunden för en kulturell tolkning som i

sin tur skapar begreppet genus. Det är alltså inte de biologiska skillnaderna i sig som utgör

genus, utan tolkningen av dessa. Detta poängterar också Kulick särskilt. Han menar att biologi

alltid upplevs genom kultur och alltså inte ”talar” för sig själv. Vi översätter dessa upplevelser

i termer av symboler och idéer som vi använder oss av i vårt dagliga liv. De kulturella

föreställningar vi har styr tolkningen av biologin och gör den ”naturlig” för oss. Kulick

betonar att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor inte utgör någon urkälla där de

idéer vi har om manligt och kvinnligt hämtar form och innehåll. Han menar istället att det

snarare är så att skillnaderna betonas eller tonas ner, framhävs eller glöms beroende på

kulturella orienteringar och sociala förhållanden. 18

Kulick visar exempel där kön och genus inte sammanfaller. Individer av ett kön tar över roller

som förknippas med det andra könet. Bland de exempel Kulick radar upp finner vi till

                                                
15 Hirdman Y. 1988.  Sid 5f.
16 Ibid. Sid 6.
17 Ibid. Sid 6f.
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exempel transsexuella i vårt eget samhälle. Hos vissa folkgrupper exempelvis på Nya Guinea

får kvinnor manliga roller efter att de genomgått klimakteriet.19

Även där distinktionen mellan kön och genus inte är lika tydlig som den är i fallen

ovan, är det klart att biologi inte är avgörande för hur människor ser på kvinnligt –

manligt.20

Skulle biologin vara avgörande menar Kulick att det skulle vara omöjligt att förklara den

oerhörda variationen vad beträffar könsroller och uppfattningar om män och kvinnor.21

Nina Björk förklarar Judith Butlers tankegångar i ”Under det rosa täcket”. Kön skapas genom

att handlingar föregår handlande subjekt. Identiteten som man eller kvinna skapas

performativt av de handlingar vi utför. Kvinna blir man genom att bete sig, röra sig, tala, klä

sig på det sätt om kvinnor förväntas göra. Handlingarna är inte resultatet av könsidentiteten

utan könsidentiteten är ett resultat av handlingarna. Handlingarna i sin tur kan ses som

kulturella koder som kulturen skapat och kvinnor förväntas följa. Med performativa

handlingar menas repetitioner eller imitationer av koder för kön. 22

Genom att agera ”kvinnligt” uttrycker vi inte en kvinnlighet som finns före

uttrycket för den, utan kvinnligheten skapas genom vårt sätt agera.23

Att skapa sitt kön innebär att man använder sig av en kod för kön som enbart är begriplig i en

historisk kontext. Björk menar därför att en kvinna inte kan inta en manlig position även om

hon agerar efter ”manliga” koder. Hon menar att vår patriarkala tolkningsram bedömer och

tolkar samma handling olika beroende på om det är en man eller kvinna som utför den. 24

Robert W. Connell talar om könsskillnader hänvisade till biologin. Han menar att den

nuvarande kunskapen om maskulinitet och feminitet är frambringad av ett biologiskt sätt att

betrakta kön. Undersökningar om könsskillnader gällande kroppar och beteende, intellektuell

                                                                                                                                                        
18 Kulick D. 1987. Sid 11.
19 Ibid. Sid 12.
20 Ibid. Sid 12.
21 Ibid. Sid 12.
22 Björk N. 1996. Sid 139f.
23 Ibid. Sid 140.
24 Ibid. Sid 141.
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utstrålning, hormonella olikheter och genetiska koder har enligt Connell blivit stapelvara i

media.25

Inom humaniora och samhällsvetenskap ifrågasätts detta biologiska synsätt häftigt. Connell

menar att akademikerna istället talar om ”könsroller” eller ”genusrelationer”, och maskulinitet

och feminitet ses som ”socialt konstruerade” eller ”skapade i diskurs”. En annan part som gör

anspråk på att veta, förklara och avgöra är kyrkan när den menar att genusordningen är

fastställd av Gud och inget man bör mixtra med.26 Kyrkans och religionens makt och

inflytande behandlas sällan i diskussioner om jämställdhet och könsroller. Även om den inte

heller i denna uppsats ges någon plats bör den inte glömmas bort.

Det går alltså att finna många olika direkt motstridiga definitioner av genus skapade av olika

kunskapssystem. Olika kontexter styr hur man ser på kön och genus. Connell lyfter särskilt

fram den ojämlika nivå som de olika kunskapsformerna står på. Det vetenskapliga väger

tyngst i vårt utbildningssystem och i våra media. Han varnar därför för cirkelresonemang då

han menar att den västerländska vetenskapen och teknologin har en genusprägel och är

kulturellt maskuliniserad.27

Connell skriver om könsrollsidén som en relativt ny idé som kom i mitten av 50-talet.

När det gäller genus kan man använda sig av rollbegreppet på två olika sätt. I det

ena ser man på roller som avhängiga särskilda situationer. […] beskrivningar av

hur man följde manus när det gällde uppvaktning och beteende inom

äktenskapet.28

Han utvecklar sitt resonemang ytterligare.

Mycket vanligare är hur som helst det andra användningssättet. Detta innebär att

kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till

deras kön – ”könsrollen”. Enligt detta synsätt finns det alltid två könsroller inom

alla kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig. Maskulinitet och feminitet kan

                                                
25 Connell R.W. 1996. Sid 17.
26 Ibid. Sid 17.
27 Ibid. Sid 19.
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tämligen lätt tolkas som internaliserade könsroller, produkten av inlärning eller

”socialisation”. 29

Connell menar att den logiska förutsättningen för könsrollsanalysen är att de två rollerna är

komplementära. Dessa definieras genom förväntningar och normer som är knutna till en

biologisk status. Han menar också att könsrollsteorins grundläggande tendens är att betrakta

mäns och kvinnors positioner som komplementära och därför inte uttryckligen kräver en

maktanalys. 30

Det som känns mest intressant med Connells funderingar är att han i första hand

problematiserar maskulinitet. I övrigt betraktar han kön ur ett genusperspektiv som liknar de

flesta andra inom humaniora och samhällsvetenskap. Men då de flesta författarna väljer att

utgå från feministiska värderingar och problematiserar kvinnans roll i samhället gör Connell

det genom att problematisera maskuliniteten. Det bör noteras att Connell är man och många

andra av de framträdande tyckarna och tänkarna inom området är kvinnor. En enkel förklaring

skulle då kunna vara att det är lättast att utgå från det egna könet. Samtidigt går det inte att

komma ifrån en annan något mer raffinerad tanke. När man till sist har börjat problematisera

kvinnan, förvisso har detta pågått en längre tid men inte om man intar ett längre perspektiv,

leder det ju också till att normen, det vill säga mannen, måste problematiseras. Det är genom

att uppfatta saken på detta sätt som man kan se det som att Connell tagit ytterligare ett steg i

genusdiskussionen och det är också därför jag valt att lyfta fram honom. Connell och andra

”maskulinitetsforskare” kan också ses som legitimerande för genusforskningen. Nu när de

tagit ett steg till kan man betrakta genusforskningen som fullt accepterad, vilket inte alltid

varit fallet tidigare.

Connell lyfter fram nya allmänna teman som kommit under de sista tio åren såsom att

maskuliniteten konstrueras i vardagslivet, de ekonomiska och institutionella

strukturerna har stor betydelse, man lägger vikt vid skillnaderna mellan olika

                                                                                                                                                        
28 Connell R.W. 1996. Sid 39.
29 Ibid. Sid 39f.
30 Ibid. Sid 43.



Marko Leppälä/GRU 01-12-11

18

maskuliniteter och slutligen hävdar man genus motsägelsefullhet och dynamiska

karaktär.31

Att genus inte är statiskt i förhållande till social interaktion, utan konstrueras

genom interaktion, är ett viktigt tema i den moderna genussociologin.32

Gaby Weiner varnar för ”biologismens” återkomst i den svenska könsdebatten. Hon skriver

om hur forskning som visar på biologiska skillnader har återkommit som argument i debatten

om principer och tillämpningar i utbildningen. Pedagogerna uppmanades av starka

mediaröster att använda sig av forskning som visade på fysiologiska, neurologiska och

psykologiska könsskillnader trots att genusforskare ifrågasatte detta. Dessa idéer togs också

upp av staten och utbildningsdepartementet och man började anta åtgärder som byggde på

biologiska och beteendemässiga skillnader för att utveckla jämlikhetsarbetet. Bland annat

inleddes stödundervisning för flickor för att utveckla deras spatiala förmåga vilket skulle leda

till förbättrade resultat i matematik. Detta byggde på gamla idéer om flickors bristande

resultat i matematik trots att Weiner menar att flickorna redan hade gått om pojkarna i

matematik. Dessa idéer slog alltså igenom trots att internationell forskning sa annat liksom

svensk genusforskning. Weiner jämför till och med argumenten med 1930-talets Tyskland

och 1950-talets Storbritannien och USA. 33

Vilken orsaken än är till att ”biologiska” argument har dykt upp tycks det vara en

farlig, antidemokratisk och traditionalistisk väg, i synnerhet för dem som arbetar

med utbildning. 34

Hon visar också på varför hon ser tolkningen av könsskillnaderna som så viktig och

betydelsefull.

