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Förord

När jag för 10 år sedan bevistade min systers disputation kom jag för första
gången på tanken att jag också kanske skulle försöka att nå samma mål. En
halvfärdig C-uppsats plockades fram och min studiekamrat kontaktades. Nu
skulle vi minsann få till en så bra uppsats att det skulle kunna gå att komma
in på forskarutbildningen. Det lyckades och nu är målet, en färdig avhand-
ling, nått.

Vägen har inte varit alldeles rak, vägen har gått från grundutbildning på
IPP, Tema Barn, Tema kommunikation och även Institutionen för språk i
Linköping till forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm och dokto-
randtjänst på IPP/IBV. Ämnet för avhandlingen har skiftat, ”innehållsfrågor i
förskolan” ”barnskötare och förskollärare” och till sist genusaspekter i
skolan.

Några personers stöd och intresse har betytt speciellt mycket för mig
under resans gång. En av dem är min vän, studie och arbetskamrat från för-
skollärartiden Britt-Marie Pettersson. Du fick mig att överhuvudtaget börja
läsa på universitetet i slutet på 1970-talet och vi slutförde ju också vår C-
uppsats så småningom. Vi hade verkligen roligt när vi arbetade med vårt pro-
jekt. Karin Mårdsjö Blume, min kära syster, du har hela tiden, sen jag sade
upp mig från förskolans värld stöttat mig och dessutom hjälpt mig att förstå
olika företeelser i den för mig okända universitetsvärlden. Du har dessutom
språkgranskat hela avhandlingen vilket jag är mycket tacksam för.

När det gäller handledning så har docent Gunnel Colnerud, vid Institu-
tionen för beteendevetenskap varit huvudhandledare under den sista halvan
av tiden och professor Sven G Hartman under den första. Tack Sven, för att
du hjälpte mig att välja fokus och inriktning och även gav mig möjlighet mig
pröva på att presentera mina tankar i olika sammanhang som seminarier och
symposier, vilket varit mycket viktigt för mig. Gunnel, du har hjälpt mig att
sortera och förstå vad jag sett under fältarbetet och hela tiden kommit med
konstruktiv kritik och uppmuntran. Tack! Det handledningstillfälle när jag
berättade och du ritade upp en kartbild av relationerna mellan de olika resul-
tat jag fått fram ser jag som ett genombrott i avhandlingsarbetet.

När det gäller kurser, har de kurser som professor Staffan Larsson givit
vid IBV, en fältforskningskurs och en intervjukurs varit till stor hjälp för mig
när jag arbetat med att samla in och bringa reda i och tolka mitt material. En
feministisk kurs under ledning av Kajsa Ohrlander vid Lärarhögskolan i
Stockholm gav mig möjlighet att fördjupa kunskaperna i feministisk teori-
bildning på ett mycket spännande och givande sätt. Vi som gick kursen, fick
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möjlighet att träffa många kända feministiska forskare vilket var mycket in-
spirerande. Janet Holland, Patti Lather, Jeanette Rhedding Jones, Gaby
Weiner och Britt-Marie Berge var några av dem som föreläste för och disku-
terade med oss. En häftig och omskakande kurs.

I tre omgångar har avhandlingen granskats och diskuterats. Första gången
i januari 2000 då Minna Salminen Karlson, Tema teknik och social
förändring vid ett seminarium noga granskade mitt arbete och gav mig
konstruktiv kritik. Vår diskussion där har ju också lett till återkommande
luncher som jag verkligen värdesätter. Professor Gunilla Halldén på Tema
Barn diskuterade mitt arbete med mig på ett slutseminarium i november
2001. Där fick jag värdefull hjälp för det vidare arbetet. Syfte och fokus
förändrades något efter det. Slutligen granskade professor Kjell Granström
och professor Staffan Larsson vid IBV mitt arbete i september 2002. De gav
mig en stark känsla av att duga och av att nu är det snart färdigt men de hade
också viktiga påpekanden och tankar om hur jag skulle kunna utveckla
slutsatser och tolkningar. Tack för dessa tre viktiga diskussionstillfällen som
verkligen hjälpt mig framåt i mitt avhandlingsarbete.

För doktorander är också meddoktoranderna mycket viktiga, några mer
än andra. Kajsa Borg, Ragnhild Swahn och jag, bildade en grupp ”Lilla mån-
dagsgruppen” för att diskutera och konstruktivt arbeta med våra avhand-
lingar. Det har varit roliga och nyttiga, återkommande sammankomster som
piggat upp tillvaron. Tack kamrater, inte minst min språkbehandling har
verkligen förädlats genom vårt samarbete. För hjälp med den engelska sam-
manfattningen vill jag tacka Ulla-Britt Persson och för hjälp med slutredige-
ringen Maritta Edman. Kerstin Junehammar har också funnits med som ett
stöd under doktorandtiden.

Att hemifrån ha fått med sig en grundinställning till bildning och utbild-
ning som något viktigt och positivt är en gåva som inte är alla förunnat. Tack
mamma Inga-Britt och pappa Gunnar för att ni i ord och handling alltid visat
detta. Dessutom, ett stort tack till svärmor Elsie, och mamma och pappa, för
praktiskt stöd av olika slag under doktorandåren. Till slut vill jag också tacka
min egen familj för stöd och intresse för arbetet, naturligt nog parat med
andra krav och intressefokus. Verkligheten och livet har genom er gjort sig
påmint på olika sätt. Tack Sven-Göran, Susanna och Sofia för att jag får dela
era liv.

Simonstorp i november 2002

Ingrid Karlson
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1. Inledning och syfte

Alla barn i vårt land har skyldighet och rättighet att gå i skolan. Skolan är en
självklar del av varje barns vardag och en mycket stor del av barndoms- och
ungdomstiden tillbringas där. I skolan får barn många olika erfarenheter,
både när det gäller att skaffa sig basfärdigheter som att skriva, läsa och räkna
och när det gäller att förstå och gestalta sig själva som människor i olika av-
seenden, t.ex. som flickor och pojkar. Det sistnämnda är ämnet för den här
avhandlingen.

Skola och kön – en bakgrund
Skolan som institution i samhället överför föreställningar om kön och erbju-
der möjligheter och hinder för barn att positionera sig på olika sätt i förhål-
lande till sitt kön. Gordon & Lahelma (1998) pekar på att motstridiga samhäl-
leliga krav ställs på skolan. Å ena sidan skall skolan bidra till att barnen fost-
ras till medborgare i ett befintligt samhälle, ett samhälle där det redan finns
en hierarkisk uppdelning när det gäller kön, social gruppering och kulturell
tillhörighet. Å andra sidan skall skolan undervisa om mänskliga rättigheter,
stödja varje barn i hans eller hennes utveckling till en individ och fostra till
jämställdhet. Det innebär motstridiga krav mellan anpassning och förnyelse,
mellan kollektivets krav och individens rättigheter och utvecklingsmöjlig-
heter.

Det kan tyckas omöjligt att svara mot alla de här kraven. I skolan möts
officiella och dolda läroplaner. I de officiella finns de ideala idéerna och må-
len, medan den dolda verkar i andra riktningar (Broady, 1980). Styrdokument
av olika slag slår å ena sidan fast att skolan ska garantera barnen rätt till lika
möjligheter när det gäller framtida försörjning, tillgång till kultur och kultur-
skapande och rätt till lika behandling oberoende av kön, nationalitet, religion
och samhällsklass. Bernstein (1990) menar dock att skolan även kan beskri-
vas som en arena där skillnader av olika slag kommuniceras och konserveras;
skolan kan ses som en arena för maktspel. Utbildning kan fungera som en
förmedlare av olika former av makt och maktrelationer som kan kopplas till
kön, samhällsklass eller regionala och religiösa skillnader (ibid.).

Mac an Ghaill (1994) menar att skolan kan vara en motstridig plats för
både förändring och konservering ur ett könsperspektiv. De dominerande
ideologierna i samhället, där en manlig norm ingår, reflekteras, och skolan
uppmuntrar en inriktning i skolarbetet mot åtskilda yrkesval för könen, samti-
digt som en idé om förändring finns. För en del barn bidrar skolan utan tve-
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kan till förändrade förutsättningar och gör t.ex. icke traditionella utbildnings-
och yrkesval möjliga.

Lagar och styrdokument när det gäller kön och skola
Sveriges officiella inställning till könsproblematik i skolan uttrycks genom
begreppet jämstä l ldhe t . Sveriges regering slår i sin proposition
1993/1994:147 fast vad som är landets offentliga definition av jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter att:

ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende

vårda hem och barn

delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället (Skolverket, 1996, sid 1)

Sedan grundskolan infördes som ett led i en allmän plan för att ge alla barn
oavsett bakgrund lika möjligheter till utbildning har jämställdhet mellan kö-
nen funnits med som en del i detta i olika styrdokument och målbeskrivning-
ar. Skollagen har med ”kön” som en delaspekt av sin inriktning mot att sko-
lan ska främja jämställdhet på olika fronter:

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. (Skollagen, kap 1 §2 i Skol-
verket, 1996, sid 2).

Kön finns med som en del i skolans värdegrund och som en pedagogisk ut-
gångspunkt från och med Lpo -94. Följande krav ställs:

I läroplanerna betonas att jämställdhet som värdegrund ska vara synlig i
undervisningen och i skolans planering och verksamhet. (Skolverket,
1996, sid 1)

Skrivningen kring jämställdhet i den nuvarande läroplanen lyder:

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Det sätt varpå 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 ele-
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verna att pröva på och utveckla förmåga och intressen oberoende av köns-
tillhörighet. (Lpo-94)

FN:s barnkonvention som vi genom lagstiftning förbundit oss att hålla inne-
håller på några ställen skrivningar kring pojkars och flickors lika rättigheter.
Det är dock inget som betonas utan det är med som en del av ett större jäm-
ställdhetsbegrepp liknande skollagens.

Mellan läroplaner och vad som faktiskt händer i skolan råder ett kompli-
cerat förhållande. Det är inte så enkelt som att det som står i skolans läroplan
med automatik också verkligen sker i skolan. Dahlberg & Åsén (1986) menar
att läroplaner och skola/förskola påverkar varandra men inte som 1 till 1. Lä-
roplaner är också resultat av kompromisser mellan många olika politiska vil-
jor, vilket gör att ingen gruppering egentligen förespråkar det som faktiskt
blir skrivet i en läroplan. En läroplan innehåller inte neutrala skrivningar när
det t.ex. gäller kön. Olika inbyggda förgivettaganden och oproblematiserade
föreställningar om lärsituationer, om materialanvändning, om examinations-
former och annat som kan bidra till att ge flickor och pojkar olika villkor går
att finna. Dessa förgivettaganden bildar en dold agenda som ger andra bud-
skap än de ideala skrivningar vi ser ovan (Weiner & Berge, 2001).
Hjälmeskog (1995) menar till och med att läroplanen kan ses som ett manligt
språkspel.

Jämställdhet i skolan – en tillbakablick
”Jämställdhet” är det begrepp som används för att kunna tala om olika villkor
i samband med kön i läroplaner och styrdokument. Det breda genomslaget
för läroplansskrivningar kopplade till jämställdhet, även om ordet inte var
myntat då, introducerades med LGR 69 (Skolverket, 1994). Även LGR 1962
innehöll vissa skrivningar i frågan (Weiner & Berge, 2001). Det är alltså
under ganska lång tid som tankar kring flickors och pojkars olika villkor fun-
nits med i styrdokument av olika slag. Det man ursprungligen ville i LGR 62
och 69 var att ”gamla könsrollsmönster” skulle utmanas både när det gällde
betalt och obetalt arbete. Begreppet jämställdhet började användas under
1970-talet då det tidigare använda begreppet ”jämlikhet” inte längre ansågs
lämpligt. Statsfeministerna, dvs. de kvinnor som politiskt drivit frågor kring
kön i utredningar och kommittéer menade att jämlikhet var ett ord som kunde
provocera och därför inte var så användbart vid förändringsarbete. Jämställd-
het var ett positivt ord som skylde över inneboende konflikter och som gick
att samlas kring (ibid.). ”Likvärdighet” är ett begrepp som används i den nu
aktuella läroplanen Lpo 94. Likvärdighet uppnås inte, betonas det, genom
lika fördelning av resurser eller likadant utformat arbetssätt (Lpo 94).
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Diskussionen inom och utom skolan har gått i vågor när det gäller frågan om
jämställdhet, och ”ämnet för dagen” har varierat. Några exempel på frågor
som diskuterats är att pojkar tar upp talutrymmet i skolan, att flickor är tysta
och passiva i skolan, att pojkar missgynnas av bristen på manliga förebilder i
förskola och skola och att flickor behöver undervisas för sig för att lära sig
”ta för sig”. Begreppet jämställdhet ingår i det vidare jämlikhetsbegreppet
som står för rättvisa mellan människor oavsett vilken kultur, ras eller social
gruppering man tillhör, skriver Wernersson i en kunskapsöversikt om ”flic-
kors och pojkars olika förutsättningar och villkor” (Skolverket, 1994). Be-
greppet jämlikhet försvann dock bort från läroplansretoriken kring kön på 70-
talet (Weiner & Berge, 2001). Synen på vilken väg som skulle kunna leda
mot målet har varierat. Samundervisning och lika behandling av könen blev
den nyinförda grundskolans väg mot jämlikhet i slutet på 60-talet. Ett uttryck
för det var att både pojkar och flickor skulle ha hemkunskap och att barnkun-
skap infördes på schemat. Hemarbete skulle uppvärderas och män och kvin-
nor skulle dela lika. Målet var lika rätt/skyldighet till arbete utanför och i
hemmet. Utvecklingen har senare gått mot att de hemrelaterade ämnena ur-
holkats. Barnkunskap har försvunnit från schemat idag och hemkunskapen
har minskats ner, vilket gör att barn allmänt inte får tillgång till den här sor-
tens kunskaper, på samma sätt som man faktiskt fick under en period. Weiner
& Berge (2001) pekar på det ironiska i att sedan jämställdhetsbegreppet in-
fördes har kraven på fostran till lika fördelning av hemarbete försvunnit i
skolans målskrivningar. Däremot finns ett krav på att flickor i större utsträck-
ning ska ta för sig i skolan och på arbetsmarknaden.

Wernersson (Skolverket, 1994) menar att den reformerade gymnasiesko-
lan från 1971 i realiteten bara delvis blev en samskola. Delvis fortsatte den att
vara en segregerad skola där 1/3 bestod av samskola, 1/3del av enbart pojk-
inriktade linjer och 1/3 av flickinriktade.

Från början, på 60- och 70-talet, sågs jämställdhetsarbetet snarast som ett
informationsproblem och syokonsulenter fick ansvar för de här frågorna.
Senare under påverkan av kvinnorörelsen började maktaspekter diskuteras i
samband med jämställdhetsfrågor. Många jämställdhetsprojekt har sjösatts,
men de har ofta inte lett till sådana förändringar som förväntades (Skolverket,
1994; Weiner & Berge, 2001). Weiner & Berge anser att betydelsen av be-
greppet jämställdhet skiftat med vilka krav arbetsmarknaden ställt på de män-
niskor som de ska anställa. Jämställdhetslagen innefattar endast betalt arbete
och på något sätt har luften gått ur de strävanden som skulle bidra till jäm-
ställdhet både i hemmet och på arbetet. På senare tid har jämställdhetsbe-
greppet kritiserats för att snarare dölja könens ojämlika villkor genom att det
underställts eller infogats i andra mål som t.ex. utjämning av klasskillnader.
Jämställdhet är ett begrepp som i sig inte innefattar att förhållanden mellan
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könen innehåller asymmetriska maktaspekter (Weiner & Berge 2001). Makt-
relationerna fokuseras inte. Gordon & Lahelma (1998) skriver att läroplaner
ofta håller sig neutrala till kön och i första hand skriver om människor, elever
osv. Skrivningar om jämställdhet finns men försvinner i neutrala ordvänd-
ningar och riskerar att bli en bisak. De anser att istället för könsneutralitet
behövs könssensivitet. Om inte läroplaner och lärare medvetet beaktar det in-
flytande kön har på skolans processer riskerar könsstereotypier och aktörer-
nas egna oreflekterade könsbetingade uppfattningar att i första hand styra
handlingarna i skolans vardagsliv (Gordon & Lahelma, 1998).

Berge (1998) uppmärksammar att jämställdhetsmålet har både en kvali-
tativ och en kvantitativ sida. Den kvantitativa innebär att män och kvinnor
finns representerade i lika grad inom olika områden i samhället. Den kvalita-
tiva dimensionen innebär att både mäns och kvinnors erfarenheter och värde-
ringar nyttjas för att påverka samhällsutvecklingen på många plan.

Sammanfattning: Skolan kan alltså ses som en motstridig arena för könsbud-
skap. Gamla mönster återskapas när det gäller rådande hierarkiska relationer
och åtskillnad mellan könen. För många barn kan skolan ändå bidra till tan-
kar om att leva sitt kön på andra sätt, t.ex. genom otraditionella val av olika
slag. Mål kopplade till jämställdhet mellan könen har nu funnits på agendan i
läroplaner och styrdokument under en tidsperiod. Två olika aspekter kan ur-
skiljas i skrivningarna, dels de mål som är kopplade till de officiella jäm-
ställdhetsmålen i SCB: s definition som innebär lika rättigheter och skyldig-
heter för män och kvinnor i olika avseenden och dels ett mål om att kön, dua-
lismen man och kvinna, inte ska styra så starkt som det gör idag då det är
hindrande när barn ska få möjlighet att utveckla just sina möjligheter som
människa. Jämställdhetsmålen riskerar dock att urholkas genom neutrala
skrivningar som inte uppmärksammar maktaspekter i förhållandet mellan
könen.

Kön – ett problem i dagens skola?
Det kan finnas anledning att fråga sig om det är relevant att skriva en av-
handling om pojkars och flickors villkor i skolan idag, när problematiken
redan under lång tid fokuserats och diskuterats. Den forskning som hittills
gjorts på området visar dock att förändringsmålen om jämställdhet och lika
villkor för flickor och pojkar knappast nåtts (se kap 2). Nyare forskning visar
att förändringar har skett men också att gamla mönster går igen. Värdefull
kunskap har skapats, men den har också utsatts för kritik. Kritiken handlar till
exempel om att forskning och insatser för förändring i första hand har riktats
mot flickorna och de är de som blivit ”problemen” och ”offren”. Det har ock-
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så varit de som skulle förändras. Davies (1993) menar att den könsordning
som råder snarare är till hinder för alla barn vare sig de kallas pojkar eller
flickor.

They cannot be understood independently of each other, nor does it make
sense to make the possibility of change available to girls if it is not also
being made available to boys. The burden of change cannot and should not
lie entirely with girls. (Davies, 1993, sid X)

Förändringar som leder till en uppluckring eller upplösning av den dualism
som delar mänskligheten i två delar, kvinnor och män, skulle gagna både poj-
kar och flickor, menar (Davies & Banks 1995). Pojkar och flickor kan inte
förstås separerade från varandra, utan i relation till varandra (ibid.). Thorne
(1993) kritiserar den forskning kring pojkar och flickor som beskriver deras
världar som olika kulturer på ett dualistiskt sätt, dvs. forskning som förklarar
att pojkar är si och att flickor är så. Att hålla fast och ensidigt visa på skillna-
der låser fast synen på flickor och pojkar som fundamentalt olika, på ett
olyckligt sätt. Hon menar att det måste finnas andra sätt att fånga och berätta
om barns könsrelaterade sociala relationer. Ett alternativt sätt, är att snarare
försöka fånga mångfalden, överlappningarna, tvetydigheterna och motsägel-
serna i den värld där barns kön blir socialt konstruerat. Det kan man göra,
hävdar Thorne (1993), genom att utgå från barnens konstruktion av sitt kön i
kontext, hellre än i abstrakta begrepp, och genom att ställa frågor om vilka
flickor eller pojkar som gör si eller så, i vilket sammanhang, när, var och
under vilka omständigheter. Då kan man öppna för berättelser om en mång-
fald av skillnader och överensstämmelser mellan flickor och pojkar (Thorne,
1993).

Maktaspekter finns närvarande när människor möts, inte minst i klassrum
och skola. Öhrn (1998) skriver i en forskningsöversikt att forskning kring
makt, motstånd, inflytande och kön i klassrummen ofta har fokuserat under-
ordning, barnens under läraren, flickornas under pojkarna och en manlig
norm, snarare än att man försökt problematisera dialektiken och variationerna
i maktrelationerna. Walkerdine (1990) visar att makten i skolan kan ses som
skiftande allt efter situationen, klasstillhörighet, barnens status, kön och även
andra faktorer. Variationerna kan vara många.

Thorne (1993) nämner att en snedvriden bild av barn framställts i forsk-
ning om kön, något som brukar kallas ”the big man bias”. När pojkar eller
män beskrivs och får framträda i exempel så är det ofta en form av elitmän/
pojkar som presenteras som ”mannen”. Evaldsson (2000) pekar på att en
sådan ”bias” även finns när det gäller flickor och då är det snälla, flitiga, ej
tävlingsinriktade flickor som framställs som ”flickan”.
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Min tanke efter att ha tagit del av tidigare forskning på området är att ta min
utgångspunkt i en del av den kritik som riktats däremot, speciellt med tanke
på att fånga nyanser, variationer och överlappningar i pojkars och flickors
sätt att skapa och gestalta sitt kön. Exempel på upplösning eller åtminstone
uppluckring av uppdelningen manligt – kvinnligt kan ge kunskap om vad
som möjligen skulle kunna bidra till att minska kön styr så starkt som idag i
olika sammanhang.

Min bakgrund och mitt perspektiv
Mitt intresse för studier när det gäller utbildning och kön kommer från en
mångårig praktik som förskollärare/föreståndare på daghem och från ett all-
mänt intresse för feministiska frågeställningar. Under den process som ett av-
handlingsarbete innebär har min syn på vad som är ”feministiskt” och mina
egna ståndpunkter förändrats bland annat på grund av den kritik mot tidigare
forskning som jag relaterat ovan. Från att tidigare på ett dualistiskt sätt ställa
mig på de underordnade flickornas/kvinnornas sida och se pojkarna/männen
som förtryckande har jag kommit att se hur både kvinnor och män kan vara
dominerande, jämspelta eller underordnade i olika situationer. Maktförhållan-
dena kan ses som föränderliga. Samtidigt anser jag att maktförhållandena
ofta, med Magnussons ord, ändå ”tippar över till mannens fördel”
(Magnusson, 1998). För att kunna förstå vad som händer när det gäller köns-
aspekter i skolan är det viktigt att studera både flickor och pojkar i samspel
med varandra och med de pedagoger de möter i sin kontext, i de situationer
de dagligen befinner sig.

Problemområde och syfte
Mitt övergripande kunskapsintresse handlar om hur barns kön skapas i ett
socialt sammanhang och hur skolan bidrar till detta. På feministiskt vis ser
jag den nuvarande könsordningen som problematisk, problematisk för både
flickor och pojkar. Detta på grund av att förhållandet mellan könen innehåller
maktaspekter som gör att det ofta väger över till fördel för det ena könet.
Könet styr också starkt beteendet och valmöjligheter i fråga om intressen,
vänner, aktiviteter och yrkesval. Det sker genom att en hierarkisk ordning,
det vill säga att en manlig norm styr och att en dualistisk ordning håller isär
könen. Walkerdine (1990) menar att det här inte gäller alltid och överallt, i
varje situation, makt kan även ses som relationell och föränderlig. Det varie-
rar vem som innehar makt. Att syssla med feministisk forskning innebär för
mig att se ”män” och ”kvinnor” som socialt skapade. I en social gemenskap
skapas föreställningar och bilder av hur man ska vara som en ”rätt” pojke
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eller flicka. I och med att maktförhållandena också är socialt skapade är de
också möjliga att förändra.

Poststrukturell feministisk forskning har på senare år börjat studera hur
flickor blir ”flickor” och pojkar ”pojkar” i ett socialt spel av betydelser (Jones
1994). Med Bronwyn Davies ord vill jag visa vägen in i det sättet att reso-
nera.:

While we realize that there must always be a social order of some kind, we
adopt a feminist poststructuralist position in relation to the current gender
order, that is, we see the current gender order as problematic and locate the
problem in its dualistic and hierarchical nature. Until such time as the cur-
rent order has broken down, children (and adults) need to understand
precisely how the current order is held in place and how their identity is
organized in terms of it, if they are to resist. (Davies & Banks, 1995, sid
46–47)

Skolan bidrar på olika sätt genom att erbjuda olika möjliga vägar att bli
”flicka” och ”pojke” både till att en traditionell uppdelning vidmakthålls och
att möjligheter till förändring erbjuds. Det område som fokuseras i avhand-
lingen berör hur skolan bidrar till att flickor och pojkar gestaltar sig som
”pojkar” och ”flickor” i ett spel mellan hierarki och åtskillnad. Variationerna
och möjligheterna för barnen att inta olika flickgestaltningar och olika pojk-
gestaltningar i en skola där en manlig norm ändå ”finns” som ett stråk av en
dold läroplan är huvudintresset. Hur hålls den här ”ordningen” eller kanske
ordningarna på plats? Utmanas de i skolan idag? Var går gränserna för vad
som är möjliga pojk- och flickgestaltningar?

Syfte
Syftet för avhandlingen är att få förståelse för barns möjligheter att gestalta
sitt kön i en skolkontext genom att studera

• gränsskapande och gränsupprätthållande mellan könen

• gränsuppluckring mellan könen

• gränsöverskridande när det gäller kön och vad det kan innebära för barn

Det innebär ett intresse för hur gränsdragningar mellan flickor och pojkar kan
se ut och hur kan de visa sig i ”sätt att vara” och i val av aktiviteter och vän-
ner. Intressanta aspekter är vad som händer i samspelet mellan barnen och
mellan barn och lärare, relaterat till kön, och även hur maktrelationerna bland
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barnen ser ut. Hur förhåller barnen sig till varandra i olika situationer? Vilka
strategier använder de för att påverka varandra och sin skolsituation? Vilka
processer deltar barnen i som skapar, upprätthåller eller löser upp gränser
mellan könen? När, var och hur och av vem skapas och upprätthålls gränser
och när öppnas de? Vad händer vid gränsöverskridanden?

Av betydelse för barnens möjligheter att gestalta sitt kön är som nämnts
uppläggning av arbetssätt, förhållningssätt av olika slag och även val av inne-
håll under lektionspass. Betydelse har också lärarnas grad av medvetenhet
om maktaspekter kopplade till kön beroende på om man låter denna medve-
tenhet göra kön till en pedagogisk fråga. Könsrelaterade problem, är det nå-
got som finns på agendan i lärarnas tankar och handlingar, och i så fall hur?
Könssensitiv undervisning, dvs. undervisning som tar hänsyn till att pojkar
och flickor delvis lever under olika villkor i skolan, nämns av Reisby (1997)
som en förutsättning för att kunna hantera de ojämlika förhållandena som
skolan ger flickor och pojkar än idag. Sådan undervisning kan också krävas
för att kunna hantera de krav som ställs i läroplanen vad gäller jämställdhets-
frågan.

För att uppnå syftet studerade jag den dagliga praktiken i två 1-2-3-klas-
ser i en skola, både i klassrummen, och utanför, för att finna olika trådar som
skulle kunna vävas samman till kunskap om könsrelaterade gränsers ur-
sprung, upprätthållandet av dem och möjligheterna att de skulle kunna upplö-
sas. Det är de upprepade praktikerna, förhållningssätten och aktiviteterna som
just genom sin upprepning enligt Foucault (1987) sätter sig i kroppen. I sko-
lan finns många sådana återkommande praktiker som visar barnen vilka de är
och kan förväntas bli. Vad för de mönster och praktiker som barnen möter
dagligen egentligen med sig ur könssynpunkt? Om rutiner och förhållnings-
sätt förändras medför det alltid något. I detta ligger både möjligheter och
begränsningar.

Begreppen ”könsgestaltning” och ”gräns”
”Könsgestaltning” är det begrepp jag huvudsakligen väljer att använda för att
beskriva hur barnen aktivt skapar, konstruerar sitt kön i olika sammanhang. I
vissa fall när jag anser det påkallat använder jag tydligare teoriimpregnerade
ord som ”könspositioneringar” och ”att göra kön” (se kap 3). ”Gränser” och
ord och begrepp kopplade till ordet gränser t.ex., ”border-work”, använder
jag som verktyg för att förstå hinder och möjligheter i barns sätt att vara flic-
kor och pojkar i skolan. Inspiration till att använda ordet ”gränser” som en
huvudmetafor och paraplybegrepp för min analys har jag fått ifrån Barrie
Thorne (1993) och hennes bok ”Gender Play”. Barn arbetar dels själva för att
skapa gränser och dels möter de redan befintliga gränser när de i konstruk-
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tionen av sitt kön letar efter och skapar gestaltningar som de upplever som
lämpliga och åtråvärda för sig själva. Genom att använda ”gränser” och ord
sammansatta med gränser som delvis har motstridiga betydelser, fångas de
olikartade budskap som barnen får när det gäller kön i skolkontexten upp. På
så sätt kan begreppet bidra till förståelse av barnens egna sätt att aktivt gestal-
ta kön.

Avhandlingens disposition
Det första kapitlet ta upp bakgrunden till avhandlingen och introducerar ock-
så problemområdet med syfte och frågeställningar. De övriga kapitlen dispo-
neras på följande sätt.

Kapitel 2 innehåller en allmän orientering och genomgång av tidigare
och pågående forskning inom området kön och utbildning, med inriktning på
de lägre skolåldrarna.

I kapitel 3 tar jag upp teoretiska utgångspunkter. De teorier jag använder
beskrivs dels i sig, dels diskuterar jag hur jag använder dem i studien.

Kapitel 4 handlar om den forskningsstrategi jag använt mig av, samt ock-
så de olika ingående sätten att samla in tolkningsunderlag. Ett reflexivt
förhållningssätt eftersträvas, varför genomförandet av fältundersökningen be-
skrivs och diskuteras i senare delen av kapitlet. Jag beskriver också hur jag
gått tillväga under analys och tolkningsfasen. En presentation av undersök-
ningskontexten, skolan och miljön runt omkring avslutar det fjärde kapitlet.

Kapitel 5, 6 och 7 presenterar resultatet från min tolkning av de tre olika
insamlade materialen, observationer, intervjuer av barn och intervjuer av
pedagoger. Resultaten struktureras med hjälp av tre begrepp som innehåller
olika innebörd i förhållande till könsrelaterade ”gränser” nämligen ”gräns-
upprätthållande”, gränsuppluckrande och gränsöverskridande.

I kapitel 8 diskuteras resultaten i ljuset av de frågor som ställdes i av-
handlingens början.
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2. Forskning om skola och kön

Litteraturen kring skola och könsrelaterad problematik växer, och interna-
tionellt sett finns ett oöverblickbart utbud av böcker och artiklar som behand-
lar området. Strikta avgränsningar har därför blivit nödvändiga i den här
genomgången av befintlig forskning. Litteratur om gränser och gränsöver-
skridanden, samt om barns positioneringar eller gestaltningar när det gäller
kön, finns givetvis med. Barns könsrelaterade möjligheter att kunna påverka
lärare och kamrater behandlas, liksom litteratur om kön, skola och föränd-
ringsarbete. Som en grund finns också sådana forskningsresultat med som be-
traktas som klassiska och nära nog blivit till ”sanningar” även i en vardags-
verklighet. Med det menar jag beskrivningar av könsmönster som ofta refere-
rats till och som flitigt använts i forskning och förändringsarbete. Olika un-
dersökningar presenteras översiktligt i det här kapitlet för att i vissa fall när-
mare diskuteras i resultatkapitlen i samband med tolkningarna av mina
resultat.

Gränser och gränsöverskridanden
Min avhandling handlar om barns könsgestaltningar i förhållanden till grän-
ser, gränsöverskridanden, gränsupprätthållanden och gränsuppluckring när
det gäller kön. Litteratur som handlar om gränsöverskridanden är sällsynt lik-
som litteratur om pojkflickor, för att inte tala om flickpojkar, ett begrepp som
inte ens finns på svenska idag. Thorne är ett lysande och för mig inspirerande
undantag. I sin bok ”Gender Play” behandlar hon många olika aspekter av
könskonstruktioner i förhållande till gränsdragningar mellan könen. Hennes
studie är etnografisk och har företagits i både skola och förskola. Jag vill gär-
na rama in forskningsöversikten med att låta läsaren ta del av några av de frå-
gor Thorne diskuterar i samband med barns könsrelaterade gränsöverskri-
dande. Andra författare som Weiner & Berge (2001) och Öhrn (1998, 2000)
kommer in på förändrade positioner för främst flickor och snuddar därvid
också vid gränsdragningar. Deras diskussioner handlar mest om en klass-
rumskontext, vad som händer inne i skolan, och deras bidrag refereras främst
i avsnitten om könsmönster och förändringsprocesser i skolan. Thorne bely-
ser könsskapande processer genom att studera lek i skolan och hamnar därför
i huvudsak, men inte enbart, utanför klassrumskontexten: i lunchrum, skol-
gårdar och korridorer. Några av de områden Thorne tar upp berör också köns-
mönster på olika sätt men hon diskuterar i första hand hur och när könen
separeras, hur det går till när barnen får en känsla av att befinna sig på olika
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sidor av en gräns och vad som händer när barn går över könsgränserna. Hon
ifrågasätter också om det är riktigt att beskriva barnens värld i skolan som två
skilda kulturer, en för flickor och en för pojkar. Enligt hennes undersökningar
var det endast de populäraste barnen i klassen som passade in på de stereo-
typa beskrivningar som gärna blir följden av en så dualistisk uppdelning.
Andra barn var svåra att placera in i en sådan dikotomi. Thorne (1993) tar
själv fasta på det mångfacetterade och komplicerade i barnens könsrelaterade
lek. Allt går att hänföra till kön i barnens lek men inte på ett enkelt orsak,
verkanssätt utan många olika aspekter finns med och påverkar.

Thorne (1993) menar att det är vanligare i skolan än annars t.ex. i hem-
miljön att barn leker åtskilda av kön. Även Guldbrandsen (1996) beskriver
detta förhållande. Leken i skolan, på skolgårdarna, påverkas av några drag
som skiljer den från leken i hemmets grannskap. I skolan finns en formell
indelning av barnen efter ålder, skolgården är ofta befolkad med många barn
som befinner sig på en tämligen offentlig scen och makt och utvärderings-
processer driver sitt spel på ett speciellt sätt (Thorne, 1993). Barnens benä-
genhet att leka tillsammans eller åtskilda skiljer sig i åldersblandade och mer
enhetliga grupper. Äldre skolbarn verkar leka mera åtskilda av kön än yngre.
I grupper med jämnåriga verkar det vara lättare att bli retad för att man skulle
vara kär i någon klasskamrat än i mixade grupper. Kanske för att en sådan
relation verkar möjligare för barnen än om åldern skiljer. De åldersblandade
grupperna skulle då kunna ge en större möjlighet för gemensam lek.

Den öppna skolgården där mängder av barn leker ger en större möjlighet
att inom det egna könet hitta kamrater som är intresserade av samma saker
som man själv. Hemma kanske de barn som finns till hands får bli de när-
maste kamraterna och könet blir därför mindre viktigt. På skolgården är det
man sysselsätter sig med synligt, många ögon följer ens göranden och låtan-
den. Allt barnen gör är öppet för värdering av andra barn. Ett viktigt vapen
för att hålla könen skilda åt är det heterosexuellt inriktade retandet. Den som
leker med barn av motsatt kön tar risken att bli retad om än mer eller mindre i
olika situationer. På skolgården blir det man gör så oerhört synligt så därför
gäller det att hålla sig till den norm man uppfattar för att inte bli retad (ibid.).
Det här sättet att retas, ”du är kär i Billy, du är kär i Billy” är en del av vad
Thorne (1993) kallar ”borderwork”. ”Borderwork” innebär lek som för med
sig åtskillnad när det gäller kön för barnen.

När det gäller att förstå hur flickor och pojkar själva skapar en känsla av
vara motsatta, att befinna sig på motsatta sidor, samtidigt som de också myc-
ket väl kan vara tillsammans på ett ”avslappnat och integrerat sätt” och även
skapa gemensamt motstånd mot t.ex. vuxna, är ”borderwork” ett användbart
begrepp. Thorne har hämtat det från en norrman, Barth (1969) som använt
det för att förstå hur socialt samspel mellan en etnisk minoritet, samerna och
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norrmän kan ses som gränsskapande. Hon menar att den studien precis som
hennes egen om gränser, barn, kön och lek ger följande insikter:

although contact sometimes undermines and reduces an active sense of
difference, groups may also interact with one another in ways that
strengthen their borders. (Thorne, 1993, sid 65)

Könet och att man verkligen är av olika kön blir en viktig ingrediens i de le-
kar eller aktiviteter som kan räknas till ”borderwork”. Exempelvis kan täv-
lingar, jagalekar, att reta varandra för ”kill-, och tjejbaciller” och att leka rys-
ka posten räknas som ”borderwork”. Könet och att man verkligen är av olika
kön blir en viktig ingrediens i den här leken. Den här typen av lek är ofta väl-
digt populär bland barnen även om utstötningsmekanismer och för mycket
retsamhet kan förvandla leken till trakasserier.

Ingredienser i ”borderwork” är också aggressioner och sexualitet. När
flickor jagar pojkar eller tvärtom finns alltid aggressioner och sexuella teman
nära till hands. Den lekfulla inramningen när de inblandade vet att detta är på
låtsas, gör att aggressiva handlingar inte uppfattas som sådana, men leken
kan lätt gå överstyr och slagsmål kan utbryta. Sexuella undertoner i att jaga
och att låta sig fångas kan också komma upp till ytan och t.ex. ta form av ret-
fulla anspelningar på grund av eventuell kroppskontakt. Lekar som kan be-
tecknas som ”borderwork” skapar skillnader och en del av detta handlar om
att visa vem man tycker om. En pojke i Thornes (1993) studie hade blivit
nypt 30 gånger av flickor som jagat honom ”Jag gissar att jag är populär”,
sade han glatt och var stolt över detta. Många olika aspekter finns inblandade
i ”borderwork”.

Thorne (1993) menar också att i ”borderwork” kan olika grupperingar ta
makten vid olika tillfällen. Det handlar inte om några enkla dominansproces-
ser där pojkar styr och flickor underordnar sig även om det är troligare att
pojkar tar upp stor yta, går in och förstör eller förändrar lek för flickorna än
tvärtom. I t.ex. lekar där flickorna jagar pojkar och hotar med kyssar har de
makten och pojkarna kan både fly och vara förtjusta på samma gång. Könet
är inte heller nödvändigtvis det drag hos barnet som uppmärksammas i leken.
Ett barn kan visa upp sitt kön, sin etnicitet eller sin skicklighet i någonting
och på så sätt spela på speciella drag som passar för situationen. Andra barn
kan göra likadant när de samspelar med kamraten. När man retas är det ju
inte alltid könet som står i fokus. I det retande som ingår i ”borderwork” och
som har en lekfull karaktär kan likaväl etniska olikheter, utseende över-
huvudtaget, ja nästan vad som helst användas. Använt i det här samman-
hanget blir tillmälena inte så hotande, det är ju bara ”på låtsas”. Leken kan
dock övergå till allvar och gränsen däremellan kan vara svår att se. Thorne



- 24 -

(1993) menar att när vuxna betraktar något som lek ser det inte lika allvarligt
på vad barnen gör och säger, vilket gör att ett maktspel och maktövergrepp
kan florera ganska fritt under lekens täckmantel.

En intressant fråga som Thorne (1993) ställer sig är varför berättelser om
borderwork är vanliga när man ska beskriva skolans värld medan berättelser
om tillfällen där barn av olika kön samspelar på ett odramatiskt sätt är få.
Hon menar att i lek som kan betecknas som ”borderwork” finns dramatik,
spänning och förbjuden men spännande sexualitet, vilket gör att de händel-
serna blir mer minnesvärda än andra.