Debatten om det relativa inflytandet av kön (biologi) eller genus (sociala faktorer)

har varit ungefär likadan i Sverige som i andra länder. Hur vi tolkar

könsskillnaderna är avgörande. Om man menar att sociala könsskillnader beror på

biologin tenderar man att betrakta dem som ”naturliga” och oföränderliga. Om

                                                
31 Connell R.W. 1996. Sid 55.
32 Ibid. Sid 55.
33 Weiner G. & Berge B-M. 2001. Sid 78f.
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man hävdar att genusskillnader i hög grad är socialt konstruerade anser man att de

är påverkbara, föränderliga och inte ”statiska”. Biologiska argument […] tenderar

sålunda att vara konservativa medan sociologiska argument är progressiva.35

Weiner menar att det finns två speciella argument när det gäller målen för jämställdhet. Ett

bygger på ”likhet” och utgår ifrån mannen som norm. Där ska kvinnor in i mansdominerade

yrken och roller. Det andra som bygger på skillnad vill skapa alternativa modeller och rymma

”kvinnliga” sätt att se på världen. 36

Det finns en viss gradskillnad av radikalisering av konstruktionsaspekten av kön bland de

nämnda författarna. De som tillskriver biologin minst betydelse anser jag vara Kulick och

Butler. Hirdman bygger mycket av sitt resonemang på Kulick men trycker kanske inte lika

hårt på att biologin skulle sakna betydelse. Connell intar en liknande position när han

resonerar ur ett maskulinitetsperspektiv. Weiners beskrivningar är intressanta då hon har ett

uttalat intresse för skolfrågor och pedagogiska frågor.

För mig känns det viktigt att ta ställning i perspektivfrågan. Jag ser det också som viktigt att

man som lärare funderar över hur man själv ser på saken. Konsekvenserna kan nämligen bli

stora, särskilt för eleverna. För mig är det svårt att se något biologiskt i att vara tyst eller

pratig. Däremot har jag lätt för att tänka mig att detta i mångt och mycket bestäms av

omgivningen. Om man tror att pojkar och flickor är olika i grunden leder det givetvis till

andra åtgärder i ett jämställdhetsarbete än om man betraktar olikheterna som skapade av

omgivningen. Flera av ovanstående forskare visar ju att könens egenskaper vare sig är

universella eller stabila.

                                                                                                                                                        
34 Weiner G. & Berge B-M. 2001. Sid 80.
35 Ibid. Sid 81.
36 Ibid. Sid 81.
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Metodval
De metoder jag har valt att använda är respondentintervjuer, direkta observationer och i viss

mån dokumentanalys. Mitt arbete har en kvalitativ ansats. Det är nödvändigt då det som

undersöks inte kan mätas direkt utan förmedlas i språk och handlingar.37 Förståelse är också

det som söks snarare än samband. Samtidigt finns också ett kvantitativt inslag bland

metoderna när det gäller de observationer jag genomfört. Dessa beskrivs mer omfattande

nedan men det är ändå på sin plats att poängtera att arbetet inte helt bygger på kvalitativa

metoder. Ändå är det så att de kvantitativa inslagen till trots är detta ett arbete som har en

tydlig kvalitativ ansats och därför också omfattas av den diskussion om fördelar och nackdelar

som rör den kvalitativa forskningsansatsen. Dessa metodval och metoder motiveras och

beskrivs under respektive rubrik nedan. Samtliga undersökningar har skett under hösten och

vintern 2001.

Pilotstudie
Runa Patel & Bo Davidson menar att man i de fall då det är nödvändigt att pröva en teknik för

att samla information eller pröva en viss uppläggning bör göra en pilotstudie. Den genomförs

på en grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga undersökningsgruppen och

motsvarar också den egentliga undersökningen fastän i mindre skala.38 Innan den egentliga

studien gjorde jag en pilotobservation i en klassrumssituation med en elevgrupp och en lärare

på den undersökta skolan. Fältanteckningarna från detta tillfälle fick ge idéer och frågor till de

intervjuer som senare genomfördes i undersökningen. Pilotstudien gav också möjlighet att öva

tekniken inför kommande observationer och att hitta relevanta kategorier att observera.

När det gällde intervjuerna gjorde jag bedömningen att en pilotstudie inte var nödvändig. Det

visade sig också att jag kunde genomföra intervjuerna så som jag hade tänkt redan från första

början utan att göra några påtagliga förändringar under resans gång.

Urval och avgränsningar
Studien omfattar enbart en skola. Trots att en komparativ studie där flera skolor inkluderas

givetvis kan ge intressanta resultat om olika skolors och lärares eventuella likheter/olikheter i

                                                
37 Wallén. Sid 73.
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arbetet med könsfrågor har jag nöjt mig med en skola. Som samhällsvetare brottas man

ständigt med problemet att det endast går att studera en liten del av ”verkligheten”. Olika

traditioner och olika angreppssätt förespråkar eller påbjuder skilda metoder och

urvalsgrupper. Då syftet med mitt arbete inte är att någon form av statistisk redovisning eller

att göra några som helst anspråk på att ge en heltäckande bild av en skola har jag nöjt mig

med relativt få undersökningspersoner. Det kvantitativa angreppssätter tvingar till

begränsningar när det gäller informanter. Mitt mål är att genom olika exempel visa hur kön

konstrueras på en skola. Jag har därför valt ut lärare som representerar både praktiska och

teoretiska ämnen. En annan tanke har varit att få både män och kvinnor bland informanterna.

Jag har intervjuat fem olika lärare, tre män och två kvinnor, som representerar följande

ämnen; matematik, naturorienterande ämnen (NO), teknik, svenska, samhällsorienterande

ämnen (SO), trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Dessa ämnen har jag bedömt som

intressanta ur jämställdhetssynpunkt av olika anledningar. Matematik och naturorienterande

ämnen är sådana ämnen där det ofta har påvisats olikheter mellan flickor och pojkars resultat

och engagemang. Slöjdämnena är intressanta både för att de representerar två olika grenar där

det är vanligt att förknippa den ena med manliga sysslor och intressen och den andra med

kvinnliga sådana. Det är också så att historiskt sett har inte slöjdämnet alltid varit tillgängligt

för flickor och särskilt inte träslöjdsinriktningen. Intresset för svenska och

samhällsorienterande ämnen kommer av mera personliga och egoistiska motiv. De utgör

ämnen som jag själv kommer att arbeta med inom den närmaste framtiden. De

undervisningstillfällen jag observerat har varit i något av de ovan nämnda ämnena.

Dokumentanalys
Jag har även använt mig av dokumentanalys. Enligt Kruuse används dokumentanalys för att

få kunskap om sådant som inte går att observera.39 De dokument jag valde att analysera var de

som fanns i den aktuella skolans områdesplan. 40 Det här var egentligen något av en

utgångspunkt för resten av undersökningsarbetet, det vill säga intervjuer och observationer.

Områdesplanen är ett dokumentsamling som presenterar förutsättningar, mål och processer

för verksamheten i skolan. Den innehåller ett dokument som kallas för jämställdhetsplan,

vilken gäller för hela skolan/barn och ungdomsområdet. Jämställdhetsplanen består av ett

antal mål, närmare bestämt sex punkter, och en beskrivning av medel för att uppnå de

                                                                                                                                                        
38 Patel R. & Davidson B. 1994. Sid 48.
39 Kruuse E. 1998. Sid 22.
40 se bilaga 1.
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uppsatta målen. Sist i dokumentet finns en beskrivning av hur dessa mål och medel ska följas

upp under rubriken Uppföljning.

I och med upptäckten av jämställdhetsplanen tyckte jag mig också ha funnit en lämplig

ingång till att studera mitt problem. Bland de formulerade målen i jämställdhetsplanen

fastnade jag särskilt för mål nummer två; en ökad del flickor bland de sökande till

naturvetenskapliga program på gy-skolan och till vår naturvetenskapsprofil. Det var

framförallt de medel som skulle ligga till grund för att uppnå målet som verkade intressant;

tjej- och killgrupper i NO, aktiva värderingsövningar, lägerskola i NO-miljö för pojk- och

flickgrupper, flickors inställning till och aktivt användande av datorer stärks, speciellt flickors

datoranvändning i yngre åldrar prioriteras. Här fanns alltså på två ställen formulerat att skolan

skulle uppnå sina mål bland annat genom flick- och pojkgrupper inom NO-undervisningen.

En inledande tanke var att studera hur kön konstruerades i könshomogena grupper som de

inom NO-undervisningen. Det visade sig emellertid att man inte överhuvudtaget arbetade med

könshomogena grupper vid den undersökta skolan vid den här tiden. Jämställdhetsplanen har

dock använts som dokument och redovisas i resultatdelen.