Thorne berättar också om barn som avviker från vanligaste könsmönster
och faktiskt närmar sig gränserna eller överskrider dem. Hon menar att över-
skridande innebär risker för barnen t.ex. att bli retade. För barn som har hög
status är det dock inte lika riskabelt att ta risker. De kan göra mer eller mind-
re tillfälliga inhopp i lekar eller aktiviteter, där det motsatta könet är i majo-
ritet, utan att någon annan reagerar. Barn som inte är dominerande i klassen
kan däremot riskera att bli trakasserade. Evaldsson (2000) berättar i en artikel
om flickor som spelar ”boll i fyrkant”, hur de i sitt spel använder sig av stra-
tegier som vanligen tillskrivs pojkar. Från ett sociokulturellt perspektiv me-
nar hon att i situationen kan många olika sätt att vara uppstå. Barnen kon-
struerar nya tillfälliga identiteter. Barn skapar delvis egna gränser som kan
variera efter situation och kontext, menar Gordon och Lahelma (1998), efter
att ha genomfört en undersökning fokuserad på medborgarskap, skillnad och
marginalisering av sjundeklassare i förhållande till kön. De studerade bl.a.
vad barnens placering i klassrummet hade att säga om deras positioner som
pojke och flicka. Om en flicka frivilligt satt bland pojkarna var hon förmod-
ligen en flicka som var populär bland pojkarna men även accepterad av flic-
korna. Då en pojke satt bland flickorna var det i allmänhet för att han var
marginaliserad av pojkarna. Så kan hierarkiska mönster avspegla sig i var-
daglig praktik.

Könsrelaterade mönster i skolan
Den bild den tidigare forskningen om skola och kön för fram, är att flickor
uppfattas som snälla, arbetsamma, tysta och hjälpsamma och pojkar som ak-
tiva, högljudda och slarviga. Ur lärarsynpunkt ses flickorna som tråkiga och
ointressanta medan pojkarna betraktas som intressanta och spännande (Öhrn,
1989). Könsrelaterade mönster i skolans värld är det som beskrivs i första
hand. Orsakerna anges vara allt från biologiska till sociologiska vilket närma-
re diskuteras i kap 3.

Ett mönster som observerats i många studier är att pojkar tar och tillåts ta
ett förhållandevis stort utrymme i skolan jämfört med flickorna, även om
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variationer visat sig inom olika skolämnen (Hultman & Einarsson, 1983).
Wernersson (1977), som var en av de första att intressera sig för området i
Sverige, fann att differentieringen från lärarens sida mellan flickor och pojkar
var större vid enskilt arbete än i klassrumssituationen. Att talutrymmet i
klassrummet varierar med kön har observerats under längre tid. I Sverige
uppmärksammade Einarsson & Hultman (1983) att pojkar gavs större utrym-
me för samtal och diskussioner med läraren. De menade att lärarna och poj-
karna tillsammans utnyttjade större delen av den tid, som kunde användas för
språklig interaktion. Även i en ny studie av Einarsson & Granström (2002)
syns mönstret med pojkar som lägger störst beslag på interaktionsutrymmet.
De har studerat interaktionsmönstren mellan lärare och elever, men har för-
sökt nyansera bilden genom att dels studera interaktionen mellan manliga lä-
rare och pojkar för sig och flickor för sig samt dels mellan kvinnliga lärare
och pojkar för sig och flickor för sig. Olika åldersgrupperingar, både köns-
mogna och icke könsmogna barn och ungdomar, ingår i studien. Ännu en
uppdelning av materialet har gjorts så man kunnat studera vem som initierar
kontakterna. Ett tema som finns med i studien är om sexuella signaler kan
uppfattas i interaktionen mellan lärare och elever, vilket skulle kunna påverka
interaktionsmönstren ytterligare. Resultatet pekar på att kvinnliga lärare
interagerar mer med pojkar rakt över åldersgrupperna. De manliga lärarna
interagerar också mer med de yngre pojkarna. På högstadiet förändras mönst-
ret och de manliga lärarna börjar interagera mer med flickor. Om man ser på
den interaktion som eleverna initierar, ökar de samspelet med de kvinnliga
lärarna ju äldre de blir, samtidigt som de minskar samspelet med de manliga.
Einarsson & Granström (2000) menar att de förändrade interaktionsmönstren
mellan lärare och könsmogna elever kan innebära att ”slight elements of
sexual enticement could be att work” i klassrummet.

Flickorna tar förhållandevis lite utrymme i klassrummet, de intar en lugn-
are och tystare position. Stanley (1986 i Woods & Hammesley, 1993) menar
efter intervjuer med 11–16-åriga flickor i en engelsk ”comprehensive school”
att tystnaden kan vara en strategi för att anpassa sig till skolans krav. Flic-
korna tror själva att stillsamhet och tystnad ska ge dem bättre framgång i
skolan och högre betyg. Samtidigt kan det vara en form av motstånd mot val
av ämnen och innehåll. Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) nyanserar bilden
lite och menar att både pojkar och flickor är aktiva fast med olika fokus för
aktiviteterna. Vid läxförhör svarar flickorna gärna på frågor medan pojkarna
hellre skapar diskussioner. Odelfors (1996) menar att samlingsstunderna på
förskolan gynnar ett liknande mönster i samspelet mellan lärare och barn.
Pojkar får möjlighet att träna och utveckla sin kommunikativa förmåga på ett
helt annat sätt än flickor. De uppmuntras att prata och diskutera medan flic-
korna tystnar, vilket visar pojkars och flickors villkor när det gäller möjlig-
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heter till kommunikation kan vara mycket olika. Den metainlärning flickor
får i förskolan, är enligt Odelfors, ”var passiv”, och pojkars ”var aktiv”. Hon
finner ändå att flickor kan anta andra erbjudanden än de avsedda, nämligen
att ta tillfället i akt och prata med varandra, när ”fröknar” och pojkar kommu-
nicerar. Mönstren i skolan verkar delvis ärvas ifrån förskolan.

Att pojkar bråkar, att de vill ha mycket uppmärksamhet och hjälp i sko-
lan, är också välkända forskningsresultat. Likaså att flickorna och lärarna
samarbetar, för att pojkarna ska hållas sig lugna och arbeta på med förelagda
uppgifter. Det handlar inte bara om samarbete utan också att lärarna medvetet
använder flickorna som hjälpredor, hjälpfröknar och ”buffertar” mellan poj-
karna (Walkerdine, 1990; Thorne 1993; Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).
Guldbrandsen (1996) beskriver i en norsk avhandling hur besvärade skol-
flickor, 9 till 10 år, blir av pojkarna; dessa saboterar på olika sätt deras lekar
och studier. Berättelser därom är ett återkommande tema i intervjuer med
flickorna. Det händer inte någon gång att lärarna hjälper flickorna i konflikt-
situationer, utan de uppmanas att överse med pojkarnas tilltag. Kräver poj-
karna att få vara med i flickornas lek, uppmanas flickorna att låta pojkarna
vara det, men tvärtom gäller inte. Även Thorne (1993) beskriver hur pojkar
ibland invaderar flickors lek på skolgården.

Även de här mönstren av ”hjälpfröknar” och ”stökiga pojkar” verkar
grundas i förskolan. Walkerdine (1990) menar ifrån brittisk kontext att flic-
kor och fröknar där har en varm och nära gemenskap. De har gemensamma
intressen både i aktiviteter och i omhändertagandet, vårdandet av mindre barn
och pojkar. Flickorna uppmuntras att vårda, stödja och överse med pojkars
stökighet i förskolan. Flickor som intar en sådan position och allmänt är
snälla är de ”lyckade” barnen i förskolan. Det förhållandet bryts sen i skolan
där det inte anses lika ”lyckat” att vara snäll och hjälpsam (ibid.). För lärarna
i skolan blir det intressantare med de obekväma pojkarna (Öhrn, 1989). Flic-
korna fortsätter ändå ofta på den inslagna vägen.

När det gäller skolframgång har det å ena sidan visat sig att flickors sätt
att flitigt arbeta på och var tysta inte varit särskilt framgångsrikt. Lärarna har
haft en benägenhet att se pojkars slarv, krav på uppmärksamhet och bråkighet
som tecken på att de är duktiga och kan, medan flickorna ”egentligen inte
kan”. Walkerdine (2000) skildrar hur flickors resultat i matematik ogiltigför-
klaras genom att de inte anses uppnå förståelse på ”rätt” sätt, de bara lära sig
utantill och följer regler. Lärare menar att det sättet inte skulle leda till verk-
lig förståelse. Hur som helst har flickorna gått om pojkarna resultatmässigt i
skolan idag varför de här resultaten förefaller ha utmanats på senare tid. I
Sverige verkar detta ha skett tidigare än i andra jämförbara länder. Öhrn
(2000) samt Weiner & Berge (2001) påpekar att flickors resultat i språk och
matematik blev bättre än pojkarnas redan på 60-talet i vårt land. Nu gäller det
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här inte alla flickor överlag utan i de här framgångarna finns en stark klass-
aspekt. Orden och begreppen som används inom matematik kan ha olika in-
nebörd för barn från arbetarklassen och barn från medelklassen. T.ex. begrep-
pet ”mer” kan ha en positiv innebörd för medelklassbarnen som kanske blir
tillfrågade hemma om de vill ha mer av något, medan materiellt sett sämre
lottade arbetarklassbarn kan få andra budskap som att lära sig att avstå. För
dem bli kan ”mer” bli negativt laddat. Medelklassbarnens innebörd av be-
greppet ”mer” och andra ”matematiska” ord ligger närmare skolans och ger
dem på så sätt en enklare väg in i matematikens värld, när ingen språkför-
bistring lägger hinder i vägen (Walkerdine, 1998). Framgångarna för främst
medelklassflickorna, följer dock inte flickorna när de väl slutat skolan utan
återigen är det pojkar som har företräde trots sämre studieresultat.

Förändringar för flickor
På senare tid verkar flickornas möjligheter i skolan ändå ha förändrats en del.
Skolframgångarna i matematik är en del av detta. I England och även Austra-
lien har denna förändring i skolframgång skett betydligt senare än i Sverige
och följts av en diskussion och ett medialt ramaskri. Diskussionen gällde om
flickornas framgång skedde på pojkarnas bekostnad och framkallade ”mora-
lisk panik” (Weiner m.fl., 1997). Den här diskussionen har aldrig fått något
grepp i Sverige. Öhrn (2000) menar att det kan bero på att förändringen sedan
länge blivit ett etablerat mönster i Sverige. Andra könsrelaterade förändringar
som uppmärksammats är att flickor eller snarare vissa flickor intar starkare
positioner än tidigare i klassrummet. I klassrummet är både pojkar och flickor
underordnade läraren och tidigare forskning visar att pojkar gör motstånd mot
detta. I en artikel i ”Kulturella perspektiv” diskuterar Öhrn (1998) den här
frågan och menar att flickor också gör motstånd mot sin underordning men
på andra, inte så synliga sätt, som att göra annat än vad de borde på lektioner
eller genom minimalt deltagande. I en undersökning, där observationer och
intervjuer av eleverna ingick, i två niondeklasser i en Göteborgsskola fokuse-
ras, ”elevers strategier för att vinna inflytande och motstå underordning”.
Resultatet visar att i den ena klassen stod flickorna för större delen av mot-
stånd och elevinitierade inflytandeförsök. Pojkarna avstod från sådant därför
att de trodde det skulle påverka deras betyg. Flickorna verkade ta denna risk
och motiverade sina protester med att man har ett ansvar att påtala orättvisor.
De menade också att de hade en styrka i att de var en väl sammansvetsad
grupp eller snarare smågrupper som kunde samarbeta för ett mål. Deras sätt
att förhålla sig dvs. att aktivt försöka påverka ansåg de själva vara mer vuxet
än pojkarnas sätt att strunta i sådant de ansåg vara fel. I med att förslag och
protester hade en grund i ett kollektiv tvingades lärarna ta hänsyn till deras
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åsikter på ett annat sätt än om enstaka elever påpekat något fel eller miss-
förhållande.

Förslagen och protesterna höll sig i första hand inom regler och normer
för hur man skall kunna påverka, som aktivt deltagande i klassråd och lik-
nande (Öhrn, 1997, 1998). Ett annat nyare forskningsresultat visar att flickor
förefaller ha en större känsla för demokratiska sätt att påverka sin skolsitua-
tion vilket även kan ses i den ovan refererade undersökningen. Visserligen,
menar Öhrn (2001), verkar undervisningen om demokratiska värden vara
marginell i skolan, men den som ändå förekommer, mottas mer positivt av
flickgrupperingar. Pojkar och unga män intresserar sig inte på samma sätt för
de här frågorna. Några, dock få, av pojkarna visar också en dragning åt anti-
demokratiska ideal som t.ex. rasism.

Svensk läroplan har en vid tolkning av vad som ingår i demokratiska
värden och omsorg om andras välbefinnande betonas som en delaspekt. Öhrn
(2001) hänvisar till en studie av Hägglund & Öhrn (1998) om socialt an-
svarstagande i 4 skolor i Göteborg, klass 4–6, att alla barn i klasserna fick
tillgång till diskussioner om regelbrott som att råka i slagsmål, att vara hög-
ljudd eller bråkig på annat sätt. De här problemen tog läraren itu med öppet,
inför klassen, och de gavs en offentlig prägel. När någon däremot var ledsen
och behövde tröst eller omhändertagande på något sätt skedde det mer privat,
då oftast i flickgrupperingar, ibland med läraren inblandad. Det gjorde att
barnen överhuvudtaget var mer osäkra när de skulle ta itu med en ledsen
kamrat än en som råkat i slagsmål (ibid.). Liknande mönster beskriver
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) och de menar att uppmärksamhet på i
första hand pojkarnas konflikter, som oftare får fysiska uttryck, och ett osyn-
liggörande av flickornas mer verbala sätt, bidrar till att flickornas inte vill
synas på en offentlig scen

De olika resultaten kan delvis bero på att man i senare forskning fokuse-
rat variationer i barnens sätt att vara snarare än mönster. Forskningsmetoder
och angreppssätt har också förändrats. Öhrn (2001) pekar på att de kvalitativa
metodernas inträde på arenan givit möjligheter att få en mer varierad syn på
könsrelaterade aspekter i skolan.

Maktstrategier inom barnens egna grupperingar i skolan
Många av barnen har en strävan att försöka påverka kamrater och andra.
Olika strategier används för att nå de målen. Begäret efter makt kan ta sig
olika uttryck om man vill påverka i sin närmaste kamratgrupp, eller om man
har större ambitioner.

När barn får välja fritt vem de vill vara tillsammans med på raster och
liknande så är det ändå vanligast att de väljer barn av sitt eget kön att leka
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med. De här grupperingarna har ett inre liv som enligt forskning kan se rätt
olika ut beroende på kön. Den forskning jag refererar här när det gäller flick-
och pojkgruppernas inre liv kan åtminstone delvis vara berörd av den kritik
Thorne (1993) riktar mot forskning, där de olika könsgrupperingarna beskrivs
på ett rätt entydigt sätt. Hägglund (2001) pekar dock på att studiet av åtskilda
pojk- och flickkulturer kan bedrivas i ett sammanhang och utifrån syften som
bidrar till en fördjupad förståelse av dem. De syftena är att få förståelse för
hur barn i sin vardagsverklighet hanterar sociala innebörder av kön och hur
de integreras i ”komplexa och dynamiska sociala kunskapssystem, knutna till
barns gemensamma organiserande av lek och aktiviteter, samspel och för-
handlingar”. I en studie har Hägglund (2001) beskrivit hur pojkars och flic-
kors sociala liv i skolan etableras och förhandlas fram utifrån intervjuer med
18 barn i år 4. Barnen måste förhålla sig till att skolan är en ”tät” social kon-
text, där normen är att vilja vara med i gemenskapen och att aktivt söka vän-
ner. För barnen är det sociala livet viktigt och de är väl insatta i hur rela-
tionerna ser ut i klassen. När barnen skapade vänskapsrelationer handlade det
ofta om likhet, t.ex. gemensamma intressen, och en viktig orsak till att ha
nära relationer som både pojkar och flickor beskrev är att man då inte riske-
rade att bli så utsatt för mobbing och trakasserier. För flickorna innebar det
också större chans att bli bjuden på kalas och andra sociala tillställningar. För
pojkarna innebar det att man blev vald i lagspel och att man hade tillgång till
kamrater även efter skoldagen (ibid.).

Grieve (1994) diskuterar i en artikel ”Can a boy be a girlfriend?” forsk-
ning kring barns olika beteende i grupper i skolan från australisk horisont.
Hon menar att barnens lekbeteende i dessa grupperingar har stor betydelse
för hur vuxna i grupp uppför sig och för olika typer av förtryck mot kvinnor.
Exempelvis har sådana företeelser som att kvinnor utestängs från vissa mans-
klubbar och mildare former av förtryck i grupp sitt ursprung i barnens köns-
segregerade grupperingar i skolan. Hon menar att barnen är mycket stränga
mot varandra när det gäller att hålla könen åtskilda. Man leker inte över grän-
serna utan straff. Fullt så stark förefaller inte gränsdragningen vara i Thornes
amerikanska skola eller Gordon & Lahelmas finska. Även där är det dock
vanligast att flickor leker för sig och pojkar för sig. Skillnader uppmärksam-
mas dock i pojkarnas och flickornas sätt att leka och i sättet att försöka få
socialt inflytande. Flickor leker i mindre grupper eller dyader, gemenskapen
bygger på förtroende och att bli osams kan vara en katastrof (Gordon &
Lahelma, 1997). Huvudinriktningen i deras aktiviteter är inriktad mot intimi-
tet. Man är mer hjälpsam mot varandra än pojkarna och ger varandra tal och
lekutrymme. Olika varianter av tyrannarier finns dock men är inte så lätta att
uppfatta (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991; Grieve,1994). Pojkarna leker i
större grupper, aktiviteten är den viktiga, alla tävlar öppet och vill dominera,
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ofta utan att det upplevs som kränkande. Huvudfokus ligger på aktiviteten
och att skaffa sig makt. Både pojkar och flickor vill ha sin rätt och vill be-
stämma men försöker göra det på olika sätt (Bjerrum Nielsen & Rudberg
1991; Grieve, 1994; Käller, 1990). Pojkarna kräver sin rätt och konkurrerar
med klarspråk och fysisk styrka. Hierarkier kan vara ganska stabila över tid i
pojkgruppen med bestämda ledare, menar Bjerrum Nielsen & Rudberg
(1991), medan statusen i flickgänget kan variera betydligt. Flickorna tävlar
genom att argumentera, diskutera och ge förslag. De skapar också lekregler
och ordnar för sig så att leken ska gå ”rätt” till (Grieve, 1994). Bjerrum
Nielsen & Rudberg (1991) berättar om flickor som är så upptagna med att
bestämma ramar och regler för sin lek att de knappast hinner ut på rasten.
Flickorna vill också leva upp till att vara ”snälla” samtidigt som de vill ha sin
vilja igenom, vilket ställer till med problem för dem (Grieve, 1994). Bjerrum
Nielsen & Rudberg (1991) menar att pojkarnas aktiviteter försiggår öppnare,
på en offentlig arena. Flickorna döljer sina aktiviteter, de lär sig att vuxna och
pojkar uppfattar dem som fåniga och trassliga med sina bekymmer för rela-
tionerna med bästa vännerna. Det gör att det kan vara svårare att fånga upp
deras konflikter och oro. Hägglund (2001) pekar på att ”bli kompis”, sättet att
initiera kamratkontakter, skilde sig åt mellan könen på så sätt att flickorna
verbalt förhandlade med den tilltänkta kamraten och att de i klassen hade
etablerade former för denna förhandling. Pojkarnas vänskapsband initierades
istället genom att man gjorde saker tillsammans på vissa platser, gärna i par
men tillsammans med andra pojkar.

Att barnen är så olika gör att de blir vad Grieve (1994) kallar ”inkompa-
tibla”, de fungerar inte tillsammans. Hon anser utifrån Maccoby att grupp-
kulturen i skolan i sig själv är sexistisk och det är en kultur som knappast för-
medlas av de vuxna utan den finns där och ärvs av barngrupp efter barn-
grupp. Att det är det omgivande samhället som påverkar barnen räcker inte
som förklaring, anser hon. Barnkultur kan växa underifrån och det är inte sä-
kert att den är relevant för det vuxna livet. Även Nielsen & Rudberg (1991)
menar att flickor och pojkar i åldern 7–9 har svårt att förstå varandra.

I avsnittet om gränser och gränsöverskridande nämns några förhållanden
som bidrar till att könshierarkier och uppdelningen av flickor och pojkar vid-
makthålls för många barn. Det heterosexuellt inriktade retandet är som en del
av ”borderwork” en viktig orsak till att barn helst följer det sociala tryck de
uppfattar när de gäller kön. Avviker man från normen riskerar man att bli re-
tad. Andra aspekter som Thorne (1993) påpekade var att skolan är en offent-
lig arena där barnen blir mer synliga än annars. Hon tar också upp och disku-
terar problemet med pojkars aggressivitet och våldstendenser. Käller (1990)
har i en studie följt en skolklass från årskurs ett till tre, från en mer tradi-
tionell feministisk utgångspunkt. I studien visas, hur både vad hon kallar
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dominationsprocesser och segregationsprocesser bidrar till att bevara hierarki
och åtskillnad mellan könen. Hon menar att flickor på olika sätt fostras till
andrarangsmedborgare genom ett oändligt antal banala vardagliga händelser
där de får underkasta sig pojkar och en manlig norm. Både pojkar och flickor
lär t.ex. sig att det är tillåtet att avbryta och störa flickor. Dominansstrategier
är i och för sig något som alla barn använder. Källor eller material till att kun-
na dominera är kunskap, känsla för normer, fysisk styrka och roller. Legiti-
mering, uteslutande och ledarskap ses som strategier och ”herre på täppan”-
processer leder till att barn petas bort från maktpositioner. Sådant förekom-
mer inom könsgrupperna och mellan dem. Att förflytta en flicka från en
ledarposition åtföljs inte nödvändigtvis av sanktioner från vuxnas sida. Segre-
gationsprocesser består ofta av att främst pojkar avgränsar sig mot flickorna,
t.ex. genom förlöjligande, och genom att inte respektera deras vilja. Käller
(1990) fann inte att flickorna gjorde något liknande gentemot pojkar utan de
var ofta ganska överseende. Studien är en noggrann analys av hur det konkret
kan gå till när över/underordning mellan könen sker i en skolkontext. Hon
betonar också klassaspekten, vilken samhällsklass samspelar med kön, som
en utslagsgivande faktor för var i hierarkin ett barn hamnar.

Lärares praktik – kön som pedagogisk fråga
Möjligheter för gränsöverskridanden påverkas av om lärare och andra vuxna
har med kön på agendan för sitt handlande. Utformningen av den dagliga
praktiken med rutiner, normer och vanor har betydelse för barnens möjlig-
heter att välja könspositioneringar, menar Gordon & Lahelma (1997). Det
ställningstagandet är en utgångspunkt i föreliggande studie och också en
förutsättning för att förändring och resonemang om förändring ska vara me-
ningsfulla. Det här avsnittet handlar om hur lärare kan försöka bidra till att
möjligheterna för barn att välja varierade positioner som pojke och flicka
ökar.

Problematisk, pedagogisk praktik
När man talar om förändringsarbete när det gäller kön i skolan är det pro-
blematiskt att barnen själv ofta arbetar för att bli den flicka eller pojke de tror
är mest socialt gångbar. Det är inte givet att de här strävandena går åt samma
håll (Grieve, 1994). Problematiskt är också att den praktik man bedriver och
tar för given verkar vara till pojkars fördel. Arbetet måste ta sin utgångspunkt
i att praktiken förmodligen stöttar pojkarna på ett annat sätt än flickorna.

I klassrummet kan vissa arbetssätt direkt bidra till att åtskilda och hierar-
kiska strukturer vidmakthålls om än lokalt. Thorne (1993) ger exempel på
olika särskiljande praktiker som hon observerat under sin studie. Ett par
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exempel är att alltid rada upp barnen i flick- och pojkled när man ska gå
någonstans och att låta flickor sitta för sig och pojkar för sig skolan. Ett annat
är att när barnen ska tävla i klassrummet arrangera så att flicklag tävlar mot
pojklag osv. Hon menar att de här praktikerna bidrar till att skapa en känsla
av motsättning och åtskillnad mellan könen. Likaså kan ordval och beteck-
ningen av elevgrupperingar som anknyter till könsskillnader skapa och upp-
rätthålla ett motsatstänkande.

En svårighet Thorne (1993) identifierar och som ökar komplexiteten i en
förändringsbenägen lärares åtagande är att det kan bli en motsättning mellan
att låta barnen själva ta ansvar i vissa situationer, och därigenom få möjlighet
att göra vad de själva vill, och ambitionen att minska ner könsåtskiljande
drag i klassen. Får barnen välja själva, leker de oftast ganska traditionellt men
samtidigt, menar hon, finns ett oersättligt värde i att barnen själv få bestämma
vissa saker. Ett exempel på det är att när vuxna finns med i bilden, som på
skolgården, bidrar det i allmänhet till att barnen oftare hamnar i könsblandade
grupper än om vuxna är frånvarande men inte alltid. Ibland kan det vara så att
vuxenfrånvaro istället tillåter nya och annorlunda förbindelser och samspel.

Pedagogik för förändring – könssensitiv pedagogik
Könssensitiv undervisning krävs för att förändringar ska komma till stånd i
klassrummet. Det räcker inte med att erbjuda barnen lika möjligheter genom
ett gemensamt förhållningssätt (Reisby, 1998; Berge, 1998 och Gordon &
Lahelma, 1978). Könssensitiv undervisning innebär att man tar med kön i
planering och reflektion kring undervisning. Gör man inte det riskerar könets
betydelse att döljas och neutraliseras (Reisby 1998). Vad könssensitiv under-
visning kan innebära för arbetssätt och åtgärder i skolan kan variera och ne-
dan ska vi betrakta några.

Thorne (1993) argumenterar från amerikansk horisont för att integration
av barnen är en väg att arbeta för att minska skolans segregerande effekter
när det gäller kön. Hon pekar på den symboliska betydelse barn har som går
över könsgränser och visar att det finns många olika sätt att vara på både för
pojkar och för flickor. Ju mer barnen blandas, desto bättre.

I Norden är integration och blandning av barnen inte det självklara valet
för en lärare som vill förändra i riktning mot jämställdhet och en ickesexistisk
skolpraktik. Under en period har enkönade grupper införts som ett led i jäm-
ställdhetsarbetet i skolan. Olika motiv till varför den modellen skulle kunna
leda till förändringar finns beskrivna. Kruse (1998) har i Danmark varit aktiv
med att observera och diskutera erfarenheter av könsuppdelade grupper i
undervisning. Pojkar och flickor har helt olika identitetsutveckling, menar
hon, utifrån psykologisk teoribildning. Blandar man barnen i skolan bidrar
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interaktionen med automatik till att de här negativa processerna med tysta
osynliga flickor och synliga framfusiga pojkar uppstår. Därför förordar Kruse
(1998) att skoltiden bör delas upp så att man har enkönade grupper vissa pe-
rioder och blandade vissa. I de uppdelade grupperna kan barnen få möjlighet
att träna och arbeta med sådant som de inte gärna gör i de blandade grup-
perna. Till exempel menar Kruse, kan naturvetenskapliga experiment, som
flickor annars inte visar så stort intresse för, motiveras med exempel från
flickornas värld och erfarenheter. Undervisningen i de enkönade grupperna
kan ske på olika nivåer som kompensatoriska, flick/pojkvänliga, frigörande
eller könspolitiska, feministiska. Exempel på de sistnämnda i pojkgrupperna
kan vara att arbeta för våldsbefriad konfliktlösning och att aktivt och öppet
diskutera sexism och manligt förtryck av kvinnor. För att kvinnor och män
ska kunna mötas på ett jämställt plan krävs att de som vuxna har en väl fun-
gerande identitet där självförtroende ingår, anser Kruse (ibid.). Då finns inte
så stort behov av att kuva andra eller att hävda sig själv på andras bekostnad.
Erfarenheterna barnen gör i de enkönade grupperna återverkar positivt på
samspelet i de blandade ur ett könsperspektiv (ibid.).

I det stora jämställdhetsprojektet vid Storsjöskolan i Jämtland ville lärar-
na veta om könssegregerad undervisning var ”bra” eller ej. Berge & Ve enga-
gerades som forskare för att tillsammans med lärare och elever utforska pro-
blematiken kring denna undervisningsform. Utgångspunkten var att alla flic-
kor inte är lika och alla pojkar inte är lika. Klasserna och relationerna inom
klasserna var inte heller lika. Fördelningen av könsmakt sågs inte som given
utan möjlig att förhandla om. Lärarna skulle i klasserna arbeta för mer jäm-
ställda klassrum. Forskarna påpekade att det inte räckte med att dela upp bar-
nen för att få förändringar till stånd, utan att även könssensitiv undervisning
krävdes (Berge, 1996a).

Försöket utföll olika i olika klassrum. Det gick inte att få ett entydigt svar
på nyttan av könsuppdelad undervisning. Vissa elever ansåg att förändringar
hade skett när det t.ex. gällde pojkars dominans över flickor. Någon lärare
fick avbryta försöket för det bidrog istället till en polarisering av könen i
klassen. Berge (1998) menar, att den som har något att vinna på att förhål-
landena är som de är, kommer att försöka motstå förändringsförsöken. En
slutsats från projektet var att varje lärare måste ständigt fråga sig vad som
kan bidra här och nu till en förändring mot jämställdhet just i hans/hennes
klass.

Vi måste fråga oss i vilka situationer som de här mönstren av obalans i
maktfördelningen uppstår och när gör det inte det, menar Grieve (1994). Att
studera och berätta om situationer som innehåller en någorlunda symmetrisk
maktfördelning mellan flickor och pojkar är ett sätt att föra vidare erfaren-
heter till andra som vill reflektera kring och arbeta med könsrelaterade frågor
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i sitt klassrum. Berge (2000) har i en bok ”Action Research for gender
equity” gjort just det. Hon beskriver där situationer präglande av ”eguity”,
jämställdhet, och situationer präglade av ”normalization”. Läsaren får en bild
av hur det skulle kunna se ut när ojämlika maktaspekter minskas ner och när
normaliserande krafter återför allt till ordningen igen. Dokumentation av vad
som händer i klassrum kan vara ett sätt att starta reflektionsprocesser menar
Lenz Taguchi (2001).

Från barnens horisont
I de forskningsrapporter jag refererar till är det huvudsakligen vuxna som står
för initiativ, strategier och idéer. Det är vuxna som har identifierat problemen
och som vill förändra. I min litteraturgenomgång använder jag mig huvud-
sakligen av vetenskapligt grundade resultat och resonemang om hur det ser ut
för flickor och pojkar i skolan och vad man skulle kunna göra för dem. Det
finns naturligtvis annan litteratur, som rapporter från olika projekt kring jäm-
ställdhet, författade av lärare, konsulter eller andra. Jag har inte tagit med
dem utan dragit en gräns där. En lärares, Guldbransens (1993) berättelse, vill
jag ändå ta med. Hon berättar om sina erfarenheter av att försöka ändra sin
klassrumspraktik så den skulle få en mer jämställd inriktning och pekar ut en
annorlunda väg att gå, jämfört med de forskare jag refererat till. Hon ger
exempel på hur man kan låta barnen själva upptäcka orättvisor och ojämlika
förhållanden i klassrummet t.ex. genom att experimentera med tidtagning, att
låta barnen ta tid på hur länge var och en får prata eller hur lång tid läraren
ägnar sig åt varje barn osv. De här konkreta upplevelserna får då ligga till
grund för diskussioner om ojämställda förhållanden i skolan. Jag menar att
det här tillvägagångssättet, om än till viss del manipulativt, skulle kunna till-
föra ett barnperspektiv i förändringsarbetet när det gäller jämställdhetsaspek-
ter.

En annan väg är att prata med barnen om hur maktförhållanden mellan
könen ser ut och på så sätt väcka ett intresse. Davies & Banks (1995) menar
att barnen skall ges tillträde till de diskurser som gör det möjligt att tänka i
makttermer kring kön, jämställdhet osv. Börjar man prata med barnen om hur
förhållandena ser ut mellan könen och ger dem orden som engagerade vuxna
använder för att diskutera de här frågorna ges barnen möjligheter till reflek-
tion. Genom att ge barnen tillgång till andra sätt att tala om kön, att ge barnen
andra diskurser, skulle barnen kunna plocka isär den traditionella. Hon menar
att man genom att ge barnen ord som diskurs, motdiskurs, positionering kan
de själva till viss del förstå hur den vilja till att vara en viss sorts flicka eller
pojke uppstått. Den diskurs de växt upp med kan man inte ta bort, den präglar
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barnen, men barn (och vuxna) kan leva med motsägelsefulla föreställningar
om kön (ibid.).

Berge (1996b) gav i projektet med Storsjöskolan barnen chanser att delta
i samtalet om maktrelationer i skolsalen och de fick ge sin syn på vad som
hände. Lärarna i projektet hade olika uppfattning om vad som skulle hända
om dessa frågor diskuterades öppet i klassen. Det fanns farhågor om att en
diskussion om dominansförhållande osv. skulle leda till en starkare polarise-
ring av pojk- och flickgrupperingar.

Vad händer när traditionella mönster utmanas?
Olika reaktioner på all diskussion om jämställdhet i skolan och de många
projekt som drivits har uppmärksammats. Reisby (1998) menar ifrån dansk
kontext att många lärare blivit trötta på diskussioner om att flickor missgyn-
nas i skolan och framställts som offer. Samtidigt rådde en debatt i Danmark
(och även i Sverige) om att skolan, speciellt de lägre stadierna, var ”drenge-
fientlig” på grund av den kvinnliga dominansen av lärare. Många lärare rea-
gerade med att hävda att skolan visst var lämplig för både flickor och pojkar,
och att flickorna inte var sådana underdåniga varelser som de framställts i de-
batten. De här ledde till att pedagogiken blev mer könsneutral än tidigare och
jämställdhetssträvanden dog ut. Eftersom strävanden mot förändringar i
maktbalansen mellan könen upplevs hotande kan normaliserande processer
startas när nya förhållningssätt tar form. Molloys (1992) klassiska experiment
att ställa lika många frågor till flickor som pojkar för att utmana mönstren av
pojkdominans över talutrymmet i skolan är allmänt känt. Resultatet blev att
flickorna bad ”fröken” att sluta därför att pojkarna blev störda och kände sig
förfördelade. Deras irritation gick ut över flickorna.

Arbete för förändring mot könsbalans i maktrelationerna i skolan kan
ibland slå över i sin motsats, nämligen starkare polarisering mellan könen.
Thorne (1993) beskriver hur Jordan i ett försök att mycket aktivt bedriva un-
dervisning, som skulle leda till modigare, aktivare flickor och mindre vålds-
benägna dominanta pojkar, fick ett starkt bakslag från pojkarnas sida. Sank-
tionerna mot våld och dominans från pojkarnas bestod bl.a. av att kalla dem
”naughty” (elaka) när de handlat fel. Jordan menar liksom Berge (1998) att
det är svårt att veta vad som kan öppna upp för jämnare maktrelationer.

I Berge & Ves aktionsforskningsprojekt i Jämtland har som tidigare
nämnts lärare arbetat för jämställdhet i klassrummet. Berge & Ve har sedan
som forskare studerat vad som händer när förändringarna kommer. I sitt pers-
pektiv utifrån Foucault tar de upp hur normaliserande krafter kommer in och
så att säga inifrån slår sönder de framgångar som man ändå når. Ett exempel
är när flickor blir starka och ifrågasättande får de av de lärare som å ena sidan
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säger sig vilja just detta, epitet som ”manipulerande” och andra ganska till-
mälen. De uppfattar t.o.m. flickorna som onormala. Lärarnas egna
förkroppsligade föreställningar som skapats genom många olika diskursiva
praktiker förpassar och fördömer de förändringar som intellektet vill ha. Att
kvinnor är kvinnor och män är män är verkligen med Foucaults ord ristat i
huden på oss (Berge, 1996a). Pojkar verkar ha svårare att intressera sig för
förändringar mot jämställdhet, kanske beroende på att de har mest att förlora
(Berge, 1998).

Lärarutbildning och kön
Tallberg Broman (1997) skriver i en artikel i Locus att kunskapen om pojkars
och flickors olika villkor i skola, barnomsorg och utbildning idag finns. Hon
menar att forskare och praktiker måste gå vidare och intressera sig för att ut-
veckla medvetenheten och kunskap till ”handlingsberedskap och didaktiska
ställningstaganden”. I artikeln beskriver Tallberg Broman (1997) hur tillfällig
och slumpartad undervisningen på lärarutbildningarna kring genusfrågorna
är. Den är helt beroende av om det finns någon i ämnet engagerad lärare eller
ej. Hjälmeskog har studerat lärarutbildningens behandling av jämställdhets-
frågor för Högskoleverkets räkning (1996:1 R) och kommit fram till att ut-
trycket ”vi har börjat prata om det” bäst beskriver läget. Brist på kunskap i
området anges av lärarutbildarna som den viktigaste orsaken till att man inte
undervisar om genusproblematiken. Hjälmeskog anger också, vilket uttrycket
ovan beskriver, att intresset inte heller varit stort hos lärarutbildarna men att
det nu under de allra sista åren börjat vakna.

Föreställningar om kön hos barn
Barn arbetar själva aktivt för att bli den flicka eller pojke de tror sig få mest
utbyte av att vara. De strävar efter att bli ett normalt barn, ett barn som passar
in i de olika sammanhang där det vistas, inte minst i kamratgruppen. Barnens
egna föreställningar om vad en normal flicka eller normal pojke är och kan
vara, blir mycket viktiga för vilka könspositioneringar barnen anser sig ha
möjlighet att inta. Föreställningar kan barn få från olika håll. Inte minst be-
tonas medias roll i hur barn skapar sin gestaltning av sitt kön idag. Bilden av
kvinnan eller mannen i TV-serien, serietidningen eller filmen har stark ge-
nomslagskraft (Walkerdine, 1990)

Davies (1989) studerade hur förskolebarn uppfattade ”feministiska sa-
gor” och hur de försökte förstå dem utifrån vad de uppfattat om kvinnligt och
manligt i sin vardagsverklighet. I feministiska sagor är t.ex. prinsessor hjältar
och räddar prinsen. Davies fann att de flesta barnen inte accepterade berättel-
serna som de var, utan de ansåg att hjältinnorna hade fattat saker och ting fel.



- 37 -

Några barn kunde ändå uppfatta berättelserna som berättelser utan att protes-
tera mot vad de uppfattade som orimligt och fel. De hade då, menar Davies
möjlighet att överskrida de dominerande könsdiskurserna som de andra bar-
nen hade fastnat i. I en uppföljande studie med samma barn 4 år senare tar
Davies (1995) fasta på att många av barnen verkar vara fångade i ett konven-
tionellt sätt att se män och kvinnor, manligt och kvinnligt. Barnens egna före-
ställningar blir till hinder för dem när de i olika sammanhang ska positionera
in sig som pojkar och flickor. Möjligheterna begränsas. Davies (ibid.) uttryc-
ker barnens vilja att själva bli en ”rätt” flicka eller en ”rätt” pojke som att bar-
nen lever i ”story-lines” där deras egen önskan finns invävd.

Efter sin uppföljande studie av arbetet om hur skolbarn uppfattar manligt
och kvinnligt när man läser feministiska sagor för dem kategoriserade Davies
(1989, 1995) barnen efter vad hon uppfattade vara de diskurser, de storylines,
som de kommenterade sagorna efter. Hon fann att de sju barn hon specialstu-
derade redovisade fyra olika varianter. Den första kategorin innefattade barn
som gav uttryck för att där finns en grundläggande oomtvistlig skillnad
mellan könen men de är inte så intresserade av frågan egentligen. Själva posi-
tionerar de sig som typiska flickor eller pojkar och deras aktiviteter och önsk-
ningar (desire) ligger i linje med det. Nästa kategori av barn menar att det
egentligen är svårt att säga om det finns skillnader, men om det gör det är
skillnaderna ytliga. De här barnen har ändå ett visst intresse för frågan. Deras
positioneringar är också tydliga, traditionella, flick- och pojkpositioneringar.
Kategori tre anser att skillnaderna är viktiga. Den flicka som finns i den kate-
gorin vill helst ägna sig åt sådant, som i första hand betraktas som pojkaktivi-
teter. Hon värderar dem högre och ser till att bli duktig på sådana aktiviteter.
Sen finns det en fjärde kategori med två barn, en flicka och en pojke, som
redovisar att deras ställningstagande är att det inte finns, eller borde finnas
några skillnader mellan manligt och kvinnligt. Både manliga och kvinnliga
sidor kan finnas hos en person och den kan ägna sig åt aktiviteter som beteck-
nas som både och. Det är den sociala ordningen det är fel på om man blir be-
traktad som manlig eller omanlig beroende på vad man gör eller vill. De olika
positioneringar som barnen intar är traditionellt kvinnliga och manliga eller
helt gränsöverskridande eller utmanande av traditionella dualistiska posi-
tioner. Alltså kan barnens föreställningar om kön variera och de kan också
tänka på ett sätt som överskrider de vanligaste positioneringarna.