Respondentintervjuer
Studien bygger på öppna halvstrukturerade frågor. För att ta reda på åsikter, tyckanden,

uppfattningar, kunskaper och så vidare använder man sig i forskningssammanhang av bland

annat intervjuer. Detta är en muntlig kommunikation mellan intervjuaren och den som svarar,

det vill säga respondenten. I en intervju kan man använda sig av mer eller mindre

strukturerade frågor. Man bestämmer då i förväg vilka frågor som ska ställas och hur de skall

formuleras och också om alla intervjuade ska få samma frågor. Ickestrukturerade frågor kan

också användas och det är också möjligt att blanda ickestrukturerade med strukturerade

frågor. Likaså kan man med sina frågor påverka om svaren ska vara bundna eller öppna. Är

svaren öppna kan respondenten svara fritt medan bundna svar innebär att respondenten väljer

mellan ett antal svarsalternativ. Öppna och bundna svar går också att blanda.41 Kruuse skriver

att målet med respondentintervjuerna är att samla in kunskap om personliga förhållanden som

känslor, uppfattningar och avsikter.42 Steinar Kvale menar att den kvalitativa intervjuns syfte

                                                
41 Ejvegård R. 1993. Sid 46.
42 Kruuse E. 1998. Sid 22.
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är att inhämta beskrivningar av den intervjuades livsvärld så att man kan tolka meningen med

de beskrivna fenomenen i avsikt att förstå denna livsvärld.43

Med en relativt öppen ansats ter det sig lämpligt att använda bandspelare vid intervjuerna. Då

kan man i lugn och ro gå tillbaka och skriva ut materialet och använda det som är lämpligt för

uppsatsen. Det är dock viktigt att vara medveten om att bandspelaren kan verka hämmande

för respondenten. 44. Patel och Davidson menar att anteckningar under intervjun fordrar

träning. Bandspelaren däremot registrerar intervjupersonens svar exakt.45

Kvale beskriver intervjun som en scen på vilken kunskap byggs upp genom samspelet mellan

intervjuare och intervjuperson. En orientering före och efter intervjun, där den intervjuade får

veta undersökningens syfte och användningen av bandspelare reds ut och också en

uppföljning efter intervjun för att ge intervjupersonen möjlighet att ställa frågor eller tala om

hur intervjun upplevdes, är viktiga ingredienser enligt Kvale.46 Några av de  personer jag

intervjuade fick i samband med att jag frågade dem om de var villiga att ställa upp en muntlig

redogörelse för uppsatsens ämne och syfte och också frågan om de tyckte att det gick bra om

vi använde oss av bandspelare. I de övriga fallen där jag inte lyckades få tag i personerna

personligen lämnade jag en kortare skriftlig förfrågan och information om ämne, syfte och

önskemål om användning av bandspelare. Dessa saker behandlades inledningsvis också vid

varje intervjutillfälle. De intervjuade fick möjlighet att återigen ta ställning till huruvida de

tyckte att det gick bra att använda bandspelare. Alla intervjuer genomfördes också sedan med

bandspelare. I samband med den inledande orienteringen informerades också informanterna

om att deras svar skulle behandlas anonymt.

De frågor jag använde mig av vid intervjuerna finns presenterade i bilaga 2. Frågorna skulle

kunna beskrivas som strukturerade i den meningen att alla informanter fick samma frågor.

Däremot var det inte alltid de ställdes i samma ordning även om det hela tiden var ett mål. En

målsättning var att skapa frågor som höll kvar informanten vid ämnet men ändå var så öppna

som möjligt. Allt för att få fram intervjupersonens egna tankar och funderingar i möjligaste

mån. Att aktualisera tankar hos lärarna och göra dem medvetna om de nu inte redan var det.

Kvale skriver att inledande frågor kan gälla konkreta situationer och att tystnad är ett viktigt

                                                
43 Kvale S. 1997. Sid 122.
44 Ejvegård R. 1993. Sid 46f.
45 Patel R. & Davidson B. 1994. Sid 70.
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verktyg för intervjuaren att driva samtalet framåt och på sätt undvika att få det att likna ett

korsförhör.47 Jag valde därför att inleda med ett par väldigt konkreta frågor och försökte också

använda mig av så korta och enkla frågor som möjligt och låta tystnaden driva intervjun

framåt.

Efter att intervjuerna genomförts skrev jag ut dessa för att kunna arbeta vidare med dem.

Intervjuerna återges här i uppsatsen i sammanfattad form för att på så sätt vara lättare att

överblicka. Jag är medveten om att varje steg såsom utskrift och sammanfattning innebär att

man kommer längre från det sagda ordet och också påverkar objektiviteten. Trots detta

bedömde jag det som det enda möjliga sättet då materialet annars skulle ha varit för digert för

att presenteras i ett arbete av den här typen. Intervjuutskrifterna har dock använts

kontinuerligt i samband med analyserna och jag har därför valt att lyfta fram citat ur dessa i

min analys.

Direkta observationer
I studien har jag kombinerat intervjuerna med observationer av hur kön konstrueras och görs

meningsfullt i lektionssammanhang. Michael H. Agar skriver att fältanteckningar är oerhört

övervärderade men samtidigt också allt forskaren har. De utgör forskarens observationer,

konversationer, tolkningar och förslag på framtida information att samla in. Han tar också upp

problemet med att observera när man fortfarande inte vet vad som är det viktiga, det vill säga

vad och hur mycket ska skrivas ned? Agar menar nämligen att det är det bästa att anteckna allt

så fort som möjligt. Ett problem här är ju att det tar mycket längre tid att skriva ned händelsen

än vad det tog för den att utspelas. Forskaren riskerar alltså att ”missa” mycket information

medan han eller hon sitter och antecknar sådant som har hänt. Agar menar dock att detta är att

föredra framför att försöka minnas och i efterhand nedteckna sina observationer. Minnet kan

nämligen ställa till bekymmer då vi oftast minns spridda händelser, som dessutom inte är

slumpmässiga utan förstärker det mera generella och stereotypa i sammanhanget.48

För att inte riskera att hamna i en situation där man försöker fånga precis allt och på så vis

antingen ägna för mycket uppmärksamhet åt själva antecknandet eller ihågkommandet bör

man inrikta sig på några specifika saker. Agar menar att det är viktigt att fokusera sig på dessa

                                                                                                                                                        
46 Kvale S. 1997. Sid 120.
47 Ibid. Sid 123ff.
48 Agar M.H. 1996. Sid 161f.
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tills man anser att man fått ut allt som finns att få om inte något helt oväntat och

anmärkningsvärt dyker upp som tvingar till en omvärdering. Han menar också att man visst

ska vara öppen för och anteckna om något intressant uppenbarar sig så länge man håller kvar

sitt fokus på det man egentligen observerar.49

Utifrån pilotstudien valde jag ut ett antal kategorier att inrikta mig på för att inte hamna i

fällan att försöka se allt och på så vis gå miste om många väsentliga saker. Då jag inledde

arbetet med att intervjua lärare innan observationerna påbörjades fick jag också en del hjälp

med att rikta observationerna med hjälp av vad de olika lärarna berättade för mig. Jag

bestämde mig för att titta på hur lärare fördelade sin hjälp mellan flickor och pojkar. Med

hjälp i det här fallet menades de gånger läraren stannade hos en elev eller gick fram till denne

i klassrummet för att på något sätt hjälpa eleven vidare. En annan sak jag ville se var i vilken

omfattning lärare riktade sina frågor till flickor eller pojkar. I samband med detta ville jag

också se vilka som sedan svarade på frågorna. Det är ju nämligen inte alltid så att den som får

frågan också svarar på den och i vissa fall kan flera elever svara på samma fråga. Att

observationerna fick den här inriktningen innebar också att det blev förhållandevis lätt att föra

ett observationsprotokoll. Jag gjorde därför också emellanåt anteckningar om andra

intressanta iakttagelser och vissa av dessa behandlas i diskussionsdelen.

Observationerna var alltid omkring en timme långa. Jag bedömde att det var nödvändigt för

att få åtminstone någorlunda  rättvisande siffror. Under observationerna befann jag mig på

olika ställen i lektionssalarna men höll mig utanför verksamheten.

Analysmetod
Weiner skriver att ett vanligt problem med att samla data från en rad olika källor och med

hjälp av många olika metoder är hur man skall genomföra en sammanhängande och rimlig

analys. Det blir svårt att hantera data som

 spretar åt alla håll, är vidlyftiga, vaga, och mångskiftande.50

                                                
49 Agar M.H. 1996. Sid 162.
50 Weiner G & Berge B-M. 2001. Sid 126.
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Det kan samtidigt ses som en fördel att använda sig av flera metoder. Då jag med de olika

metoderna har undersökt olika saker kan de inte betraktas som någon egentlig triangulering.

Däremot bör de ändå i viss mån öka studiens tillförlitlighet.

Den analysmetod jag använt mig av bygger på den teoretiska grund jag presenterat i avsnittet

Kön och genus. Jag har försökt använda mig av de olika författarna och göra en analys som

bygger på genusordningen och också på konstruktionen av kön ur ett genusperspektiv.