8–10-åriga barn och sjundeklassare har i en studie av Halldén (2001) fått
skriva berättelser och även tecknat på temat ”min framtida familj”. Kön och
generation är huvudbegrepp i studien. Barnens självrepresentationer, hur de
framställer sig själva, har varit huvudfokus. När det gäller pojkarna var
gemenskap och kompetens vanliga teman. Gärna en manlig gemenskap,
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familj och barn används som något att avgränsa sig emot. Vissa berättelser
har ett inslag av att ”ensam är stark”, t.ex. berättelser om jakt (ibid.).

Fagrell (2000) har i Sverige studerat barn 7-8 års föreställningar om man-
ligt och kvinnligt i förhållande till kropp, idrott, familj och arbete. Hon fann
att vissa områden i barns förställningsvärld är vad hon kallar genusifierade,
dvs. starkt präglade av kön. Andra områden visar inte samma starka genusi-
fiering. Barnen i studien får bland annat tala om hur de anser att män och
kvinnor ska vara. När de talar utseendet så beskrivs män med sekundära
könskaraktäristika medan kvinnor knappt alls beskrivs med kroppsliga be-
grepp. Könsorgan nämns inte alls som markörer för kön. För kvinnorna är det
olika attribut som färger, kläder och smink som gör kvinnor till kvinnor.
Björk (1996) gör en poäng av att det inte räcker med att vara biologisk
kvinna, man är inte ändå inte tillräckligt kvinnlig. De här barnen verkar ha
samma uppfattning. När barnen skall beskriva hur en kvinna eller man ska
vara så kommer de in på relationer och på goda relationer. Flickorna vill ha
traditionella och jämställda män, främst ska de dela ansvaret för barnen och
pojkarna vill ha traditionella, ”snälla” partners. Ett annat tema som fram-
trädde i pojkars tankar om manlighet handlar om den flitige, skötsamme man-
nen/arbetaren. Samtidigt kan de också självklart laga mat. Sin manlighet be-
skriver pojkarna för övrigt som väldigt fysisk. ”Snällhet” är ett begrepp som
både pojkar och flickor etiketterar flickor med. Pojkarna betecknas som brå-
kiga men bara av flickorna (Fagrell, 2000). Även i Gordon och Lahelmas
(1998) undersökning visar sig ”snällhet” främst, men inte enbart vara ett
flickord. Både pojkar och flickor kan karaktärisera varandra som ”vän” över
könsgränser.

Sammanfattning: En utgångspunkt i studien är att fånga variationerna i barns
könsgestaltningar. Traditionella gestaltningar har beskrivits i många samman-
hang och ofta har barn beskrivits på ett stereotypt sätt. Flickor har beskrivits
som snälla och flitiga och inte tävlingsinriktade medan pojkar setts som duk-
tiga i skolan, atletiska och tävlingsinriktade (Thorne, 1993; Evaldsson, 2000).
Thorne (1993) pekar på att studiet av barn som är ovanliga i sin könsgestalt-
ning kan ge kunskap, dels om varierade sätt att vara ”pojke” och ”flicka” på
och även om konsekvenserna för barnen att inta ovanliga pojk- och flick-
beteenden.

Borderwork ses som en viktig ingrediens i att skapa motsatthet mellan
barnen, mellan pojkar och flickor. Borderwork kan t.ex. vara lek som förut-
sätter att könen är olika och att det finns en spänning mellan dem som jaga-
och kysslekar. Annat som i en skolkontext kan skapa motsatthet är att dela
upp barnen på könsrelaterade sätt ”pojkar mot flickor” i t.ex. tävlingar och
lekar.
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Under den fria tiden i skolan är det vanligt att barnen får göra fria val av akti-
viteter, ett förhållande som i allmänhet leder till, när det gäller kön, segrege-
rade grupper på skolgården (Thorne, 1993; Guldbrandsen, 1997). Flickorna
och pojkarna anses huvudsakligen ha olika sätt att förhålla sig till varandra.
Barnen vill i allmänhet ha makt och inflytande i kamratgrupperna men pojkar
tävlar öppet om detta medan flickorna lever under dubbla ideal, de kräver av
sig själva att vara snäll och omtänksamma samtidigt som de vill bestämma
och ha inflytande i sin grupp (Grieve,1994; Bjerrum Nielsen & Rudberg,
1991).

Forskning om könsmönster i skolan visar att flickor i sig har bättre skol-
framgång rent betygsmässigt men att flickornas övertag försvinner när ung-
domarna kommer ut i yrkeslivet. I skolan får barnen också andra erfarenheter
än kunskapsinhämtandet. Genom pojkars trakasserier, retsamheter och ”herre
på täppan”-strategier arbetar de för att könen fortsätter att befinna sig i ett
hierarkiskt förhållande (Käller, 1990). Flickor uppmanas att överse med detta
(Guldbrandsen, 1997). Skolan bidrar i högre grad till att pojkar får en starkare
självbild och större självförtroende än flickorna. På vissa områden tar lärare
och pojkar stor del av talutrymmet och flickorna tystnar (Einarsson &
Hultman, 1983; Molloy, 1992). Flickors tystnad och lugn i skolsituationer
kan dels ses som anpassning till vad de tror är framgångsrikt skolbeteende,
dels ses som ett motstånd, ett avståndstagande från vad som händer i klass-
rummet (Stanley, 1983 i Woods & Hammesley, 1993). De ”busiga” pojkarna
betraktas av lärarna som charmiga och duktiga vare sig resultaten visar det
eller ej. Det gör det lättare för dem att ”ta för sig” på olika områden när den
obligatoriska skolgången väl är slut. Flickorna förväntas också delta i ett
hjälpfrökensystem där de på olika sätt i samspel med läraren på olika sätt
”hjälper till” med ordning och reda och att hålla ordning på pojkarna, ett
mönster som grundläggs i förskolan (Walkerdine, 1990)

Förändrade mönster för flickor har kunnat iakttagas på senare tid. Öhrn
(2001) påpekar dock att berättelser om den ”nya flickan” kan bero på att de
kvalitativa metodernas inträde på arenan erbjudit möjligheter att fånga upp
variationer som tidigare förbisetts. Förändringar som observerats är att vissa
flickor intar starkare positioner i klassrummet och även att flickor har en star-
kare inriktning än pojkar mot att delta i samtal om demokrati, hur man ska
vara mot varandra osv. Där är det flickorna som kan ”ta för sig”. De kan ock-
så visa en känsla av moraliskt mod och stå upp för kamrater och protestera
mot förhållanden i skolan de inte tycker är riktiga (Öhrn, 2000, 2001).

Jämställdhetsmålen har funnits med i skolan under lång tid nu och olika
idéer och förhållningssätt har prövats. Gordon & Lahelma (1998) pekar på
värdet av att studera hur olika arbetssätt, rutiner och förhållningssätt påverkar
situationen för de olika könen. Om det är integration eller segregation mellan
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könen som kan leda till förändrad maktbalans är en fråga som har diskuterats
mycket. Försök har gjorts med segregerade grupper i olika sammanhang
(Berge, 1998). I de grupperna kan barnen få träna sådant de inte är så bra på,
få större möjligheter att ta för sig av samtalsutrymmet och även större möjlig-
heter att påverka samtalsämnena. Idag är det vanligt att dela upp barnen efter
kön i vissa ämnesområden, som sex och samlevnad, i svensk skola. I dansk
skola har försök gjorts i större skala (Kruse, 1998). Undersökningar visar att
det kan bli olika resultat av uppdelning i pojk- och flickgrupper. Det kan ha
betydelse för maktrelationerna mellan könen när de möts igen men inte nöd-
vändigtvis (Berge, 1998)

Tidigare under 1800-talet och även långt in på 1900-talet rådde ett sär-
artsinriktat arbetssätt i skolan. Flickorna fostrades för hemmet och pojkarna
för arbetslivet, vilket på den tiden var en självklarhet. Senare infördes i sam-
band med grundskolans införande ett könsneutralt arbetssätt vilket innebar att
barnen erbjöds lika möjligheter. Reisby (1998) påpekar att det inte räcker
med att erbjuda barnen lika möjligheter i skolan dvs. ett könsneutralt förhåll-
ningssätt för att få en förändring mot jämställdhet. För en förändring krävs ett
aktivt, könssensitivt arbetssätt där man problematiserat barns olika förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig de erbjudanden skolan ger. Begreppen särartsin-
riktad, könsneutral och könssensitiv undervisning har jag funnit användbara
för analys av arbetssättet i skolan när det gäller kön och tar därför med de
begreppen in i min analys.

Reisby (1998) påpekar att forskning om könsmönster i skolan ofta gjorts
i helklassituationer vilket jag menar innebär ett behov av att andra situationer
också studeras. Grieve (1994) anser att det också är viktigt att fånga situa-
tioner där maktbalansen mellan barnen är jämn och beskriva dem, vilket
Berge (2000) gjort. Öhrn (1997) visar att flickor i olika sammanhang kan inta
olika positioner. De här ställningstagandena passar väl ihop med mitt intresse
att studera variation när det gäller barnens könsgestaltningar och processer
som arbetar för gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskri-
dande när det gäller kön. De motiverar mig att studera barn i, i olika avseen-
den, varierade situationer i en skolkontext. Ett ställningstagande från min
sida är också att utgå från, vilket Grieve (1994) påpekar, att villkoren för flic-
kor och pojkar är olika i skolan och att maktbalansen många gånger vänds
till pojkarnas fördel. För att öppna upp för möjligheter till vidare könsgestalt-
ningar för alla barn, både pojkar och flickor (se vidare kap 3) krävs som sagt
ett könssensitivt förhållningssätt i skolan. Likaså för att bidraga till en gräns-
uppluckring och chanser till gränsöverskridanden när det gäller kön.
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3. Utgångspunkter och begrepp

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom och motivera val av teoretiska
utgångspunkter och begrepp. Först vill jag diskutera mitt val av begreppet
”kön” som grundbegrepp i avhandlingen. Därefter presenteras de feminis-
tiska teorier som innehåller de utgångspunkter jag vill stå på. Olika synsätt på
hur det går till när flickor blir ”flickor” och pojkar blir ”pojkar” beskrivs i
senare delen av kapitlet.

”Kön” eller ”genus”?
För att i forskning kunna fokusera på den delen av kön som anses vara socialt
konstruerat har begreppet ”genus” använts inom feministisk forskning sedan
1975. Idag är begreppet väletablerat, Tema Genus har instiftats i Linköping
och ett nationellt sekretariat för genusforskning finns sedan ett par år i Göte-
borg. Sekretariatet har gett ut en skrift ”Kön eller genus” där begreppen dis-
kuteras. Begreppet genus kommer från engelskans ”gender” som beskriver
det socialt konstruerade könet vilket förhåller sig till ”sex” som då är det bio-
logiska. Det nordiska begreppet ”kön” har dock en vidare innebörd än engels-
kans ”sex”. I Norge används ”genus” sparsamt (Nationella sekretariatet för
genusforskning, 1999).

Davies (1993) beskriver dock liksom Grieve (1994) hur även de biolo-
giska skillnaderna ges olika innebörd utifrån sociala och kulturella ”ord-
ningar” varför de kan diskuteras om ”kön” ändå inte går lika bra att använda
som ”genus”. Davies (1993) anser t.o.m. att orden idag är så ”blurred”, så ut-
slätade/hopblandade att de blir meningslösa.

I Sverige använder t.ex. Lind (1997) och Magnusson (1998) ”kön”. Lind
har myntat begreppet könskodad som ett relevant begrepp när man ska
beskriva sådant som är relaterat både till vad som traditionellt hänförts till
biologiskt kön och ”genus” (Lind, 1997). Könsperspektiv är också ett be-
grepp som blivit allt vanligare att man använder sig av i en betydelse av att
det hänför sig både till biologiskt och socialt kön (Nationella sekretariatet för
genusforskning, 1999). Det är inte oproblematiskt att välja begrepp. Jag väl-
jer att använda ”kön” men jag är väl medveten om den betydelse begreppet
”genus” haft för förståelsen av hur vårt ”kön” skapas. En risk med att an-
vända kön som Hirdman (2001) pekar på, är att man kan bli missförstådd på
så sätt, att andra upplever att man inte problematiserar ”kön”, utan tar det för
givet. Att ”kön” förstås essentialistiskt är också en risk. De nordiska forskare
som använder ”kön”, ser kön som socialt förmedlat och historiskt föränder-
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ligt, inte som att det har en fastlåst betydelse (Nationella sekretariatet för
genusforskning, 1999). Jag kommer att använda ”kön” i denna betydelse

Feministiska synsätt
Enligt Alanen (1992) väljer feministiskt inriktade forskare allmänt teori och
metod för att de verkligen ska tillvarata kvinnors intressen och inte enbart
studera kvinnors liv och möjligheter utifrån ett manligt perspektiv och en
manligt skapad forskningstradition. Risken om man väljer traditionella meto-
der och perspektiv är att mannen och ”manligt beteende” och för mannen in-
tressanta ämnesval sätts som norm. Ett paradexempel om än gammalt som
hon anger är hur Durkheim i sin studie av självmord utesluter kvinnor med
motiveringen att den kvinnliga naturen är så ”peculiar” så de inte passar in i
studien, hellre än att ange att hans teori inte skulle kunna gälla alla. Alanen
(1992) diskuterar också, vilket är intressant för denna studie, att även barns
intressen bör kunna studeras och tillvaratas på samma sätt och med liknande
metoder då barn ofta marginaliserats och betraktats som bihang till kvinnor-
na. Då en utgångspunkt i denna studie är att det är till nytta för alla barn att få
ett vidare spektrum av möjliga ”sätt att vara” så måste både pojkars och flic-
kors intressen tas till vara.

Teoretiskt vill jag använda mig av feministisk teoribildning. Feministiska
teorier finns det många av som t.ex. ”standpoint theory”, ”särartsteorier ” och
”black feminism” (Weiner, 1997). Främst två teoribildningar har givit mig
redskap lämpliga att använda för analys och tolkning av mitt insamlade mate-
rial. Det är dels poststrukturellt feministisk synsätt, dels är det standpoint
theory.

Två huvudstråk återfinns inom det poststrukturella synsättet. Det ena är
poststrukturalism i enlighet med Focault som handlar om maktaspekter med
begrepp som diskurs, normalisering och makt sedd som en relation mellan
människor, som centrala begrepp. Det andra är poststrukturalism enligt
Derrida som handlar om språket, mening, betydelser och hur de sprids och
skingras (Rhedding-Jones, 1995). Det är den foucaultinspirerade vägen som
intresserar mig och i första hand de uttolkningar och användningsområden
som poststrukturella feministiska utbildningsforskare använt sig av som
Walkerdine (1990); Rhedding-Jones (1995); Weiner (1997); Jones (1994)
och Davies (1993).

Inom standpoint theory återfinns exempelvis Thorne och Harding. Åt-
skillnaden mellan skolorna är inte knivskarp. Rose, standpointteoretiker
(1994) menar att många standpointsorienterade feministiska forskare med
tiden börjat intressera sig för ett poststrukturellt synsätt.
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De forskare jag huvudsakligen hänvisar till, använder sig av olika förbehåll
mot delar av poststrukturellt tänkande. Det är vanligt att poststrukturellt tän-
kande blandas med andra former av feminism som t.ex. standpoint theory
(Alveson & Sköldberg, 1994). Kritik har riktats mot dessa forskare för att de
inte använder sig av en ”ren” poststrukturalism. Francis (1999) menar att det
inte går att använda poststrukturalistiskt tänkande för emancipatoriska syften,
däremot för beskrivande forskning, och kanske är det förklaringen till att de
feministiska poststrukturellt inriktade forskarna blandar teoretiska utgångs-
punkter. Thorne (1993) är ett exempel på att även standpointfeminister frek-
vent kan utnyttja poststrukturella verktyg som dekonstruktion och poststruk-
turella begrepp.

Ett alternativt sätt att betrakta en blandning av teoretiska utgångspunkter,
som traditionellt sett inte är kompatibla, är att helt enkelt använda de olika
teorierna och inte värdera dem på ett hierarkiskt sätt. Varje metod har dock
sitt område och sin begränsning:

Today many theoretical combinations of structuralism and post struc-
turalism can exist as a continuum, as a dialogue and as both … (Rhedding-
Jones, 1995, sid 2)

Rhedding-Jones (1995) ser det som en del av ett poststrukturellt tänkande, att
man kan blanda och kombinera teorier. Ett exempel utgörs av Berge (1996a),
som beskriver hur hon och Ve i ett aktionsforskningsprojekt i skolan inriktat
på att skapa jämställdhet mellan könen, försökte använda både ett relativt
sanningsbegrepp och samtidigt hålla kvar ”sanning” som empiriskt skönjbar:

The rejection within feminism of the universal subject and the use of
concepts borrowed from Foucault is based on epistemological relativism.
When researchers and teachers define and describe reality they always
participate in creating reality (Luke & Gore, eds., 1992) At the same time
as claiming that knowledge is a construction, the claims of emancipation
presuppose that inequalities and injustice exist in reality independent of
our descriptions (Baskhar, 1986) In this realist theory of science, com-
bining ontological realism with epistemological relativism truth can never
finally be determinded, but still remains in terms like plausibility,
creditability, etc. Equity is plausible. (Berge, 1996a, sid 2)

Ambivalensen som de feministerna som ovan nämnts, visar för sin teoretiska
grund, kan alltså ses som ett sätt att vara just poststrukturell feminist, eller att
man strategiskt använder det som man anser sig ha nytta av inom teorierna.
För mig handlar valet om i vilken mån teori och begrepp är till gagn för min
undersökning, alltså ett strategiskt val. Thorne (1993) menar att det är viktigt
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att ta de begrepp och verktyg som man kan ha nytta av i en undersökning. Jag
har intresserat mig för att försöka förstå den komplexa miljö som skolan är
när det gäller barnens möjligheter att skapa sitt kön. Både poststrukturellt an-
greppssätt och standpointsinspirerat angreppssätt förefaller lämpligt för att få
kunskap om variationer i barns könsgestaltningar och det mångskiftande och
det motsägelsefulla i de budskap och signaler barnen får när det gäller kön.
De är också lämpliga att använda för att få ett könsrelaterat maktperspektiv i
studien.

Även jag försöker att kombinera poststrukturell teori som uppmärksam-
mar maktaspekter med mer strukturella, realistiska feministiska begrepp. De
begrepp jag har i åtanke är ”hierarki” och ”åtskillnad” till viss del i den bety-
delse Harding (1986) ger dem.

Poststrukturell feministisk teori
Bronwyn Davies får visa vägen in i ett feministiskt poststrukturellt tänkande:

While we realize that there must always be a social order of some kind, we
adopt a feminist poststructuralist position in relation to the current gender
order, that is, we see the current gender order as problematic and locate the
problem in its dualistic and hierarchical nature. Until such time as the
current order has broken down, children (and adults) need to understand
precisely how the current order is held in place and how their identity is
organized in terms of it, if they are to resist. (Davies & Banks, 1995,
sid 46–47)

Inom poststrukturalismen tar man avstånd från ”grand narratives” dvs. stora
övergripande teorier som säger sig förklara företeelser på ett universellt sätt.
Dualistisk tänkande, dvs. att tänka i motsatspar som till exempel glad –
ledsen, stark – svag är typiskt för modernt tänkande och fäster uppmärksam-
heten på skillnaderna och ytterligheterna i vad som även kan ses som ett kon-
tinuum. Vad som finns mellan glad och ledsen försvinner. Ofta är motsatspa-
ren också olika värderade som stark – svag. I dualismen man – kvinna häftar
gärna de mer värderade begreppen vid ”man” och de andra vid ”kvinna”.
Poststrukturella forskare försöker rikta blicken mot vad som finns i mellan-
rummen och på kontinuumet mellan de motsatta begreppen. Denna kritik mot
ett dualistiskt tänkesätt för med sig att kategorisering eller i varje fall enhetlig
generaliserande kategorisering ses med misstänksamma ögon (Davies &
Banks, 1995).

Ett för min studie viktigt exempel på detta, är kritiken mot att begreppen
”kvinnor” och även ”män” betraktas som universella, enhetliga kategorier.
Ursprunget till att dessa två kategorier kritiserades var att många kvinnor
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t.ex. svarta kvinnor i Amerika, inte kunna känna igen sig i de akademiska,
feministiska forskarnas beskrivningar av ”kvinnors liv”. Den postmoderna
feministiska kritiken tog sin utgångspunkt i deras berättelser. Att kvinnor var
en i alla lägen underordnad kategori stämde inte. Det fanns många sätt att
vara kvinna och för att förstå variationen måste varje kvinna ses i sitt sam-
manhang (Ljung, 1998). Harding (1986) påpekade också att alla män inte
självklart kunde betraktas som ”överordnade” utan det var främst de vita,
heterosexuella, medelålders medelklassmännen som i någon egentlig mening
kunde sägas vara det. Johansson (2000) nyanserade även detta. Vissa av me-
delklassmännen finns nära maktcentra, andra gör det inte, och i och med det,
kan upplevelsen av vilka påverkansmöjligheter man har, se väldigt olika ut.

Att använda begreppen ”flicka” och ”pojke” på ett enhetligt vis är alltså
inte oproblematiskt. Innebörden av att vara/bli flicka, kan te sig väldigt olika
för t.ex. en svensk medelklassflicka som bott hela sitt liv på orten och en su-
dansk flyktingflicka som flyttat runt världen. ”Flickor” kan istället ses som en
mångfacetterad (multiply) kategori (Yates, 1995; Martino, 1995). Inte går det
att enbart se ”flickor” som missgynnade i en skolkontext. Resultatmässigt har
medelklassflickor ofta större framgångar än pojkar (Yates, 1995; Weiner,
1997). Ett sätt är att få en mer nyanserad bild av olika aktuella könsmönster
är att istället dela upp barnen utifrån klasstillhörighet och etnisk tillhörighet
då variationer går att finna utifrån dessa grupperingar. Lenz Taguchi (2001)
menar att även den uppdelningen är otillräcklig; många andra kulturella fak-
torer påverkar också. Begreppet ”flickor” har under senare tid analyserats och
nyanserats i feministisk teori (Yates, 1995). Martino (1995) pekar på att sam-
tidigt har ”pojkar” och maskulinitet fortsatt att betraktas på ett enhetligt och
ensidigt sätt, som förtryckande och hindrande för kvinnor just från feminis-
tiskt håll, och han efterlyser att den bilden nyanseras och vidgas.

Standpoint Theory
Citatet från Davies ovan, som jag menar introducerar poststrukturellt feminis-
tiskt synsätt skulle faktiskt kunna gälla även ”standpoint theory”. Denna teori
har ursprungligen sin grund i marxistisk teori och ett herre–slav resonemang.
Kopplingen till marxistisk teori har dock minskat med tiden (Rose, 1994).
Harding (1986) anger hur teorier om hur maktförhållanden mellan män och
kvinnor är strukturerade, konstruerade och hur de rekonstrueras. Enligt henne
lever män och kvinnor i komplicerade relationer innefattande klass, ras,
kultur och kön. Kön är den äldsta, mest universella och starkaste av dessa.
Harding (ibid.) anger två grundläggande principer för makt kopplad till kön,
den första är dikotomi eller segregation dvs. åtskillnad mellan kvinnor och
män, den andra är hierarki dvs. mannen konstituerar normen för det normala.
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Tre nivåer beskrivs som interrelaterade när det gäller kön, och hon kallar
dessa för ”gender structure” som beskriver uppdelningen av arbetsuppgifter i
samhället, ”gender symbolism” som hänför sig till ”föreställningar”, t.ex.
dikotomierna ” weak/ strong, passive/active, soft/hard, emotional/logic kopp-
lat till kön och ”individual gender” som är den enskilda socialisationen
(Harding, 1986).

Makt som diskurs, som relation och som
normalisering
Viktiga frågor i allt vetenskapligt arbete är hur man ser på vad sanning ”är”
och kunskap ”är”. Mina utgångspunkter när det gäller kunskaps- och san-
ningsbegreppen är att ”sanning” och ”kunskap” är nära relaterat till makt.
Både sanning och kunskap kan konstrueras utifrån olika syften. Jag ser det
utifrån Foucault som att sanning ofta konstrueras genom en allians av makt
och kunskap. Vetenskapen lierar sig med olika maktcentra för att skapa upp-
fattningar, föreställningar osv.

Genom diskursen, dvs. ett samtal som endast är möjligt i en viss tid i en
viss kontext i ett visst sociohistoriskt sammanhang, förs visst fram som
sanning och annat exkluderas, kan inte talas om, det försvinner in i tystnaden
(Foucault, 1993). ”Diskurs”, åtminstone den foucaultinspirerade varianten av
begreppet, betecknar historiskt producerade ramar som avgränsar vad som
kan ”sägas/visas/tänkas/göras/” (Lind, 1997). Olika diskurser tävlar om att ge
människor, subjekt, ett sätt att se världen. Att en utsaga eller ett antagande
hamnar i förgrunden och ett annat försvinner är en funktion av diskursen.
Identiteter eller snarare subjektiviteter skapas, produceras av att en människa
har tillträde till vissa diskurser (Rhedding-Jones, 1995). Ett bra exempel på
en diskurs som regerar inom en för oss välkänd pedagogisk praktik, försko-
lan, är det psykologiska perspektivets dominans som ger den syn på barn, vad
ett ”normalt” barn, vad en normal flicka och en normal pojke är som omfattas
av personalen. Att visst uppfattas som sanning, självklart och naturgivet, nor-
malt, ger också en patologi dvs. det/den som inte håller sig inom ”det sanna”
marginaliseras ut, ”blir” vansinnig, utvecklingsstörd, gammalmodig eller nå-
got annat ”onormalt” (Foucault, 1993; Walkerdine, 1990). Denna kunskap in-
förlivas av personalen och den sätter sig i kroppen (Foucault, 1987). Pedago-
giska forskare kan genom dekonstruktiva strategier undersöka och frilägga
olika diskursiva fält. Dekonstruktion handlar om att intressera sig för och
plocka isär sådant som framstår som naturgivet och självklart, kanske nor-
malt (Rhedding-Jones, 1995).
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Makt som relation
Till detta vill jag koppla Foucaults tankar om makt som inte enbart hierarkisk
utan också som flytande mellan människor, som en relation. Det innebär att
makten varierar i olika situationer och relationer, vilket gör att en person kan
ha makt i ena stunden för att i nästa stund hamna i underläge (Walkerdine,
1990; Berge, 1996a). Walkerdine skriver om förhållandet mellan flickor och
pojkar, och för den delen vuxna, som en pågående kamp, för att få aktiviteter
och lekar som ger dem själva övertaget eller en möjlighet att uppfatta sig
själv som ”mäktiga” personer. Människor läser varandra utifrån olika diskur-
ser och dessutom olika diskurser samtidigt. Det gör att makt kan ses som en
ständigt skiftande relation (Walkerdine, 1990).

Skolan är en diskursiv praktik i sig själv som reproducerande institution
gällande t.ex. klass och kön, liksom förmedlare av kunskap. Det gör att även
en konkret studie av skolan och dess arbetssätt ger information och kunskap
om olika diskurser. Inom skolan finns ett antal diskurser i rörelse när det gäl-
ler att ge barnet möjliga positioner. Att frilägga dem är att också finna spric-
kor där nya annorlunda diskurser kan uppstå och skapas (Jones, 1994).

Att bli pojke och att bli flicka – olika teorier
 I denna studie betraktas kön inte som en fast egenskap hos människan utan
utifrån poststrukturella influenser som en relation. Flickor och pojkar kan inte
förstås annat än i relation till varandra och därför ligger fokus på både och, i
denna studie, till skillnad från många tidigare studier där flickor eller flickors
villkor ensidigt studerats (Davies, 1993). Kön skapas kontinuerligt i samspel
med andra människor.

Många olika vetenskapliga inriktningar har teorier kring kön, hur man
blir flicka och pojke och hur könsmönster kan se ut osv. Här kommer några
av teorierna att kort beröras. ”Utveckling”, ”socialisation”, ”konstruktion”,
”att göra kön” och ”positionering” är alla olika begrepp som uttrycker hur
man inom skilda teorier ser på hur det går till att bli/göra sig till flicka och
pojke, man och kvinna. Begreppen innefattar olika grad av egen aktivitet och
medvetenhet om vad som händer. De uttrycker också åtskilda synsätt på hur
interaktionen med andra människor och samhället utövar inflytande på pro-
cessen.

Utveckling
Kön var länge en frånvarande aspekt i traditionell utvecklingspsykologi,
barnen sågs som neutrum och utvecklingen beskrivs som likartad för flickor
och pojkar. I tidig psykologi studerades barn ofta enskilt vilket kan vara en
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orsak till att skillnaderna inte uppmärksammades. Det är i sociala samman-
hang som skillnader och maktaspekter blir synliga.

Begreppet utveckling anger också att inre krafter, kanske biologiskt grun-
dade, gör att barnet ganska automatiskt förvandlas till vuxen, till man eller
kvinna. Olika stadieteorier beskriver det normala förloppet t.ex. Piagets och
Eriksons teorier. Dessa teorier anses starkt ha påverkat svensk förskola både
på en styrdokumentnivå och på det lokala planet i verksamheten (Dahlberg &
Lenz Taguchi, 1994).

Att flickors och pojkar liv kan te sig ganska olika har först så småningom
fått uppmärksamhet inom psykologin i Norden av Bjerrum Nielsen &
Rudberg (1991) och i Amerika, Maccoby & Jacklin (1978). Numera finns
dock en rik flora av psykologisk litteratur kring könsskillnader, ”difference”.
Andra människors och samhällets roll har också uppmärksammats. Bjerrum
Nielsen & Rudberg (ibid.) ser det som att barnet i tvåårsåldern försöker göra
världen begriplig för sig på olika sätt. För att finna en mening i att det finns
olika kön försöker flickor och pojkar stärka sin identitet genom att ta efter
sådant som det ser andra av samma kön göra och tycka. Det blir viktigt för
barnet att bli en ”riktig” pojke eller flicka. De båda forskarna pekar också på
att det i ett förändringsperspektiv inte är oproblematiskt med denna vilja hos
barnet att så envist kämpa för att bli en traditionell flicka eller pojke.

Socialisation
Från sociologiskt håll betonas andra människors och samhällets inflytande på
barnen. De socialiseras in i hur de ska vara som flickor och pojkar, kvinnor
och män. Ett brott i synsättet på en passiv insocialisering i olika sammanhang
som t.ex. genom institutioner stod James & Prout (1990) för då de började se
barnen som aktiva i sin egen socialisation. De pekade på att man från veten-
skapligt håll tenderade att se barnen som not-yets dvs. personer som ännu
inte är vuxna och det var i förhållande till detta vuxenblivande som forskning
koncentrerat sig. Barnens liv här och nu tillmättes inget eget värde.

Kön som social konstruktion
Inom feministisk och annan forskning finns många olika skolor kring hur
man ”blir” kvinna och man. På senare tid har återigen biologiska aspekter
först fram och det hävdas att skillnaderna i beteende nog ändå beror på med-
födda biologiska anlag. Essentiallismen, en annan ståndpunkt som kan sam-
verka med ovanstående, innebär att man anser att det finns något äkta kvinn-
ligt/manligt och att man som kvinna eller man hävdar att man har rätt att vara
just så. Kvinnlighet och manlighet kan även ses som socialt och kulturellt
definierade konstruktioner. I en antologi med Kulick (1987) som redaktör
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visar författarna verkligen på hur manlighet och kvinnlighet ges varierande
innebörder i olika kulturella kontexter.

Många, kanske de flesta, skillnader kan betraktas som sociala och kultu-
rella konstruktioner som är föränderliga i tid och rum. Därmed inte sagt att
inga biologiska skillnader skulle kunna vara möjliga. Grieve (1994) anser att
biologiska skillnaderna inte på något sätt förklarar, har något samband med
eller försvarar den över/underordning som finns mellan könen, vilket innebär
att betydelsen av eventuella biologiska skillnader är socialt framförhandlade.

”Kön som social konstruktion” är idag ett mycket använt begrepp inom
olika inriktningar inom feministisk forskning. Olika kön ses inte som några
fasta av naturen givna kategorier utan de anses vara socialt skapade. Ur-
sprunget till det här synsättet kommer från Berger & Luckman (1968) som
bröt med den traditionella fenomenologin i och med att de gav ut ”The Social
Construction of Reality”. West & Zimmerman (1991) talar om att vi ”gör
kön” (do gender) i vår vardag. De betonar också att även om det är individer
som utvecklar könstypiska beteenden så formas förutsättningarna till det i
samspelet med andra människor och även med samhällets institutioner.
Thorne (1993) menar att social kontext, kollektiv dynamik och gemensamma
praktiker har ett mycket högre förklaringsvärde till varför vi lever våra kön
som vi gör, än de individinriktade psykologiska förklaringarna. Med ”doing
gender” menas att ”vi” själva skapar skillnader mellan män och kvinnor som
sedan används som tillskrivna essentiella drag. Hur vår kompetens som sam-
hälleliga medborgare bedöms beror mycket på hur vi klarar av att ”vara” män
och kvinnor och också använda oss av olika tillskrivna egenskaper och attri-
but. Ett exempel på hur vi ”gör” skapar, konstruerar skillnader mellan könen
är, att när ett heterosexuellt par tillsammans ska utför något som kräver styr-
ka, är det vanligt att männen tar på sig den uppgiften. Uppgiften kanske inte
kräver mer styrka än att bägge egentligen klarar den var för sig (ibid.) men
ändå så är det mannen, ”den starkare”, som lyfter. Varje gång vi upprepar en
sådan fördelning av arbetsuppgifter, återskapas en föreställning om mannen
som stark och kvinnan som svag, vi gör kön.

Positionering
Enligt utvecklingspsykologisk teori och även i socialisationsteori anses en
människa ha en fast psykisk struktur. I poststrukturell forskning ser man det
som att olika möjliga subjektspositioner finns tillgängliga för oss människor.
Man bör se subjektet som en rad skiftande positioner i förhållande till domi-
nerande kulturella diskurser. ”Vem man är, är alltid en öppen fråga med skif-
tande svar, beroende på vilka positioner som aktualiseras” (Bjerrum Nielsen,
2000). Identiteten ses inte som fast utan kan variera (Jones 1994). Positione-
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ring är ett begrepp som beskriver hur flickor och pojkar (in) tar sina köns-
positioner i ett socialt sammanhang. I en social kontext finns många olika
föreställningar, samtal och sätt att vara. Barn väver av olika fragment därifrån
aktivt samman en väv som blir till könsgestaltningar, könspositioneringar.
Alla positioner är inte tillgängliga för varje barn utan olika diskurser ger barn
varierade möjligheter att gestalta sig som flickor och pojkar (Jones 1994).

Positionering är ett aktivt och dynamiskt begrepp som Odelfors (2000)
tolkar som ett av individen valt ”sätt att vara” i ett givet sammanhang. Be-
greppet säger också något om detta sammanhang. Individen väljer positioner
utifrån vilka som är tillgängliga i sammanhanget, de som sammanhanget er-
bjuder. Barnens möjligheter att inta olika positioner begränsas t.ex. av klass,
kön och kulturell tillhörighet (Walkerdine, 1990). Självbilder formas som är
kopplade till positionerna. Walkerdine (1990) anser att människor läser var-
andra från olika diskurser, olika sätt att se världen, exempelvis kan små poj-
kar samtidigt ”läsa” sin kvinnliga lärare som en överordnad vuxen och utifrån
en sexistisk diskurs som underordnad kvinna. Hon ser det också som att vä-
gen till förändring går genom att man kan vidga människors sätt att se på var-
andra, att göra det möjligt att läsa människor, kvinnor och män från fler dis-
kurser än de nuvarande. Det skulle ge barn (och vuxna) utrymme och möjlig-
heter att pröva andra handlingar och sätt att vara.

Davies (1997) betonar språkets roll när barn lär sig hur de ska vara som
socialt acceptabla individer. Språket och språkets former innehåller den refe-
rensram som barnen har att förhålla sig till. Manligt och kvinnligt ingår där
som en självklar motsats och barnet förstår snart att det måste kunna identi-
fieras som det ena eller andra. Det problematiska för barnet är att sätten att
vara man och kvinna på visar sig vara oenhetliga, föränderliga och situations-
bundna:

Snarare förhåller det sig så att barn lär sig att varsebli och förstå en
begreppsvärld där en mängd olika positioner och diskurser finns till-
gängliga. Dessutom lär sig barnen sig de olika formerna för begär, makt
och maktlöshet som är inbyggda i – och ett uttryck för – de olika hand-
lingsmönstren och positionsmöjligheterna inom diskursen. (Davies, 1997,
sid 20)

Olika diskurser kräver och ger möjligheter till olika sätt att vara på. En pojke
eller flicka är t.ex. inte samma barn hemma i familjen, i kamratkretsen eller i
skolan. Barnet lever sitt kön och positionerar sig som kön alltefter vilken
eller vilka diskurser situationen är inbäddad i. Att bli ”flicka” eller ”pojke” är
också en fysisk process där kroppshållning, rörelsemönster, sätt att klä sig är
ett sätt att markera vilket kön man tillhör (ibid.).
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Utifrån en poststrukturell position förstås begreppet ”kön” som en illusion
men en ”verksam illusion” som Bjerrum Nielsen (2000) uttrycker det, ”så
tillvida att den samhälleligt reproducerar maktstrukturer och individuellt fun-
gerar som en tvångströja, eftersom den begränsar det sätt varpå det är möjligt
att gestalta sig begriplig som man eller kvinna”.

Ett exempel på diskurs som starkt lever i barnens föreställningsvärld är
den om att bilda par, att ingå i en heterosexuell relation. Deras liv inriktas
aktivt mot detta. Den här föreställningen verkar ha mycket stor makt över
många barn. Speciellt flickor verkar drömma om ”prinsen” och försöker bete
sig så att de ska bli attraktiva på en heterosexuell marknad. Attraktiva på en
heterosexuell marknad vill dock även pojkarna bli (Thorne, 1993). Det här
temat har en benägenhet att ta över andra teman och föreställningar i barnens
liv. Pojkar blir för många flickor viktigare än skolan, än fritidsintressen osv.
Johnson (1993) beskriver unga flickors liv på 50-talet i Australien som en
berättelse, en roman med ett bestämt, rätt, lyckligt slut nämligen giftermål.
Fullt så enkel är inte verkligheten idag i Sverige, men nog ser berättelsen ofta
ut så, att parbildningar är ett viktigt mål för ungdomarnas drömmar.

Sammanfattning: Synen på hur det går till när flickor och pojkar utvecklar
sina könstypiska drag har alltså förändrats från psykologiskt inriktad passiv
utveckling, till att barnen aktivt själva kämpar för att bli ”riktiga” flickor res-
pektive pojkar. Barnen deltar enligt dessa synsätt mer aktivt själva än vad
som gjorts gällande i t.ex. utvecklingspsykologisk tradition. När det gäller sy-
nen i forskning om könets betydelse kan ett förändrat synsätt också beskrivas
som en svängning från forskning om könsroller till forskning om sex/gender
identities och även till poststrukturell forskning om könspositionering (Mac
an Ghaill, 1994; Davies, 1997).

Av de olika teoretiska begrepp som nämnts i teoriavsnittet använder jag i
första hand ”positionering” och att ”göra kön”. Båda begreppen behövs för
att redovisa mitt resultat på ett teoretiskt rimligt sätt. ”Positionering” används
när det rör sig om förhållande till normer, förhållande till diskursen, föreställ-
ningar och ”göra kön” begagnas när det förefaller relevant. Bjerrum Nielsen
(2000) menar att det finns en risk att de vardagliga ”livspraktiska” konsek-
venserna av att tillhöra ett kön inte belyses när man använder sig av post-
strukturell teori där språket är centralt. Hon använder ibland begreppet köns-
gestaltning i syftet att belysa konsekvenserna av att vara ”flicka” och ”pojke”
i vardagslivet. I samma syfte använder jag mig av det begreppet som ett
huvudbegrepp för hur barnen aktivt skapar sina kön i samspel med andra i sin
skolvardag. Jag väljer att använda mig av alla de ovanstående olikartade
begreppen i de sammanhang de förefaller vara relevanta.
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Normalisering
Ett annat begrepp som också kan appliceras på könskapande är ”normalise-
ring” och det kan sammankopplas med ”positionering”. Normaliserande kraf-
ter bidrar till att t.ex. en människas könspositionering tar en viss riktning.

Normalisering handlar om att vi i allmänhet gärna vill hålla oss inom de
gränser i olika avseenden som markerar det ”normala”. Gör vi inte det ham-
nar vi utanför och risken finns att vi betraktas som konstiga eller rent av gal-
na, att vi inte räknas med. En del av denna aktiva strävan att bli ’riktiga’
pojkar och flickor kan förmodligen förklaras med hjälp av Foucaults begrepp
”normalisering”. I ”Övervakning och straff” (1987) diskuteras hur den nya
tidens styrsätt fr.o.m. 1600-talet och industrialismens framväxt är mera in-
direkt och att människor formas att själva ”vilja” det som de styrande vill.
Aasen (1992) beskriver hur de olika vetenskaperna växt fram och använts för
att möjliggöra att kunskapen om människan kunnat användas i ett osynligt
maktutövande för att legitimera och ange gränserna för människans upp-
förande, tänkande, rörelser kort sagt allt.