Reflexivitet
Ehn & Klein menar att det kan vara svårare än väntat att studera de kulturer vi har en hel del

förhandskunskap om. Det kan vara svårt att växla mellan att ibland se informanterna som

forskningsobjekt och ibland som likar. Svårigheten ligger främst i att hålla isär forskaren från

andra sidor av den egna personligheten. Att studera sitt eget samhälle leder också ofta till

reflexivitet hos forskaren. Det välbekanta leder till att det blir mer uppenbart vad man håller

på med än om man studerar något okänt och exotiskt. Samtidigt kan det välbekanta leda till att

forskaren slappnar av då denne inte stoppas av språkliga eller kulturella hinder. Ehn & Klein

framhåller också att reflexivitet inte enbart är ett vetenskapligt förhållningssätt. Reflexivitet är

en del av den västerländska kulturen, verkligheten är inte självklar, utan ser olika ut beroende

på perspektiv och jämförelseobjekt.51

Mitt förhållande till den undersökta skolan tvingar till en viss reflexivitet. Jag har parallellt

med min forskning haft ett yrkesmässigt engagemang i skolan. Trots att jag har försökt skilja

på forskarrollen och lärarrollen så handlar det ändå om att studera någonting välbekant med

de faror som kan följa av detta. Samtidigt har det välbekanta bidragit till en ökad

tillgänglighet, och som jag också tror, öppenhet hos informanterna.

                                                
51 Ehn B. & Klein B. 1994. Sid 74f.
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Resultat och analys

Intervjuerna

SVEN
Sven har arbetat inom grundskolan sedan 1979. Han undervisar i matematik, fysik och teknik

men poängterar att då det idag kallas NO också innefattar biologiska aspekter. Han ser

sociala, prestationsmässiga och intressemässiga skillnader mellan de elever han träffar i sin

undervisning. Sven berättar att han har arbetat med pojk- respektive flickgrupper under vissa

år och att det arbetet faktiskt initierades av länsskolenämnden någon gång under 1980-talet.

Detta gjordes för att förbättra flickornas situation då undersökningar visat att de emellanåt

kom på undantag i förhållande till pojkarna som tog fick eller tog alltför mycket utrymme.

Enligt Sven var både han och kollegorna skeptiska till en början och han menar att han inte

tycker att flickorna kommer på undantag. Visserligen menar han att det finns en risk att man

blir hemmablind och därför inte märker det, men han berättar samtidigt att han försöker ha

detta i åtanke så att flickorna ska få komma till tals lika mycket som pojkarna. Det Sven ser

under lektioner, laborationer, tester och provtillfällen visar inte på några skillnader. Snarare är

det så menar Sven att flickorna presterar bättre.

Den skillnad som Sven ser mellan flickor och pojkar är framförallt en mognadsfråga. Även

om båda könen kan vara representerade bland de elever som det kan uppstå en viss turbulens

kring, är det ändå pojkarna som är överrepresenterade. Sven lyfter återigen fram att ingen

lärare, särskilt inte inom NO-sidan, kan ha undgått de undersökningar som har presenterats

och som visar att pojkar tar mer plats på flickors bekostnad. Därför är detta något han har i

bakhuvudet ständigt. Han menar också att det vore önskvärt med en ökad andel flickor som

sökande till de naturvetenskapliga och tekniska programmen i gymnasieskolan. Eftersom

samhället består av ungefär lika många kvinnor som män borde det också se så ut på

utbildningsplatser och arbetsplatser, menar Sven. Han ser det som en styrka med en jämn

fördelning av män och kvinnor.

När Sven berättar om sin undervisning säger han att den inte påverkas särskilt mycket

medvetet av skillnader mellan flickor och pojkar, utan mer omedvetet. Han berättar samtidigt
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att han med framgång arbetar med delade grupper inom NO-undervisnigen men att det då

handlar om ambitionsnivå och inte kön. Han berättar att det dock är ett visst överskott av

pojkar i gruppen med lägre ambitionsnivå.

Beträffande skolans jämställdhetsarbete tycker Sven att det är en svår fråga att svara på. Han

berättar ändå att han inte ser något större behov av att se till intressen som har med kön att

göra. Könsfördelningen bland personalen beskriver han som god utan större slagsida åt något

håll. Sven framhåller att skolan är en kvinnodominerad arbetsplats men ser ändå fördelningen

på den egna skolan som god. Han berättar också att det på senare tid anställts mestadels män.

Skolan har också haft en kvinnlig rektor under en längre tid och det menar Sven blivit det

vanligaste inom skolan på senare tid. Han menar att det var stor skillnad för tjugo till trettio år

sedan då man nästan hajade till om en kvinna var chef.

När Sven funderar på hur man arbetar medvetet med jämställdhet med elever anger han

mentorskapet som ett sätt. Han menar att en klass bör ha tillgång till både en kvinna och en

man som mentor då det är flera mentorer i samma klass. Sven menar att det vore mindre

lyckat med endast mentorer av samma kön i en klass. Han säger också att det aldrig varit ett

problem på skolan och att han inte kan drömma om att någon ser ner på någon annan på grund

av kön. Han har inte sett några skillnader mellan könen när det gäller lönesättning och grad av

förtroende. Däremot påpekar han att det faktiskt inom skolledningen är och varit en övervikt

av kvinnor. Skolan har haft kvinnlig rektor, manlig biträdande rektor, kvinnlig

utvecklingsledare och bland lagledarna berättar Sven att endast en är man.

Sven får också fundera kring manlighet och kvinnlighet. Han tar då upp de faktiska biologiska

skillnaderna och menar att kvinnor föder barn och på sätt initialt står sina barn närmare. I

övrigt funderar han också om kvinnor kan sägas bry sig mer om eleverna och vara pyssligare

och känsligare än män men menar samtidigt att det är för grovt att säga så och att det nog mer

rör sig om hur man är som person. Sven säger också att män och kvinnor är olika rent fysiskt

men kanske också mentalt. Han tar också upp att kvinnor fortfarande får ta det största

ansvaret för barn och hem fast de många gånger arbetar heltid.
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PETER
Peter är inne på sitt första år som lärare. Han undervisar i svenska, språkval svenska, SO samt

inom skolans idrottsprofil. När Peter ska beskriva skillnaderna mellan sina elever räknar han

upp mognadsmässiga, kunskapsmässiga, motivationsmässiga, ambitionsmässiga och

beteendemässiga skillnader. Rent generellt tycker han att killar hörs mer än tjejer och att det

blir tydligare ju längre ner i åldrarna man kommer. Han tror att detta beror på tradition och att

tjejer förväntas vara tysta och snälla medan pojkar för stöka lite grand. Peter menar att det inte

är medvetet men omedvetet bland lärare att man tänker så och berättar att han själv reagerar

starkare när flickor är högljudda. Det tror han beror på att det är ett brott mot de

konventionella könsrollerna.

Vid frågan om hur det påverkar hans undervisning berättar Peter att han själv jobbat med

jämställdhet i sitt examensarbete. Han har därför gjort upp några punkter att tänka på för att

främja jämställdhet. Han berättar att han bland annat tar en flicka före en pojke om båda

räcker upp handen. När eleverna vill ha hjälp försöker också Peter hjälpa både flickor och

pojkar lika mycket för han tror att de behöver lika mycket hjälp om än av lite olika slag. Peter

berättar också att eleverna kan reagera på detta och tycka att han hjälper tjejerna för mycket.

Men det tror han beror på att de är så vana vid att killarna får mest hjälp.

När det gäller skolans jämställdhetsarbete säger Peter att han inte upplever att det finns något

uttalat sådant. Han har inte sett någon uttalad plan att arbeta efter men poängterar också att

han inte heller frågat efter någon sådan. Däremot tror han att det alltid finns behov av att

arbeta med jämställdhet även om han inte tycker att just den här skolan behöver det mer än

någon annan. Peter säger att det är viktigt att medvetandegöra lärare om de könsskillnader

som faktiskt är då han tror att många lärare omedvetet ser till att traditionella könsskillnader

bevaras.

Peter menar att män och kvinnor är olika och inte heller ska sträva efter att vara lika. Däremot

säger Peter att han inte tycker att något av könen ska ha fördel av könstillhörigheten gentemot

det andra könet vid till exempel löneförhandlingar och anställningar. Han menar också att ett

kvinnligt drag ibland kan vara att ha svårare att gå rakt på sak när det gäller att lösa problem

men säger samtidigt att det finns manliga beteenden som inte är så positiva. Peter berättar

också att han tror att grunden till ojämlikheten mellan män och kvinnor ligger i sexualiteten

och att det finns en sexuell laddning som inte går att komma ifrån vilket är biologiskt. Han
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säger också att han inte tror eller vill tro att alla män och kvinnor ska bli lika, men däremot få

samma chans att bli bra människor.

BENNY
Benny har arbetat som lärare i femton år varav fjorton på den nuvarande arbetsplatsen. Trä-

och metallslöjd, teknik och kulturprofil är de ämnen han arbetar med. Benny tycker att det är

väldigt stora skillnader bland de elever han träffar. När han får frågan om det han ser några

skillnader mellan flickor och pojkar berättar han att han upplever att flickor faller in i ett

socialt samhällsmönster i sjuan i samband med puberteten och börjar få en kvinnoroll, vilket

han tycker är tråkigt. Han menar att flickorna varit mera individer innan men nu ska vara

kvinnliga för att bli omtyckta av pojkarna och att de därför inte får vara för bra på teknik och

slöjd. Pojkarna tycker han går bakåt i sjuan och han menar att de varit duktigare i femman och

sexan. Benny tror att det är trycket utifrån samhället som gör skillnaderna, att flickorna får en

bild av hur en kvinna ska vara. Han menar att det också finns de som bryter mönstret och

struntar i det och kommer till slöjden och är som de är.