Ett exempel är utvecklingspsykologin som med sina stadieteorier angett
vad som är ett rätt sätt för ett barn att vara på. Idag ser vi att män och kvinnor
som går över gränser ofta ifrågasätts; som exempel kan nämnas att homo-
sexuella förföljs av vissa grupper. Olika grad av överskridande kan ge olika
resultat. En liten pojke som vill vara flicka är något som kan betraktas med
speciellt oblida ögon (Thorne, 1993). Olika möjliga sätt att vara på, finns
inom olika diskurser och barnens föreställningar styrs av vad som inom de
olika diskurserna anges som rätt eller orätt uppförande. Gordon & Lahelma
(1998) skriver att i skolan, i läroplaner finns en tendens till normaliserings-
process som utgår från, ”ett riktigt vuxenskap” och ”en medborgares rättighe-
ter och skyldigheter”, och där alla barn och ungdomar förutsätts ha lika förut-
sättningar för att klara detta.

Pojkar och flickor förstås bäst i relation till
varandra
Feministisk forskning står traditionellt på flickornas och kvinnornas sida och
det är dem och deras värld man studerat. Att bara studera flickor känns främ-
mande för mig, speciellt när det gäller skolan. Flickor och pojkar, deras olik-
heter och likheter och vad de innebär förstås där bäst i relation till varandra.
Intresset för enbart flickor, menar Davies (1993), är kvarlevor från både en
liberalfeministisk era, där kvinnor skulle tillförsäkras tillgång till samma pri-
vilegier som män och en radikalfeministisk era, där ”det feminina” uppgra-
derades och ”det maskulina” ifrågasattes. Utifrån sin feministiskt poststruk-
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turella position erkänner hon dessa krav som valida och nödvändiga men till-
lägger att det går inte att förstå kvinnor och män fristående eftersom de kon-
stitueras i relation till varandra.

They cannot be understood independently of each other, nor does it make
sense to make the possibility of change available to girls if it is not also
being made available to boys. The burden of change cannot and should not
lie entirely with girls. (Davies, 1993, sid x)

Idag finns en del studier där både pojkar och flickor ingår men där uppmärk-
samheten fokuserats på flickornas situation vilket givit viktig kunskap om
förhållanden i skola och klassrum. Att istället studera pojkar och flickor med
utgångspunkten att skol- och klassliv är problematiskt för dem alla ur köns-
synpunkt, är inte så vanligt men t.ex. Thorne (1993) gör det liksom Davies
(1993). Davies har dock fått kritik för detta, då Grieve (1994) anser att hon
visar mest intresse för pojkarna. I enlighet med det poststrukturella tänkandet
där ”flickor” och ”pojkar” inte ses som enhetliga kategorier och dessutom
konstrueras i relation till varandra blir det viktigt, anser jag, att ta med både
pojkar och flickor i studien.

Enligt Davies (1993) ska ”the burden of change” inte enbart ligga på
flickor, vilket jag håller med om. I samband med att man försöker nyansera
bilden av flickor och pojkar genom att bryta ner kategorierna ”flicka” och
”pojke” menar jag, att det också är viktigt att nyansera syndabockstänkandet
som ligger i att alla flickor anses vara underordnade och pojkar självklart
överordnade. Små pojkar kan rimligtvis inte utses till syndabockar för rå-
dande könsmönster även om de (inte alla) enligt många rapporter på olika sätt
kör över och terroriserar flickorna. Små pojkar upplever knappast själva att
de i makt av sitt kön har rätt att dominera; de är helt enkelt sig själva efter
den socialisationsprocess de genomgått (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).
Samma sak med flickorna när de tisslar och tasslar istället för att delta i klas-
sens diskussioner. De har genom sin upplevelser och erfarenheter orienterat
sig emot de personliga relationerna så starkt att de upplever det är viktigare
än att kunna ta del av offentliga samtal t.ex. i klassrummet (ibid.).

Forskning kring pojkar och hur pojkar skapar sitt kön har inte varit så
framträdande men börjar komma från England och Australien. Mac an Ghaill
(1994) anser att det beror på att pojkar och maskulinitet sett som oproblema-
tiska och att flickor varit problemet. I en femårig etnografisk studie av gym-
nasiepojkars sätt att skapa sin hetereosexuella maskulinitet fokuserar han på
det motsägelsefulla och förvirrande i skolans bidrag till formandet av ”män”.
Han studerar också hur det går till när vad han upplever som en ömtålig och
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skör maskulinitet representeras, ”blir” en stabil enhetlig kategori med fixerad
betydelse.

Maskulinitetsforskning finns av olika slag och den har uppstått inom
olika discipliner och institutioner, hittills som små isolerade öar (Johansson,
2000). När det gäller mansgrupperingar, alltså en mer politisk inriktning,
finns många olika inriktningar. Inom akademin har maskulinitetsforskningen
placerat sig inom feminismen, då man menar att likartade intressen finns.
Man vill inte se sig som en motkraft till feminismen och enbart ta tillvara
mäns intressen. Istället anser man, precis som den feministiska inriktningen,
att förhållandet mellan män och kvinnor präglas av asymmetriska, ojämställ-
da maktrelationer. Det förhållandet anses vara till förfång för både kvinnor
och män (Johansson, 2000). Feminismen har betraktat maskulinitetsforsk-
ningen både med misstänksamma ögon och med intresserade, nyfikna.

Ett viktigt begrepp inom maskulinitetsforskningen är ”hegemonisk mas-
kulinitet” (Conell, 1995). Johansson (2000) menar att det är i gapet mellan
den gammaldags världen, där det verkligen bokstavligen rådde fadersvälde,
patriarkatsvälde och dagens annorlunda värld som mansforskningen har sitt
objekt. Det är just på grund av förändringar som det är intressant att diskutera
makt och manlighet. Begreppet hegemonisk maskulinitet fångar upp mans-
positionerna som föränderliga, men menar att män fortfarande har en större
samlad makt än kvinnor och att vi lever i skuggan av ett patriarkaliskt sam-
hälle. ”Vi rör oss i ett landskap genomsyrat av den historiskt definierade
manliga makten”, menar Johansson (2000).

Sammanfattning: Speciellt några teoretiska aspekter och ställningstaganden
för jag med mig in i studien. Analysunderlag hämtas från feministisk teori-
bildning, specifikt från poststrukturell feministisk teori och standpoint
theory. Maktförhållanden mellan könen analyseras dels med hjälp av begrep-
pen normalisering och diskursbegreppet från den poststrukturella inrikt-
ningen och dels och med hjälp av begreppen hierarki och åtskillnad från
standpoint theory. Användningen av de sistnämnda begreppen är dock
påverkade av poststrukturellt tänkande då jag inte ser dem som en universell
norm som nödvändigtvis gäller i alla situationer. Strategin används för att
fånga olikartade maktaspekter och sätt att skaffa sig makt i en skolkontext.

I studien ser jag ”kön” som en social konstruktion. Flickor blir ”flickor”
och pojkar ”pojkar” i ett socialt spel där de strävar efter att bli omtyckta och
att duga i sociala sammanhang.

En ambition i studien som återkommande nämnts är att försöka nyansera
de stereotypa bilderna av ”flickor” och ”pojkar” som förts fram i viss
forskning. Ett motiv till detta är den kritik som riktats från poststrukturellt
håll mot att se ”flickor” och ”pojkar” som enhetliga kategorier (Yates, 1995;
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Martino, 1995). Jag kommer att se på begreppen som mångfacetterade, det
finns många sätt att gestalta ”pojke” och ”flicka” på.

Olika begrepp som beskriver hur barn ”gör” när de är flickor och pojkar
som nämnts i teoridelen är positionering och att ”göra kön”. Det begrepp jag
i huvudsak använder för att beskriva barns konstruktion av sitt kön är ”köns-
gestaltning” vilket jag anser betonar det aktiva och medvetna i barnens sätt
att välja hur och med hjälp av vad de vill ”göra kön” i sin skolvardag. Posi-
tionering och ”göra kön” används när jag anser de begreppen mest relevanta.
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4. Forskningsstrategi

Val av strategi
I de tidigare kapitlen har jag gjort olika ställningstaganden, olika val som
direkt och indirekt påverkar min strategi för att kunna utforska gränsdrag-
ningar och barns olika gestaltningar när det gäller kön. Här vill jag påminna
om dem och visa vilken betydelse de får för olika strategiska aspekter.

Utgångspunkter
Den kritik mot viss tidigare forskning om barn och könsaspekter som jag
redovisar i inledningen ville jag ta till vara och använda som utgångspunkter i
studien. Kritiken mot att flickor ofta varit fokus i feministiska studier tar jag
hänsyn till genom att studera flickor och pojkar. I många studier är det möns-
ter för flickors och pojkars beteende med fokus på skillnader som beskrivs.
För att ta tillvara kritiken mot ensidigheten och risken av att låsa fast synen
på hur flickor och pojkar är, försöker jag visa variationen i beteende, tankar
och funderingar hos barnen och också att variera vilka barn som får fram-
träda i citat och berättelser. På så sätt hoppades jag också kunna undvika ”the
big man bias” dvs. att endast representera barn som intar traditionella stereo-
typa könspositioneringar som ”grabbiga” tävlingsinriktade pojkar och snälla
arbetsamma, hjälpsamma flickor (Evaldsson, 2000; Thorne, 1993).

Fältforskning
För att kunna studera könsaspekter i den ”levda verklighet” i den praktik som
skola är har jag valt att göra en etnografiskt inspirerad fältundersökning med
olika metodinslag. Shimahara (1988) anser att etnografisk strategi i utbild-
ningsforskningen kännetecknas av tre drag, nämligen:

1. kontextuell orientering

2. kvalitativ orientering

3. forskningsfrågor och hypoteser som växer fram efter hand under
undersökningens lopp

För att förstå vad som händer i det sociala samspelet i vardagen när det gäller
barns konstruktion av kön blir kontexten viktig. All handling, allt tänkande
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och talande sker i en kontext. I fältforskning blir kontexten en viktig del av
forskarens upplevelse. Att vara i en miljö, en kontext under en period ger
underlag för att arbeta med vad Davies (1996) kallar ett ”dubbelt perspektiv”.
Ute i, som i mitt fall, skolan kan man försöka förstå den sociala världen
genom att finnas med i och studera vardagslivet utifrån de olika aktörernas
perspektiv. Sedan kan erfarenheterna kopplas till ideologier eller föreställ-
ningar som ligger till grund för olika människors, barns och vuxnas, age-
rande. Den kontextuella orienteringen inom fältstudietraditionen bidrog på
grund av ovanstående orsaker till mitt val av forskningsansats.

Den kvalitativa ansatsen valdes på grund av att jag anser att mänskligt
beteende och mänskligt liv, människors tankar och människors föreställ-
ningar i alla dess nyanser knappast låter sig fångas i kvantitativa scheman och
efter förutbestämda idéer (Shimahara, 1995).

I mitt försök att förstå vad som händer i skolan när det gäller kön så ville
jag få mer kunskap om detta område genom ett möte med elever och peda-
goger och genom att vistas i deras vardagsmiljö. Jag var intresserad både av
vad som hände i miljön och hur människorna som fanns där uppfattade detta.
En fältundersökning med olika datainsamlingsmetoder, observationer, fältan-
teckningar och intervjuer av barn och vuxna verkade vara den mest använd-
bara metoden för att få svar på mina frågor.

När forskningsfrågorna växer fram i en fältforskningsstudie kan utgångs-
punkten variera från att man inte har några forskningsfrågor alls, utan snarare
intresseinriktningar, till att det man har vida, öppna frågor (Kullberg, 1997).
Min fråga var ”vad händer här då när det gäller kön”, alltså verkligen en vid
och öppen fråga. Efterhand preciserades frågorna och intressanta teman foku-
serads.

Fältforskning har under lång tid använts inom vetenskapen som en väg
att samla kunskap. Forskningsresultaten inom den tidiga etnografin såväl som
inom annan forskning sågs som korrespondenser av företeelser i verklighe-
ten. Kritik mot det synsättet växte så småningom fram. Både denna tidigare
”naturalism” och ”realism” lever till viss del ändå kvar (Hammersly &
Atkinson, 1995). Alveson & Sköldberg (1994) benämner den formen för ”in-
duktiv etnografi” och menar att den fokuserar starkt på data och datamängd
och missar betydelsen av tolkning och teoretiserande. Tanken på att social
verklighet skulle kunna representeras på ett oproblematiskt sätt har dock för-
ändrats även inom etnografin. Idag arbetar etnografiskt inriktade forskare
utifrån många olika utgångspunkter t.ex. feminism, kritisk teori och post-
strukturalism (Hammersley & Atkinson, 1995).

I takt med att kritik riktats mot realistiska strävanden i etnografiskt
inriktad forskning har tolkningens roll i forskningsprocessen uppmärksam-
mats. Tolkning och tolkningsprocesser på olika nivåer hamnar i förgrunden
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när forskningsresultaten betraktas som tolkningsresultat. Reflektioner kring
grunderna för hur och varför man tolkar som man gör, blir avgörande för
kvalitén och bedömningen av arbetet. För att ge en bild av forskarens
utsiktspunkt, positionering och hur samspelet mellan forskare och de
personer och miljöer som beforskats bidragit till att tolkningen eller
tolkningarna ser ut på ett visst sätt måste forskaren reflektera kring detta.
Alveson och Sköldberg (1994) anger en möjlig och användbar väg för
fältforskare av idag.

Empirisk forskning präglad av reflektion utgår från en skepsis mot vad
som vid en ytlig anblick framstår som oproblematiska avspeglingar av hur
verkligheten fungerar, samtidigt som man vidmakthåller tron på att studiet
av lämpliga (genomtänkta) utsnitt av denna verklighet kan ge viktiga
underlag till en kunskapsbildning som öppnar snarare än sluter, ger
möjligheter till förståelse snarare än fastställer sanningar. (Alveson &
Sköldberg, 1994, sid 12)

Reflektionen kan ses som ett ”tolkande av tolkandet” (ibid.). Ovanstående
citat kunde även vara en sammanfattning av Rhedding-Jones (1993) ställ-
ningstagande om de viktigaste punkterna i etnografisk skolforskning med
poststrukturell feministisk inriktning. En sådan forskningsprocess bör leda till
”open statements, multiple meanings, and radical questioning”. Hon menar
att forskning som innehåller en redogörelse för forskarens olika utgångspunk-
ter i tolkningsprocessen och överhuvudtaget i forskningsprocessen leder till
en öppenhet och ger läsaren egna tolkningsmöjligheter.

Ett reflexivt förhållningssätt innehåller förutom ”tolkning av tolkandet”
även reflektioner kring olika aspekter av den empiriska undersökningen. Var-
för ser jag det jag ser, hur ser maktförhållandena ut mellan mig och de perso-
ner jag studerar, hur ser relationen ut mellan oss och hur har jag hanterat
närhet – distansproblematiken? Allt detta är frågor som är viktiga att svara
på. Att så konkret som möjligt beskriva tillvägagångssättet vid datainsamling,
analys och tolkning ger möjlighet för andra att få en bild av min väg till den
eller de tolkningar jag gjort.

Kvalitetsaspekter i en kvalitativ studie
En kvalitativ studies kvalité hänger samman med hur noggrann och tydlig
forskaren är i sitt arbete (Kvale, 1998). Det krävs systematik men också nog-
grannhet, ärlighet och en möjlighet för läsaren att kunna bedöma resultaten
(Larsson, 1993). Ett reflexivt förhållningssätt som avspeglas i den färdiga
avhandlingen, kan ses som en väg att ge läsaren en god möjlighet att bedöma
arbetet.
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I de kvalitativa studierna kan det variera hur man går till väga för att få vali-
ditet, olika ansatser kan kräva olika strategier. Validitet bör genomsyra en
undersökning från början till slut (Kvale, 1998). Begreppet validitet får olika
innebörd om det är en avspegling av verkligheten som ska verifieras eller om
kunskap ses som social konstruktion. Kunskap skapas också i en social ge-
menskap (ibid.). På så sätt kan man säga att diskurskriteriet (Larsson, 1993)
den vetenskapliga diskussionen, blir avgörande för validiteten i en studie av
detta slag.

Sanning skapas genom dialog; valida kunskapsanspråk framträder när kon-
kurrerande tolkningar och handlingsalternativ diskuteras och blir föremål
för förhandlingar bland medlemmarna av en gemenskap. (Kvale, 1997,
sid 216)

Kvale (1997) vidgar kretsen för vilka som genom diskussion bidrar till validi-
teten. Genom att de ”försvarbara kunskapsanspråk” man ställer diskuteras
och nagelfars av andra människor, forskarsamhället, intervjupersonerna eller
allmänheten kan kommunikativ validitet erhållas.

Pragmatisk validitet handlar om vad forskningen ska föra med sig. Kvale
hänvisar till Gergen som hävdar att postmodern forskning bör alstra nya idéer
och handlingsalternativ och försök att se världen som den skulle kunna vara.

I diskussionen kring forskning och forskningsresultat finns ett motstånd
mot att diskutera vad forskningsresultaten eventuellt ska kunna användas till.
Det beror på att det är kunskap som forskaren ska upptäcka eller producera,
allt efter perspektiv och kunskapssyn. Därför betraktas emancipatoriska strä-
vanden i direkt anknytning till forskningsarbetet ofta som ett avsteg från fors-
karens uppgift. I en feministiskt inriktad studie är en del av hela idén med
perspektivet att något är fel och borde avhjälpas. Som forskare har jag i och
för sig inte kontroll över vad som kan hända med resultatet. Min förhoppning
är ändå att resultaten, om än i en förlängning skulle kunna användas som
underlag för diskussion och kommunikation kring frågor om kön och skola.
Att ha handling med som ett validitetskriterium kan vara en motvikt mot det
som man riskerar när:

den sociala konstruktivismens tendens att kretsa runt i oändliga tolkningar
och de postmoderna analysernas försjunkenhet i ständiga dekonstruk-
tioner. (Kvale, sid 224)

Validering av teoritillskottet då? Ja, det får väl framtiden utvisa. Känner
läsare igen sig i mina berättelser, lyckas jag övertyga dem och finner andra
forskare liknande resultat. Speciellt viktigt för att lyckas med en sådan vali-



- 60 -

dering är att kunna välja ut talande citat och levande berättelser ur materialet
på ett sådant sätt att de verkligen exemplifierar resultat och poänger. På så
sätt kan jag underlätta för läsaren att komma ihåg resultaten så att de kan
jämföra både med egna upplevelser och andra undersökningar på området,
kanske andra fallbeskrivningar (Larsson, 1993). Den empiriska förankringen
genom ”thick description” blir på så sätt oerhört betydelsefull (Geerz, 1973).

Generaliserbarhet
Att generalisera går inte på ett enkelt sätt eller snarare på ett liknande sätt
som i kvantitativa studier att göra utifrån en kvalitativ studie. Larsson (2001)
menar att i vissa studier finns det ingen anledning att föra ett resonemang
kring generaliserbarhet som t.ex. om man vill underminera universella påstå-
enden. I min strävan efter att se variationen i barns könsgestaltningar arbetar
jag för att, om det verkar finnas fog för det, underminera stereotypa bilder
och mönster av flickor och pojkar. Att ge exempel på variationen räcker då
för att visa att det mönster eller den stereotypi man hänvisar till inte är så
generellt (ibid.).

Däremot har jag ett intresse av att, om möjligt, visa att variationen samt
resonemanget kring gränskonstruktioner kan gälla på fler ställen än på Torpa-
broskolan. Att välja ett så ”typiskt” exempel på skolklass som möjligt bidrar,
enligt mitt sätt att se, till att chanserna för detta ökas. Likaså att fastställa
vilka barn som går där ur klass, etniskt och geografiskt perspektiv. Kontext-
likheten kan innebära att en viss möjlighet till generaliserbarhet föreligger,
det är dock inte givet, anser Larsson (2001). Att på olika sätt jämföra med
andra studier med liknande frågeställningar kan också ge en möjlighet till
generaliserbarhet. Längden på undersökningen bidrar också till hur variation-
erna kan bedömas. En viss situation kan ha studerats ett otal gånger på en in-
stitution. De situationer jag studerar är ett återkommande inslag i institution-
ernas liv.

Att använda sig av thick description kan också som jag tidigare sagt ge
möjlighet till igenkänning, dvs. att andra pedagoger kan känna igen sig i mina
beskrivningar och på så sätt validera resultaten (Geerz, 1973). Förfaringssät-
tet kan bidra till att resultaten kan sägas äga en viss generaliseringspotential.

Etiska ställningstaganden
I feministisk teoribildning har traditionella metoder kritiserats för att vara
manligt skapade för en manlig värld och därför på olika sätt marginaliserat
kvinnor och kvinnors erfarenheter och upplevelser (Harding, 1986). En etisk
aspekt av metodvalet är att det inte strider mot de studerade människornas in-
tressen. Eliasson (1994) skriver dock att även när det gäller feministiskt inrik-
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tade studier är det problemet och problemets art som bör vara utgångspunk-
ten för metodvalet.

Att se och förstå alla de personer som blir ”de studerade” som subjekt är
vad jag som forskare gärna vill och bör eftersträva. När man observerar är
detta inte helt enkelt. Lather (1991) anger att forskningen alltid blir ett in-
trång och ett förräderi. Förräderiet består i att det är forskarens tolkning av
situationen som gäller, vilket naturligtvis är riktigt. Enligt mitt förmenande är
förräderi ett för starkt ord, ett ord som innebär ett ont uppsåt, vilket forskaren
knappast har. Ändå är det möjligt att de personer som deltar i studien kan
känna sig både förrådda och utlämnade vad mitt syfte än är.

När man intervjuar finns en större möjlighet att få ett subjekt – subjekt
möte till stånd än vid observationer. Intervjuer har därför varit en vanlig
forskningsmetod inom kvinnoforskning. Davies och Esseveld (1987) diskute-
rar dock i vilken mån en intervjusituation verkligen kan kallas solidarisk och
rymma en jämlik situation mellan intervjuare och den intervjuade. Även om
viljan är aldrig så god, kan skillnader i samhällsklass, sätt att tala osv. göra att
intervjuaren och den intervjuade befinner sig på mils avstånd från varandra
och varandras sätt att se världen, vilket gör att maktaspekter knappast kan
undvikas. Enligt min uppfattning ligger det mycket i detta. Det är naivt att tro
att maktaspekter skulle försvinna därför att intervjupersonen och intervjuaren
är av samma kön, samma yrke eller något liknande. Davies påpekar att hon
som kvinnoforskare under många år försökt arbeta på ett solidariskt likställt
sätt, men att hon nu insett att det man kan göra, är att vara medveten om, och
att försöka minska ner effekterna av makt och beroendeförhållande så gott det
går (Davies, 2000).

I min studie som är en feministiskt inriktad studie där barn som är i full
färd att konstruera sina kön är i fokus är det viktigt att barnens perspektiv
verkligen finns med. Att använda sig av olika tolkningsunderlag och olika
typer av informanter var ett sätt att möta min intention att belysa variation
och mångfald i barns könsskapande. Att olika perspektiv, barnens, pedago-
gernas och mitt möts i resultatdelen är ett sätt att både försöka ta tillvara olika
intressen och också olika information och kunskaper. Jag kan tillföra studien
vissa kunskaper, barnen och pedagogerna andra. Utan de olika bidragen hade
studien inte kommit till, vilket också pekar på hur värdefullt samarbetet är.
Insikten om hur värdelös en fältforskare är utan sina medarbetar på fältet
borde bidra till att ett jämställt förhållande uppstår under fältarbete och under
intervjusituationer.

Under min undersökning och i forskningsprocessen har jag försökt följa
Vetenskapsrådets etiska ställningstaganden. Öppenhet om undersökningens
syfte, självbestämmande för de medverkande, konfidentialitet när det gäller
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personers identitet och autonomi gällande forskningsmaterialets användning
är de krav som ställs (Hartman, 1993).

Mina överenskommelser med de personer som ingick i studien innehöll
de ovanstående principerna. Föräldrarna tillfrågades skriftligt om barnen fick
delta samtidigt som jag nämnde anonymitets- och konfidentialitetsaspekterna.
Jag talade innan intervjuerna om för barnen att jag skulle använda informa-
tionen i en bok jag skulle skriva och att det var frivilligt att delta. Mest infor-
mation fick pedagogerna, i skolan, alla de som ingick i arbetslaget, dvs. ett
10-tal personer. Rektor för skolan fick också viss information och jag skrev
på en försäkran om tystnadsplikt.

Olika forskare har i sina studier reflekterat kring i vilken mån de lyckats
leva upp till forskningsrådets etiska regler (Colnerud, 1995; Calander, 1999).
Nedan granskar jag vad som hände med mina etiska ambitioner och överens-
kommelser.

Mellan de etiska reglerna och forskningsintresset råder ett spänningsför-
hållande (Larsson, 1993). Forskaren får avväga i vilken mån de olika aspek-
terna ska få företräde. Speciellt i ett fall påverkade de etiska aspekterna mitt
forskningsarbete. Min plan var att göra ett strategiskt urval ur barngruppen
inför intervjuerna utifrån status, kön och ålder. Barnen tillfrågades sedan efter
planen. Eftersom jag lovat barnen frivillighet var jag dock tvungen att rätta
mig efter deras ja och nej, vilket gjorde att min plan kullkastades, och att det
blev de barn som ville intervjuas som blev intervjuade. Flera tackade nej,
speciellt när jag frågade på rasten. Nu blev det ändå en spridning av barn i
intervjuerna och jag vet egentligen inte om det hade blivit ”bättre” om min
plan hållit. Vilka barn som intervjuades kom att handla om min förmåga att i
stunden tänka ut och tillfråga andra barn som möjligen skulle kunna leva upp
till mina urvalskriterier. I det här fallet var det de forskningsmässiga aspek-
terna som fick stå tillbaka. Köns- och ålderskriterierna uppfylldes ändå men
statusskillnaderna mellan barnen blev inte fullt så tydliga.

I ett annat fall är det de etiska aspekterna som i någon mån riskerar att
komma i bakvattnet av forskningsintresset. Jag tar upp, diskuterar och pre-
senterar fem av barnen mera ingående. Eftersom det är ett speciellt fenomen
som jag studerar utifrån dessa fem barns sätt att vara är de viktiga för under-
sökningen. Gränsöverskridandet och vad det kan innebära syns tydligast om
det sätts in i sin kontext. Dock kan kanske personer med nära anknytning till
skolan eller barnen känna igen dem. Problemet med anonymitet är tydligast
med dessa fem barn men kan förmodligen också gälla andra barn och peda-
gogerna. Vilka pedagogerna är kan förmodligen lärarna i skolan säga,
speciellt de som vet att en forskningsstudie gjorts på skolan. Calander (1999)
påpekar att tiden talar för att anonymitetskravet ändå följs på ett tillfreds-
ställande sätt. Det tar några år att färdigställa en avhandling och förhållan-
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dena i skolan har förändrats. Barnen har kommit upp i mellanstadiet. Lärare
kan ha bytt klass eller skola. Sådana händelser bryter snart möjligheterna till
igenkännande.

För pedagogerna kan det dock vara så att de finns kvar även efter en
längre tid. För att förbättra anonymiteten för lärarna ger jag dem inte fiktiva
namn som jag gjort med barnen. Att jag namnger barnen beror på den etno-
grafiska inspirationen, det ska vara en levande och innebördsrik skildring av
skolans liv. Till det hör absolut namn, om än påhittade, på levande män-
niskor. Beskrivningen blir kal och kylig om inte namn finns med. Att ta bort
de fiktiva namnen som jag genom analysen tilldelat pedagogerna känns där-
för egentligen inte bra. Ändå väljer jag att göra det eftersom det anonymi-
serar mera att använda sig av Ped1, Ped2 och Ped3. På många ställen har det
inte någon betydelse, vilken pedagog som gör vad, utan det räcker att skriva
läraren eller pedagogen.

Insamling av tolkningsunderlag

En kombination av observationer och intervjuer
Att kombinera intervju och observation kan vara korsbefruktande enligt
Hammersley & Atkinsson (1995). Det ena kan kasta ljus över det andra. Att
ha skaffat sig erfarenheter som deltagande observatör kan ha stor betydelse
för hur man tolkar intervjuerna. Båda dessa metoder benämns insiderinfor-
mation av ovanstående forskare. De redogörelser som erhålls genom insider-
forskarens arbete ger både information om det ämne man vill studera men
också om informanternas perspektiv. Odelfors (1996) beskriver skillnaderna
mellan att försöka få del av en persons perspektiv vid en intervju och att
observera som att man intar ”insider – outsider”positioner. Bägge behövs i en
etnografisk undersökning som ska vara en rörelse däremellan. Observation-
erna gav en allmän bakgrund dvs. min bild av hur det ser ut på dessa institu-
tioner när det gäller att förstå vad som händer ur en könsaspekt. Intervjuerna
med personalen gav dels personalens syn på hur pojkar och flickor ”är” dels
berättar de som informanter om hur de uppfattar att flickors och pojkars värld
ser ut i skolan

Att använda sig av fältstudier med en kombination av metoder där obser-
vationer och intervjuer kan ligga till grund för andra intervjuer kan även lösa
eller i varje fall hjälpa upp de problem med intervjuer som framkommit,
nämligen att de resultat man får i första hand avspeglar normer för hur man
uppträder i en intervjusituation (Alveson & Sköldberg, 1994). Det gör skill-
nad för intervjuaren att ha tillgång till den värld som intervjun rör sig om och
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att ha tillgång till konkreta händelser från intervjupersonernas vardag att an-
vända som utgångspunkter.

Min närvaro har givit mig en bild av hur undersökningsskolan rent all-
mänt fungerar ur ett könsperspektiv och gett upphov till intervjufrågor till
personal och barn. Utifrån observationer och fältanteckningar har jag också i
intervjuerna konfronterat pedagogerna med några handlingar och utsagor som
jag tänkte kunde ge information om och nycklar till gränsskapande alternativt
gränsupplösande.

I det här kapitlet finns också en tillbakablick på vad som hände under
insamlingen av tolkningsunderlaget dvs. en reflexiv tillbakablick. Det finns
mycket att kommentera och diskutera I varje undersökningen sker urval vid
flera tillfällen. Först kommer valet av skola. Senare sker ett urval av barn för
intervjuerna, ett urval av material för utskrift, ett för analys osv. I det här föl-
jande avsnittet berättar jag om motiv till olika val under planeringen av arbe-
tet och under arbetets gång samt också något om vad som blev följden av de
olika valen.

Val av skola
Eftersom jag vill gå så djupt in i den komplexa sfär som en skola är som möj-
ligt, ville jag hålla mig till en skolklass för att verkligen kunna studera både
barn, personal och miljö ingående. Mitt val av Torpabroskolan innebar i
verkligheten att jag kom att studera två klasser som hade ett nära samarbete.
Att det blev två klasser har tillfört mer kunskap till mitt projekt än vad en
enda hade kunnat ge. Sättet att arbeta och sättet att förhålla sig till barnen gav
mig idéer om vad olika metoder och förhållningssätt kan föra med sig. Fältar-
betet kom att sträcka sig från januari 1998 t.o.m. februari 1999. Jag vistades
där sammanlagt 35 dagar uppdelat på några sammanhängande perioder och
även strödagar.

Jag ville att skolklassen skulle vara blandad ur klass- och könsperspektiv
och att skolan skulle vara ett exempel på vad de flesta barn faktiskt möter i
sin verklighet. Den skulle inte ha någon speciell inriktning utan vara en van-
lig kommunal institution och inte heller ha något utvecklingsprojekt kring
könsfrågor på gång. Företrädesvis vill jag att endast kvinnor skulle arbeta i
klassen eftersom det är det vanligaste förhållandet.

Från början ansåg jag att klass 1 i skolan kunde vara lämpliga studie-
objekt. Det visade sig dock att på lågstadiet arbetade man integrerat med 1-2-
3:or. På några skolor fanns både vanliga skolklasser och den integrerade mo-
dellen samtidigt. Enhetscheferna jag pratade med berättade att det blivit en
segregation mellan barnen i de olika klasstyperna. De föräldrar som aktivt
engagerade sig i sina barns skolgång valde den integrerade formen medan de
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övriga barnen ”hamnade” i de traditionella klasserna. Efter att ha konfronte-
rats med dagens verklighet bestämde jag mig för att välja den nya formen, en
integrerad 1-2-3:a, som var vad de allra flesta barn i denna kommun möter
idag. I det samhälle som ”min” skola, Torpabroskolan, låg fanns endast den
här integrerade formen av skola, så här fanns ingen social skiktning på grund
av olika valmöjligheter.

Tillträde till skolan
Nu visade det sig inte vara helt lätt att få tag i lämplig skola. Från kommun-
ledningens sida berättade man vilka skolor som fanns. Vissa var inte intres-
serade, andra var intresserade till en början men olika faktorer gjorde ändå att
de slutligen drog sig ur som t.ex. hög arbetsbelastning eller personalbyten.
Mina ideala institutioner där det skulle finnas en lagom blandning av barn ur
klass och etniskt perspektiv fick ge vika för vad jag kunde få tillträde till.
Förmodligen är det ingen tillfällighet att undersökningsskolan blev en lugn
väl inarbetad skola. Den institutionen är en stor skola-förskola i ett samhälle
strax utanför en relativt stor mellansvensk stad.

Efter att ha fått vederbörliga tillstånd från kommunledning och av enhets-
chefen kontaktade jag personalen på avdelningen för att fråga om de kunde
tänka sig att delta i undersökningen. På den skola som jag valde ut bestämde
jag tid för ett första möte. Jag ville då att så många som möjligt i arbetslaget
skulle vara samlade och därför lät jag dem bestämma tidpunkt. Besöket i sko-
lan skulle ske på långrasten som var en timma. Vi kunde sitta ostört med en
kopp kaffe och prata. De flesta i det stora arbetslagets lärare, förskollärare
och fritidspedagoger var med. Jag informerade om studien och de visade sig
vara intresserade och ställde en del frågor om könsforskning men också om
hur mitt förhållningssätt till barnen skulle vara och hur jag ville bli introdu-
cerad. När jag berättade att jag skulle finnas med i klassrummet och på ras-
terna men inte ta direkt del i arbetet kom vi överens om att tala om detta för
barnen liksom att vi kom överens om vad jag skulle säga till barnen att jag
gjorde där. Jag kände mig mycket välkommen i skolan och jag upplevde att
det fanns ett positivt intresse för undersökningen. Att introduktionen blev
lyckad och ramade in min uppgift och närvaro på ett för pedagogerna på be-
gripligt sätt tror jag bidrog till att fältarbetet förlöpte tämligen smärtfritt. De
flesta i skolan verkade medvetna om vad jag gjorde och varför. De var också
hela tiden hjälpsamma och försökte underlätta för mig t.ex. som när de lät
mig intervjua barnen på lektionstid.
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Forskarens närvaro
En del av ett reflexivt förhållningssätt handlar som tidigare nämnts om att
diskutera förhållandet mellan forskaren och de personer som hon kommit i
kontakt med under fältarbetet, speciellt med dem som förekommer i den fär-
diga avhandlingen. Inom fältforskning har forskarens påverkan diskuterats
mycket och tidigare har mycket stora ansträngningar gjorts för att få så liten
påverkan som möjligt. Numera uppmärksammas att forskaren alltid sätter
sina spår på de situationer och det samspel som förekommer (Hammersley &
Atkinson, 1995). Att reflektera kring vilken påverkan som verkligen sker i
olika situationer är en viktig del i validitetsarbetet. Det går också att vända på
detta resonemang och säga att en persons reaktioner på en forskares närvaro
kan vara lika informativ som svaren på frågorna vid en intervju. Ändå är det
rimligt att inte i onödan förstärka skillnaden mellan forskaren och intervju-
personerna. Det kan löna sig att tänka igenom vad man ska ta på sig, vilket
nivå på språk man ska använda sig av osv. och även att fundera på vilken per-
son man är i förhållande till de som finns på det fält man studerar. Odelfors
(1996) som observerat barn på daghem har beskrivit att det är en onaturlig
situation när någon vuxen som inte deltar i arbetet finns närvarande. Viktigt
är då att studien blir så långvarig att forskarens närvaro upplevs som så var-
daglig och van att i varje fall barnen inte reagerar så mycket.

Under den tid som en forskare finns på en skola kommer både forskaren
och personalen att förändras. Personalen kan inte låta bli att undra och fun-
dera över mina intressen, mina frågor osv. Reflektionsprocesser startas bara
jag överhuvudtaget presenterar mig och mitt projekt. Mitt val var att relativt
öppet berätta om vad jag var intresserad av att studera och utgå ifrån att per-
sonalen handlade och samtalade med mig utifrån den vetskapen. Davies
(1996) beskriver hur hon endast i början av sin deltagande studie av förskolan
(hon arbetade i barngruppen) kunde se förhållandena utifrån. Mycket snart
började hon anta ett personalperspektiv. Det ledde till att hon kom att skriva
om andra saker och från ett annat perspektiv än hon ursprungligen tänkte
(Davies, 1996). Reflektion och fältanteckningar inte bara över händelser, utan
även över mina egna tankar, känslor och reaktioner har varit till hjälp för att
förhålla mig till relationerna till pedagogerna (Kullberg, 1997).

Distans – närhet är ett kontinuum där man helst ska befinna sig på rätt
ställe under alla delar av en studie vilket inte är oproblematiskt (Hammersley
& Atkinson, 1995; Davies, 1999). När man finns i en miljö under en viss tid
förändras som sagt ens förhållande till de människor som befinner sig där.
Jag påverkar dem och de påverkar mig. Mitt förhållande till barnen i skolan
förändrades från att de var försiktiga iakttagare av vad jag höll på med till att
de struntade i mig. Jag var en ganska tråkig person som satt och antecknade.
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Det hände att barnen bad om hjälp med praktiska detaljer som att dra upp
blixtlås och det gav jag dem. Några ängsliga barn såg mig som en räddare i
nöden och ville gärna att jag skulle sitta bredvid dem i matsalen. Vid några
tillfällen kunde jag känna en liten hand i min och jag avvisade inte några barn
som ville ta kontakt med mig. Däremot förhöll jag mig ganska passiv och
barnen tröttnade snart på mig. Mitt medvetna förhållningssätt var att inte säga
åt barnen när de bråkade, och att inte blanda mig i konflikter av olika slag.
Jag ville inte att de skulle betrakta mig som ”fröken”, därför att det kunde
öka min makt i förhållande till dem i intervjusituationerna och även under
observationer. Att jag var ”snäll” och hjälpsam mot barnen tror jag bidrog till
att de var så pass öppna mot mig som de faktiskt var i intervjusituationerna.

Förhållandet till personalen i skolan förändrades också. Förhållandet till
olika personer utvecklades ganska olika. Jag hade lättast att känna mig hem-
ma med fritidshemspersonalen som mest påminde om den daghemspersonal
jag själv arbetat med. Förmodligen fick jag något mindre distans till dem än
till lärarna. Vissa av de pedagoger som arbetade i skolan upplevde jag som
osäkra i sitt förhållande till mig. De kom ena stunden gärna och berättade in-
tressanta saker om kön och skola för mig, för att i nästa knappt vilja prata
med mig alls. Min tolkning är att de kände sig störda av min närvaro och var
lite avvaktande inför mig. Jag kände att min tillit till vad de berättade för-
svann efterhand och jag avstod ifrån någon intervju. I stort tycker jag ändå att
jag var ganska lagom när det gäller distans – närhet med den personal som
huvudsakligen förekom i de två klasser jag undersökte. Lärarna visade något
mer distans till mig än den övriga personalen. De hade också mycket bråttom
under stor del av dagen med att organisera och förbereda undervisningen. Det
gjorde att jag småpratade mindre med dem än med de andra pedagogerna.

Varierade former av tolkningsunderlag
Att kombinera olika former av tolkningsunderlag visade sig vara ett fruktbart
sätt att samla in data på. Som tolkningsunderlag samlades barnintervjuer,
vuxenintervjuer och deltagande observationer in. Jag fick olika information
och olika perspektiv genom de olika insamlingssätten. Det fungerade knap-
past som någon form av triangulering för materialen kom åtminstone delvis
att handla om olika arenor inom skolans värld. Att koppla samman deltagan-
de observation med intervjuer av barn och vuxna har givit olika perspektiv på
vad som händer i en skolklass från en könsaspekt. Tankar, föreställningar,
handlingar, allt i en blandning som gör det möjligt att få en förståelse av vad
som sker och även av de olika aktörernas perspektiv.
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Observationer och fältanteckningar
Enligt Eliasson (1994) är deltagande observation en metod som feministiskt
inriktade forskare sällan använt sig av. Hon förvånar sig över att empirisk
kvinnoforskning mest använt sig av intervjuer, då feministisk forskning både
vill synliggöra kvinnors verklighet och söka kunskap utifrån ”en med de be-
forskade kvinnorna gemensam erfarenhetsbas”.

Däremot finns det mycket forskning kring skola och kön, speciellt klass-
rumsforskning där observationer och fältanteckningar är vanliga verktyg för
att samla in data. För mig fungerade observationerna som en grund för att
göra min tolkning av vad som pågick både rent allmänt ur könsperspektiv och
som underlag för intervjuerna med barn och personal.

Intervjuer
Intervjuerna ville jag betrakta som en gemensam konstruktion av kunskap
som jag och den som jag intervjuade gjorde tillsammans. I intervjuerna ville
jag som tidigare nämnts dels få personalens syn på hur pojkar och flickor
”är” genom deras beskrivningar av barnen och dels skulle jag vilja konfron-
tera dem med i observationerna funna situationer där jag uppfattar att könet
klart och tydligt avgör hur personalen ställer sig till vad son händer och dis-
kutera det med dem. Dessutom har jag också använt intervjuerna som infor-
mantintervjuer för att få fram olika ledtrådar till könsskapandet, gränsdrag-
ningarna och barnens gestaltande av sitt kön i skolan. På så sätt kunde jag få
information både om medvetna ställningstaganden och om förgivettaganden
när det gäller könsaspekter.

Ett annat användningsområde både av vuxenintervjuer och av observa-
tioner var att få underlag till barnintervjuerna. Att ha konkreta händelser att
relatera till är väldigt användbart i barnintervjuer. Omvänt fanns det intres-
santa aspekter i barnintervjuerna som jag kunde diskutera med lärarna.

För att kunna göra intervjuer krävs att intervjuaren har en del insikter i
vad som kan hända i en intervjusituation och en handlingsberedskap för att
kunna hantera olika uppkomna situationer. Olika förhållanden kan påverka en
intervju som maktförhållanden, beroendeförhållanden, vilja att framstå på ett
visst sätt, psykologiska reaktioner och minnets funktioner (Kvale, 1997;
Lanz, 1993).

Intervjuer av barn
Barnintervjuerna ser jag som en mycket viktig del av undersökningen. Här
hade barnen en möjlighet att själva få ge sin bild av sin skolverklighet som
flicka eller pojke. För deras del ville jag höra vad de hade att berätta om i sitt
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dagliga liv som pojkar och flickor, om sin lek, sina intressen och problem så
att teman som är relevanta för dem kom med som en del i studien.

I en intervju med ett barn finns makt och beroendeaspekter. Barn har låg
status i samhället. Kvinnor intar enligt traditionell feministisk teoribildning
en underordnad ställning i samhället. Alanen (1992) diskuterar hur ”barn” har
en liknande ställning i samhället som kvinnor och att likartade metoder kan
användas för forskning gällande kvinnor och barn. Att ge barnen en möjlighet
att uttrycka sin syn på saken är ett sätt att i någon mån synliggöra dem. När
det gäller ett barn anser jag dock att någon sorts jämställd diskurs är omöjlig.

Intervjuer ser jag som en gemensamt skapad konstruktion av mig och av
den jag intervjuar. Att verkligen få del av barnens upplevelser och fundering-
ar så att de inte enbart blir en reaktion på intervjuaren och frågorna är svårt.
Det kräver bl.a. att barnen verkligen får uttrycka sig i lugn och ro. Green &
Hartman (1991) använder sig av en metod där barnen skriver fortsättning på
berättelser. De menar att barnen får mer tillfälle att fundera utifrån sig själva
när inte en vuxen kräver svar på frågorna. Att barnet verkligen får reflektera
tror även jag är viktigt för att få någon sorts redogörelse för vad han eller hon
barnet tänker. För mig låg ändå intervjun närmare till hands än skriftliga
berättelser då jag fanns i barnens miljö under en tid. De såg inte mig som en
helt främmande person. Knappast heller som en hotande person då jag sällan
lade mig i vad de sade och gjorde. Att jag fanns på plats innan intervjuerna
och att barnen var bekanta med mig tror jag är faktorer som ökar möjligheter-
na till ett öppet samtal. Likaså att jag genom mitt tidigare yrke är van vid att
tala och vara med barn.

Ett personligt möte med barnen där de fick berätta känns som en möjlig-
het för mig att i någon mån verkligen försöka förmedla deras upplevelser. I
barnintervjuerna är det barnens dagliga liv som är utgångspunkt för att få
barnen att berätta. Mishler (1986) anser att:

there is a wide recognition of the special importance of narrative as a
mode through which individuals express their understanding of events and
experiences. (Mishler, 1986, sid 68)

Att försöka få barnen att berätta tror jag ger en bild som ligger så nära barnets
upplevelser och tankar som möjligt. Under en intervju får man också chans
att kunna ställa följdfrågor och följa upp teman som kommer fram under
samtalets gång. Enligt Hartman (1986) ska man akta sig för att förväxla barns
förmåga att uttrycka sig med deras förmåga att tänka och känna.

I en provintervju testade jag om könsaspekter gick att få fram som ett
tema i berättelserna om barnens liv i skolan. Jag ville också pröva att försöka
få fram något om trakasserier av flickor som finns omnämnt i litteratur
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(Guldbrandsen, 1997) Olika sätt att få fram berättelser från barn kan vara att
ställa frågor, lyssna och att fråga vidare men också att visa bilder som kan
vara mångtydiga (Green & Hartman, 1992). Satskompletteringar kan också
vara ett sätt att inleda frågorna för att få fram reaktioner och berättelser.
Green & Hartman beskriver att det kan vara svårt att intervjua mindre barn
överhuvudtaget, åtminstone enligt deras erfarenhet (ibid.). I ”Barns tankar om
livet” beskriver Hartman (1986) att det kan vara svårt att få fram metoder för
att ta reda på hur barnets ”inre liv” ser ut, svårt men inte oöverstigligt. I prov-
intervjun använde jag mer eller mindre strukturerade frågor, bilder och sats-
kompletteringar. Provintervjun blev oerhört intressant. Den flickan var med-
veten, på ett annat sätt än de barn jag senare intervjuade, om maktaspekter
mellan flickor och pojkar i sin skola. Satskompletteringarna visade sig vara
till stor nytta för att få henne att tala om sådant som jag ville veta något om.
Efter några justeringar så använde jag ungefär samma sätt att fråga och sam-
ma utgångsfrågor vid mina barnintervjuer under fältstudien med tillägg av
konkretiseringar och exempel från deras verklighet. Bilder använde jag inte.
Satskompletteringarna blev ett oerhört viktigt redskap i de intervjuer jag sen
gjorde. Barnen började då tala om sådant de inte gjorde spontant.

En berättelse kan mycket väl innehålla ologiska utsagor och direkta mot-
sägelser. Tiller (1998) ger ett exempel på en berättelse där ett barn berättar att
hon inte är rädd för hundar. Strax efter att hon sagt detta berättar hon att hon
varit dödsförskräck för grannens hund som kommit utfarande på gården. Så-
dana motsägelser kan ge trådar till förståelse av barnets erfarenheter och tan-
kar. Det är ännu ett skäl att uppmuntra berättande från barnens sida.

I mina föreställningar om intervjuerna skapade jag och mina medforskare
gemensam kunskap i fria samtal. I verkligheten var nog både jag och de jag
intervjuade, både barn och vuxna ganska låsta vid en intervjumall av frågor
och svar. Stundtals blev samtalen så intressanta att mallen glömdes bort men
vi var snart där igen. Kunskap skapade vi ändå. Vad som sägs i en intervju är
dock alltid ett språkspel dvs. det handlar delvis om konventioner för hur man
samtalar och det kan vara svårt att urskilja de olika nivåer och lager som sva-
ren innehåller. Reflektion över varför just det som blev sagt, blev sagt är
viktig för att kunna värdera intervjumaterialet. Till exempel kan man skilja på
”inner voice” och ”public voice” dvs. att man delar med sig av egna reflek-
tioner eller istället säger något som man tror man bör säga för att leva upp till
chefens eller intervjuarens önskemål (Seidman, 1991). I en av intervjuerna
går det att skilja på ett par nivåer. Läraren pratar mycket om ”det som är” och
då beskriver hon verkligheten som hon uppfattar den med problem och svå-
righeter men hon hejdar sig ibland och säger istället ”men jag tycker väl
ändå” och liknande utsagor där verksamheten beskrivs i mer generella
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positiva termer. Det är för starkt att kalla detta ”public voice” men det är ändå
en märkbar skillnad.

När det gäller intervjuerna med pedagogerna i skolan tycker jag att jag
hamnar i ett lagom läge när det gäller distans – närhet. Intervjuerna ger mig
mycket information, i första hand på ett här och nu stadium men inte enbart.
En hel del reflektioner finns med. Jag upplevs knappast som ett hot utan pe-
dagogerna berättar öppenhjärtligt. I de flesta av vuxenintervjuerna och även
till viss del i barnintervjuerna blir jag dock irriterad på mig själv för att jag
pratar för mycket. Mer tystnad hade nog gett mer information. Jag är väl
medveten om tystnadens makt i en intervjusituation men ändå …

Barnintervjuerna utföll väldigt olika. Jag talade om för barnen innan jag
började med intervjuerna att det var frivilligt att låta sig intervjuas. De fick
också veta att jag skulle skriva en bok med hjälp av intervjuerna. Flera av
barnen tackade nej till att bli intervjuade medan andra bad om det. Första-
klassarna i skolan var blyga och svarade kortfattat på frågorna. De var i och
för sig de elever jag träffat minst. Vissa av de intervjuerna gav väldigt lite
information. De barn som gick i andra och tredje klass och tackade ja till
intervjuerna berättade mycket och med glädje för mig om sin vardag, sina
kamrater osv. Ett problem i samband med intervjuerna var att barnen ibland
dolde sig bakom strategier för att vända min uppmärksamhet åt andra håll.
Jag kände att ibland ville man inte prata om sådant som vuxna kunde tänkas
ha synpunkter på som t.ex. vem som orsakat konflikter.

T.ex. när Maja och jag pratar om en koja som blivit förstörd i olika om-
gångar så säger hon (IM,5):

I: Mmmm. Förstörde ni alltså de här kojorna för varandra, ”lila” för
”rosa” och ”rosa” för ”lila” ?

M: Nej, det var inte vi som hade förstört.
Det var någon annan. Någon på mellan, (mellanstadiet) kan ju det
vara, de skyllde bara på att det var vi för hade vi snott en planka för
dom innan.

Citatet är ett exempel på konventioner för barnen om hur man pratar och
uttrycker sig för vuxna. Delvis berättar barnen om sådant som verkligen hänt
delvis verkar det vara ett sätt att uttrycka sig när någon vuxen frågar om kon-
flikter och motsättningar. Det är i berättelserna ofta ”någon annan” som finns
på ett visst avstånd som börjar bråket. Att förlägga orsaken till bråket på en
fiende på lite avstånd kan vara ett sätt att själv slippa ifrån att diskutera skuld-
frågor och att behöva känna sig skyldig. Kanske kände de sig inte riktigt säk-
ra på hur jag skulle reagera om de talade om bråk de själva orsakat.
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Sådana strategier blir ibland hinder i samtalen och jag upplever det viktigt att
försöka förstå när olika uttryckssätt blir vägar för barnen att vända mina frå-
gor från ett visst samtalsämne.

Att använda sig av satskompletteringar hjälpte till att bryta barnens mot-
stånd mot vissa samtalsämnen. Speciellt märkbart var det när barnen pratade
om lek med det motsatta könet.

Intressant att reflektera över är hur jag som kvinna och förmodligen
ganska lärareliknande person påverkade i intervjusituationerna. Just när det
gällde bråk och konflikter hade flickorna lite lättare att prata om sin egen roll
och det verkade inte vara särskilt rädda för att vara öppenhjärtliga inför mig.
Flera pojkar var dock undvikande när det gällde konflikter och pratade helst
om något annat när det gällde bråk som jag visste att de deltagit i.

Lugn och ro krävs i en intervjusituation för att kunna ge barnen möjlighet
till reflektion och berättande. Från min sida tyckte jag att jag ordnat för detta
genom att jag hade gott om tid och att jag ordnat en lugn lokal i närheten av
klassrummet. Det visade sig sen att det inte räckte med de här åtgärderna.
Först frågade jag barnen om de ville bli intervjuade på rasterna. Flera barn
tackade då nej, de ville hellre leka. Jag märkte också att de som ville bli inter-
vjuade under rasten ofta hade någon kamrat som väntade, vilket gjorde dem
lite splittrade. Kamraten som väntade, kunde ju tänkas tröttna och det var bar-
nen oroliga för. De som valde att bli intervjuade två och två kopplade av värl-
den utanför bättre. Lärarna gav mig senare lov att låta barnen bli intervjuade
under lektionstid, då det dessutom visade sig svårt att hinna särskilt många på
rasterna. Då löstes också de andra problemen, barnen hade nämligen inte så
mycket emot att gå ifrån lektionen och då väntade inte heller någon kompis
på dem.

Tolkningsproblematiken

Urval av underlag för analys och tolkning
I det material jag samlat in har jag använt mig mer intensivt av vissa delar.
Observationer finns från 25 dagar. Jag har skrivit ut observationer/fältanteck-
ningar från de 12 första dagarna i sin helhet och sen vissa delar av det övriga
observationerna. Det urvalet grundar sig på vad jag ansåg tillförde något till
tolkningarna. Vuxenintervjuerna, 3 stycken, har skrivits ut i sin helhet och
hela innehållet har använts vid analys och tolkning. Av barnintervjuerna som
var 12 till antalet har 6 skrivits ut i sin helhet och de andra i vissa delar. Jag
har också lyssnat upprepade gånger på banden. Intervjuerna med de barn som
jag betraktade som gränsöverskridare har jag skrivit ut helt, samt de från barn
som är olika i sin könsrelaterade framtoning.
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Genomförande
I skolan studerade jag barn och pedagoger i första hand inne i klassrummet
men även i viss mån i miljön runt om som matsalar och skolgård. Jag åt ofta
lunch med barnen. Under de lektionspass jag deltog i satt jag på olika ställen
i klassrummet för att få överblick över olika delar av klassrummet. Så mycket
händer hela tiden att mycket går förlorat. Man får bestämma sig för var man
ska fästa blicken under ett visst pass. Jag antecknade flitigt i mitt observa-
tionshäfte, både fältanteckningar och observationer hamnade i första hand
där. När intressanta saker började hända var det svårt att växla mellan obser-
vationsblock och fältanteckningsbok. Jag använde mig av en löpande proto-
kollmetod där jag helt enkelt skrev ner så mycket jag hann och orkade. Ibland
bestämde jag mig för speciella fokus t.ex. pojkar som var tysta och still-
samma. Fokuseringen gick att hålla så länge inget särskilt hände men så fort
saker inträffade i rummet bröts koncentrationen. En videokamera hade varit
till hjälp att fånga fler fokus på ett tydligare och mer koncentrerat sätt. När
jag var med på planeringsträffar, eller andra möten personalen hade, anteck-
nade jag ibland direkt och ibland i efterhand. Jag försökte undvika att anteck-
nandet skulle störa sammankomsterna.

Att undvika att störa var ett krav pedagogerna ställde på mig från början.
Vi bestämde också att jag inte skulle hjälpa till. Det gjorde mig väldigt för-
siktig speciellt i början. Efter ett tag märkte jag dock att lärarna gärna pratade
med mig om de bara hann plocka undan efter lektionspasset och även förbe-
reda sig för nästa. Stunderna för spontana samtal blev dock korta. Under
vissa pass satte jag mig i ett litet rum på avdelningen som delvis användes
som fika och personalrum för att samla tankarna. Alltid kom det någon eller
några av personalen och pratade med mig och det var delvis från de samtalen
som jag sen fick uppslag till barnintervjuerna och även vuxenintervjuerna.
Att bara sätta sig, visades sig vara ett bra sätt att ge pedagogerna möjlighet att
själva ta kontakt och berätta sådant som de funderat på i sammanhanget

Tolkningsstrategi
Den första tiden av fältforskningen kännetecknades av ett sökande angrepps-
sätt från min sida. Olika intressen samlades ihop till inriktningar och avgräns-
ningar för studien. Så småningom förändrades och smalnade frågorna/
begreppen av och formades till frågor och mer koncentrerade intressen ut-
ifrån de erfarenheter jag gjorde på fältet i samspel med min teoretiska för-
förståelse. Dahlgren, Larsson, Starrin m.fl. (1991) menar att det här arbets-
sättet överskrider distinktionen mellan induktion och deduktion. Det kan leda
till att min strategi närmar sig abduktion. Abduktion karaktäriseras av:
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Analysen av empirin kan t.ex. mycket väl kombineras med, eller föregås
av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på
enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger
förståelse. Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan
(tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av
varandra. (Alveson och Sköldberg, 1991, sid 42)

Under ett fältforskningsarbete pågår analysen kontinuerligt. Inspirationen
kommer från flera olika källor. Ett poststrukturellt etnografiskt inspirerat an-
greppssätt ger möjlighet till friare former av analys och tolkning samt kombi-
nationer av olika utgångspunkter. Rhedding-Jones (1996) sammanfattar vad
som kan känneteckna en sådan analys:

This produces a method of analysis that gives evidence of more than one
point of view, that operates intertextually, that avoids binary logic, that
uncovers discursive constructions, that faces ambiguity that goes beyond
appearances, that pinpoints reflexive, that focuses on silences, that changes
the locus on questioning, that is textually conscious. (Rhedding-Jones,
1996 i Nordisk Pedagogik nr 1, sid 4)

Min tolkning kännetecknas inte av alla dessa punkter. Jag har försökt att se
olika möjliga tolkningar, att delvis undvika dikotomier, att arbeta en del med
att avtäcka diskurser genom att studera tystnader och förgivettaganden, se
motstridigheter, vara reflexiv och vara medveten när jag skriver. Foucaults
tänkande kring diskurser är en utgångspunkt.

Jag använt mig av idén om en noggrann grundsortering av materialet som
ett sätt att sammanfatta och sortera materialet i syfte att verkligen ta till vara
empirin och också ta tillvara sådant som min förförståelse inte gett mig an-
ledning att tro att jag skulle finna. ”Constant comparative method” använder
jag också som grundidé. De här momenten ingår ofta som delar i kvalitativ
analys överhuvudtaget. Det som skiljer mitt sätt från teorigenererande metod
är att jag inte går vidare i kategoriseringen för att få kärnkategorier och att jag
använder teori, feministisk teori, jag ser materialet genom ”gendered
glasses”. Jag försöker både utgå från materialet och därifrån plocka upp
mönster och intressanta fynd samtidigt som jag finner begrepp och konkreta
resultat från andra undersökningar att arbeta med. En analysenhet i den här
studien har varit att jämföra olika situationer eftersom kontexten bedömts
som viktig, för att försöka finna variationer och mönster i barns och vuxnas
sätt att vara. Analys och tolkning kan sägas vara både teorigenererande och
teoribekräftande.

Istället för att samla ihop kategorierna till kärnkategorier försökte jag
finna teman i det sammanfattade materialet. Teman som har sin grund både i
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materialet, i upplevelsen på plats och i den teori jag använder mig av. Inspi-
ration till detta arbetssätt har jag fått av Davies som arbetade på ett liknande
sätt under en studie på daghem (1996).

I vuxenintervjuerna och även delvis i barnintervjuerna har jag arbetat
med att försöka att avtäcka diskurser genom att försöka se på vilket sätt man
pratar om barnen, flickor och pojkar var för sig och tillsammans inspirerat av
det sätt som Foucault ser på diskurser. Vad säger man, vad säger man inte,
vad framställs som naturligt, normalt och självklart och vad förefaller vara
tabu att prata om (Foucault, 1993)? Jag har också gjort en sådan läsning av
observationerna. När jag säger diskurs här menar jag både i anknytning till
föreställningar (om kön) och till vad lärarna berättar om dagliga praktiker.

De tre teman som jag fann handlade om ”maktrelationer”, ”gränsska-
pande och gränsöverskridanden” samt ”kön som en pedagogisk fråga”. Sena-
re har de tre temana brutits sönder för att hamna under ett paraply nämligen
begreppet gränser med de tre deltemana gränsupprätthållande, gränsuppluck-
rande och gränsöverskridande som sorterande begrepp.

Varje steg i analysen har skakat om mina ”fynd”, satt dem i nya rela-
tioner till varandra och gett fler och fler idéer om det som framträtt i analy-
sen. Borg (2001) beskriver i sin avhandling hur hon ser resultatet av de olika
analysstegen som de vackra och olikartade bilderna som framträder i ett ka-
lejdoskop. Samma bitar, enheter ger olika bilder och nya idéer efter varje om-
skakning. Att ta till vara de olika mönster, variationer och idéer som framträ-
der efter varje analysomgång, varje omskakning blir en av forskarens vikti-
gaste uppgifter. Idéer kan man få från många håll, från egen erfarenhet och
tankeverksamhet, från andra forskares arbeten osv. och vissa är värda at ta till
vara, andra inte. Att ta en idé eller ett begrepp från en forskare och använda
den på sitt eget vis och vidareutveckla eller ge den en ny innebörd för egna
forskningssyften, kan vara ett kreativt arbetssätt (Starrin m.fl., 1991). Huvud-
begreppet ”gränser” och vissa av begreppskombinationerna med ”gränser”
och själva idén att använda tankar kring gränser för att redovisa materialet
har jag tagit från Thorne (1993). Hon har själv tagit sitt talande och mycket
användbara begrepp ”borderwork” från ett helt annat sammanhang än vad
hon vanligen sysslar med.

Starrin m.fl. (1991) betonar utifrån Glaser and Strauss hur kreativitet,
tankesprång och artistiskt tänkande bör ta plats i den kvalitativa metoden.
Idéerna som kommer upp under hantverksarbetet är det som ska tas till vara.
Utifrån dem skall teori bildas av de begrepp man samlat. Relationerna mellan
begreppen ger de mönster och variationer som sedan förenas till teoretiska
antaganden.

Att välja ut vilka delar som ska tas med till den slutliga bearbetningen
och komma med i slutprodukten är delvis självklart och delvis ganska
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osäkert. Vissa resultat var starka och tydliga, det kändes ganska givet att gå
vidare med dem. Andra kändes från början som att de var för otydliga, för
svaga eller för få. Intressanta, ja, men jag var tveksam om det verkligen var
rätt att ta med ett resonemang kring dem? Att då hitta något om liknande
resultat i en bok eller artikel gjorde att det kändes rimligt att gå vidare med
den delen. Avsnittet om några flickors strategier att påverka kom med på
grund av att jag i en artikel av Öhrn (2001) hittade en beskrivning av lik-
nande fynd och ett utvecklat resonemang kring detta.

Samlande begrepp som framkommer från analysen jag använder mig av
ligger på olika nivåer. För att sammanfatta materialet, sortera vad som händer
under skoldagen använder jag vardagliga begrepp som ”bråk”, ”diskussioner-
samtal”, ”annat”, ”andra projekt” osv. Tre olika teman sammanfattade sedan
materialet, nämligen ”kön som pedagogiska fråga”, ”maktaspekter” och
”gränsrelaterade aspekter”. När jag under analysen av klassrumssituationerna
såg de variationer som förekom i vem som gjorde vad av de aktiviteter som
begreppen innefattade gjorde jag en sortering där frågan om vem som gjorde
vad blev viktig. De olika situationerna fick namn t.ex. hierarkiska situationer,
handledningssituationer osv. ”Vem som gör vad i vilket sammanhang” blev
en viktig fråga för att kunna arbeta vidare med analysen överhuvudtaget för
att kunna förstå relationerna mellan de samlande begrepp jag lagrat från olika
situationer.

Så småningom efter vidare läsningar och sorteringar bestämde jag mig,
som sagt, för att låta gränstemat vara övergripande och låta de andra temana
ingå däri. Fokus på gränser delades upp i tre delaspekter, gränsupprätthål-
lande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande. Detta för att få med en
feministiskt inriktad analys knuten till konservering, förändring, förändrings-
möjligheter, förändringspotentialer osv. Utgångspunkten att finna varierade
former för könsgestaltningar vidgades därmed till att även försöka få för-
ståelse för hur företeelser och processer som förekommer i skolvardagen kan
ha inverkan på barnens möjligheter att inta olika former av könsgestaltningar.
För att möjliggöra detta analyssteg sorterades och delades nu de olika punk-
terna som ingått i de tidigare temana ”kön som pedagogisk fråga” och ”makt-
aspekter” in under de gränsrelaterade rubrikerna.

För att beteckna maktaspekter använder jag begrepp som ”att ta initia-
tiv”, ”att försöka påverka” ”att inneha makt”, ”att ta kontroll över”. Jag har
använt dessa olika begrepp på ett intuitivt sätt och inte på ett strikt åtskilt
regelmässigt sätt. Begrepp som använts under ”kön som pedagogisk fråga”
temat har varit knutna till arbetssätt och klassrumsituationen. Den analys jag
gjorde om vem som gjorde vad vid olika typer av klassrumsinteraktioner in-
gick till en början i detta tema.
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Skrivprocessen
Att skriva är ett mödosamt och ångestfyllt arbete. Innebörderna som man till-
delar sina upptäckter och resultat i tolkningen låses och blir definitiva från att
i tanken ha varit mångtydiga och plastiska.

Att försöka använda sig av ett poststrukturellt tänkande där betydelser
ständigt är på vandring ger svårigheter vid skrivandet. Något måste skrivas
och annat lämnas utanför. Resultaten bör inte beskrivas i motsatser, dikoto-
mier, utan på andra sätt vilket är svårt. Ett poststrukturellt skrivande likaväl
som ett fältarbetsinriktat ska kunna innefatta många olika beskrivningar och
vara rikt på innebörd. Någon sorts begränsning blir ändå nödvändig för att
göra avhandlingen läsarvänlig och intresseväckande. Larsson (1993) pekar på
att en motsättning finns mellan innebördsrikedom (thick description) och
struktur. Tonvikten kan läggas vid det ena eller andra. Etnografiskt skrivande
kräver ”thick description” för att ge en fyllig och detaljerad bild av den miljö
och verksamhet man vistats i och det stämmer väl överens med ett poststruk-
turellt sätt att skriva. Fylliga beskrivningar av ögonblick och situationer ska
kunna tala till större sammanhang som t.ex. teoribildning och till läsares möj-
lighet att känna igen sig i beskrivningen (Geerz, 1973). Etnografi och post-
strukturellt tänkande öppnar för att experimentera med skrivsätt och stil
(Rhedding-Jones, 1993). Fantasin bör komma till användning för att skapa de
berättelser som blir ”resultatet”. I min avhandling väger skrivsättet över mot
innebördsrikedom. Strukturen finns med för att göra det hela begripligt och
som sagt läsarvänligt, dikotomier finns med just av detta skäl även om jag
ibland försökt lösa upp dem, t.ex. genom att använda mig av begrepp kopp-
lade till gränser och gränsområden snarare är att fokusera på barn innanför
och utanför gränser vilket jag började med.

Torpabro skola – en presentation
I etnografi anses kontexten vara central för förståelsen av de studerade feno-
menen Som en avslutning och övergång till resultatkapitlen vill jag därför
presentera skolan och miljön runt omkring.

Ett myller av barn på ett stort område runt skolbyggnaden en kall snöig
vinterdag, ger mig mitt första intryck av Torpabroskolan. Solen skiner och
barnen är sysselsatta med typiska svenska vinteraktiviteter. De åker pulka,
bygger snökojor och åker skridskor. Miljön är lantlig, med rester av en
gammal trädgård, och en stor sjö i bakgrunden. Intensiteten på skolområdet,
”skolgården” är inte ett rättvisande namn, liknar dock mera vad jag sett i
innerstadsskolorna. Det myllrar som sagt av barn, aktiva barn, som tar för sig
av vinterns möjligheter. Snön ser sliten ut. Olikt Thorne (1993) som vid sitt
möte med undersökningsskolorna direkt började tänka på kön och hur
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uppdelat det är på skolgården, har jag svårt att skilja barnen åt i sina vinter-
kläder. Mitt första intryck handlar om liv och aktivitet.

Skolan, där jag förlagt mitt fältarbete, är en stor institution där många
människor dagligen vistas. Byggnaden är c:a 10 år gammal men har redan
byggts till. Den är byggd i en stil som för tankarna till Waldorfbyggnader,
och mitt intryck av skola och skolgård är positivt och välkomnande, estetiskt
tilltalande, men stort. Att skolan redan byggts till beror på att det samhälle
den ligger i expanderat starkt de sista åren. Samhället ligger på lagom pen-
delavstånd från en större mellansvensk stad. De som bor i samhället har i stor
utsträckning medelklass eller övre arbetarklassarbeten. Den tidsperiod som
mitt fältarbete sträckte sig över var en arbetslöshetens tid i Sverige, och det
märktes även här, om än endast i någon mån.

Barnen kan börja gå här som ”dagisbarn” och sen följa sina kamrater till
skola och fritidshem i olika ”tunnlar”. Barnen på en daghemsavdelning följs
åt till en avdelning där både skola och fritidshem finns. Det finns tre avdel-
ningar för förskoleklasser och 1-2-3:or med c:a 70 barn i varje samt tre avdel-
ningar för 4-5-6:or. När det är dags för barnen att börja högstadiet får de åka
buss till den näraliggande staden.

Den avdelning jag studerade bestod av två klasser av integrerade 1-2-3:or
som jag kallar Hasseln och Flädern och en förskoleklass. På morgon och
eftermiddag blev avdelningen ett fritidshem för samma barn. Här fanns 7–8
vuxna: En lärare och en fritidspedagog i varje klass, En assistent för barn
med särskilt behov, tre förskollärare och en speciallärare som också var knu-
ten till de andra avdelningarna. Alla de lärarna var kvinnliga. Dessutom kom
ett par manliga lärare från 4-5-6:an in några gånger i veckan och hade lek-
tioner i geografi, religion och idrott för tredjeklassarna. De avdelningar som
hörde till klass 1-2-3 är byggda som separata enheter förenade av ett bibliotek
och några grupprum. Ifrån biblioteket är de sedan förenade med resten av
skolan genom en lång gång. De går varje dag till skolmatsal och ibland till
rörelse och slöjdsalar som ligger i andra delar av skolbygganden. Den ”rosa”
avdelningen där jag befann mig består av två skolsalar med tillhörande
grupprum, ett stort allrum, en mindre sal för förskoleklassen och ett litet kök
med en mindre matplats som används både som personalrum och lekrum för
barnen. En stor tambur är det första man kommer in i. Där blir ändå trångt
när alla barn ska ut på långraster. Mitt intryck av lokalerna är att de är rym-
liga och fräscha, allt ser välhållet ut. Lokalerna används flexibelt och har
många funktioner. Behovet av grupprum är stort då lärarna ofta vill dela klas-
serna i mindre grupper och ibland låta barn från t.ex. ettan både i Hasseln och
i Flädern arbeta tillsammans. Personalen går ibland bort till ett större perso-
nalrum avsett för hela institutionen under luncherna. De har också tillgång till
kontorslokaler för den administrativa delen av sitt arbete.
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Barnens dagar är som det brukar vara i skolan, inrutade efter ett schema.
Eftersom det är tre årskurser i varje klass och klasserna dessutom samarbetar
med de andra avdelningarna så ställs höga krav på organisationen av både
barnens och lärarnas tid. Under ett morgonpass samlas oftast hela klassen
först för en gemensam introduktion till dagen. Sen kan läraren. ha en genom-
gång i matematik med andra klassen, samtidigt som ettorna gått ut till ”läs-
fröken” för att träna högläsning i lugn och ro. Tvåorna kan då ha gått till
rörelserummet för att tillsammans med tvåorna i den andra klassen ha rörelse
för en av pedagogerna. Organisationsproblem som t.ex. byten av barn och
aktiviteter kännetecknar dagarna och även pedagogernas samtal. Det är stän-
digt en oro runt bytena och ett återkommande samtalsämne är hur man ska få
det hela att löpa så störningsfritt som möjligt.

De olika avdelningarna på Torpabroskolan har sina nischer, de har profi-
lerat sig. ”Rosa” har temaarbete som sin specialidé. Det innebär att den van-
liga undervisningen bryts för att man under några dagar arbetar med något
tema där de flesta ämnen ingår. Ett stort tema som jag fick vara med om var
”jordens skapelse” och ”olika yrken” var ett annat.

Introduktion till läsning av resultatkapitlen
Strukturmässigt utnyttjar jag paraplyet ”gränsupprätthållande, gränsuppluck-
ring och gränsöverskridanden av kön” för den skriftliga framställningen av
resultaten. Den feministiska grundtanken att vi är på väg mot ett mål, dvs. en
fungerande jämlik relation mellan könen ger också en inriktning i resultat-
beskrivningen. Det första av resultatkapitlen beskriver upprätthållande och
skapande av i och för sig plastiska gränser mellan könen. I det andra resultat-
kapitlet vänds intresset mot en upplösning eller uppluckring av gränser. Slut-
ligen, det sista resultatkapitlet innehåller en beskrivning av hur barnen ska-
par, gestaltar sina kön, hur gränser visar sig och vilka möjligheter som finns
på en individuell nivå. Fokus ligger på gränsöverskridande. Allt detta fokuse-
rar hinder och möjligheter för barns att gestalta sina kön på varierade sätt.

Viss diskussion finns med i resultatkapitlen men den förs vidare i dis-
kussionskapitlet. I resultatkapitlen finns citat med från de olika material jag
arbetat med. Ovanför varje citat finns en kod med viss information om var
citatet går att finna. I koderna till observationerna ingår också vilken dag i
nummerordning och vilken typ att tillfälle som observationen gjordes. Här
följer några exempel på hur koderna kan se ut och vad de betyder.

Citat från barnintervjuerna har en bokstav I för ”intervju”, en bokstav för
identifikation av barnet, första bokstaven i det fingerade namn jag använder,
och en siffra, vilket är den sida i det utskrivna intervjumaterialet varifrån cita-
tet är hämtat. Ett exempel är: IM,3 vilket betyder: Intervju, Maja, sidan 3.
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På samma sätt är koderna från intervjuerna med de vuxna uppbyggda. I be-
tyder ”intervju”, P1, P2 eller P3 betecknar pedagog 1, pedagog 2 och peda-
gog 3 och en siffra sidan i intervjumaterialet. Ett exempel är: IP1,7 vilket be-
tyder Intervju, pedagog 1, sidan 7.

När det gäller observationerna så står O för ”observationer”, D och en
siffra för vilken dag i ordningen under fältarbetet som observationen utfördes
och ännu en bokstav betecknar lektionspass eller rast. Vid luncher har jag
skrivit ut lunch. En sista siffra anger vilket pass eller vilken rast i ordningen
det var på dagen. Ett exempel är: OD8L2 vilket betyder observation dag 8,
lektionspass 2.
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5. Att skapa och att hålla sig inom
könsgränser

Att gestalta sitt kön genom gränsarbete
Att använda begreppet ”gräns” för att kunna skapa en berättelse om flickorna
och pojkarna i Torpabroskolan och hur de hanterar sitt sökande efter köns-
gestaltningar är ett sätt att försöka fånga och belysa barns konstruktion av sitt
kön. Inspiration till att använda ordet gränser som en huvudmetafor och
huvudparaply för innehållet i resultatdelen har jag som tidigare nämnts häm-
tat ifrån Thorne (1993). Barn både skapar gränser och möter gränser som ska-
pats tidigare när de i konstruktionen av sitt kön letar gestaltningar som de
upplever som lämpliga och åtråvärda för sig själva. I det här kapitlet beskrivs
vissa sätt att gestalta sitt kön, och fokus ligger på processer och företeelser
som kan beskrivas som upprätthållande när det gäller könsrelaterade gränser.

En vilja till social kompetens styr barnens val av
könsgestaltningar
Utgångspunkten i det här kapitlet blir några aspekter som återkommer i både
barnens och de vuxnas berättelser och som handlar om barnens önskan om att
vara ”snälla” i syfte att bli omtyckta och deras rädsla för ensamhet och ut-
stötthet. Dessa önskningar verkar vara oberoende av kön. Hur vi konstruerar
och gestaltar våra kön, och för den delen mycket annat i våra liv kan kopplas
till våra sociala ansträngningar att vara accepterade och omtyckta av andra,
precis som viljan att hålla oss inom gränserna för det normala. Begreppet
”kön som social konstruktion” får för mig verklig innebörd i och med att jag
tagit del av barns och vuxnas berättelser om längtan efter gemenskap och
rädslan för ensamhet i Torpabroskolan.

”Snälla” barn riskerar inte att bli ensamma
Den sista frågan i barnintervjun handlar om hur barnen vill vara som pojke
eller flicka. Alla barn orkar inte till slutet av intervjun så det är inte alla som
svarat på detta, men av dem som håller ut är det påtagligt att svaren är ganska
lika. Barnen vill vara ”snälla” och skälet till det är att man får vänner och blir
omtyckt då. Pontus från tvåan berättar lite kortfattat och Kristina i trean lite
mer ordrikt (IP,5; IK,1):
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I: Hurdan pojke vill du vara?
P: Som jag är (skratt).
I: Hurdan är du då?
P: Lång ja, lång och snäll vad de flesta tycker i alla fall, det beror på.
I: Vill du vara det?
P: Ja. Det är väl inte så kul om alla hatar en.
I: Nej. Gör dom det om man inte är snäll?
P: Mmmm.
I: Hurdan är man om man är snäll? Vad är det du tänker på?
P: Att bjuda om man har något godis även om man inte vill.

I: Hurdan flicka vill du vara?
K: Jaa snäll, och kanske bra på mycket grejor och sjunger bra och

skriver bra och räknar bra och så. Hjälpsam och så.
I: Varför vill du vara det då?
K: Jaa, då kanske alla tycker, alla, många tycker man är snäll och vill

vara med en och det kanske känns skönt att veta att inte många
tycker illa om en. Fast det kanske det alltid är någon som gör.
Liksom ibland kan man bli svartsjuk på sådana här som man tycker
är väldigt hjälpsamma, så man försöker vara likadan men det går
inte i bland.

I: Mmm, mmmm. Har du några förebilder eller några som du skulle
vilja vara som?

K: Jaa, mig själv då och Lia, för hon är schysst. Jaa vem skulle det
vara? Det skulle vara en av mina andra kompisar som går i en
annan skola, Linda hon är väldigt snäll tycker jag. Henne skulle jag
vilja vara som också.

I: Jaha. Om du tänker på om några år när du blir lite större hur skulle
du vilja vara då? Kanske en femton år så där.

K: Ja (skratt). Hur vill jag vara då? Då kanske jag vill, jag hatar läxor
kanske, jag vill mest gå på bio och göra sådana grejor och ut och
festa för jag gillar musik och så och det är ju något (skratt) typ, jag
vill inte ha några läxor eller så i skolan. Vara ute med polarna så
där. Man vill absolut inte vara sjuk eller så för det är tråkigt för då
missar man ju kanske någon fest eller så.

I: Ja, ja, jaha. Känner du någon flicka som är så eller har det så?
K: Min kusin C hon är 15 år, nej 16 och hon hatar läxor och vill ut på

diskon och så. Vi är brevvänner och så skrev hon en gång att hon
skulle ha 7 prov på en vecka och då tänkte jag att, usch jag vill inte
börja högstadiet (skratt).

I: Nej, nej, nej. Om du tänker på de vuxna här på skolan hur tror du
att de vill att du ska vara?

K: De vill nog att jag skulle skall vara hygglig mot alla och att jag
skall göra mina läxor ordentligt. Kanske inte att vara så här ”oj jag
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måste först, oj jag måste först”, tävla. Många kanske tävlar så här i
skolan för att de skall vara bäst men det gör inte jag. Det tycker jag
är dumt.

I: Mmmm. Ja. Jaha är det något annat tror du som de vill?
K: Jaa, det är att vara schysst och jobba ordentligt. Och inte säga ”nej,

nej inte det, det är ju så tråkigt”. Nej det vill inte jag forska om Blä,
blä. Så där.

Pontus uttrycker att han vill vara som han är och han anser sig vara lång och
snäll. Han antyder att alla kanske inte tycker det, men de flesta. Snäll vill han
vara för att de andra inte ska ”hata” honom. Hata är ett starkt ord. Att vara
snäll kan innebära att göra sådant man inte vill, som att ge bort godis.