Att ta fram saker som tjejer kan gilla och vara bra på som smycken och mera estetiska saker

är ett sätt som Benny medvetet arbetar med för att öka jämställdheten. Han berättar att han har

gått ifrån den hårda tekniken och hårda material och istället jobbar mycket med modeller och

ritningar för att framhäva tankens kraft över materien mera. Benny menar också att tjejer ofta

klarar detta bättre än killar, med vissa undantag., och han menar att tjejerna också är lite före i

utvecklingen. Han säger också att han försöker göra så att det inte blir någon kvinnlig eller

manlig teknik. Killarna får inte chansen att ta över utan tjejerna har lika villkor, berättar

Benny också. Benny framhåller dock att tjejer har svårare att bygga i plåt och han vet inte

riktigt varför.

När skolans jämställdhetsarbete kommer upp berättar Benny att de tidigare haft kill- och

tjejgrupper i teknik och NO. Han säger att han inte vet om det blivit någon fördel för tjejerna

och tror att det är bättre att ändra arbetssättet så att tjejerna får det lika bra som killarna. Han

menar att det kan ge fel signaler om tjejerna får en egen grupp och det kan leda till att de tror

att de inte är lika bra som killarna. Benny vet inte om det finns behov av jämställdhetsarbete

då han inte ser helheten. Han menar dock att han kan tänka sig att killarna tar mer kommando

när det gäller att få hjälp i olika ämnen om man generaliserar.
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Benny tycker inte att han jobbar direkt medvetet med jämställdhet men menar att han tycker

att tjejerna är lika duktiga som killarna. Han berättar att han försöker framhålla om det är

någon tjej som varit duktig och visar gärna exempel på bra arbeten som är gjorda av tjejer.

Det är så få tjejer i slöjden så det är kul när de visar framfötterna, menar Benny.

När det gäller manlighet och kvinnlighet berättar Benny att han tycker det är kul med tjejer

som tar för sig. Han menar också att han förstås är färgad av samhället och att kvinnor och

män går på bilden om att man ska vara på ett visst sätt. Benny tar upp en kvinnlig hantverkare

i programmet Äntligen hemma som ett bra exempel på en kvinna som utför manliga jobb.

BERIT
Berit undervisar i textilslöjd och matematik och har arbetat som lärare i fjorton år. På den här

skolan har hon arbetat sedan 1989. Hon berättar att hon har en grupp elever i slöjd som är

mycket mer trygga än om hon jämför med sin kollegas grupper. I matematik har hon mest

pojkar i sina grupper och bland sjuorna och niorna i slöjd är det mest flickor. Berit försöker

behandla sina elever lika, berättar hon. På mellanstadiet tycker hon att det är samma glädje

hos både killar och tjejer när de kommer till slöjden och att det inte finns någon skillnad på

deras sätt att se på ämnet. Hon säger att hon inte vet varför de sedan väljer så olika på

högstadiet och funderar om det beror på tradition.

Att killar får mer uppmärksamhet berättar Berit att hon är medveten om. Hon försöker därför

styra det genom att ta tjejerna före när de behöver hjälp.  Hon säger att killarna kan höras mer

ibland och berättar om en matematikgrupp där hon bara har tre tjejer. Där är det en tjej som är

som en kille, berättar Berit, och som hörs lika mycket som en kille när hon vill ha hjälp. Hon

tycker att tjejerna är duktigare på att göra snygga och bra uppställningar i räknehäftena om

man generaliserar och att många killar har svårt att skriva ner vad de tänker. Berit vet inte vad

skillnaderna beror på men konstaterar att det är så. Hon tror inte att eleverna upplever att hon

medvetet styr vilka hon hjälper. De har ett rättvist system även om det ibland kommer elever

som vill gå före i kön, berättar Berit.

Något aktivt jämställdhetsarbete på skolan i stort tycker inte Berit sig se, mer än att det pratas

om det i arbetslaget ibland. Hon berättar att hon ganska nyligen varit med i ett projekt där
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könsroller behandlades. Berit säger att hon tycker att det alltid finns behov av

jämställdhetsarbete och att man behöver väcka tanken många gånger, att det är viktigt att

höra. Hon hoppas att hon dagligen arbetar för jämställdhet även om hon inte gör det aktivt.

Det är något man måste ha i bakhuvudet som lärare, menar hon. Berit tror att hon behandlar

killarna och tjejerna lika, åtminstone på mellanstadiet där hon har ungefär lika många av båda

könen. Hon tycker att det är svårare att svara på när det gäller matematiken då hon mest har

killar i de grupperna.

Berit berättar att hon läst om manlighet och kvinnlighet i läroplanen. Hon menar att

exempelvis hemma i hennes egen familj är det ingen skillnad mellan vem som gör vad. Ett

undantag är dock till exempel att byta däck på bilen som är så tungt att det är lättare för

mannen att göra det. Hon tror också att det är naturligare att vända sig till henne om knappar

går sönder eller behöver bytas. Samtidigt menar hon att det är miljön och hur vi har det runt

omkring oss som påverkar.

ANITA
Anita har arbetat som lärare i femton år och på sin nuvarande skola i tio år. De ämnen hon

undervisar i är SO, svenska och språkval svenska. Hon tycker sig se skillnader mellan tjejer

och killar och berättar att killar är mer framåt och kontaktsökande. Tjejer håller sig mer för sig

själva men kan också vilja ha kontakt även om de inte visar det på samma sätt och är lika

spontana, menar Anita. Hon menar att det nog till viss del kan bero på henne själv då hon

gillar att skämta och hugga lite, vilket killarna är mera med på. Tjejerna anser hon ofta vara

mera mogna och hon pratar ofta om djupare saker med tjejerna. Att prata om djupare saker

med killarna är svårare enligt Anita. Hon berättar att man måste prata enskilt med killar om

det ska vara om djupare saker och att det inte fungerar i grupp. När det handlar om enskilda

samtal är det inte någon större skillnad mellan killar och tjejer, utan där handlar det mera om

individer, berättar Anita. Hon menar att skillnaderna skapas av gruppens förväntningar.

Att lyfta fram tjejerna i undervisningen är ett medvetet handlande, berättar Anita, som

beskriver sig själv som lite feministisk. Hon menar att killar ofta får ta för mycket plats och

också bjuds att göra det, då vi vuxna är för dåliga på att lyfta fram tjejerna. Samtidigt säger

Anita att det ibland är lite tråkigt när hon försöker lyfta fram tjejer och de själva inte vill utan

nästan har resignerat för att de är så vana att killarna tar plats. Hon berättar att eleverna
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märker av detta när hon försöker få tjejer att svara på frågor fast det är någon eller några killar

som verkligen vill svara. Anita säger att hon pratar om undersökningar som har gjorts som

visar att när tjejer och killar får lika många frågor upplever killarna det som att de inte alls får

några frågor. Hon pratar om också om könsmönster i hemmet med eleverna och diskuterar

vad som är typiskt manligt och kvinnligt.

Anita berättar att hon inte tycker att jämställdhetsarbete är något som lyfts fram på skolan.

Hon tror att det finns en jämställdhetsplan men känner inte till innehållet och menar samtidigt

att det nog är hennes skyldighet att ta reda på hur det är. Anita tycker inte heller personligen

att hon har behov av att lyfta fram någon jämställdhetsplan och säger att hon tycker att skolan,

när det gäller lönesättning och sådant, går efter individ och inte efter kön.

Att det medvetna jämställdhetsarbetet finns med i bakhuvudet hela tiden poängterar Anita

igen. Hon lyfter alltid fram skillnader mellan män och kvinnors liv i till exempel

historiearbetet, men också inom andra områden.

Anita berättar att hon ibland kan känna sig väldigt okvinnlig då hon är ganska framåt och

säger vad hon tycker och tar plats. Det menar hon har man på något sätt lärt sig att det inte är

riktigt kvinnligt. Hon säger också att hon vågar utmana killar i diskussioner och att det ibland

kan kännas som det inte är riktigt okej och inte riktigt feminint. Samtidigt menar hon att det

vore sorgligt om det skulle vara mer kvinnligt att vara tyst och hålla med. Anita tror att

kvinnor har lättare att hålla koll på flera saker samtidigt och att killar blir mer stressade av att

hålla flera bollar i luften. Hon säger att hon tror att det kan vara inlärt beteende av att vara

mamma och husmor, fast hon inte är säker. Generellt menar hon också att män har svårare att

prata om djupare saker, men att det också förändras ju yngre generationer vi kommer till. Att

analysera runt saker upplever Anita som typiskt kvinnligt, men säger samtidigt att hon märker

att skillnaderna inte är så stora ju äldre hon blir. Hon menar att det istället handlar mer om

personer. Enligt Anita så är det också vanligare att män väljer att lösa konflikter med våld och

hon tror därför att kvinnor har lättare för att uttrycka sig verbalt. Anita säger att hon tror att

kvinnor är mer vårdande än män och att det är biologiskt nedärvt då kvinnor av naturliga skäl

tagit hand om spädbarnen.
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Sammanfattning av intervjuer
Det är uppenbart att undersökningar om hur mycket uppmärksamhet och utrymme pojkar får

har fått gehör i grundskolan. Flera av lärarna berättar också att de medvetet försöker styra bort

från detta och ge flickorna mer utrymme.