Kristina vill vara snäll, duktig och hjälpsam. Hon vill liksom Pontus vara
som hon är. Snäll vill hon vara därför att då kanske ingen ”tycker illa” om
henne, utan vill vara med henne. Kristina menar också att det kan vara svårt
att vara snäll och hjälpsam, ibland är andra bättre på det än hon, och då blir
hon avundsjuk på dem. När hon beskriver hur hon vill vara som tonåring är
det knappast bilden av någon väldigt ”snäll” flicka hon ger. Kanske visar sig
drömmarna här, andra drömmar än att vara snäll, duktig och flitig. Kristina
tror att vuxna i skolan vill att hon ska vara ”hygglig mot alla”, göra läxorna
och arbeta på. Tävla vill de vuxna inte att hon ska göra men däremot vill de
att hon ska vara positiv till förelagda uppgifter.

Ordet snäll kan stå för många olika saker. Genomgående verkar det för
de här barnen innebära att man vill vara på ett sådant sätt att de andra barnen
accepterar och inte hatar eller tycker illa om en. Om de andra barnen tycker
om en, kan man få var med kamraterna. Att få vara delaktig i lekar och
gemenskap är viktigt. Att duga som kamrat, att passa in i kamratgänget, blir
en stark drivkraft och viljan att vara flicka eller pojke på ett sådant sätt att
man blir accepterad, helst omtyckt kan ha en starkt styrande, normaliserande
effekt, om man använder Foucaults begrepp (Foucault, 1987). Kristina här
ovan berättar också om hur hon vill kunna passa in i de vuxnas mall genom
att läsa läxor, ”vara hygglig mot alla”, inte tävla, säga ja till frökens förslag
och ”jobba ordentligt”. Hennes bild av vad de vuxna vill, stämmer in på t.ex.
Stanleys (1986) beskrivning av hur flickor tror att lärare vill att de ska vara
och också på en stereotyp bild av ”flicka”.

Båda barnen antyder att det kostar på att leva upp till sociala normer.
Pontus tänker på sitt godis och Kristina blir avundsjuk på andra som verkar
kunna leva upp till snällhets- och hjälpsamhetsnormen bättre än hon själv.
Barnens utsagor antyder att viljan till att vara vän med andra och ansträng-
ningarna för att inte få ovänner har ett pris. Alternativet, att göra eller vara
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som man vill utan en tanke på vad det skulle innebära socialt, verkar dock
inte tänkbart.

Varför är det då så viktigt att vara omtyckt och få vara med kamrater? Jo,
ingen vill vara ensam. Barnen berättar om hur hemskt det känns att bli läm-
nad ensam på rasten. Flera barn förklarar också att själva blir de ju aldrig en-
samma men … Hotet finns där. Här är det Jerry från Flädern och Karl från
Hasseln som berättar. De är exempel på pojkar i andra klass med olika status
i gruppen. Jerry är populär bland både pojkar och flickor medan Karl inte hör
till de tongivande (IJ,2):

I: Vad är det som kan vara tråkigt på rasten?
J: Att inte ha någon att leka med men det har jag alltid.

Jerry svarar snabbt på frågan men fortsätter inte resonemanget. Svaret verkar
vara givet. Han säger dock att han alltid har någon att leka med. Karls svar är
mer utvecklat (IKP,1-2)

I: Jaha, vad är det som är allra roligast på rasterna då?
K: Det är att vara med någon annars är man ju bara ensam och tycker

det är tråkigt.
I: Vad är det som är, kan vara tråkigt, tänkte jag fråga om, men det är

väl kanske det.
K: Ensam.
I: Mmm. Mmm. Händer det ibland?
K: Ja, men så händer det nog inte med mig någon gång.
I: Kan du berätta någon gång det har blivit så.
K: Då blir man ganska ledsen och står i ett hörn och då tror man att

alla är borta. Man tror att … Man vet inte var alla har tagit vägen.
I: Vad brukar du göra om det blir så?
K: Då brukar jag gå runt och fråga om jag får vara med.
I: Brukar det fungera?
K: Mja, bara ibland.

Karl svarar också snabbt och självklart på frågan. Först säger han också att
han nog inte blir lämnad ensam men sen berättar han om sådana situationer.
Det känns ledsamt för honom att bli övergiven av kamraterna, och att gå och
fråga dem om han får vara med verkar inte särskilt lönsamt.

Den mer detaljerade berättelsen från Karl visar att han har erfarenheter
av att vara/bli lämnad ensam på rasten men även Jerry har en rädsla för att bli
det. I Hartmans (1986) studier av ”barns tankar om livet” visar sig ensamhet
och rädsla för ensamhet vara ett vanligt förekommande tema i barns berättan-
de. Ensamheten uppfattas av barnen som en olycka, en olycka med många
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aspekter Även i den här undersökningen verkar oron för ensamhet löpa som
en tråd genom många av barnens berättelser.

Pedagogernas berättelser och beskrivningen av barnens problem i skolan
är ofta kopplade till barnens sociala relationer med varandra. Nedan följer ett
par exempel på när pedagogerna diskuterar barnens problem med sina kamra-
ter under intervjuerna.

Ped 3 berättar om att det haft problem med att vissa flickor inte hållit sina
överenskommelser när de lovat att leka med någon speciell kamrat. De har
orsakat missämja och ledsna barn. Vi pratar i intervjun om hur de vuxna i
skolan får reda på den här typen av händelser (IP3,3).

P3: Ja, dels kan de ju komma och tala om, om det är någon som är ute,
någon vuxen då och säga. Annars kommer det, kan ju komma hem-
ma. Att föräldrarna kommer och pratar om det, sen, att de varit
ledsna hemma, men att de inte visat något här. De kanske har hittat
någon annan att vara tillsammans med men ändå är det att de hade
bestämt så att säga, och då är de ju ledsna längst inne. Fast en del
klarar av det då och hittar andra kompisar så känner de sig ändå
svikna.

Berättelsen handlar om att barnen ibland vänder sig till vuxna i skolan när det
visat sig att en kamrat svikit eller också väntar man till man kommit hem med
att tala om vad man upplevt och hur man känner för någon vuxen. Ped 1 me-
nar att även om problemet, att ett barn blir ensamt, ofta går att lösa med hjälp
av att det börjar vara tillsammans med någon annan, så är det lätt att känna
sig sviken i den här situationen.

Ped 1 berättar för mig om en pojke i sin klass. Hon bekymrar sig för att
han har lite svårt med kamratrelationerna (IP1,2).

P1: Han hade väl också, han har varit hemma väldigt mycket, så han
har lite svårt i kontakten med andra barn. Det blir lite fel fast han
menar väl.

I: Ja, ja.
P1: Han förstår inte det här riktigt, ja, hur man börjar prata med någon.

Det kan bli lite tokigt för honom. Det där gör att han ibland. Frågar
han så får han vara med, det upplever jag.

Hon anser att han inte verkar riktigt socialt kompetent, dock inte värre än att
han ibland får vara tillsammans med de andra barnen.

I sina resonemang återkommer pedagogerna, som sagt, ofta till barnens
förhållande till varandra. De upplever det som viktigt att barnen har kamrater
och att de kommer bra överens med varandra. En norm för de vuxna
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förefaller vara att inget barn ska vara ensamt eller utstött; alla ska ha någon
att vara med. Helst då den man verkligen vill leka med. Man verkar också ut-
gå ifrån att alla vill ha kamrater i varje stund. Ett vanligt, normalt barn är inte
och vill inte vara ensamt.

Kanske föresvävar en sådan norm även barnen Att båda pojkarna, Jerry
och Karl, i citaten ovan är så noga att betona att de minsann inte blir lämnade
ensamma tyder på det. Det innebär att även en skamkänsla kan smyga sig in i
upplevelsen ”att bli lämnad ensam”. En dubbel börda uppstår om man nu fak-
tiskt blir ensam på skolgården. Dels är det ledsamt att bli ensam och dels är
det skuldbelagt att man inte lever upp till bilden av ett barn som alltid glatt
leker med kamrater.

Sammanfattande tolkning: Fruktan för att bli ensam går igen i både pojkars,
flickors och lärares berättelser. Man kan säga att för barnen i skolan verkar
ensamhet, att inte ha någon kompis att vara med, upplevas såpass tråkigt, led-
samt och dessutom skuldbelagt att det driver barnen till att vara på ett sådant
sätt att de blir socialt accepterade, gärna omtyckta. West och Zimmerman
(1991) anger att kön konstrueras i samspel mellan människor och drivkraften
är just att vara en socialt kompetent människa. Paradoxalt nog så bidrar den
för barnen gemensamma känslan av att vilja tillhöra kamratgruppen och var
delaktig däri, till att de arbetar för att bli olika kön, olika personer som passar
in här och nu, i sin verklighet. Det blir då logiskt för barn, att med liv och lust
gå in för att ”bli” de flickor och pojkar som man upplever får störst socialt
utbyte i de olika sociala sammanhang man befinner sig i. Då barnen ingår i
olika sammanhang där olika diskurser råder, kan varje barn spela upp ”flic-
ka” och ”pojke” på flera sätt. Denna vilja att vara socialt accepterad är inte
oproblematisk eftersom den kan få normaliserande och kanske konserverande
konsekvenser.

Viljan att vara ”snäll” så man inte blir ensam kan beskrivas i termer av
att man rör sig inom diskurser, och risken för att drabbas av ett tabu eller vad
man skulle kunna kalla ett osynliggörande inträder när barn (och vuxna) rör
sig utanför diskursens gränser, utanför det ”normala”. Så länge man gestaltar
sitt kön på ett sätt som förefaller normalt, vanligt och lämpligt i de samman-
hang man önskar ingå i tar man ingen risk. Risken uppstår när man närmar
sig gränser för vad som är normalt, vanligt och vad som kan anses lämpligt.
Rädslan för ”straffet”, vilket kan uppfattas som outhärdligt, kan styra barnen
från gränserna. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Andra, nya dis-
kurser kan också uppstå genom att de överskrids.
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Olika gruppkonstellationer och val av kamrater
När jag först började studera barnen på Torpabroskolan fick jag ett allmänt
intryck av att flickor och pojkar leker åtskilda i stor utsträckning. I tamburen
var det flickor som gjorde upp med flickor om vem som ska vara tillsammans
på rasten. Pojkarna rusade tillsammans ut för att spela bandy eller fotboll.
Min bild förändrades sakta under tiden jag vistades på skolan och ännu mer
efter att jag intervjuat barn och lärare. Gruppsammansättningarna varierade
faktiskt en del. I grupperingar som vid en snabb titt såg enkönade ut fanns
ofta någon eller några med från det andra könet, speciellt i traditionella pojk-
aktiviteter som bandy. Vid spring och rollekar deltog ofta barn från bägge
könen i glatt samspel, exempelvis lekte barnen ”På rymmen” tillsammans in-
spirerade av TV-programmet med samma namn som visades på TV just den
här perioden. Under en rörelselektion som jag har ett utdrag ifrån i avsnittet
om ”Hotbilden från pojkar” i kap 6, finns även en flicka – Felicia – som del-
tar i sabotaget av lektionen.

Engagemanget satsas inom den egna könsgruppen
Nu är kön emellertid inte det enda kriteriet som gör att barnen väljer vissa
men inte andra barn att leka eller vara med. De äldre barnen leker för sig och
barnen i de olika hemvisten leker åtminstone delvis åtskilda.

När barnen i intervjuerna berättar om vem som bråkar på rasterna och
vad som kan vara problem så är det ”de lila” dvs. ett annat hemvist eller
”mellanstadiet”, inte ”flickor” eller ”pojkar”, som de nämner som presumtiva
motståndare på olika sätt. Störst plats tar dock berättelser om konflikter och
maktkamp inom den egna nära kamratgruppen som till övervägande del är
enkönad. Antagonism verkar i första hand vara mellan barn av samma kön.
Barnen är ständigt sysselsatta med att försöka skaffa sig maktpositioner och
att försöka påverka sina vänner inom de egna könet.

När man inte anför äldre barn eller andra hemvist så är det som sagt inom
de egna leden, dvs. bland dem som finns närmast inom det egna könet som
”fienden” finns. (IKI,3; IK = Ingrid Karlson, I = Isabelle).

K: Förut var det ju så att de två var bästisar, så retade de mig och
Isabelle, oss ibland.
De påstod jämt att vi var dumma och…..

I: ”Vad fula skor du har” och så där.
IK: Vad sa ni då, då?
K: Då sa vi så här bara ”Ööh vad snygga skor” (ironiskt). Då märkte

de liksom …
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Kajsa och Isabelle i Flädern är bästisar som har lite problem med några av de
andra flickorna i klassen. De flickorna ger Kajsa och Isabelle retsamma till-
mälen. Kajsa och Isabelle försvarar sig med ord och ironi.

Marie får nedan ge ett exempel på en konflikt som hon haft med en an-
nan flicka. Ett ”bästishalsband”, ett halsband där det sitter en hjärthalva som
är bruten från ett helt hjärta, var orsaken till konflikten. Det var rätt vanligt
den här våren att ”bästisar” hade sådana halsband för att visa att de hörde
ihop (IM,3).

I: Är det någon mer som blivit osams med dig?
M: Det är Kajsa som jag gick tillsammans med på dagis. Det var en

gång när vi två skulle dela hjärta. Egentligen ville inte hon det, utan
hon skulle ta halsbandet från mig, för att hon ville dela det med en
annan kompis. De två fick inte köpa ett halsband ihop för de hade
bråkat så mycket. Då skulle hon ge henne det istället men det lyc-
kades hon inte med och då vart hon så sur på mig.

I: Jaha. Skulle hon ta ditt halsband?
M: Jaa. Fast då blev hennes mamma ganska arg för hon hade lagt ner

25 kronor på det där och det är nog inte så kul för henne eftersom
det ju egentligen inte var meningen det där.

I: Ja, ja det var invecklat. Så kan det bli.
I: Det här med hjärtat, berättade ni det för någon vuxen.
M: Ja det berä … Jag blev ju ganska ledsen när hon tog det till henne

men jag fick tillbaka det sen. Då berättade jag det för Ulrika (en av
pedagogerna) så redde vi ut det, och sen så pratade vi med för-
äldrarna. Så jag har kvar hjärtat nu i alla fall. Fast jag vill inte ha
det kvar egentligen.

I: Nej. Var det inte roligt att ha det sen?
M: Neej.

Marie berättar om när hon skulle dela bästishalsband med en klasskamrat.
Hon menar att den andra flickan har lurat henne. Kajsa ville egentligen inte
dela halsband med Marie utan en med annan kamrat. Sviken och ledsen vän-
de sig Marie till en av fritidspedagogerna i hemvistet. Hon hjälpte till att
”reda ut” historien men föräldrarna blir också inkopplade. De såg till så
Marie fick behålla sitt halsband men det hade egentligen förlorat betydelse
för Marie i och med kamratens svek.

Intervjuutdragen visar ett par typiska berättelser från flickor som har pro-
blem med andra flickor. Marie och Kajsa och Isabelle visar inte på någon
maktlöshet i de här situationerna utan de tar aktivt och engagerat itu med pro-
blemen. Kajsa ”ger igen” med ord och Marie talar med en av pedagogerna i
skolan och sedan med sina föräldrar. De har redskap för hur de ska hantera de
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konflikter de råkat i. Att aktivt engagera sig både känslomässigt och hand-
lingsinriktat kännetecknar de här flickornas engagemang inom den egna
könsgruppen.

Med ett lika intensivt intresse som flickorna har för händelserna inom sin
närmaste kamratgrupp, kastar sig de bandyintresserade pojkarna och en och
annan flicka in i diskussionerna runt bandyn. Inom pojkgruppen är bandyn är
en ständig källa till diskussioner och konflikter. Vilka ska vara med, vem ska
bestämma och vilka regler ska gälla? För pojkarna och de enstaka flickorna
finns här mycket att diskutera och även att irritera sig på, och det uppstår en
hel del konflikter. För ett ”tufft” pojkgäng inne på Hasseln uppstår ofta pro-
blem men de får i första hand lösa dem själva. Ett problem de inte klarade var
när en stor del av gänget deltog i att lägga ett av barnen inom gänget i en vat-
tenpöl. Händelsen fick stor uppmärksamhet och här hade barnen gått över
gränsen för vad som var acceptabelt från de vuxnas sida. Det berodde enligt
Ped 1 på att en hade blivit utsatt av många, dessutom en av ledarna i gruppen
(se kap 7 för närmare beskrivning). Pojkarnas intressefokus och engagemang
ligger överhuvudtaget, precis som de ovan beskrivna flickornas, på en i första
hand enkönad aktivitet.

Jag hade förväntat mig att finna trakasserier av olika slag mellan pojkar
och flickor. Gulbrandsen (1996) berättar i sin avhandling om hur det i 9–10-
åriga flickors berättelser om sin skoldag ingår många fall där pojkar förstör
för dem på olika sätt och att de då uppmanas att överse med detta. De berät-
telser som finns med i min studie som kan betraktas beröra trakasserier hand-
lar om hur de äldre barnen, främst pojkar på mellanstadiet, hotar de mindre.
Flickornas berättelser innehåller konkreta händelser, några riktigt otäcka med
knivhot och slag så det utsatta barnet svimmar. Hos pojkarna finns en rädsla
för att det skulle kunna hända. Däremot verkar det finnas väldigt få trakasse-
rier mellan barnen inom hemvistet i ”mina” klasser. Ett par av flickorna har
dock deltagit i att skriva hotbrev till andra flickor, vilket upplevts som väldigt
otäckt av dem som blivit utsatta. Den händelse där en pojke, Henrik, lades i
en vattenpöl av sina pojkkamrater skulle också kunna beskrivas som trakasse-
rier. Det gör att trakasserierna inom klassen i första hand också rör sig inom
det egna könet. Både pojkar och flickor upplever ett hot från ”stora pojkar”
som av berättelserna att döma ibland realiseras.

Ped 3 berättar också om motkrafter till de här tendenserna med trakasse-
rier. Barn som gått i samma ”tunnel” (en tunnel innebär att barnen följs åt
genom samma daghem, samma fritidshem och samma skolklass så långt det
är möjligt) sedan de var små verkar kunna hjälpa varandra över stadie- och
könsgränser (IP3,1):
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P3: Och sen då har de (skratt) fyrorna lite bakom sig de här tjejerna.
Killarna i fyran, från vår gamla klass då. ”Om inte ni, (låter oss
vara), så kommer dom.” Så de känner lite styrka därifrån, de får lite
försvar därifrån. Nej, våra tjejer i trean har försvar i killarna i fyran,
de kommer ju och försvarar våra tjejer.

Ped 3 menar att de något äldre pojkarna som passerat gränsen till mellansta-
diet kan ta sina yngre flickkamrater i försvar om de skulle bli angripna. Det
kan visst tolkas som ett gränsöverskridande om man jämför med alternativet
att de skulle ha stöttat angriparna. Ändå tolkar jag snarare en sådan händelse
som ”border-work”, barnen skiljs i två grupper ”svaga flickor som behöver
räddas” och de ”starka, modiga” pojkhjältarna som räddar”.

Att ha tillbringat sin tidiga barndom tillsammans verkar ändå ge en möj-
lighet till band mellan barnen som överbryggar sådana ålders- och könsbar-
riärer som annars är vanliga. Att det kan vara så att syskon kan stötta och för-
svara varandra över könsgränser och hierarkier är väl känt. Kajsa och Isabelle
berättar (IKI,8):

IK: I skolan blir jag ledsen…..?
K: När killarna slåss i mellanstadiet.
IK: Ja, det förstår jag.

Flickorna berättar en knappt hörbart en historia där även Kajsas
storebror som går i fyran fått problem med mellanstadiegrabbar.

I: Kajsa brukar ta hand om honom. Han var utan jacka och utan skor.
K: De bråkade verkligen med honom. ”Sluta nu , sa jag” (Kajsa ryter).
I: Då började de bråka med Kajsa istället så det var inte mycket tur.

Kajsa tog sin storebror i försvar vid det här tillfället, vilket visar att en flicka
också kan försvara en något äldre pojke om hon anser att det kan vara hennes
uppgift. Daghemsgruppsgemenskap och syskonskap verkar kunna bidra till
överskridande av vanliga ålders- och könsgränser både inom och utom den
egna gruppen.

Sammanfattande tolkning: Den vanligaste gruppkonstellationen i skolan är att
barn av olika kön leker åtskilda. Barnen verkar i huvudsak leka, ge sig in i
konflikter och kämpa om makt och inflytande inom de egna könsgruppering-
arna. Barnen investerar sin kraft och energi i kamratgrupper som består av
det egna könet. Både vänskap och ovänskap, allt som verkar vara värt att läg-
ga ner tid och engagemang på, finns inom den egna, nära, enkönade kamrat-
gruppen. Kamrater av motsatt kön förfaller i många sammanhang vara oin-
tressanta. Barnens ointresse för barn av det andra könet verkar för att grän-
ser bildas. Inte i första hand på ett aktivt sätt genom trakasserier eller
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konflikter utan genom att man satsar så hårt på livet inom enkönade gruppe-
ringar att ”de andra” blir oviktiga. De får inte plats i intressesfären. Trakasse-
rier förekommer men i mycket liten omfattning inom klasserna. När det blir
fråga om trakasserier och allvarligare konflikter är ofta äldre barn från mel-
lanstadiet eller andra hemvist inblandade. Det är snarare de barnen som bi-
drar till att en hierarkisk ordning upprätthålls. De äldre barnen visar de yngre
en hierarkisk ordning som kan gälla både ålder och kön. Framförallt visar de
att de yngre barnen både pojkar och flickor är underordnade de äldre. Köns-
åtskiljande praktiker kan visa sig i form av border-work genom att barnen
återskapar klassiska flick- och pojkpositioner som räddad – räddare. Gemen-
skapen inom klassen där barnen i stort sett gått tillsammans sen daghems-
tiden och även syskongemenskap förefaller i vissa situationer kunna bidra till
att könsgränser överskrids. Vanliga hinder för samvaro mellan barnen som
kön och ålder kan raseras tillfälligt.

Gemensamt och åtskilt
Att barn ofta leker åtskilda av kön i skolan är ingen nyhet. Många studier vi-
sar att det förhåller sig så (Thorne, 1993). Därför var det inte förvånande att
se det här förhållandet även på Torpabroskolan. Att könen hålls isär, åtskill-
nad, anses vara en del av den process som leder till vidmakthållandet av
ojämlika maktrelationer mellan könen (Harding, 1986). Jag upplevde inte att
lärarna någon gång diskuterade eller ifrågasatte barnens val av kamrater eller
lekar under rasterna annat än om det uppstått någon skada eller konflikt. Att
barnen skulle ha ett fritt val under rasterna var en självklarhet. Det ”fria” va-
let ledde i allmänhet till könssegregerade val.

Som jag tidigare nämnt kunde gruppkonstellationerna ändå se olika ut
vid olika tillfällen. Flickor kunde ibland vara med på ett hörn i pojkarnas lek
även om de var mest med sina flickkamrater. En aktivitet som upptog många
av pojkarnas intresse under min tid på skolan var bandy dvs. innebandy, även
om de spelade ute. Det fanns även några flickor som ibland deltog i bandyn
vilket de berättar om i intervjun. Att ett antal flickor deltog i bandyn kan del-
vis bero på att Ped 1 under idrottslektioner hade gett barnen tillfälle att spela
innebandy på den nivå de befann sig på. Hon lät barn som kände sig som
”vana” bandyspelare spela för sig och de som kände sig mer ovana för sig.
En närmast total uppdelning av kön blev resultatet just under idrottslektionen
men alla fick möjlighet att pröva på och att träna. Thorne (1993) anger att
”skicklighet” är ett av de kriterier som krävs om barn ska kunna få tillträde
till lekar som i huvudsak bedrivs av det motsatta könet. Det är möjligt att den
här träningen av ”skicklighet” faktiskt gav resultat i form av fler deltagande
flickor i bandyn.
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Jag uppfattar det som ovanligt att pojkar var med i traditionell flicklek eller i
grupper som dominerades av flickor men ett undantag förekom. Karl, en tvåa
som är irriterad på många av pojkarna, leker helst med flickorna i ettan i sin
klass och deltar då i rollekar som ”häst” och i flickornas springlekar.

Ett annat exempel på barn som ägnar sig åt samlek mellan könen är
Mariana som gärna leker med pojkarna i det lugnare pojkgänget i tvåan
ibland, och som också under en tidigare period varit bästa vän med Jonatan.
När barnen leker lekar där många behövs och man går efter ett visst regelsys-
tem deltar ofta både pojkar och flickor, dock inte alla. Även rollek i stora
gäng förekommer. I intervjuerna berättar många av barnen att den här leken
där både flickor och pojkar finns med egentligen är den roligaste. Av någon
anledning berättar de inte spontant om den leken utan det är först när jag
ställer dem inför att komplettera meningar som ”det bästa med att leka med
både pojkar och flickor är…..” som de berättar. Marie i tvåan i Flädern talar
om att visserligen leker hon mest med flickor, pojkkompisar har hon knap-
past, men ändå … (IM,4):

I: Det bästa om man leker med flickor och pojkar tillsammans är…..?
M: …..är att man har kul.
I: Har ni kul då?
M: I varje fall om man är sams hela tiden, då brukar det vara roligt, om

någon kommer på någon rolig lek som alla kan vara med i.
I: Kommer du ihåg någon sådan som du har varit med i?
M: Det var när vi var nere vid lillskogskanten, så kom någon på att vi

skulle leka Tarzan. Så kom vi på massa nya figurer och att Tarzan
fick en giraff så han kunde klättrade upp på dens hals om han ville
ha en kokosnöt eller banan eller vad det nu var.

I: Uhum, jag förstår.
M: Vi var 12 stycken som var med i leken, sex tjejer och sex pojkar.

Marie berättar, precis som flera av barnen, om rollekar som försiggår i ”lill-
skogen”, där de inte är så synliga och då både flickor och pojkar deltar. När
Marie börjar prata om den gemensamma leken säger hon spontant att den är
rolig, t.o.m. roligast.

I både Hasseln och Flädern leker de äldsta pojkarna – de är bara två i var-
je trea – och några av de äldsta flickorna ofta tillsammans (IJ,1).

I: Jaha. Brukar du på rasterna vara tillsammans med t.ex. Maria
någon gång?

J: Maria och Felicia och Alvar och Emelie brukar jag vara (med).

Jerry berättar ovan om barn som han ofta är tillsammans med.
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Ped 3 beskriver samma barn som ett gäng (IP3, 3–4):

I: Tillsammans, leker de något tillsammans, tjejer och killar när de är
ute och så där?

P3: Killar och tjejer?
I: Ja.
P3: Treorna gör ju det. Så det är ju Alvar och Jerry och Felicia och

Maria. De leker ofta. Det är ju typ koja, det är nere i lillskogkanten,
och lite jagalekar och polis och tjuv och sådana grejor.

I: Brukar det fungera bra?
P3: Mmm.
I: Det blir inte mycket bråk av det då?
P3: Nej, de har sitt lilla gäng där då och det är sällan att de bråkar inom

sig utan det är om de blir flera som kommer och ska vara med och
sådant där.

Ped 3 beskriver de här fyra barnen, två pojkar och två flickor som ett litet
sammansvetsat gäng som kommer bra överens. De aktiviteter de ägnar sig åt
försiggår delvis osynligt i ”lillskogskanten”. Jagalekar och polis och tjuv är
sådana lekar som kan innefattas i Thornes (1993) begrepp ”borderwork” dvs.
gemensam lek över könsgränser som snarare skiljer än sammanför könen.

Kristina i Hasseln berättar om en annan aktivitet där både pojkar och flic-
kor deltar (IK,1).

I: Uhum. Jag hörde att ni hade startat ett band igår, det sa Lars.
K: Mmmm.
I: Vilka var det då?
K: Det är Lars, jag, Fredrika , Erik och en som hete Nicholas.
I: Ja. Vad är det för band då?
K: Det heter ”Alexi”.
I: Vad skall ni sjunga och spela då?
K: Vi tar låtar så här ibland som ”Vi drar till fjällen”. Den kan vi göra

om som vi har gjort om den ”Vi drar till Grekland”.
I: Jaha, ja, ja. Den här med Markoolio?
K: Mmmmm

Att både pojkar och flickor i bandet ovan deltar i olika lekar och aktiviteter
tillsammans är tydligt. Lek över könsgränserna är alltså inte något ovanligt på
Torpabroskolan även om könsuppdelad lek och samvaro är det vanligaste.

Sammanfattande tolkning: Barnen i Torpabroskolan leker ändå en del tillsam-
mans över könsgränserna. De berättar inte om den gemensamma leken spon-
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tant. I intervjuerna berättar barnen om vad de gör i de för dem viktiga enkö-
nade kamratgrupperna, inget annat. De berättelserna ligger i förgrunden. I
samtalen återskapar barnen en åtskild verklighet för sig själva, där de enkö-
nade grupperna är de viktiga, de som gäller. Berättelserna tyder på att gräns-
upprätthållande processer är igång. Inte förrän barnen blir provocerade att
prata om sin eventuella lek med motsatt kön berättar de om den. Det är ”som
om” den gemensamma leken inte fanns. Den förekommer dock som sagt och
barnen beskriver den som rolig, till och med i vissa fall roligast, men det
kommer inte fram förrän man verkligen frågar om det. Barnen bidrar således
till sin egen åtskilda könsgestaltning genom att beskriva sin verklighet ”som
om” för könen gemensamma lekar och aktiviteter inte finns. Den gemensam-
ma leken utspelas delvis på ett ställe där barnen är osynliga från skolhuset
och från vuxnas ögon. Kanske kan både gemensam lek där man prövar andra,
möjliga, gränsöverskridande sätt att vara och former av border-work, ha stör-
re möjligheter att utvecklas när inte vuxnas och andras, kanske större barns
blickar, kan nå dem. Både lek där barnen överskrider könsgränser – och vil-
ket Thorne (1993) påpekar – vissa former av border-work som kan gränsa till
aggressivitet och utprövande av sexuella aktiviteter kan uppfattas som otill-
låtna eller varje fall olämpliga av barnen och därför döljs de.

De barn som ändå ger sig in i lek med barn av motsatt kön kan ha nytta
av att de utvecklat en skicklighet i det som den gruppering man vill tillhöra
ägnar sig åt. Då avviker man från det vanligaste sättet att gestalta sitt kön.
Man ”gör kön” genom att avvika från normen och se till att man blir skicklig
på något som man uppskattas för av de barn av motsatt kön som man vill
vara med.

Lika barn leka bäst?
Pedagogerna oroade sig ofta för att något barn skulle känna sig ensamt. Det
var vanligt att de diskuterade vad som var bäst för barnen när det gällde kam-
ratsamvaro och i den diskussionen ingick att tala om risker för något barn att
bli ensamt och åtgärder för att hjälpa barn som hade blivit det.

Malene är en flicka i ettan som letat kamrat(er) under en tid, men det har
inte lyckats så bra, utan lärarna har fått hjälpa henne. Vid tiden för intervjun
gick det dock bättre (IP1,1).

P1: Hon (Malene) leker främst med tjejerna i sexårsgruppen. Ja, ja samt
Mariana, Jonatan och David och Axel lite i tvåan. Men från att i
höstas var hon väldigt mycket själv på rasten och då försökte vi, ja,
att gå runt med henne och hitta kompisar och vi var ju med på det
här, så nu tycker jag att hon söker mer kontakt själv och går fram:
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”Ska vi vara?”. Hon går till tjejerna i sexårs ofta. ”Hanna ska du
och jag leka idag?” Även ett par grabbar i sexårs.

”Tjejerna i sexårsgruppen” är de som i huvudsak blivit räddningen för
Malene. Det är de som nämns i första hand av Ped 1. Sen har Malene också
kontakter med ett könsblandat gäng i tvåan samt ”ett par grabbar i sexårs”
vilket beskrivs i andra hand. Jag tolkar det som att läraren inte värderar leken
med det här gänget av tvåor eller ”ett par grabbar i sexårs” riktigt på samma
sätt som när Malene leker med ”tjejerna i sexårsgruppen”. Det är inte riktigt
tillräckligt bra att leka med barn av motsatt kön eller blandad grupp i varje
fall inte för barn som ligger i riskzonen för att bli ensamma.

Likaså när Ped 1 berättar om tre killar som varit tätt tillsammans på ”da-
gis” så är hon glad att de delat sig lite nu i ettan och att de ibland är tillsam-
mans med andra pojkar men hon ger inga större ovationer för att de ibland
leker med flickorna i sin klass (IP1,2).

P1: Men jag tycker mer och mer att de att de öppnar upp och de är väl
lite med tjejerna i ettan.

Även här kan man i ordvalet se (och det här hörs ännu mer på tonfallet på
bandet) att leken med flickorna inte ses som likvärdig. Jag tolkar det som att
problemet med att de är för ”tätt” är ordentligt löst, först när de hittar kom-
pisar av det egna könet som de är lagom mycket tillsammans med. Problemet
med Malenes ensamhet anses löst på ett bra sätt, först när hon har hittat
kompisar inom det egna könet. Det verkar inte vara så att problemet med
ensamhet kan lösas med vilket barn som helst utan det ska vara rätt barn, av
rätt kön.

För ovanstående barn som haft lite problem med kamratsamvaron verkar
läraren värdera lek över könsgränserna som ett andrahandsval, ett lågstatus-
val som inte är det bästa alternativet. Pedagogernas inställning till vem
barnen bör leka med för att de ska få det ”bra” i skolan och inte riskera att bli
ensamma förefaller vara att det är säkrast och tryggast att leka med barn av
samma kön. Denna norm kan bidra till att barnen i första hand får hjälp att
skaffa sig kamrater inom det egna könet och att traditionella gränser därmed
upprätthålls.

I både Flädern och Hasselns tredjeklasser finns det som tidigare nämnts
bara två pojkar i varje klass. De här fyra pojkarna är rätt ofta tillsammans
med flickor, och orsaken till det som antyds, är att det inte finns så många
pojkar i deras egen ålder (IP1,8).
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P1: Så Lars är väl en del också med tjejerna i trean. Han är med på det
här ”sanning och konka” ibland. Han är populär bland dem. De vill
få med honom i det där.

Lars samvaro med flickorna snarast ursäktas med att det är flickorna som vill
att han ska vara med dem. Ped 2 verkar knappt veta om att de äldsta pojkarna
gärna leker tillsammans med några flickor. Det verkar inte självklart för dem
att de här pojkarna faktiskt vill leka med flickor. Ped 3 är dock som nämnts
väl medveten om det. Att de leker med flickorna betraktas möjligen som an-
märkningsvärt men inte alls som något problem i sig. Nu är det förmodligen
inte någon tillfällighet att det är just de här pojkarna, de äldsta och kanske
mest populära, som kan leka med flickor utan att det betecknas som något
väldigt speciellt eller som något problem. De har ju pojkkamrater också.
Thorne (1993) skriver att pojkar med hög status kan göra utflykter över köns-
gränserna utan att någon reagerar, vilket verkar vara fallet här. Det kan även
gälla flickorna på den här skolan, Maria och Felicia beskrivs av Ped 3 som
”de är ju lite tuffa och fräna så där”. I det sista resultatkapitlet kan vi se hur
annorlunda reaktionerna på ett gränsöverskridande kan bli för en pojke som
inte alls har samma ställning i klassen som Lars och Jerry.

Sammanfattande tolkning: Att leka med det motsatta könet verkar inte alltid
vara tillräckligt bra i pedagogernas ögon då man tar en risk. I varje fall bör
man också ha kamrater av det egna könet. Har man hög status är det dock
riskfriare. Är man ett barn som riskerar att hamna utanför den sociala gemen-
skapen i klassen verkar det vara speciellt viktigt att man i första hand har
kamrater av samma kön. En risk kan annars finnas för att bli utsatt, kanske
exkluderad eller attackerad.

Lek och konflikter tillsammans – tyst område?
När man verkligen frågar barnen om lek och samvaro med det andra könet
berättar de om roliga lekar som de deltagit i. Spontant berättar de inte om de
här lekarna annat än undantagsvis och i bisatser. Det är inte vad som ligger i
förgrunden när man pratar med barnen. Vissa barn förnekar också att de verk-
ligen leker med det andra könet för att ändå strax berätta om något tillfälle
när man faktiskt gjorde det. Som vi tidigare sett förekommer en hel del ge-
mensamma lekar och aktiviteter. Den gemensamma leken verkar inte föror-
saka barnen några stora problem eller konflikter. I avsnittet om ”vem som är
fienden” beskrivs att det i första hand är mellanstadiebarn, barn på andra
hemvist och barn av samma kön som man själv, som man har problem med.
Allra mest handlar problembeskrivningarna om konflikter, maktspel och
rädsla för utanförskap inom den egna kamratgruppen som oftast är om inte
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enkönad så åtminstone dominerad av det egna könet. Det är främst inom den
egna kamratgruppen man satsar sin energi och vilja för att tillskansa sig och
försvara en position, och det är främst de erfarenheterna barnen berättar om.

De gemensamma erfarenheterna i de förekommande könsblandade grup-
peringarna hamnar alltså i berättelser och samtal bakom dem från enkönade
sammanhang. Rimligen förekommer glädjeämnen, maktkamp och problem
även vid blandad lek. Gemensam lek och eventuella problem under den pra-
tar barnen inte om spontant, Det förfaller vara på gränsen till ovanligt att pra-
ta om det och ett tyst område breder ut sig. Energin, viljan och orden satsas i
de enkönade kamratgrupperna. På så sätt kanske den gemensamma leken
innehåller inslag av avkoppling från det krävande engagemanget i tjejgrup-
pen eller bandylaget. Kanske är det lättare i blandade grupper att leka och be-
stämma, det finns ofta glädje med i berättelserna om den gemensamma leken.
Barnen verkar inte heller lägga lika stor vikt vid vad som händer där.

Pedagogerna pratar inte heller så mycket om samlek. Även de lägger
störst vikt vid samtal om barnen och deras förhållande till kamraterna inom
könssegregerade grupper. Där lägger lärarna kraft på att det ska fungera; det
är viktigt för dem. Barn och vuxna verkar vara överens om att de enkönade
grupperingarna är de viktiga, de som räknas. De hjälps åt att återskapa före-
ställningar om dessa gruppers enastående värde. Sådant barnen uppfattar att
de vuxna inte lägger vikt vid det pratar man inte så mycket om.

Lärarna pratar som sagt vad inte så mycket om vad som förekommer
mellan pojkar och flickor. Möjligen kan den här tystnaden betraktas som en
del av det sociala samspel som ”hjälper” barnen att komma på rätt spår dvs.
att vara med det egna könet i första hand. Pedagogerna vill barnen så väl och
vet ju själva vad som krävs för att bli socialt accepterad och inte bli ensam.

Sammanfattande tolkning: I mina samtal med pedagogerna om barnen och
deras lek berättar de i första hand om flickor och deras problem för sig, lik-
som om pojkgrupperingarna och deras inre liv för sig. Lek och aktiviteter där
barn av båda könen ingår är inget som kommer i förgrunden i vare sig barns
eller vuxnas berättelser. När jag direkt ställer frågor visar det sig ändå, att
sådan lek verkar värderas högt av barnen och att den förekommer i viss ut-
sträckning. Enligt Foucalt (1993) hamnar sådant som närmar sig det otillåtna,
det som inte hör till diskursen, i tystnaden. Den ideala normen ligger nära åt-
skilda världar för flickor och pojkar. Gemensamma aktiviteter och lekar poj-
kar och flickor emellan verkar vara ett samtalsämne som inte är så vanligt i
Torpabroskolan. I diskursen finns grupperingar åtskilda av kön som en viktig
del. När barnen handgripligen ”gör kön” gör de det genom att satsa, tid
energi, vilja och känslor i sina enkönade kamratgrupper, grupper som för
barnen är mycket viktiga. De andra barnen, de av motsatt kön, hör till andra
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grupper som blir ointressanta. Blandade grupper kan vara roliga och intres-
santa ibland för barnen men knappast viktiga. Tystnaden kring de gemen-
samma lekarna är dock inte så total att den inte går att bryta. Vid förfrågan
berättar både barn och vuxna om den blandade leken. Leken tillsammans kan
dock ges olika innebörder. En kan vara att det är fråga om ”borderwork”
(Thorne 1993), sådan lek som skiljer flickor och pojkar åt och bäddar för äld-
re barns och ungdomars sexualiserade umgänge som kan börja med att man
”frågar chans”. En annan innebörd kan vara att det är fråga om lek på en jäm-
bördig nivå ur ett könsperspektiv.

Relaterar man förhållandet till begreppen hierarki och åtskillnad skulle
detta mönster bidra till att ge barnen signaler om att det är de enkönade grup-
perna som är de viktiga och att det i första hand är där man bör hålla sig. Man
kan säga att åtskillnad och processer som strävar mot åtskillnad verkar vara
ett huvudmönster när det gäller barnens fria lek på rasterna och när det gäl-
ler lek med barn inom klasserna. Man får dock inte glömma att den inte är
total.

De vuxna i vårt samhälle har ofta internaliserat ”åtskillnad” som en nor-
mal och vanlig företeelse som är självklar, och kanske är det därför man som
pedagog i huvudsak pratar om vad som händer inom de olika könsgruppe-
ringarna. Problemen och konflikterna finns i första hand inom sådana gruppe-
ringar liksom glädjeämnen och vänskap. Att barnen ibland leker tillsammans
i stora grupper verkar i sig inte vara något problem för lärarna och inte heller
att barn med hög status i klassen ibland går över könsgränser. När barn riske-
rar att bli ensamma eller utsatta verkar man föreställa sig att barnen tar en
viss risk om de leker med motsatt kön. Det tryggaste för barn i en social risk-
zon är att gestalta sitt kön på ett sådant sätt att man i första hand håller sig till
kamrater av det egna könet.

Planerat och spontant kan ge olika budskap
Omedvetna tankar, ord och handlingar kan gå stick i stäv med medvetna akti-
va förhållningssätt. Magnusson skriver i ”Vardagens könsinnebörder under
förhandling” (1998) hur vi i vardagen i allmänhet värderar det manliga lite
mer, det är ”normalt”, det är så vi tänker och reagerar. Många försöker ändå
att medvetet förhålla sig till detta och tänka annorlunda dvs. försöker i ord
och handling att uppvärdera det kvinnliga. Magnusson (1998) menar att psy-
kologiska avlagringar av samhällskategorin kön också finns med som omed-
vetna handlingsmönster. De här omedvetna mönstren ger ofta snabbare reak-
tioner än de medvetna och därför kan kommentarer och handlingar hos både
män och kvinnor vara motsägelsefulla. Avsnittet om ”spontana kommenta-
rer” behandlar hur kön och gränser skapas och upprätthålls i samspelet
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mellan barn och pedagoger i skolan. Nästföljande avsnitt handlar om hur bar-
nen ”gör” kön genom sitt spontana beteende när det gäller städning och att
plocka ordning. Några pedagogers perspektiv finns också representerat.
Materialet är hämtat från observationerna och från intervjuerna med pedago-
gerna.

Spontana kommentarer
Den spontana kommentaren kan ge en uppgift, en tillsägelse eller en informa-
tion en annan innebörd än vad läraren medvetet planerade. Ett exempel är när
Ped 1 som har hand om idrotten i årskurs två ger barnen möjlighet att under
en idrottslektion välja om de vill delta bland vana bandyspelar eller ovana.
Syftet är att alla ska få möjlighet att spela bandy på sin nivå för att kanske
kunna få ett intresse för spelet. Barnen skiljs alltså åt i två grupper ”vana”
och ”ovana”. De som för tillfället inte spelar bandy får göra ”Följa John” med
kullerbyttor och volter på en matta. Alla pojkar och två flickor valde att delta
i den vana gruppen med bandyspelare. När halva passet gått ska barnen byta
aktiviteter. De ”vana” bandyspelarna ska då övergå till mattgymnastik så att
de ”ovana” får ta över bandyklubborna. Pojkarna som det är fråga om här ser
inte så förtjusta ut. Det går trögt att komma igång med kullerbyttorna och
Ped 1 vill motivera dem lite. Hon säger: ”Men, tänk på så bra det här är för
armstyrkan.” Hon försöker motivera dem genom att ge dem ett mer tradi-
tionellt manligt motiv för mattgymnastiken. Här kan en omsorgsfullt upplagd
idrottslektion där målet finns att ”alla ska få sin chans” också ge pojkarna en
vink om att det här som ni inte verkar tycka är så roligt blir mer lämpligt för
er om ni ser det på ett manligt kodat sätt.

En annan spontan kommentar som kan ges en mångtydig innebörd ur
könssynpunkt hör jag en lärare ge till några flickor som entusiastiskt sitter
och arbetar. De har själva fått välja vad de vill göra efter att fröken gett några
förslag (OD2L1).

många räknar frivilligt. Fröken har inte gett det som alternativ. De jag
frågar säger att de räknar för att de tycker att det är kul. De barn som
räknar frivilligt, sitter bredvid andra som också räknar frivilligt. Jag får en
känsla av att de tävlar om vem som ska komma längst i boken. De tre
flickorna närmast mig räknar vilt. Fröken kallar dem ”flitiga flickor”.

Att leende säga en sådan kommentar som ”flitiga flickor” kan ses som upp-
muntrande och flickorna uppfattar det också så. Om man ställer det i relation
till den diskussion som finns kring ”flitiga flickor” och ”geniala pojkar” är
det dock inte oproblematiskt. Flickorna stärks i tron att det är flitig och arbet-
sam man ska vara, att de i den här situationen verkligen ”gör rätt”. Stanley
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(1986) menar att flickor ofta tror att det är genom att vara tyst, snäll arbetsam
och flitig som man når skolframgång. Kristina i treans uppfattning om hur
vuxna vill att hon ska vara är, som tidigare nämnts, just att läsa läxor, ”vara
hygglig mot alla”, inte tävla, säga ja till frökens förslag och ”jobba ordent-
ligt”.

Öhrn (1990) visar att lärare egentligen knappast uppskattar ”flitiga flic-
kor” utan snarare tycker de är tråkiga och ointressanta samt inte särskilt duk-
tiga. Lärare har en benägenhet att bedöma pojkar som slarvar, bråkar och är
mindre flitiga som mer spännande och t.o.m. geniala, de kan ändå, de behö-
ver inte vara flitiga. I det här fallet kan man ändå göra en annan tolkning där-
för att läraren själv hade matematik som favoritämne; hon säger också att hon
i första hand identifierar sig med de ”duktiga flickorna”, för sådan har hon
varit själv. Det gör att hon nog genuint uppskattar flickorna och deras arbete
här. Ändå kan kommentaren bidra till att flickorna i olika sammanhang fort-
sätter på den inslagna vägen vilket absolut inte är något fel i sig. I den mån
det kan bidra till att de nedvärderas i olika sammanhang och att könsgränser
bibehålls blir det ändå ett problem. Flickorna gestaltar här sitt kön nära en
stereotyp bild av ”flicka”, som flitig, snäll och arbetsam.

Att spontant ”städa upp” återskapar gränser
Att händelser i klassrummet bidrar till att upprätthålla skillnader och gränser
visar sig när olika ”olyckor” som leder till ett behov av städning inträffar.
Nedan ges ett exempel på en situation. Under en religionslektion för tredje
klass, berättar en manlig lärare från mellanstadiet, om olika religioner. Han
står vid framme tavlan, där det hänger en karta, och visar religionernas ut-
bredning. (OD9L1)

Det blir ett avbrott när man plockar ut massor med vitsippor. En pojke är
allergisk och ögon och näsa börjar rinna. Läraren fortsätter att föreläsa om
islam. Uppmärksamheten är delad. Några flickor hjälper till att plocka ut
vitsipporna ur rummet.

Under den här lektionen börjar en pojke att visa allergiska reaktioner därför
att man plockat in många buketter vitsippor. Det blir ett avbrott. Vitsipporna
måste ut. Läraren fortsätter att berätta om islam precis som han höll på med
innan pojkens belägenhet upptäcktes. Några flickor reser sig ur bänkarna och
vitsipporna plockas ut ur rummet. Läraren och övriga barn fortsätter lek-
tionen.

Flickor tar gärna initiativ på ett relevant och handlingskraftigt sätt när det
gäller att röja upp och städa efter akuta händelser som skapat oordning i
klassrummet. Åker innehållet i en pennvässare ut, eller som ovan, när någon
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får en allergireaktion av vitsippor, så tar några flickor snabbt ansvar och so-
par upp, eller plockar ut blommorna, utan att någon ber dem. Den här hjälpen
som de vuxna faktiskt får uppmärksammas inte. Flickorna får inget tack eller
någon uttrycklig uppmuntran. Hela situationen från olyckshändelsen fram till
att det är städat ses snarast som en störning av det tilltänkta programmet. Det
verkade som det fanns en ganska allmän beredskap hos de flesta flickorna för
att rycka in och städa upp, för just så många som behövdes ryckte faktiskt ut.

Även här visar sig oplanerade akuta händelser ge andra signaler och
spontana reaktioner när det gäller kön än de planerade och genomtänkta. När
det gäller regelbunden städning och ordningsplockande i skolan var det ofta
bestämt innan vem som skulle göra vad och man hade en färdig fördelning av
ansvarsområden där alla förutsattes delta, vilket verkade fungera. Ett exempel
på det var en rutin i matsalen. En viss avtorkning av borden behövdes alltid
efter maten. Barnen förväntades själva hämta en disktrasa och torka av på sin
plats. Hinkar med trasor var utplacerade på flera ställen i den stora salen för
att avtorkningsproceduren skulle löpa så smidigt som möjligt. De flesta barn
torkade snabbt och rutinmässigt av sin plats. Planerade aktiviteter verkar ha
en större chans att vara könsneutrala eller till och med könssensitiva.

I exemplet nedan går några flickor mot den vuxna som gav en pojke ett
städningsuppdrag. Under en engelsklektion där endast fem treor, två pojkar
och tre flickor var närvarande bad läraren Petrus om hjälp med att sudda ut på
tavlan eftersom den var täckt med teckningar. (OD13L2)

Ped 1: ”Petrus är nog en gentleman och suddar på båda sidorna.”
Det hade blivit fullt med teckningar på tavlorna.

Två flickor: ”Jag vill, jag vill”. De sliter sudden från pojken.

Här gör å ena sidan inte Ped 1 något könsstereotypt val, när hon ber Petrus
om hjälp, å andra sidan benämns det som något speciellt, han är ”gentleman”
om han hjälper till. Flickorna ser själva till att ordningen återställs. Att vara
flicka, att gestalta sig som flicka till skillnad från pojke innebär i den här
situationen att ta över ”sudden” från Petrus och aktivt visa honom och kanske
också Ped 1 att de har/gör fel.

Att flickorna ska hjälpa till i de akuta situationerna i klassrummet är inget
som öppet efterfrågas eller förutsätts. Från lärarperspektiv berättade Ped 1 för
mig under intervjun att, visst, det är oftast flickor som spontant städar och
röjer upp när det behövs men under idrottslektionerna kan det vara killar som
tar initiativ och som stoppar bandyklubborna i de påsar där de skall vara. Hon
menar att de är mest vana från fritiden vid just det momentet.
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Under intervjun med ped 3 diskuterade hon och jag observationen av händel-
sen med flickorna som spontant plockade ut vitsippor ur klassrummet
(IP3,13).

P3 Joo, så är det ju. Det är ju de som spontant kan börja städa utan att
man ska säga ”nu ska du städa”. Likadant på bordet (barnen sitter
vid bord, inte bänkar) och så där, om man säger åt dem att de ska
plocka ordning så är det ju väldigt ofta så att det är tjejerna. Nu vet
jag ju inte, nu har ju vi väldigt många flickor i vår klass.

I: Ja det är ju mycket flickor (skratt) så det kan ju slå lite.
P3: Det är ju de som plockar i ordning och ser till att killarna gör det de

ska, hyfsat.

Ped 3 menar att flickor städar spontant och även att de tar störst ansvar när
hon generellt ber barnen om lite hjälp med ordningsplockning på de gemen-
samma borden. De håller även ordning på pojkarna.

När det gällde att hålla ordning på sin egen plats och sin egen låda påpe-
kade de vuxna att det är oerhört skiftande mellan barn hur de städar och hål-
ler ordning. Ped 3 och jag pratar nedan om vem som städar i olika samman-
hang (IP3,13).

P3: De (pojkarna) håller ju ordning på sina platser, tycker jag.
I: Ja.
P3: Det är ju sällan, för då har vi ju tjejer som är mycket värre, man

häpnar när man tittar på deras platser, i lådor och så. Så jag tycker
att många utav killarna har mycket snyggare i sina lådor än vad
flickorna har.

Ped 3 menar att vissa av pojkarna håller bättre ordning i sina egna lådor än
vad några av flickorna gör. När det gäller att hålla ordning på den egna plat-
sen ser pedagogerna inte ett något speciellt könsmönster.

Förmodligen slår mönster intränade från andra håll, hem eller fritid,
igenom när det gäller ordning och städning vid akuta oväntade tillfällen. Er-
farenheter från daghemsvistelse kan också spela in. Walkerdine (1990) be-
skriver hur flickor i förskolan uppmuntras att hjälpa till, att vara ”hjälpfrök-
nar” och att fröknar och flickor känner en gemenskap i detta. Det medför att
flickorna är de barn som anses ”lyckade” i förskolan. I skolan bryts det
mönstret och pojkarna blir de som är mest lyckade eftersom olika typer av
omsorgsaktiviteter inte värderas på samma sätt i skolan. Ve (1999) tar utifrån
begreppet omsorgsrationalitet upp att aktiviteter kopplade till omsorg som att
städa upp, se till att det är god stämning, vårdande aktiviteter människor
emellan, får stryka på foten genom de reaktioner och signaler som skola och
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samhälle ger. Behovet av omsorg som städning, att sköta barn och gamla
finns hela tiden i samhället, men när man i skolan idag talar om att flickor har
mer framgång än tidigare så är det när flickor gör framsteg på tekniska och
andra traditionellt manliga arenor och tar avstånd från omsorg och vårdande
som de applåderas (ibid.).

Att städa och hålla ordning är knappast något som värderas i vårt sam-
hälle överhuvudtaget. Mycket sådant arbete utförs för låga löner av kvinnor
från lägre samhällsklasser, av invandrare, och arbetet är inte eftertraktat. I
hemmen är det fortfarande kvinnor som står för en stor del av hushållssyss-
lorna även om förändringar har skett. Man kan fråga vad det innebär för flic-
korna och för pojkarna att denna frivilliginsats inte värderas. Flickorna tycks
framhärda, de ger inte upp? Ändå kan det knappast kännas som att det gör
någon värdefull insats och arbetet i sig blir ännu mer oattraktivt. Om det är så
att många av flickorna självklart ser sig som någon som städar och tar tag i
oordning kan det leda till att deras självbild försämras när deras initiativ och
hjälp inte uppmärksammas. Det är inte heller oproblematiskt för dem eller i
en förlängning jämställdhetssträvanden att de självklart ser sig som de som
städar upp. När pojkarna ser att flickornas uttryckningar för att hjälpa till vid
akut städbehov inte alls belönas blir det knappast lockande att pröva på. Det
är också möjligt att flickorna ser det som något ”naturligt” att de ska städa
upp utan beröm eller kommentarer, om de sett andra kvinnor bete sig på sam-
ma sätt i andra sammanhang.

Sammanfattande tolkning: Spontant regerar man som människa på ett annat
sätt, än om man fått möjlighet att tänka efter. Ogenomtänkta kommentarer till
barnen från de vuxna i skolan kan, vilket exemplen visar, ge barnen signaler
om att traditionella sätt att gestalta sitt kön är de lämpligaste. Barnen och
pedagogen samarbetar i exemplet med kommentaren ”flitiga flickor” om att
återskapa och förstärka en stereotyp, traditionell flickgestaltning. I vad mån
den bidrar till att upprätthålla könsgränser beror på vilket värde ”snäll, flitig
och arbetsam” ges. I exemplet med bandyundervisningen ser man att det pla-
nerade budskapet, att bandy är lämpligt för alla, verkar genomföras, men att
den andra delen av undervisningen, mattgymnastik, genom lärarens kommen-
tar ges en annan innebörd för pojkarna. En innebörd som kan tänkas göra
aktiviteten attraktiv och möjlig för dem också. Upplägget av idrottspasset ger
ju alla barn möjlighet att pröva på de två aktiviteterna efter sin förmåga. Lä-
rarens kommentar talar dock om för pojkarna att mattgymnastiken blir lämp-
ligare för dem om de tänker på möjligheterna till styrketräning i den. Ett
neutralt upplägg förvandlas till något som snarare upprätthåller traditionella
sätt att vara pojkar på. Å ena sidan, vilket vi ska återkomma till, får många av
barnen under det här passet en möjlighet att bli skickliga i bandy vilket visar
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sig ha betydelse för möjligheterna att överskrida könsgränser, å andra sidan
slår gränsupprätthållande signaler igenom i den andra delaktiviteten. Exemp-
let visar också hur svårt det är att som lärare ge ett entydigt budskap. Idea-
len, planeringarna och upplägget kan sträva åt ett håll, spontana ord och
gärningar åt ett annat och motstridiga budskap blir följden.

Spontana aktioner från barnen vid behov av städning bidrar till ett upp-
rätthållande av traditionella sätt att ”göra” kön på. Flickor tar hand om aku-
ta städbehov. De vuxna lägger sig inte i detta förhållande utan tar emot den
här hjälpen utan kommentarer. På så sätt fortsätter flickorna i samspel med
de vuxna och pojkarna att hålla denna gränsdragning vid liv. En gränsdrag-
ning som har både åtskiljande och hierarkiska innebörder då städning ofta
värderas lågt. Skillnaden mellan barnens aktivitet vid de här akuta olyckorna
och de planerade städaktiviteterna var stor. Den planerade städningen som
var uppdelad mellan barnen enligt en turordning utfördes av både pojkar och
flickor utan invändningar. Organiserade rutiner och turordningar som
genomförs dagligen verkar ha genomslagskraft nog för att bryta traditionella
sätt att vara.

I intervjuerna framgår att pedagogerna är väl medvetna om att flickorna
spontant tar ansvaret för de här akuta händelserna i klassrummet. De proble-
matiserar inte detta förhållande utan beskriver det i en anda av att ”så här ser
det ut”. När det gäller ordningen i barnens egna lådor och på den egna platsen
menar de att det inte går att se något speciellt könsmönster.

Motstridiga budskap när det gäller vad som är ”rätt sätt” att gestalta sitt
kön kommer från både lärare och barn. Planerade rutiner och aktiviteter kan
ge könsneutrala t.o.m. könssensitiva budskap medan spontana kommentarer
och handlingar kan riskera att ge mer särskiljande och hierarkiserande sig-
naler.

Orden vänds från könsaspekter
Orden och resonemangen döljer eller riktar ibland uppmärksamheten från
könsaspekter. Gång på gång ser och hör jag sådant som jag uppfattar som
åtminstone delvis könsrelaterat beskrivas med andra ord och begrepp och ut-
ifrån andra utgångspunkter av de vuxna i skolan. Ett par sådana sätt att ut-
trycka sig som jag vill ge som exempel är ”att vara tätt” och ”vana och ovana
barn”. I det här avsnittet ligger pedagogintervjuerna som grund för tolk-
ningen.

Täta relationer
Ibland kan man uppfatta motsättningar och sprickor i vad lärarna berättar och
då kan vissa underliggande antaganden framskymta, antagande som tas för
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givna. Pedagogernas föreställningar om flickor och pojkar, hur de är och bör
vara, kan visa sig.

Ped 1 använder begreppet ”att vara tätt” när hon beskriver vissa problem
i grupperingar i klassen. Att vara tätt tolkar jag som att man är tillsammans
ofta och gärna och att det finns en nära och varm kontakt. Ett så nära förhål-
lande mellan barnen kan både ses som ett problem och inte (IP1,2).

P1: Grabbarna i ettan de är ju fyra, men det är främst Joar och Artur
och Mark som alltid har varit de tre från dagis. Så det var väl vissa
diskussioner (skratt) när det skulle börja första klass om det var bra
att de började ihop, för att det var så väldigt så där. Men jag tycker
att de har sökt sig lite mer (till andra). Mark är en del med Karl i
tvåan. Och även lite med killar inne i E där, och Joar och Artur och
Peter en del och Hannes har också varit med dom ibland. Jag tyckte
det var väldigt tätt i början men nu har de kommit lite, lite vidare
runt omkring och när det är någonting där så blir de sällan osams.
Det kan vara någon gång när de här tre kommer ihop att någon
kommer vid sidan av men jag kan inte se att det är samma, utan det
kan vara lite olika beroende på vad de gör. Och då är det nog Artur
som har lättast att gå ifrån och söka upp någon annan så där han är
mest öppen så där. Men jag tycker att de andra två … Joar har
också öppnat sig mer under året och det har att göra med att man lär
känna varandra mer. Det är allt som oftast nu att han räcker upp
handen och säger saker.

Ped 1 berättar om tre pojkar i ettan som varit mycket tillsammans redan på
daghemmet. Man diskuterade innan skolstarten om det verkligen var bra att
de skulle börja skolan tillsammans. Hon uppfattar det vid intervjutillfället
som att de tre pojkarna delat sig något nu och också vänder sig mot andra
pojkar. De har olika lätt att ta kontakt med andra barn. Att de tre var så nära
kamrater från daghemstiden sågs som problematiskt och att de nu faktiskt in-
tresserar sig för andra pojkar ses som ett framsteg i deras utveckling.

Att en pojke och en flicka är ”väldigt tätt” är inte så vanligt. Ped 1 pratar
om Mariana och Jonatan som var nära vänner i ettan (de gick i tvåan vid
intervjutillfället) (IP1,3).

P1: Det var ju armkrok och de satt och kramade varandra och det var så
här, ja väldigt tätt.

Så småningom, berättar Ped 1, har Jonatan börjat söka sig till pojkarna lite
och Mariana lämnas ofta ensam vilket blivit ett problem. Ped 1 förklarar
”skilsmässan” med att det har olika intressen och att Mariana har lite svårare
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för grovmotorisk lek. För Jonatan ses det som att han blivit gladare, spralli-
gare och ”bjuder mera på sig själv” nu. Mariana har enligt Ped 1 haft lite otur
med val av kompisar och hennes intressen som är ”rollekar, hon vill vara
hund, häst och kanin” har varit lite svårare att tillgodose. I ettan har hon dock
till slut hittat några flickor att leka med

Ped 1 verkar tycka att det så småningom blivit ”happy end” på den här
historien och att det är ganska naturligt att den här vänskapen minskade.
Inget har gjorts för att istället försöka stödja deras vänskap. För Jonatan ser
hon det som att händelseförloppet varit åt rätt håll, pojkar som är ”tätt” med
någon kan uppfattas som ett problem. Mariana har haft det svårare men det
verkar vara på väg att ordna sig nu.

Torstensson-Ed (1997) skriver i sin avhandling som fokuserar barns upp-
levelser av sin skol- och förskoletid att vuxna gärna försöker sära på barn
som är nära varandra. Barnen blir besvikna när de måste skiljas från en kam-
rat de haft ett nära förhållande med. I Ped 1 i Hasselns berättelse är det de
”täta” relationerna mellan pojkar och mellan en pojke och flicka som hon be-
skriver som att det är positivt när de förändras. Både Ped 1 och Ped 2, läraren
i Flädern beskriver även flickornas täta relationer. De relationerna ger ofta
problem då mycket konflikter utspelar sig mellan flickorna men man talar
inte om att de borde sära på sig. Det tas för givet att flickor har, rent av ska
ha, nära, täta relationer och snarare är det, det faktum att flickorna har bytt
kamrater nu i trean som orsakar Ped 1 och Ped 2 bekymmer (IP1,8) (IP2,1) :

P1: Sen är det tjejerna i trean och de har bytt om lite nu i trean vilka de
är med. I ettan och tvåan var de väldigt fast. Det var alltid Kristina
och Emy, och så var det alltid Linnea och Mia och så var det Hanna
som var lite på båda ställena, oftast ändå med Emy och Kristina.
Och sen så var det Nina som kom lite vid sidan av där. Hon har
varit lite med Nova och de tjejerna.

I: I den andra klassen då?
P1: Ja, hon har nog också fått vara med om hon har velat men Nina

(skratt) hon har nog haft lite andra intressen på rasten än vad de har
haft. Det har inte passat riktigt in. Men att, ja, har hon velat vara
med på ”häst” då har hon väl varit det. Men hon har nog tyckt själv
det var roligare och sökt sig till Felicia.

I: Är det de här Spice Girls-tjejerna.
P1: Ja, lite de tjejerna.
P1: Och så har ju Linnea och Emy ett tag varit en del men nu har

Linnea gått mer lite tillbaka mot Mia. Nu har det väl snarare varit
Kristina, Emy och Hanna och Linnea och Nina och där, spän-
ningarna finns där emellan, det är väl att Linnea och Hanna inte går
riktigt bra ihop. Och det är väldigt olika stil på de där tjejerna.
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Hanna är duktig motoriskt och framåt och Linnea har ganska svårt
motoriskt och de leker lekar ”på rymmen” och sådant där och då
kanske Linnea i ren rädsla går och gör något annat och då, ”går du
undan” säger Hanna.

I: Ja, ja
P1: ”Du skulle ju vara med i det här”. ”Jaa” och då törs hon väl

egentligen inte säga ifrån och då kanske hon säger lite dumma
saker till Hanna stället och hon hon är duktigare kunskapsmässigt
och så använder hon sig lite av det. ”Hur har du stavat här”?

I: Ja just det (skratt)
P1: Så mellan Hanna och Linnea är det lite spänningar ibland. Fast

oftast så löser de det genom att de inte är ihop.

P2: Det som har varit då i den här klassen är ju tjejerna i trean och det
är ju alltid så och det var likadant förra året. Att de blev osams
sinsemellan att de byter kompisar och så. De är så väldigt känsliga i
den där åldern när de kommer upp i trean.

Båda lärarna beskriver motsättningar och problem bland tredje klassens flic-
kor. Relationerna mellan flickorna verkar ha förändrats och de har delvis bytt
kamrater. Problemen och spänningarna fokuseras men ingen av lärarna ut-
trycker det som positivt att flickorna särat på sig och bytt kamrater på samma
sätt som man kunde se i exemplen med de tre pojkarna och med Jonatan och
Mariana. Det finns en skillnad i hur man talar om den nära vänskapen mellan
pojkar–pojkar, pojke–flicka och flickor–flickor som i någon visar på de för-
givettagna idealen. Pojkarna bör vara öppna för nya kontakter och också för
att kunna svara på frågor och ta för sig i skolsammanhang; om exempelvis
Joar sägs att han nu ”räcker upp handen och säger saker”. Pojkar bör inte
vara för nära andra pojkar och inte heller flicka–pojke. När det gäller flic-
korna tar man för givet att de är nära sina kompisar och trots att förhållandet
ofta problematiskt, är det så det är. För flickornas del hamnar deras relationer
och problemen med dem i förgrunden.

Hellre vana och ovana barn än flickor och pojkar
För att få reda på hur pedagogerna tänker och agerar när det gäller köns-
aspekter frågade jag rakt på sak i intervjun, hur de ser på flickors och pojkars
eventuella olikheter och olika villkor (IP2,8).

I: Tycker du att pojkars och flickors olikheter är ett problem i skol-
situationen överhuvudtaget?
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P2: För ofta kanske det kan vara då någon kille som kanske märks mest
då. Men man försöker ju och där får man ta sig själv i kragen då
och tänka så att man ger även de här tysta barnen då. Det är ju
väldigt svårt att vara rättvis.

Ped 2 uttrycker att det ofta är någon pojke som märks mest i klassrumssitua-
tionen. Hon säger också att man måste tänka på att försöka vara rättvis när
uppmärksamheten ska fördelas så att även de tysta barnen får del av den. Hon
anser att det är svårt att fördela uppmärksamheten riktigt rättvist.

Intervjusvaret från Ped 2 ovan visar även på ett fenomen som återkom-
mer i de olika berättelserna. När jag frågar om pojkar och flickor och hur pe-
dagogerna ser på dem eller på deras villkor väljer de ofta att istället tala om
tysta och mer pratsamma barn, vana eller ovana, eller att uttrycka det som att
man arbetar för att ”alla ska få synas”. Att olika åtgärder eller aktiviteter
skulle kunna vara till nytta speciellt för ”flickor eller för pojkar” är inte ett
sätt att uttrycka sig som lärarna själva väljer. Ped 1 uttrycker det ännu tydli-
gare (IP1, 9:)

P1: Man försöker. Men så väldigt medvetet vet jag inte om det är
(skratt). Nej, jag försöker tänka i alla fall att de ska få tid av mig.
Och att de ska få prova, det försöker jag också, att man ska, om
man väljer att göra vissa saker kanske, ja att skriva dikter eller
någonting att ibland så kan jag ta en grupp. Och det behöver inte
bara var pojkar utan det kan var flickor i den här gruppen, men inte
som är så vana och prata om sådana känsligare saker. Man kan ta
en grupp med barn som tycker att det är jobbigt och inte tar för sig,
när vi gör det allihop.

I: Javisst.
P1: Då försöker man hitta och kanske ta dem, man försöker göra det. Vi

körde med tvåorna lite nu om kärlek och vänskap (skratt). Flera
stycken av dom där har lite svårt att prata om sådana saker. Det kan
vara andra ibland, ja, som behöver få sy. De kanske man kan samla
i grupp, sådana som inte är så vana ibland, som då får chans att
göra det i lite mindre grupp.

När vi samtalade om en idrottslektion med bandy på programmet så försökte
jag få fram om uppdelningen av barnen i två grupper, bandy och mattgym-
nastik hade något med tankar på kön eller jämställdhet att göra. Uppdelning-
en av barnen blev helt könssegregerad. En annan medarbetare på skolan hade
sagt till mig att på den här bandylektionen var barnen medvetet uppdelade
efter kön så jag trodde först det. Ped 1 förnekade att det skulle vara så
(IP1,13):
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I: För att hon (den andra pedagogen) pratade om att ni hade delat in
det efter pojkar och flickor då, de här bandygrupperna. För att
flickorna skulle få chans att…..

P1: Nej, det var nog något Lena hade gjort.
I: Ja, det kanske det var då. Ja, ja. Jag fattade att det var i samband

med det här och att du fortsatte på det.
P1: Nej. Ja, jag vet inte, jag försöker kanske inte säga att de ska välja

på det viset riktigt
I: Nej, det gjorde du ju inte heller.
P: Jag vet inte. Fast sen blir ju valet ofta så, (efter kön) men mer efter

vana. Gör man det lite mer utifrån vana, nu var det ju bandy och
matta men det kan var t.ex. ska vi se om vi kommer på något bra
som tjejerna … Det är ett par av tjejerna som spelar basket, då är
det fler, fler tjejer som söker sig dit. Så lämnar man det öppet så har
man i alla fall möjlighet att välja.

I: Ja, just det. Gör du det med tanke på att tjejerna ska få större chans
eller att killarna ska få …

P1: Jo det är med tanke till och inte nödvändigtvis att tjejerna ska få
större chans men de som inte får chansen helt enkelt om man blan-
dar lagen. Ja.

I: Ja just det. Så det är en medveten tanke för det visste jag inte riktigt
om det var eller inte. Jag tänkte att det kunde vara det.

P1: Jo men det är det. Att man vill att alla ska få chansen och hålla
bollen och att få en passning, för dem som går på bandy t.ex. nu på
fritiden de, de har ju mer, de är ju vana att hantera klubba och boll
och så där och det är klart att de får en väldigt stor roll i spelet då.

Jag upplevde det som att pedagogerna inte var så vana och inte så villiga att
prata i termer av könsaspekter. De ville gärna vrida bort samtalet från att nå-
got skulle vara till nytta för flickor och pojkar för att istället tala om sådant
som skulle kunna vara till nytta för ovana barn eller tysta barn. Att alla skulle
få chans och möjlighet att prova på olika aktiviteter betonades också. Upp-
märksamheten i samtalet riktas alltså mot andra orsaker till åtgärder och
uppdelningar och från könsaspekter.

En föreställning om vad jämställdhet innebär kan ligga bakom att man
inte gärna pratar i termer av pojkar och flickor, att det kanske inte ens är rik-
tigt ”tillåtet”. Den tankefiguren handlar om att jämställdhet innebär att alla
ska erbjudas samma möjligheter. Får alla samma möjligheter kan de också ta
dem. Det är den tanke som genomsyrade införandet av den svenska grund-
skolan. I någon mening erbjuder ju också skolan barnen lika möjligheter
(Weiner & Berge, 2001). Har man denna föreställning problematiserar man
inte att barnen har olika möjligheter att ta för sig av skolans erbjudanden.
Inom grundskolan har man idag t.ex. när det gäller barn med särskilda behov
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snarare en inställning av ”åt var och en efter hans behov”. Pedagogerna i Tor-
pabroskolan verkar ha sådana tankar när det gäller barnens förmåga att klara
sitt sociala liv och förmågan att tillgodogöra sig ämnesinnehåll, vilket Ped 1:s
ord att ”alla ska få sin chans” talar för. Att inte gärna tala i termer av ”flickor
och pojkar” skulle kunna innebära att man inte på samma sätt problematiserat
könsaspekter. Ändå har man infört pojk- och flickgrupper vilket visar att man
i viss mån uppmärksammat problematiken och kanske att man står i början av
en sådan process. Antar man att pedagogerna inte problematiserat tänkande
kring könsaspekter i skolan och att samtalen kring kön hamnar i bakvattnet
av andra diskussioner, blir det rimligt för dem att inte vidta åtgärder för jäm-
ställdhet eller för att könen ska kunna utvidga sina könsgestaltningar.

Att jag ställer frågor utifrån en annan logik, dvs. att jag självklart
benämner könen och utgår från att de har olika villkor kan bidra till det här
motståndet eller genansen mot att tala om medvetna åtgärder när det gäller
könsaspekter. Eftersom lärarna gärna försöker få fokus i samtalet från
könsaspekter till andra sidor av verksamheten verkar det vara ett känsligt
område.

Sammanfattande tolkning: I samtalen med pedagogerna kan man se att de har
en något olika syn på pojkar och flickor när det gäller relationerna med kam-
rater. Flickornas relationer är viktiga. De får gärna ha täta relationer med
kamraterna. Flickornas relationsproblem uppmärksammas och hamnar i för-
grunden när pedagogerna berättar om dem; att de är ”tätt” tas för givet. Även
för pojkarna ses kamratrelationerna som viktiga. Alla ska ha vänner. Däremot
bör de inte vara så täta relationer. Ett utåtriktat sätt, en öppenhet för olika
kontakter, betonas för pojkarna. En pojke och flicka bör inte heller vara allt-
för tätt, det kan ha sina risker, se även avsnitt ”Lika barn leka bäst?” Lärarnas
föreställningar, vad som finns i diskursen, avgöra vad lärarna väljer att stödja
respektive strunta i eller motarbeta. Exempelvis är det troligare att de kom-
mer att stödja flickornas relationer och hjälpa dem att ”reda ut” trasslig-
heter av olika slag än att de stödjer en pojke och flickas relation. På så sätt
styrs barnens könsgestaltningar in på åtskilda vägar och gränser där flickor
finns på en sida och pojkar på en annan återskapas.

När det gäller att tala om ”kön” och åtgärder för t.ex. en jämställdare
skola eller att något skulle vara till nytta för flickor och pojkar, vill lärarna
inte gärna tala i sådana termer. Intervjuerna innehåller mycket tal om tankar
kring olika åtgärder för att stötta ensamma barn, ovana barn och svaga barn.
Samtalen vrids bort från begreppen flickor och pojkar, man vill inte och är
förmodligen ovan att tala om åtgärder för barnen på det sättet. Min tolkning
är att man inte uppmärksammat och problematiserat könsaspekter i någon
större utsträckning, inte på samma sätt som problematiken t.ex. med barn
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med särskilda behov eller sociala eller kunskapsmässiga problem för barn i
klasserna.

Att könsaspekter ligger i bakgrunden i lärarnas fokus och att man inte i
någon större utsträckning problematiserat pojkars och flickors olika förutsätt-
ningar och villkor, innebär förmodligen att man inte medvetet arbetar för att
bidra till större möjligheter för barnen att överskrida stereotypa könsgestalt-
ningar. Arnesen (1998) påpekar vikten av att använda sig av könssensitiva
arbetsmetoder i skolan just för barnens möjligheter att inte vara så styrda av
kön

Könsaspekter diskuteras inte i klassrummet
I föregående avsnitt diskuteras hur pedagogerna vänder bort samtalsfokus
från könsrelaterade ord och ordvändningar och istället väljer andra ord och
andra sätt att beskriva händelser och företeelser. I det här avsnittet står sam-
talet mellan lärare och barn i klassrummet i centrum. I deras diskussioner
uppmärksammas knappast könsaspekter överhuvudtaget. Några exempel på
situationer där man kunde ha gjort detta visar läget. Observationer ligger till
grund för detta avsnitt.

Som avslutning på varje vecka hade klasserna ”Faxuellt”, en frågesport
om för veckan aktuella nyheter. Frågorna kommer varje vecka via fax till de
skolor som vill vara med. I den ena klassen kunde de här situationerna karak-
täriseras som hierarkiska vilket innebär att läraren stod framför klassen,
många pojkar viftar med handen ivriga att få svar och diskutera medan
många flickor efterhand sitter med bortvända huvuden och pysslar med ”egna
projekt” som kan bestå av att kamma sig, pilla med håret eller att tyst, tyst
samtala med bordsgrannen (se vidare om ”hierarkiska situationer” i avsnittet
”Debattörer och avståndstagare” i detta kapitel).

Vid det här tillfället småpratade några av flickorna med varandra och
verkade inte lyssna på frågorna. Under den gångna veckan har det varit den
internationella kvinnodagen och en fråga i tävlingen gäller vad den dagen står
för. Det är rätt oroligt i klassrummet vid tillfället, vilt och glatt; barnen tycker
det är roligt med ”Faxuellt”. Det är också uppbrottsstämning, för det är bara
några minuter kvar på skolveckan. När läraren ställer frågan är det inte så
många som räcker upp handen överhuvudtaget. Fyra pojkar viftar ändå ivrigt
(OD7L3):

De har tagit bort barnens dag, det är det värsta”, kommenterar en pojke.
Det är bara pojkar som diskuterar nu också. Flera pojkar har ögonkontakt
och föreslår att de ska skriva en insändare om det. ”Tyst där är väldigt pra-
tigt Elina”, säger fröken. ”Varför ska man ha en internationell kvinno-
dag?” säger hon sen. ”Tycker ni att kvinnor har lika rätt till lika lön (hon
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ger några fler exempel på orättvisor)? Arvid vet att det inte är lika och ”att
det är hemskt någonting”. Några pojkar börjar diskutera denna fråga. ”De
arbetar lika”, säger en pojke. ”Får kvinnor rösta, frågar fröken. ”Nej de får
de inte svarar en pojke Det är hela tiden pojkar som svarar och diskuterar.

De här pojkarna har hört talas om att det finns orättvisor mellan män och
kvinnor och är inte ointresserade av ämnet. Läraren har inte heller något emot
att ta upp diskussionen. Hon tar upp ett par frågor som kan kopplas till temat
”internationella kvinnodagen”. Flickorna har kopplat bort frågorna och visar
sig inte intresserade, vilket de ändå mycket väl kan vara, men de är upptagna
av andra projekt, precis som de ofta blir i en sådan här hierarkisk situation.
Diskussionen dör snabbt ut vilket i och för sig inte är så konstigt med tanke
på att det är sista minuterna på skolveckan. Exemplet visar att könsrelaterade
frågor ibland dyker upp i samtalet. Här börjar läraren och några pojkar ivrigt
diskutera medan flickorna nonchalerar ämnet.

Under ett par veckor har bägge klasserna arbetat med temat ”yrken”. Te-
mat går igen i olika ämnen, barnen sjunger olika sånger kopplade till yrken,
funderar på vilken matematik olika yrkesmän behöver och de får även skriva
om vad de kan tänka sig för yrke när de blir stora. Pedagogen läser också för
barnen ur en bok som SAF (Sveriges arbetsgivares förening) gett ut. Där be-
rättar barn om sina tänkta yrkesval, de får också uppge vilket yrke de skulle
välja om de var av motsatt kön. Oftast uppger barnen då ett annat yrke. En av
lärarna tar upp den tråden och låter barnen i klassen göra likadant dvs. svara
på en fråga om vilket yrke de tänker välja när de blir stora och även vilket
yrke de skulle kunna tänka sig om de vore av motsatt kön. Även här svarar de
flesta barnen med ett annat yrke när läraren frågar. 11 barn får svara högt på
den här frågan (OD3L3):

Pojke: Soldat - försvara landet, om flicka: flygvärdinna
Pojke: Jordbrukare - köra traktor, om flicka: tandläkare - min mamma

är tandsköterska

Några tredjeklassare kommer in och det tar några ögonblick innan det är
lugnt igen.

Pojke: Pilot på SAS - hög lön och roligt, om flicka flygvärdinna
Flicka: Hemsamarit - så fint, om pojke: fotbollsspelare - det är roligt på

något sätt.