Anita säger till exempel Ibland pratar jag också om det här att det har gjorts undersökningar

förut och att man var konsekvent och gav killarna och tjejerna varannan fråga och då

upplevde killarna det som att de fick ju aldrig svara på någonting och tjejerna tyckte det var

jättejobbigt för de fick ju hålla på och svara hela tiden.

Berit berättar om hur hon försöker styra sin hjälp Jag är medveten om att det är så att killar

får mer uppmärksamhet än tjejer så det försöker jag styra. Nu hör jag honom och att han vill

ha hjälp men det vill hon också och då tar jag tjejen före.

Sven talar också om hur en undersökning ledde till förändringar på den egna skolan Jag har

ju arbetat med enbart flick- respektive pojkgrupper vissa år. Första svängen tror jag till och

med var på min förra arbetsplats där det på den tiden när det hette länsskolenämnden vi fick

ett besök för ganska länge sen där man ville initiera då att man delade upp pojkar för sig och

flickor för sig i NO-undervisningen därför att det fanns tankar att detta skulle kunna gynna

flickorna som man ansåg var lite grand på undantag och inte riktigt kom till tals så att säga.

Pojkarna tog över mera än vad flickorna hade en tendens att göra.

Alla lärarna tycker sig också se skillnader mellan eleverna. Däremot så är det bara två av dem

som kommer in på könsskillnader omedelbart i samband med att de får frågan. Om detta ska

tolkas som att det framförallt är de andra skillnaderna som upplevs som viktiga och

betydelsefulla ska jag låta vara osagt. De andra som direkt leder in samtalet på skillnader

mellan flickor och pojkar kan ju vara mer påverkade av min undersöknings inriktning till

exempel.

Generellt verkar inställningen vara att ökad jämställdhet skapas genom att flickor får det lika

bra som pojkar eller får lika mycket utrymme. Man utgår alltid från att flickorna ska lyftas till

pojkarnas nivå eller ges samma möjligheter som pojkarna. Utgångspunkten är då att det är

mannens, eller pojkarnas, nivå som är den normgivande. Detta diskuteras mer utförligt i

analysen av genusordningen.
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Biologiska utgångspunkter kring resonemanget om könsskillnader är inte heller ovanligt. I

analysen av hur konstruktionen av kön går till behandlas också detta mer utförligt.

Observationerna
Nedan beskrivs de sex genomförda observationer som fungerat som ett komplement till

intervjuerna. Fokus låg på att notera hur många gånger lärarna riktade frågor till flickor

respektive pojkar och också vilka som svarade på frågorna. Jag noterade också hur lärarens

hjälp fördelade sig mellan flickor och pojkar. En reflektion om vilken typ av verksamhet, det

vill säga individuell eller gemensam, gjordes också. Det visade sig till exempel att då

gemensamma genomgångar inte hölls så riktades inte heller så många frågor till eleverna.

Observationstillfälle 1
Vid detta tillfälle leddes undervisningen av en manlig lärare. Elevgruppen bestod av tre

flickor och nio pojkar. Eleverna arbetade på egen hand med olika uppgifter och ingen

gemensam genomgång hölls. Läraren riktade en fråga till en pojke och också en fråga till en

flicka och de tillfrågade eleverna var också de som svarade. Hjälpen fördelades så att pojkar

fick någon form av hjälp vid 26 tillfällen medan motsvarande siffra för flickorna var 12.

Observationstillfälle 2
Här var det en kvinnlig lärare som hade en grupp bestående av två flickor och fem pojkar.

Eleverna arbetade större delen av tiden på egen hand med individuella uppgifter men en del

av lektionen bestod också av gemensam genomgång. Under denna lektion riktade läraren 12

frågor till pojkar och 2 frågor till flickor. Pojkar svarade på frågor vid 15 tillfällen och flickor

vid 5 tillfällen. Läraren assisterade pojkar vid 19 tillfällen och flickor vid 6 tillfällen.

Observationstillfälle 3
Den här gruppen bestod av åtta flickor och fem pojkar. Det var en kvinnlig lärare som ledde

verksamheten och alla elever jobbade med individuella uppgifter. Gemensamma

genomgångar förekom inte. En fråga riktades till en pojke och han svarade också själv på den.

Pojkar fick hjälp vid 11 tillfällen av läraren och för flickor var siffran 35.
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Observationstillfälle 4
Vid detta tillfälle leddes arbetet av en manlig lärare. Elevgruppen bestod av nio pojkar och sju

flickor. Arbetet skedde i grupper och varje grupp hade en egen uppgift att arbeta med. Detta

ledde till att grupperna omedelbart placerade sig på olika ställen i skolbyggnaden.

Observation av samma typ som vid de andra tillfällena omöjliggjordes därför vid detta pass.

Jag har ändå valt att behålla denna observation i materialet då den behandlas senare.

Observationstillfälle 5
En manlig lärare hade en elevgrupp bestående av åtta pojkar och fyra flickor. Eleverna

arbetade med individuella uppgifter och gemensamma genomgångar förekom inte. Pojkar fick

någon form av assistans av läraren vid 22 tillfällen och för flickor var motsvarande siffra 17.

Observationstillfälle 6
Den här gruppen bestod av åtta pojkar och sex flickor med en kvinnlig lärare. Huvuddelen av

tiden användes till individuellt arbete men två genomgångar förekom också. Under denna

lektion riktades 17 frågor till pojkar och 8 frågor till flickor. Frågor besvarades av pojkar vid

19 tillfällen och av flickor vid 11 tillfällen. Hjälpen fördelades så att pojkar fick hjälp vid 12

tillfällen medan flickor fick det vid 5 tillfällen.

Sammanfattning av observationerna
Totalt under dessa 6 observationstillfällen observerades 30 flickor och 44 pojkar. När

observationstillfälle 4 räknas bort blir siffrorna istället 23 flickor och 35 pojkar. Under de

övriga 5 observationstillfällena riktade lärarna 11 frågor till flickor och 31 frågor till pojkar.

Flickor svarade på frågor vid 17 tillfällen medan pojkar svarade vid 36 tillfällen. Lärarnas

hjälp fördelade sig så att flickor fick assistans vid 75 tillfällen och pojkar vid 90 tillfällen.

Dessa siffror ska ses som ett underlag för diskussion och ett komplement till intervjuerna. Det

handlar om ett fåtal observationstillfällen och det statistiska värdet är därför ytterst begränsat.

Vad som kan sägas utifrån dessa observationer är ändå att siffrorna för flickor och pojkar

skiljer sig anmärkningsvärt mycket när det gäller att få frågor och också svara på frågor.

Lärarens hjälp är mera jämt fördelad då vi ju ska komma ihåg att det var fler pojkar i

undersökningsgruppen. Med en enkel uträkning visar det sig att flickor faktiskt fick hjälp

oftare totalt sett. Om man dividerar antalet tillfällen då flickor respektive pojkar fick hjälp
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med hur många av varje kön som ingick i undersökningen, visar det sig att varje flicka fick

hjälp ungefär 3,2 gånger under observationstillfällena. För pojkarna blir motsvarande siffra

ungefär 2,5 gånger. En närmare titt på de olika observationstillfällena visar dock att

variationen var stor mellan olika lektionstillfällen. Det skulle därför vara intressant att i ett

annat sammanhang undersöka om detta är ämnesbundet eller lärarbundet. Även om flera av

lärarna tydligt markerar att de medvetet tänker på hur de fördelar frågor till flickor och pojkar

så ger ändå dessa observationer en något annorlunda bild.

Sven säger till exempel Men jag har det här lite grand i åtanke också själv att det inte får bli

så att det är pojkarna som svarar på mest frågor och pojkarna som gör mest eller hur man

ska uttrycka det, märks mest. Det kan ju vara så i alla fall men jag tycker inte att det är så.

Han konstaterar också: själv tycker inte att jag har märkt någon större skillnad faktiskt jag

tycker att flickorna kommer väl till tals.

Genusordning – mannen som norm
Benny konstaterar följande: Den skillnad som är om man ska tycka nåt är tråkigt är att man

faller in i nåt socialt samhällsmönster i sjuan när man kommer in i puberteten kanske jag vet

inte då förväntas man vara flicka innan dess är man mera individ man liksom tar en roll då

börjar få en kvinnoroll verkar det som när man kommer in i puberteten jag vet inte hur det

funkar men det känns så för man väljer textilslöjd fast man kanske skulle tycka det var kul

med träslöjd och man börjar tycka att killarna är bättre killarna kan det här bättre eller så

ska man tycka det man ska vara kvinna helt enkelt. Det är så man ska bli omtyckt av killarna

och då ska man vara kvinnlig och det har inte varit kvinnligt att vara duktig på teknik och

slöjd.

Detta citat är intressant på flera sätt. Till att börja med diskuterar Benny samhällets påverkan

på individen och hur flickan får en kvinnoroll. Ett genusperspektiv på kön förklarar att det är

omgivningen som skapar könet och inte de biologiska skillnaderna. Samtidigt visar hans

funderingar att flickor väljer textilslöjd för att de förväntas göra det men också för att bli

omtyckta av pojkarna. Däremot resonerar han inte varför pojkar väljer trä- och metallslöjd.

Det är flickorna som väljer textilslöjd för att behaga pojkarna, men pojkarnas val lyfts inte

fram. Med ett sådant resonemang hamnar man väldigt nära det som bland annat Weiner
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varnar för, nämligen mannen som norm. Hon menar ju också att det är vanligt att man även

med en jämställdhetstanke har mannen som norm. Problemet är att man befäster den så

kallade genusordningen där mannen utgör normen och kvinnan ständigt jämförs med mannen.

Benny svarar också på huruvida han arbetar medvetet med jämställdhet. Inte med jämställdhet

kan jag inte säga att jag jobbar. Jag behandlar hela jag är ju liksom att tjejerna är lika

duktiga som killarna, jag tycker det känns så. Jag försöker liksom titta här vad bra det här

var gjort om det är någon tjej som har gjort nåt ofta så försöker jag framhålla att de här

tjejerna eller den här tjejen är lika duktig. Man kanske försöker pusha på tjejerna mer jag vet

inte om det är bra eller visar tjejexempel titta här nu killar det här är gjort av en tjej men det

kanske också blir lite knepigt i och för sig, men jag tycker det är kul när tjejerna är duktigare

än killarna jag vet inte varför. Det är så få tjejer i slöjd nu tycker man det är så kul när någon

tjej visar framfötterna.

Här berättar Benny hur han försöker framhålla tjejerna i undervisningen. Problemet blir att

utgångspunkten i resonemanget är att killarna är duktigare när tjejerna beskrivs som lika

duktiga. Det befäster återigen genusordningen, det vill säga mannen som norm.

Anita talar om hur det kan se ut under lektioner: Jag brukar ju skoja om det när jag gör det.

Jag kan säga till exempel  kom igen nu Anna här försöker jag ju få tjejer att verkligen visa

vad de kan. Kom igen nu nu måste du fixa det här. Så kan jag poängtera det här på lite

humoristiskt sätt att visa att jag ska lyfta tjejerna lite.

Hon säger också: Ibland kan det bli att jag vet inte de tänker inte ens efter medan nån kille

håller på och kryper ur byxorna för att han vill ju så gärna svara och han kan inte hålla sig

så han måste säga det rakt ut och då kan jag säga det jaha hej du Stina vad roligt att du hette

det jag trodde du hette Kalle.

Även om tanken här också är att ge flickorna mer utrymme i lektionssammanhang är det ändå

inte oproblematiskt. Till exempel kan greppet att kalla Kalle för Stina leda till en förstärkning

av genusordningen. Att säga till pojken att han är en flicka för att han inte skulle ha svarat på

frågan befäster normen genom att han så att säga förnedras genom att kallas för Stina. Det kan

kanske ses som en hård tolkning av situationen och den är nödvändigtvis inte helt rättvis.

Däremot kan tolkningen åtminstone utgöra ett underlag för en vidare fundering.
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Berit berättar: Det är ju en tjej som hon är som en kille när hon vill ha hjälp så hörs hon lika

mycket som en kille.

Återigen är det en flicka som jämförs med en pojke och inte tvärtom. Här utmärker sig den

utpekade flickan för att hon hörs lika mycket som pojkar kan göra. Björk menar ju också att

samma handling tolkas olika beroende på om det är en man eller kvinna som utför den.

Sven funderar kring sina elever: När man sen ser på resultaten på agerande på timmarna, när

de laborerar, när de lämnar in sina rapporter, när de gör tester och prov så finns det inget

som tyder på att flickorna som grupp betraktat gör på något sätt sämre eller visar upp sig på

ett sämre sätt alltså.

Resonemanget handlar inte om huruvida pojkars resultat går upp mot flickors resultat.

Återigen är det flickorna som jämförs med pojkarna, det vill säga kvinnan jämförs med

normen som är mannen.

Skolans jämställdhetsplan visar också tecken av att bygga på det som Weiner beskriver som

”likhet” där mannen utgör normen. Mål nummer 2 i jämställdhetsplanen handlar till exempel

om att få flickor att söka naturvetenskapliga inriktningar både inom den egna skolan och

gymnasieskolan. Medel är bland annat att stärka flickors inställning till aktivt användande av

datorer. Det är flickorna som ska anpassas efter det befintliga och inte som Weiner föreskriver

att skapa alternativa ”kvinnliga” modeller.

Konstruktionen av kön
Vad ser lärarna för skillnader mellan könen och vad tror de att skillnaderna beror på?

Peter berättar: Killar hörs ju mer det tycker jag mig märka. Det blir ju tydligare ju lägre ner i

årskurserna du kommer att tjejerna är blyga och tillbakadragna och att killarna tar mera

plats och pockar på ens uppmärksamhet hela tiden. Det tycker jag nog faktiskt. Det är ju

samma sak här det finns ju givetvis undantag men måste man hålla det generellt så tycker jag

nog att det är så killar tar mera plats i luftrummet.
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Han funderar också kring vad skillnaderna beror på: Tradition tror jag och det är just att man

tycker kanske att tjejer ska vara duktiga och tysta och snälla och medan boys will be boys

liksom han är ju kille han måste få stöka lite grann och så där tror jag att de flesta tycker inte

medvetet men omedvetet tror jag nog det är så jag kan ju utgå från mig själv och jag har nog

jag blir mer irriterad när en tjej är högljudd än när en kille är högljudd på nåt sätt jag

reagerar starkare det är väl för att man inte är van att det bryter mot den här konventionella

könsrollerna.

Peter ser tydliga skillnader mellan könen och menar att de blir tydligare ju yngre eleverna är.

Han konstaterar också att lärare omedvetet tillåter pojkar att ”stöka” mer samtidigt som han

ändå själv verkar ganska medveten om detta. Ett bekymmer kan tyckas vara att trots att han är

medveten om de konventionella könsrollerna så bidrar han till att förstärka dem genom att

reagera starkare på flickor som är högljudda. Det är alltså inte alltid så att en ökad

medvetenhet leder till praktisk förändring.

Berit berättar: Hur jag tycker att de ser på ämnet textilslöjd så ser jag ingen skillnad det är

samma glädje hos både killar och tjejer när de kommer hit. Ingen skillnad på deras sätt att se

på ämnet sen vet jag inte varför de sen på högstadiet väljer så olika. Tradition? Föräldrarna

har ju ändå haft både textil- och träslöjd? Det finns där nånstans jag kan inte säga varför.

Här utgår Berit från sitt ämne när hon funderar på skillnaderna. Liksom Peter är hon inne på

traditionens makt vilket de flesta av genusteoretikerna säkert skulle skriva under på. Samtidigt

konstaterar hon att det finns där någonstans vilket leder in på ett mera biologiskt spår. Ett

sådant konstaterande kan ju just fungera konserverande enligt ett weinerianskt sätt att se på

saken.

Sven resonerar kring skillnader mellan elever: Ja det tror jag är en mognadsfråga till stor del.

Om man tar nåt slags snitt och tittar på elever som ibland kan ställa till med lite problem

eller skapa en viss turbulens eller så då finns naturligtvis bägge könen representerade men

det är ju i allmänhet fler pojkar än flickor.

Här framhålls inte skillnaderna mellan könen på samma sätt. Även om Sven menar att det är

fler pojkar bland de ”turbulenta” eleverna ser han inte samma tydliga skillnader som flera av
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de andra. Han diskuterar dock mognaden som en avgörande faktor. Det är dock svårt att

avgöra om mognaden i det här fallet kan sammankopplas med kön.

När Sven resonerar kring manlighet och kvinnlighet säger han med viss reservation: Det finns

män och det finns kvinnor och vi är olika på sätt och vis åtminstone rent kroppsligt och

antagligen i viss mån kanske mentalt om man får vara lite schabloniserande.

Enligt Kulicks sätt att betrakta kön kan detta ses som väldigt biologiskt. Han menar ju att

biologin alltid upplevs genom den kulturella tolkningen. Butler menar ju också att

konstruktionen i princip är helt social. Andra genusforskare skulle kanske kunna acceptera ett

sådant uttalande om resonemanget byggdes ut med att det ändå är föränderligt då skillnaden

är skapad av omgivningen.

Peter menar ju som tidigare visats att män och kvinnor är olika och inte heller ska sträva efter

att vara lika. Han säger dessutom: Grunden till ojämlikheten har jag i alla fall kommit

underfund med är det ligger i sexualiteten mellan män och kvinnor finns det en sexuell

laddning som vi inte kan komma ifrån det tror jag är biologiskt faktiskt.

Han lyfter fram en biologisk förklaring, i det här fallet sexualiteten, som en grund till

ojämlikheten och också som något som vi inte kan komma ifrån.

Benny funderar också kring flickornas förändrade roll i sjuan jämfört med tidigare. Han gör

en sammankoppling med puberteten, men gör inte samma reflektion när det gäller pojkarnas

regression i sjuan.

Anita berättar att hon upplever killar som mer framåt och kontaktsökande och att tjejerna

håller sig mer för sig själva. Hon tror också att skillnaderna skapas av gruppens förväntningar

och håller därför egentligen med Butlers tanke att könsidentiteten är ett resultat av

handlingarna. Men också hon gör en biologisk koppling i form av tanken att skillnaderna

beror på att flickorna är mer mogna.
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Sammanfattande analys
Även om de flesta av lärarna är inne på samhällets påverkan och omgivningens makt över

konstruktionen av kön, tillskriver de ändå biologin relativt stor betydelse. Det är också

ofrånkomligt att konstatera att pojkarna utgör normen i skolan. Trots en stor medvetenhet hos

lärarna och att flera av dem ger exempel på praktiska handlingar för att skapa jämställdhet är

det inte så enkelt att lyckas. Så länge mannen utgör normen och könsskillnader till stor del

förklaras med hjälp av biologiska skillnader hamnar man i en situation som Weiner beskriver

som konservativ. Att då få till en lyckad progression i jämställdhetsarbetet ter sig

problematiskt.

En mer progressiv utveckling förutsätter ur ett genusperspektiv att könsskillnaderna betraktas

som skapade av samhället. Weiners beskrivning av de biologiska argumentens återkomst i

skolan finner alltså här en del stöd. Jag ställer mig dock frågande till om de egentligen

någonsin har varit borta i skolans värld. De kanske har betonats mer tidigare för att sedan

försvinna något igen. Lärarna i den här studien visar ju också att de tillskriver den sociala

påverkan stor betydelse i konstruktionen av kön. Trots detta verkar biologiska förklaringar av

könsskillnader finnas djupt rotade i skolans värld.
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Avslutande diskussion
När man inleder ett sådant här arbete är förhoppningarna inledningsvis ganska stora. Det är

lätt att börja fundera kring vilka fantastiska resultat och slutsatser man ska kunna komma fram

till. Efter en tid infinner sig en viss oro över om det verkligen kommer att bli fullt så

fantastiskt och framförallt så enkelt som man har tänkt. När man i ett ganska sent skede sitter

och sammanfattar och analyserar sina resultat är man fullt övertygad om att man inte kommit

fram till något alls. Trots detta tillfälliga tillstånd av uppgivenhet går det ändå ganska snart

upp för en att det egentligen har varit en oerhört lärorik process som har pågått under ett

tjugotal veckor. Framförallt har jag insett att många små insikter kan leda till stora

funderingar och förändrad syn på många saker.

Att arbeta med jämställdhet betraktas som närmast självklart i dagens svenska samhälle,

åtminstone om man får frågan huruvida man själv gör det. Att svara nej på något sådant skulle

betraktas som oerhört politiskt inkorrekt. Samtidigt blir det ibland ganska knepigt när man väl

ska förklara på vilket sätt man verkligen gör det. Det är nämligen inte alltid så medvetet detta

arbete sker. Jag har under arbetets gång märkt att olika lärare är olika medvetna om sitt eget

jämställdhetsarbete. Det har också visat sig att även om de inte ansett sig arbeta medvetet med

detta så har de ändå kunnat presentera medvetna strategier. En medvetenhet finns alltså även

om den inte alltid känns så medveten. Mest intressant med arbetet har ändå varit att ta det hela

ett steg längre och fundera kring vad olika strategier och olika sätt att se på flickor och pojkar

får för betydelse i förlängningen. På många sätt har jag sett hela arbetet som en lång praktisk

läroperiod för mig själv inför mitt yrkesverksamma liv. Jag har också reagerat över hur många

små händelser, som lätt slinker förbi utan vidare notis, säkert har betydelse i ett större

sammanhang och befäster de föreställningar om kön som existerar i samhället.

En liten incident som jag särskilt minns från mina observationer, och som jag också skrev ner,

inträffade på en textilslöjdslektion. En elev som lite otåligt stod och väntade på sin tur att få

hjälp frågade sin lärare ”Får jag sprätta upp en söm på min tröja?”. Eleven höll i handen

någon form av uppsprättningsanordning som jag inte känner till den rätta benämningen för.

Läraren svarade då lugnt och sansat ”Då blir inte mamma glad”. Säkerligen hade inte eleven

någon tanke på att sprätta upp någon söm utan det hela handlade om att få kontakt. Därför

slutade det hela också med att ingenting hände. Det som emellertid slog mig var ”Varför är
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det så självklart att det är mamma som inte blir glad?” ”Borde inte pappa kunna bli lika ledsen

eller arg?”

Att arbeta för jämställdhet är viktigt men inte alls okomplicerat. Man måste först fråga sig

vilken typ av jämställdhet det är man är ute efter. Vidare krävs att man funderar kring vems

bekostnad olika jämställdhetsstrategier sker på. Det är inte så enkelt att det räcker med att ha

klart för sig hur man själv anser att exempelvis kön konstrueras. Den vetskapen sätter inte

automatiskt igång ett jämställdhetsarbete som verkligen gör skäl för namnet. Däremot är det

viktigt att fundera kring frågor om kön och normsättning för att få igång en debatt med både

sig själv och kollegor. Lärarförbundets skrift Genuspraktika för lärare är tänkt som ett verktyg

för arbete med jämställdhetsfrågor i till exempel ett arbetslag. Huruvida det är ett bra verktyg

eller ej låter jag vara osagt. Det man däremot kan säga är att verktyg av det här slaget

åtminstone kan bidra till ett första viktigt steg, nämligen diskussion och reflektion kring

ämnet.

En förhoppning är att denna uppsats ska kunna fungera som diskussionsunderlag på den

undersökta skolan och kanske också på andra håll. Min mening har inte på något sätt varit att

hänga ut en skola eller någon lärare på skolan, utan istället är förhoppningen att arbetet kan

sätta igång en debatt kring jämställdhets- och könsfrågor. Problemet är dock att sådana frågor

som behandlas i uppsatsen kan uppfattas som känsliga och det kan också vara lätt att uppfatta

vissa analyser som fördömande. Min bestämda åsikt är dock att dessa frågor måste lyftas och

behandlas på varje skola för att skapa en progression i jämställdhetsarbetet.

När det gäller kön i skolan finns det mycket som vore intressant att studera. Det skulle till

exempel vara intressant att studera vilken betydelse lärarens kön har i konstruktionen av kön i

skolan. Om det går att se skillnader mellan olika ämnesområden är annan aspekt som vore

spännande att undersöka. I den här studien har en skola undersökts och fått fungera som

exempel. Kan det vara så att det finns tydliga skillnader mellan olika skolor? Vad beror i så

fall dessa skillnader på? Det finns en rad frågor som utgör underlag för fortsatt

problematisering av kön i den svenska grundskolan.
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Bilagor
Bilaga 1

Jämställdhetsplan för xxxx BoU 2001-2004

Mål:

1. En ökning av antalet män framför allt i arbetet i de lägre åldrarna.

2. En ökad del flickor bland de sökande till naturvetenskapliga program på gy-skolan och till

vår naturvetenskapsprofil.

3. Barn/ungdomar med invandrarbakgrund ska uppnå goda kunskaper i svenska språket.

4. Barn med behov av särskilt stöd prioriteras för att ges samma förutsättningar till vidare

studier.

5. All personal deltar i kompetensutveckling och personalvårdande åtgärder.

6. All personal har ett mentorsansvar för en grupp elever.

Medel:

1. Om personer med lika kompetens söker anställning skall manliga sökande prioriteras.

Statushöjande fortbildningar inom skola/omsorg i samarbete med högskolan.

2. Tjej- och killgrupper i NO.

Aktiva värderingsövningar

 XXXX lägerskola i NO-miljö för pojk- och flickgrupper.

Flickors inställning till och aktivt användande av datorer stärks.

Speciellt flickors datoranvändning i yngre åldrar prioriteras.

3-4. Tidiga observationer och diagnoser av barn med språksvårigheter.

Samverkan i åtgärder mellan mentorer, special- och Sv2-lärare.

Språkgrupper i förskolan.

Aktiv Pow-wow-grupp mot främlingsfientlighet och mobbing.

Fler barn med invandrarbakgrund än nu deltar i elevråd och andra demokratiska grupper.

5.    Kompetenshöjande åtgärder för ansvarig personal inom skola och förskola.

Lagledarträffar i 1-16-årsperspektivet.

Handledning, kompetensutveckling och personalvårdande aktiviteter ska ses i 1-16-

årsperspektivet.
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Fortsatt arbete med kommunikationsprojektet i samverkan med Högskolan xxxx om vårt

sätt att kommunicera i möten och lärandesituationer.

Gyllene länken – kvalitetssäkringsprogram för förskolan.

Involvering av närsamhället i olika samverkans- och planeringsgrupper.

Uppföljning:

Varje år följs vidtagna åtgärder upp genom personal-, föräldra- och elevenkäter, handledning,

medarbetarsamtal och elevutvecklingssamtal. Statistik tas in över sökande till gy-skolan och

dessa elevers resultat efter ett år.
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Bilaga 2

Intervjufrågor

Kan du berätta lite om vilka ämnen du undervisar i?

Hur länge har du arbetat med detta?

Kan du säga något om dina elever? Finns det stora skillnader mellan de elever du träffar i din
undervisning?

Vilka skillnader tycker du dig se mellan flickor och pojkar?

Vad beror dessa skillnader på?

Påverkar det din undervisning eller verksamhet?

I så fall, hur tror du eleverna upplever detta?

Hur ser du på skolans jämställdhetsarbete?

Finns det behov av jämställdhetsarbete här på skolan?

Arbetar du själv medvetet med jämställdhet?

Vad innebär manlighet respektive kvinnlighet för dig?