Fler barn droppar in och det tar åter en stund innan det blir lugnt.

Pojke: Byggmästare - det är kul, om flicka: stå i affär



- 113 -

Fröken blir irriterad eftersom ännu fler barn kommer in och sätter sig. Hon
vänder sig även till mig och säger att det är jobbigt när barn kommer in
under tiden så här. Det måste vi åtgärda till nästa år, säger hon.

Pojke: Tekniker - mixtra med saker eller hög chef - pappa är det, om
flicka: pilot - det är kul att trycka på alla knappar.

Flicka: Djurskötare, om pojke: djurskötare.
Flicka: Klädaffär, om pojke: kriminalpolis.
Pojke: Polis, om flicka: skollärare.

En pojke kommer inrusande och säger ”Vi har rast 5 minuter”. ”Rast”,
säger fröken, ”ni måste komma och sätta er direkt”

Pojke: Bilar eller börsen - jag är intresserad av bilar och börsen jobbar
min pappa på, om flicka: skulle jag jobba med samma saker.

Pojke: Tigerskötare, om flicka: barnskötare.

En pojke och en flicka säger sig vilja ha samma yrke oberoende av kön. Flic-
kan vill vara djurskötare och pojken något med bilar eller börsen. I den här
situationen blir barnen styrda i sitt tänkande in mot att det är rimligt att önska
sig ett annat yrke om man istället för flicka vore pojke och tvärtom. Några
barn motstår ändå detta och ger ett annat svar. Här hade funnits ett ypperligt
tillfälle att diskutera och problematisera de olika valen ur könssynpunkt men
det gjordes inte. Jag tolkar det som att läraren vill peka på de skilda yrkesval
som är vanliga i samhället. Hon fortsätter dock inte resonemanget för att pro-
blematisera de olika yrkesvalen.

Vid ett annat tillfälle, ett arbetspass med ”eget arbete”, hade också en dis-
kussion kunnat utspinna sig om könsaspekter med utgångspunkt från vad som
hände i klassrummet. Felicia och Vilhelm sitter bredvid varandra. De arbetar
på och allt är lugnt i klassrummet. Plötsligt ligger en stor hög med skräp från
pennvässaren på golvet. Pennvässaren har ramlat ner och locket har lossnat.
Spånen sprider sig snabbt över golvet. Felicia far upp (OD11L):

Felicia: ”Oh herre Gud”
Vilhelm: ”Det var inte jag”

Felicia tar en sopborste och börjar städa. Hon vänder sig till pedagogen
som finns strax intill.

Felicia: ”Han är fräck som låter mig städa”.
Ped 3: ”Typiskt killar”.
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Ingen säger åt Wilhelm att hjälpa till. Felicia säger ändå:

Felicia: ”Du är fräck du som låter mig städa”. Hon städar upp röran.

Felicia tar det för helt självklart att hon själv ska städa upp. Hon irriterar sig
ändå på att Wilhelm inte hjälper till. Bägge barnen verkar anse att det inte var
deras fel att spånen åkte ut. Kanske kom någon emot burken utan att märka
det. Pedagogen tar till lite av en kvinnlig jargong ”vi tjejer, vi vet ju hur killar
är” vilket ger en signal om att det här förhållandet får man acceptera om man
är tjej. Alternativt skulle Vilhelm ha kunnat ta åt sig av Ped 3:s ord och börjat
hjälpa till men det gör han inte. Felicia gör ändå en språklig markering mot
Vilhelm, hon är inte nöjd med situationen, men hon städar färdigt själv.

De här tre situationerna visar dels på att någons sorts medvetenhet om att
ojämlika förhållanden mellan könen finns hos barnen, eller åtminstone vissa
barn. Dels visar de också att man inte tar tillfällen i akt att diskutera köns-
aspekter, jämställdhetsfrågor osv. Pedagogen i det första exemplet verkar
egentligen inte ha något emot det, men kommer inte riktigt på idén att spinna
vidare på barnens tankar. I det andra exemplet lägger läraren grunden för att
man skulle ha kunnat diskutera varför män i stor utsträckning väljer vissa
yrken och kvinnor andra, men hon följer inte upp tråden. I det sista exemplet
hade läraren kunnat säga åt Vilhelm att hjälpa till, eller valt att diskutera
könsaspekter av att ”städa upp”, och då gett ett helt annat budskap till Felicia,
Vilhelm och de andra barnen. I och med att Felicia protesterar har hon fak-
tiskt en tanke om att det här var fel. Pedagogen signalerar att Felicia bör göra
detta vare sig det rätt är eller fel. Hennes signal ligger i linje med det hjälp-
frökensystem som ingår som en del av en ”dold läroplan”, dvs. att flickor
förutsätts städa upp, hålla ordning och hålla efter pojkarna. Denna ”dolda
läroplan” är en del av skolvärlden och bidrar till lugn och ordning i klassrum-
met. En förutsättning för att denna ordning ska bibehållas är att maktrelation-
erna mellan könen upprätthålls. I situationen kan en kommentar, som för-
modligen bidrar till att upprätthålla status quo när det gäller de hjälpsamma
flickorna, medverka till att lugnet kan bibehållas.

Sammanfattande tolkning: I samtalen mellan barn och lärare var det ovanligt
att könsaspekter diskuterades. Möjligheter att diskutera med barnen dök
ibland spontant upp men följdes knappast upp. Jag tolkar det som att frågor
om olikheter mellan könen, olika villkor, maktaspekter osv. inte är frågor
som kommer upp på dagordningen i klassrummen på Torpabroskolan. Det
innebär i sig inte att lärarna eller barnen är omedvetna eller ointresserade av
denna problematik men den ligger inte i förgrunden. Behovet av att hålla
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ordning och lugn kan också lägga sig över ett intresse för könsrelaterade
frågor som i exemplet med Felicia.

Ett könssensitivt tänkande och en könssensitiv praktik behövs för att ge
pojkar och flickor större möjligheter till en jämställd skola och större möjlig-
heter att göra egna val utifrån fallenhet och intresse snarare än kön. Det har
alltså betydelse för vilka möjligheter barn har att välja positioner som flickor
och pojkar och också betydelse för möjligheterna att överskrida gränser. Att
Felicia fått stöd för sin protest, kunde ha möjliggjort att hon envisats mer för
att få Vilhelm att hjälpa till med spånen. Det kunde också ha bidragit till att
hon nästa gång något liknande hände, kunde hävda sin rätt. Här ”gör” Felicia
kön genom att, visserligen under protest, acceptera en norm gällande att det
är hon som ska städa upp, inte Vilhelm eller båda. Ett särskiljande handlan-
de, dvs. att man faktiskt aktivt bidrar till att ge barnen föreställningar om
flickor och pojkar som olika, med olika uppgifter, menar jag bidrar till att
traditionella könsgestaltningar uppmuntras och att gränser mellan könen
upprätthålls. En könssensitiv hållning kunde här ha varit att ta händelsen som
utgångspunkt för en diskussion om vem som gör vad i olika sammanhang
med tanke på kön. Men, som sagt pedagogernas, fokus tycks snarare ligga på
att hålla ordning och få lektionen i hamn än på att föra in jämställdhetsaspek-
ter på agendan.

Könsgestaltningar i klassrummet
Lärarens agerande styr flickornas och pojkarnas aktiva deltagande i klass-
rummet. De vuxnas förhållningssätt i klassrummet och i skolan överhuvudta-
get förfaller vara viktigt och styrande för vad som händer under dagen även
när det gäller barnens könsgestaltning. Olika sätt att vara och bete sig som
lärare verkar medföra olika varianter av könsgestaltningar från barnen. Deras
könsgestaltningar varierar starkt med situationen och med vilka olika ingre-
dienser som ingår vid det aktuella tillfället. Ämnet, lärarens placering i rum-
met, antal barn osv. är olika ”tillsatser” som verkar påverka hur barnen agerar
i förhållande till sitt kön. Barnens könsgestaltningar tar olika form i olika
situationer. Nedanstående uppräkning visar olika former för könsgestaltning-
ar som kommer att diskuteras i detta och i följande kapitel.

• Aktiva diskussionslystna pojkar – flickor (och vissa pojkar) som ägnar sig åt
”andra projekt”. En starkt polariserad situation.

• Aktiva engagerade flickor – aktiva pojkar. Mindre polariserade
könsgestaltningar men ändå en skiljelinje mellan pojkar och flickor.
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• Alla barn dels passiva – dels aktiva, driver andra projekt, könet minskar i
betydelse.

• Aktiva närmast vilda flickor – aktiva/passiva pojkar.

• Könet kan minska ännu mer i betydelse, jämställt ömsesidigt samspel –
översitteri.

Att konstruera sitt kön som aktiv, diskussionslysten pojke eller en flicka som
bedriver ”andra projekt” gör barnen tydligast under hierarkiska situationer,
dvs. klassiska skolsituationer med läraren framför hela klassen i ett styrt
fråga–svarsmönster som kan övergå i diskussion om t.ex. ett faktarelaterat,
samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt innehåll När innehållet ändras
i en hierarkisk situation kan barnens sätt att gestalta sina kön förändras. En
variant av denna situation är när man arbetar med att reda ut konflikter, dis-
kutera ”moraliska” frågor eller att instruera barnen. Flickorna verkar i den
situationen, när innehållet förändrats, ha en benägenhet att gestalta sig som
aktiva och engagerade. Motsvarande pojkgestaltning är också ett aktivt barn
men som inte är lika intresserat. Handledningssituationer där läraren intar en
mer handledande roll och barnen har ett självständigare ansvar för sitt arbete
som vid ”eget arbete”, innebär ännu fler varianter av könsgestaltningar. Kö-
nets betydelse förefaller att minska då. Barnen kan gestalta sitt kön genom att
var både passiva, aktiva och genom att ägna sig åt ”andra projekt”. Mindre
grupper kan ge ännu en förändring och där förfaller flickorna våga gestalta
sitt kön på ett vildare och aktivare sätt. Lärarlösa situationer där barnen har
en uppgift men där läraren är frånvarande kan återigen medföra andra sätt att
bete sig på. Om någon av de olika ingredienser jag talade om förändras kan
situationen strax se annorlunda ut.

I det här kapitlet ska jag behandla den första av de ovan uppräknade
könsgestaltningarna, pojkar som aktiva och diskussionslystna och flickor som
de som ägnar sig åt andra projekt, vilka kopplas till den förstnämnda hierar-
kiska situationen. Fyra olika varianter av situationer när starkt polariserade
könsgestaltningar visar sig analyseras. De har valts ut för att de visar några
olika fenomen och innebörder av barnens sätt att skapa gränser mellan könen.
Två ”klassiska” hierarkiska situationer, en situation med ”omvända” köns-
gestaltningar och en situation som visar hur pojkar faktiskt kan ta över mak-
ten i klassrummet beskrivs och diskuteras. Följande könsgestaltningar visade
sig i dessa situationer.

• Debatterande pojkar – avståndstagande flickor

• Avståndstagande pojkar – styrande flickor
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• Hotande, trakasserande pojkar – undfallande/protesterande flickor

De övriga, tidigare uppräknade, olika formerna för gestaltningar kommer att
diskuteras i nästa kapitel som handlar om uppluckrande av könsgränser.

Debattörer och avståndstagare
De flesta barn och för den delen vuxna försöker på olika sätt skaffa sig åt-
minstone viss makt och att ta en plats i de situationer de befinner sig i. När
det gäller de hierarkiska situationerna kan möjligheterna att ta en position
under lektionen handla om att i samspel med läraren diskutera och uppleva
glädje i diskussionen. Det kan handla om att man har fått till uppgift av lära-
ren att leda sången eller att genom att tillsammans med läraren ta över kon-
trollen över val av sånger och övriga aktiviteter i rummet. Läraren och de ele-
ver som läraren för tillfället samspelar med kan ses som ett maktcentrum. I
skolsalen verkar det ofta vara de barn som samspelar med läraren, de som
delar hennes glädje och intresse i olika situationer, som deltar i vad som kan
ses som den officiella agendan i klassrummet. I de faktarelaterade hierarkiska
situationerna är detta i första hand pojkarna, vilket är väl dokumenterat i tidi-
gare forskning (Molloy, 1992; Reisby, 1998). Nedan följer ett exempel från
Torpabroskolan som visar hur barnen kan gestalta sitt kön när några lärare
står framför dem och redogör för jordens uppkomst under en temadag om jor-
den och dess skapelse. Lärarna har förberett sig noggrant och bland annat
tänkt sig att illustrera ”Big bang” med en ballong som spricker, de vill ha en
spännande föreställning (OD22L4):

Barnen placeras på golvet i det största rummet på hemvistet. Pedagogerna
står på rad framför barnen. Båda klasserna, Flädern och Hasseln, finns
med. De större pojkarna sitter i en grupp för sig. Många av flickorna har
grupperat sig klassvis. Övriga sitter utspridda. Pedagog 3 uppmanar flick-
gruppen från Flädern att flytta sig framåt, de sitter längst bak.
Det är helt tyst när föreställningen börjar. De börjar med att smälla bal-
longen – ”Big bang” och nystar sen ut en lång, lång lina som två av peda-
gogerna håller emellan sig. På den finns markeringar om olika tidsperioder
av jordens utveckling. Ped 3 läser högt ur en faktabok om jordens upp-
komst. Barnen lyssnar intensivt. Flera sitter på knä, rakt uppsträckta och
tittar. Det slutar de snart med. Ett par mindre flickor håller om varandra.
Flickgruppen längst bak i rummet börjar småprata men slutar strax igen.
Felicia och Maria viskar till varandra. Till slut får barnen möjlighet att
ställa frågor till pedagogerna. Axel räcker upp handen. Pontus frågar rakt
ut.

Ped 2: ”Pontus det där kommer”.
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Axel sitter länge med uppsträckt hand. Henrik svarar på en fråga Ped 1
ställer. En annan pojke berättar om en kvastfening. Nu tittar alla och ser ut
att lyssna. På frågan ”vad är det här” om en leksaksdinosaurie svarar
många av barnen, både pojkar och flickor.

Wilma: ”Långhals”.

Några barn från Hasseln småpratar. Axel får till slut fråga sin fråga.
Många barn överhuvudtaget börjar prata med varandra. Jon vill berätta
något för lärarna. Flickgruppen från Flädern fortsätter att småprata med
varandra. Jerry och Jon räcker upp händerna. De får möjlighet att ställa
sina frågor. Lise räcker också upp handen. Även Lukas vill säga något.
Flera olika flickgrupperingar viskar så högljutt med varandra att Ped1
säger till dem att vara tysta. Jon berättar om marmor. Lärarnas intresse är
nu inriktat på pojkarna som frågar och frågar och ser så intresserade ut.
Lukas får berätta om ortoceratiter. Pontus gör ett inlägg om stenar på
Öland. Kajsa frågar om det är mat snart. Emy får frågan.
Ped 3 går och ställer sig bredvid den pratande flickgruppen längst bak. De
har pratat med varandra länge nu utan att någon brytt sig om det. De har
bildat en egen ring bakom de andra barnen och till och med börjat en
klapplek. Passet tar slut och det blir lunch.

Under den här situationen visar sig alla barn mycket intresserade från början.
Det allra mest intensiva intresset avtar emellertid rätt fort. Efter en stund av
högläsning övergår lärarna till att ställa frågor och även att låta barnen fråga.
Pojkarna frågar mest och visar sig väldigt intresserade av ämnet. Många av
flickorna och även några av pojkarna övergår till att ägna sig åt andra projekt
som att viska till varandra. Ett antal pojkar och lärarna håller igång en livlig
diskussion om vilka lämningar man kan se från tidigare tidsperioder i natu-
ren. En glädje och intensitet i samspelet uppstår, som innefattar de som deltar
men som utesluter andra. Många flickor viskar till varandra och den grupp av
flickor som sitter längst bak formerar en egen ring där de uppenbart har
någon sorts tyst kommunikation. Efter en stund börjar flickorna att göra en
klapplek med händerna. En av pedagogerna upptäcker så småningom detta
och ställer sig bredvid gruppen.

När några eller många elever på det här sättet placeras/placerar sig i cent-
rum för interaktionen med läraren händer med automatik alltid något annat
bland de elever som inte är delaktiga i detta. De börjar göra andra saker, olika
saker, sådant som inte riktigt finns med på lärarens tilltänkta agenda. Vissa
elever börjar bråka, prata högt, busa, kommentera, störa helt enkelt. Andra
elever, i första hand flickor, har andra projekt, något som inte heller det finns
med på den tilltänkta agendan men som inte stör. ”Andra projekt” kan inne-
bära att man tittar ner och bort, att man är tyst, att man plockar med saker på
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bänken och leker lite för sig själv med ett plastdjur, småpratar tyst, tyst, har
tyst ögonkontakt med bänkgrannen osv. Passivitet är ett begrepp som skulle
kunna användas för det här sättet att agera. Tittar man närmare ser man att
flickorna i allmänhet ändå gör någonting, passivitet är det knappast frågan
om. Fläta flätor av vackra trådar, pyssla med plastfigurer eller andra saker på
bänken, kamma håret är sådant som de gör. I situationen ovan har de t.o.m.
någon form av ganska tyst kommunikation i större skala som ger upphov till
en gemensam lek där många flickor deltar. Ett gemensamt mönster i de här
situationerna är att vad flickorna än gör, gör de det tyst, de stör inte mycket.
Ofta vänder de bort huvudet och tittar ner vilket ger ett intryck av avstånds-
tagande. Det behöver dock inte innebära att de är ointresserade, inte hör eller
reflekterar kring vad som sägs eller händer runt läraren. Andra projekt och
avståndstagande från pedagogernas tilltänkta projekt kännetecknar de här
flickornas aktiviteter under den hierarkiskt utformade lektionen med sam-
hällsvetenskapligt och naturvetenskapligt innehåll.

De som ägnar sig åt ”andra projekt” blir i allmänhet inte uppmärksam-
made av lärare eller andra. Lärarna verkar inte bry sig så mycket om det här
beteendet utan det accepteras. Man verkar vara så upptagen av den inter-
aktion som man samtidigt själv är delaktig i och som tillhör det centrala till-
tänkta projektet i klassrummet att man förmodligen inte ser eller märker barn
som gör något annat.

Vad gör de här barnen, främst flickorna egentligen och varför? På något
sätt ser det ut att innebära ett avståndstagande från det som händer i det som
för tillfället är det officiella centrumet i klassrummet. De som deltar i andra
projekt avstår verkligen från att försöka påverka situationen. De vill/förväntas
inte vara delaktiga i det samspel som sker mellan fröken och pojkarna. Istäl-
let verkar de avhända sig alla möjligheter till att göra det.

I forskning har också diskuterats om man kan se det här tysta avstånds-
tagandet som en protest mot den situation där det här mönstret uppstår eller
en anpassning till vad flickorna själva tror är ett för dem ”rätt” och fram-
gångsrikt skolbeteende (Stanley, 1986). I avsnittet om den spontana kom-
mentaren sid 99 beskrivs en situation där flickorna arbetar flitigt med den
förelagda uppgiften och jag uppfattar det som att det är det beteendet som
flickor enligt Stanley (ibid.) kan tro är framgångsrikt i skolan, liksom att vara
tyst under diskussioner och samtal. I den ovanstående situationen med ”Big
Bang” är flickorna i och för sig rätt tysta men de är aktiva i en gemensam
aktivitet som ligger långt från den som lärarna planerat. Att de samtidigt
skulle kunna koncentrera sig på samtalet ”därframme” är svårt att tro och
även att de gör detta för att de tror att det är vad pedagogerna vill att de ska
göra. Att gestalta sig som flicka här verka istället vara att ta avstånd från dis-
kussionen mellan lärare och pojkar och aktivt ägna sig åt ett annat projekt,
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något gemensamt, roligt. Flickornas strategi när de ägnar sig åt andra projekt
verkar ofta vara att hålla sig så tysta att de inte stör även om det är på gränsen
ibland. De blir på så sätt ofta framgångsrika i sina ”andra projekt” då ingen
avbryter dem. Odelfors (1996) beskriver i sin avhandling ett liknande
mönster från förskolan. Pojkar uppmuntras där att diskutera och vara aktiva
under samlingsstunder på daghem. Flickorna tystnar i de här situationerna
men ibland hittar de andra erbjudande som att skoja eller samtala lite tyst.

Pojkarna eller de pojkar som aktivt deltar i samspelet med lärarna är de
som håller sig till den tilltänkta agendan i den här situationen. De tränar på att
delta i en diskussion i ett offentligt rum, ta ordet och föra ett utvecklat reso-
nemang, sådant som ofta krävs för att vara framgångsrik i samhället. De
”gör” kön genom att spela upp framgångsrika ”manliga” beteenden. Flickor-
na missar det här tillfället till träning av sådana förmågor som kan ge infly-
tande och makt eftersom de nästan helt avstår från att delta i diskussionen.
Polariseringen blir stark i den här situationen. Ett antal pojkar deltar inte hel-
ler på det engagerade sätt som de mest aktiva pojkarna gör. Vi ska analysera
ännu ett exempel som visar den här situationens makt över barnens sätt att
gestalta sina kön.

Könsgestaltningar som ”avståndstagare” hindrar
flickorna
Här följer ännu ett exempel på samma typer av könsgestaltningar, nämligen
att pojkarna ”tar över” situationen, frågar och diskuterar med den vuxna
framför klassen samtidigt som flickorna och några pojkar börjar med andra
projekt. Ingredienser som verkar finnas med när den här situationen uppstår
är som tidigare sagts att diskussionen är faktarelaterad, natur- eller samhälls-
vetenskaplig, att en eller flera personer står framför klassen och för samtalet,
att många barn finns i rummet och att stämningen kan vara lite officiell. Det
är i den här situationen som polariseringen mellan pojkar och flickor före-
faller bli som störst.

Under det yrkestema som man arbetade med under en period på Tor-
pabroskolan bad man föräldrar komma och berätta om sitt yrke. En dag kom
en pappa som var elingenjör till skolan och berättade om sitt arbete och ett
par dagar efter kom en mamma som var barnmorska för att berätta om sitt
(OD3L3). Vid det första av dessa tillfällen verkade alla barn engagerade och
intresserade i början av lektionen. Pappan var en god berättare. Strax uppstod
en kommunikation mellan barnen och elingenjören. Många av pojkarna visa-
de mer och mer intresse. De ställde frågor och räckte upp händerna, de häng-
de över bänkarna, några med lysande ögon. Flickorna tystnade, började vän-
da bort huvudet osv. Det här var det första tillfället där jag tydligt såg det här
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mönstret som jag i och för sig läst om tidigare, men jag förundrades ändå
över hur starkt det var. Jag blev nyfiken på hur det skulle bli när barnmorskan
kom, då borde väl rimligen flickorna vara nyfikna och vilja ställa frågor.
Själv kunde jag inte närvara då men jag bad läraren i den klassen att
rapportera till mig. Hon hade också uppmärksammat den här starka polarise-
ringen mellan könen under elingenjörens lektion, kanske för att hon för en
gångs skull själv fick sitta bredvid och studera vad som faktiskt hände i
klassrummet och kanske för att jag var närvarande. Ped 2 visste ju vad jag
var intresserad av. När jag kom nästa gång berättade Ped 2 för mig att precis
samma mönster uppstått när barnmorskan berättade som när elingenjören
gjorde det. Flickorna hade frågat något mer, men annars var könsgestaltning-
arna aktiva pojkar som kommunicerade med mamman och tystnande flickor-
na som ägnade sig åt andra projekt.

Hur kunde det här mönstret vara så starkt under barnmorskans pass?
Rimligen borde inte 8–11-åriga pojkar vara mer intresserade av barnafödande
och förlossningar än flickor i samma ålder. Ändå visade de sig så nyfikna och
intresserade. Rimligen borde flickorna ha ett visst intresse för vad en barn-
morska kan ha att berätta men de kan i den här situationen inte förmå sig att
visa det i någon större utsträckning. Situationen tar på något sätt överhanden
över deras intresse, vilja och nyfikenhet. Flickorna håller sig troget till det
sätt att ”göra” kön som de brukar vid liknande tillfällen, nämligen att inte del-
ta i samspelet med den vuxna utan istället vara tysta och ägna sig åt andra
projekt

Sammanfattande tolkning: I klassrummet är det den här situationen lärare/
vuxen/fakta/helklass som blir en nyckelsituation för konstruktionen av olika
polariserade positioner för flickor och pojkar. Under andra arbetspass där
undervisning och arbetsformer är upplagda på ett annat sätt är könsgestalt-
ningarna inte alls polariserad på samma sätt, utan det är enbart i den här
situationen. Detta exemplifieras och diskuteras i nästa kapitel Alltså tar de
här situationerna med starkt polariserade könsgestaltningar egentligen inte
upp så stor del av dagarna. Slutsatsen skulle kunna vara och kan delvis vara
att ”ryktet” om flickors passivitet i skolan ”är betydligt överdrivet”. Ändå tror
jag att just den här situationen är en nyckelsituation för att lära sig att kunna
påverka och för att förbereda sig på att kunna skaffa makt. Vilken innebörd
har då polariseringen i just den här situationen? I de här situationerna avhand-
las viktiga och traditionellt manliga ämnen som naturvetenskap och samhälls-
kunskap (nyheter). Ämnen som värderas i samhället. Det gäller också att
kunna ta ordet och våga tala inför hela klassen, gärna på ett utvecklat sätt.
Öhrn (1990) gör en modell för interaktion i klassrummet i sammanfattningen
av litteraturgenomgången i sin avhandling. Hon använder begreppen ”offent-
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ligt” och ”privat” för att beskriva formen för vad som händer i klassrummet
och begreppen ”skolrelaterat” och ”personligt” för att beskriva innehållet.
Offentlig är den interaktion som sker inför hela klassen och privat är den som
enbart har en mottagare. Skolrelaterat innehåll är allt som har med skolan att
göra som ämnesinnehåll, klassens verksamhet och regler. Personligt innehåll
är då t.ex. samtal om personliga förhållanden och intressen. De flesta under-
sökningar om könsmönster i klassrummet fokuserar de offentliga och skolre-
laterade områdena. Enligt vissa studier är pojkarna i fokus när det gäller de
områdena och tar t.ex. flest lärarkontakter (ibid.). I min studie förhåller det
sig så i just den här hierarkiska situationen, i varje fall är det mest tydligt här.

I den här typen av situationer tar dualismen kvinnligt – manligt sin tydli-
gaste form då barnen verkligen ”gör kön” på olika sätt. Flickorna deltar inte
i det tilltänkta projektet utan de ägnar sig åt andra sysselsättningar och visar
tydligt, anser jag, att det här inte är något för dem för dem. Eftersom de tillåts
hålla på med sina egna projekt sanktioneras deras förhållningssätt från sko-
lans sida. Lärarna och flickorna samarbetar i att upprätthålla en stark polari-
sering mellan könen i den här typen av situationer. Det gör pojkarna också i
samspel med lärarna genom att de diskuterar och visar sig intresserade av
vissa ämnen.

Avståndstagande pojkar – styrande flickor
Är det då aldrig pojkar som pysslar med andra projekt? Jo visst, vissa pojkar
är också tillbakadragna i de här hierarkiska situationerna, men inte alls i sam-
ma omfattning som flickorna. Närmast spegelvända könsgestaltningar åter-
kom, speciellt i slutet av lektionerna, när klasserna hade musik. Under de
passen fanns en tydlig ledargestalt och många barn var inblandade men äm-
net var annat än vid de tidigare beskrivna situationerna. I observationen från
en musiklektion nedan visas detta. Här är det flickor som är mest aktiva och
delaktiga medan pojkarna övergår till ”andra projekt” så småningom. Det här
sättet att gestalta sina kön var inte så vanligt och förekom nästan uteslutande
på musiklektionerna. Kanske kan en rimlig tolkning vara att pojkarna ger upp
för den här lektionen och väntar på rasten.

Ped 2 som är ansvarig för musiklektionerna är mycket duktig på att leda
och få många av barnen engagerade i sång och musik. Det är på grund av sitt
kunnande och stora musikintresse som hon är ansvarig för musikstunderna
för hela hemvistet. Sjuttio barn brukar vara närvarande varje gång. Eftersom
man håller till i en 30-sal blir det trångt. Trångt men glatt (OD12L2):

Några pojkar som kommit in sist sitter vid dörren. Erik och Pontus sitter
under ett bord. Många av de större flickorna har små lekisflickor i knäet.
Det är lugnt och många av barnen sjunger. Sen sjunger man ”Mors lilla
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Olle”. Alla barn sjunger högt till den. Erik under bordet larvar sig och
sjunger något annat. Inga fröknar eller barn bryr sig men han fortsätter.
Pontus som sitter bredvid hakar på. De största pojkarna håller sig lugna.
Paus.
Alla ska ställa sig upp. De sjunger ”Du gamla, du fria”. Carina (vuxen)
står bredvid killgänget vid dörren. Killarna börjar dock sprida sig.

Ped 2: ”När ni ändå står upp”.

Hon spelar ”Barnens blues”. Några flickor bildar en ring och dansar och
klappar varandras händer. Fröknarna som är med börjar dansa. Många
främst flickor hakar på men även en hel del pojkar. Några pojkar gör
grimaser och ser uttråkade ut. Lars och Jocke (killar som båda brukar
kunna sätta igång bus) sitter mitt i gruppen men håller sig lugna.

Ped 2: ”Kan alla lyssna? Vi har en sång kvar till torsdag,
Vintern rasat ut”.

Barnen har svårt för den sången. Det blir mer oro i alla pojkgrupperingar.
Två lekisflickor larvar sig och gör grimaser.

Sen sjunger de ”jag vet en stjärna” (den var med i musikalen de hade i
vintras). Alla sjunger, dock mesta flickor. Det låter mycket vackert. Många
ser glada ut. Förskoleklassen och Flädern går ut. De barnen som är kvar
ska sjunga mera. Ped 2 frågar vem som skrivit den sången. Många flickor
räcker upp handen. En flicka svarar ”textförfattaren”. En pojke svarar
”musikförfattaren Johan Sebastiooooon”.

Lars: ”Kan vi ta den där vi tog i början. Olle i skogen”.
Någon fröken: ”Ja det beror på om ni sköter er då kanske vi hinner”.

Alla sjunger fint.
Ulrika: ”Va, jag hör inget. Ni kunde ju det här.
Lars:  ”Jag kan inte läsa det här”. Barnen har fått lappar där

både text och noter till sången finns med.
Ped 2: ”Man läser första raden så här och andra så här”. Hon

ritar på tavlan och pekar på det. ”Det här tecknet betyder
”ta om från början””.

Ped 2: ”Vad heter tecknet på musikspråk”?
Lars: ”Börja om”.

Fem flickor räcker upp handen.

Ped 2: Jag sa ju att det var på musikspråk.
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Ped 2 tittar på en flicka men säger namnet på en annan. Bägge svarar och
fröken säger att det vart ju tokigt. Lena blir lite stött och säger att hon
svarade ju. ”Jag hörde inte”, sa Ulrika och Ped 2.

Ped 2: Det var bra att du kunde Lena.

Ped 2 spelar och sjunger när barnen får fler lappar med sångtexter som de
ska sätta in i pärmar. Barnen ska slå hål och det blir en del stök med det.
Ped 2 säger att de får gå lugnt tillväga annars får Ulrika göra det sen.
I slutet av lektionen sjunger många av barnen med. Vid ett bord med killar
som egentligen är lite lugnare busar man lugnt. De stör inga andra och
ingen bryr sig. De försöker balansera sina papper så de står för sig själva
och blåsa omkull varandras
Till slut får de tre flickorna i trean leda ”Mors lilla Olle”. ”Jaaah”, skriker
de när fröken vill att de ska göra det. De flesta sjunger med. Nu sjunger de
”Nu grönskar det”. Det är mest de stora flickorna som sjunger. De ”vilda”
killarna sitter still och tyst och nerböjt ungefär som flickorna i Flädern vid
Faxuellt.
Avslutningssången sjunger alla glatt. Sen hjälper Ulrika dem att göra hål.
De tre stora flickorna får göra först. Sen, ett blandat bord. De barnen vet
att Ulrika ofta väljer vilket bord som skall gå först efter hur lugna de är.
”Tyst vi får aldrig gå om vi tjafsar”, säger någon vid ”vilda killbordet”.
”Er ska jag prata med sen”, säger Ulrika till Erik och Pontus.

I början av det här passet sitter många lugnt ner. Några flickor har de mindre
flickorna från förskoleklassen i knäet. De flesta barn deltar i sången och när
de sjunger Mors lilla Olle verkar de flesta delta aktivt. Sen börjar någon poj-
ke sjunga en annan sång. En av pedagogerna ställer sig vid några pojkar som
om hon vill förebygga störningar från det hållet. Sångerna avlöser varandra.
Någon oro uppstår i pojkgrupperingarna och hos ett par flickor när de ska
sjunga ”Vintern rasat ut”. När läraren spelar ”Barnens blues” dansar de flesta,
även om några pojkar grimaserar. Mitt under passet går mer än halva gruppen
ut. Sen fortsätter Ped 2 med musikteori. Många flickor räcker upp handen vid
lärarens frågor. Det gör också en pojke som tar och får viss uppmärksamhet.
Läraren vänder sig sen till några flickor och frågar vidare. Under senare delen
av musiklektion börjar pojkar göra annat. Det förekommer sällan annars. Poj-
karna plockar, blåser på pappren, böjer bort huvudet osv. Det reagerar på
samma vis som flickorna ofta, nästan alltid, gör när de och läraren diskuterar
några spännande fakta som t.ex. om jordens uppkomst.

Här är det flickor, främst de äldsta som i samspel med Ped 2 är mest
aktiva. Precis som ute på rasterna är åldern viktig för var man hamnar i hier-
arkin i klassrummet och vad man får lov att göra. De äldsta flickorna enga-
gerar sig och är väldigt glada. Aven många andra flickor är aktiva. När fröken
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ställer en fråga är det främst flickor som räcker upp handen och som svarar.
Flickornas könsgestaltning verkar vara aktiv, påhittig och tydligt delaktig i
det tilltänkta projektet. De försöker påverka och lyckas med det. Fickornas
initiativ uppmuntras, t.ex. att dansa och ta småflickorna i knä. Det de gör
skulle kunna kallas för ”andra projekt” men tydligen är det inom agendan
eftersom de uppmuntras. Det här verkar främst vara flickornas arena. För-
modligen upplever sig en hel del av pojkarna maktlösa vid det här tillfället.
Några av dem försöker från början protestera och störa men de lyckas inte
alls. Passet slutar med att de ägnar sig åt ”andra projekt” och på så sätt avstår
från att vara delaktiga i sången och musiken. De arenor som framträder kan
enligt Walkerdines (1990) resonemang vara sådana att bara det ena könet
känner sig som en sådan som säger något i en viss situation – i de natur-
vetenskapliga resonemangen pojkarna, och under musiken flickorna – främst
de största. Under passet går det att se en förändring i pojkarnas sätt att
”göra kön”. Från protester till korta stunder av delaktighet och till slut ett
avståndstagande genom att man tyst ägnar sig åt andra projekt. Pojkarna
känner sig som sagt förmodligen maktlösa i slutet av passet i den här situa-
tionen. Möjligen kan det vara en liknande känsla flickorna har under lektions-
passen med en lärare framför klassen och ett naturvetenskapligt, samhälls-
vetenskapligt innehåll. Nämligen dels att detta inte är för dem och dels en
känsla av maktlöshet, det går inte att göra något åt detta.

Sammanfattande tolkning: Under musiklektionen med en hierarkisk ledare
gestaltar barnen sina kön på ett annorlunda sätt än under naturvetenskapligt/
samhällsvetenskapligt inriktade pass med en hierarkisk ledare. Pojkar gestal-
tar sitt kön genom att så småningom inta en i musikstunden icke delaktig
position där man ägnar sig åt andra projekt och flickor som är aktiva, del-
aktiga i musiken och har möjlighet att påverka. Maktlöshet förfaller vara en
ingrediens som kan ingå när man som barn börjar gestalta sitt kön genom att
ta avstånd från den tilltänkta agendan och ägnar sig åt ”andra projekt”. I en
situation kan det vara pojkar som hamnar i att känna sig maktlösa och i andra
och oftare flickor. I de här ovan beskrivna situationerna där polariseringen
blir så stark mellan könen verkar makt och delaktighet åt den ena gruppen
innebära maktlöshet och icke delaktighet mot och ointresse från den andra.
Kvinnlighet i den ena situationen kännetecknas av avståndstagande och akti-
viteter som inte har med programmet för arbetspasset att göra och i den andra
tvärtom. Manlighet konstrueras också på motsatta sätt i de olika situationer-
na. Dualismen manligt–kvinnligt framträder mycket starkt men på olika sätt
och de förutsätter varandra i var och en av de ovanstående situationerna.

Lärarna verkar vända sig till de barn som visar mest intresse av de olika
ämnena vilket inte är så konstigt. De ger sig in i ett aktivt samspel med de
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barn som för tillfället engagerar sig. Ett samspel som förstärker de köns-
gestaltningar, de könsordningar som råder under de här passen.

Pojkars hot – upprätthåller ordningen
Under musikpasset beskrivet ovan kan man se att pojkarna ägnar sig åt två
former av ”andra projekt”. I båda fallen drar de sig undan den tilltänkta akti-
viteten och ägna sig åt andra saker som kan benämnas ”andra projekt som
inte stör” och ”andra projekt som stör”. Hittills har vi mest uppmärksammat
”andra projekt som inte stör”. Den andra formen kan innehålla bus, bråk,
högljudda samtal och skrik, dvs. aktiviteter som hörs och stör den planerade
verksamheten. ”Andra projekt som stör” är det pojkarna som använder sig av
i första hand. Det ingår ibland i deras könsgestaltningar. Pojkarna ”gör kön”
genom att bråka, protestera, krångla och skrika. Det för med sig att lärarna
ibland ser pojkarna som ett presumtivt hot mot ordningen och lugnet i klass-
rummet. De förväntar sig att åtminstone en del pojkar ska komma att försöka
förstöra den tilltänkta formen och innehållet på lektionen. Under musiklek-
tionen ovan kan man se en strategi som används för att minska risken för
störningar, nämligen att de vuxna placerar ut sig i rummet. Pedagogerna har
en beredskap, en arsenal av åtgärder, för att återföra de pojkar som gör något
utanför den tilltänkta agendan till ordningen. Lärarna kan t.ex. som ovan
sprida sig i rummet, ställa sig bredvid pojkgrupperingarna, ställa villkor eller
ge pojkarna tillsägelser.

Vad som är hönan och ägget här är intressant att reflektera kring. Lärare
och vissa pojkar rör sig som i ett färdigt script, ”pojkar bråkar”, ”lärare försö-
ker förhindra det” och även tvärtom. Att pojkar verkligen i vissa situationer
kan ta kontroll över både flickor och pedagoger visade sig under en typ av
lektioner under en period. Det var under rörelselektionerna. ”Rörelse” hade
tvåorna från Hasseln och Flädern gemensamt och den aktuella grupperingen
innehöll tolv flickor och fyra pojkar. I just den här situationen får de fyra
pojkarna hjälp av en flicka, Felicia (OD12L2).

Det är rörigt innan Ped 3 som ska leda det hela kommer. Fröken placerar
ut pojkarna så de inte skall sitta tillsammans. Barnen ska stå i led med
händerna på varandras axlar. (De ska ha någon sorts gruppmassage av
varandras nackar och de ska blunda).
Ped 3: Lars ställ in dig”.
Barnen är litet fnittriga och busiga.
Någon: ”Blunda Karl”.
Någon: ”Tyst”.
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Jerry kliver ur ledet och busar.
Ped 3: ”Jerry”. Jerry kliver in i ledet igen.
Till slut är barnen tysta och koncentrerade. Ped 3 går runt. Felicia klappar
händerna.

Felicia: ”Det var inte jag”.
Alla masserar varandra på axlarna en lång stund. Sen sätter sig alla ner.
Lars: ”Kallococo bambi.
Någon: ”Tyst Lars”.
Ada och Nina ska följa med Ped 3 och hämta saker som man ska använda
sig av. En pojke sliter tag i Fridas arm men hon sliter sig lös. Erik drar och
hon väntar
Ped 3: ”Vad gör du Erik?” Erik bara skrattar och fånar sig. Han ger

dumma svar på frågorna Ped 3 ställer.
Ped 3: ”Vill du att någon ska göra så mot dig?”
Erik: ”Jaa, jag visste inte att hon inte ville.
Killarna har flyttat ihop så att de sitter bredvid varandra igen. Ped 3
placerar ut dem. Erik gör ett försök till att sitta hos en annan pojke. Ped 3
läser saga och ställer frågor om innehållet. En pojke och en flicka svarar.
Gruppen är tyst och de lyssnar. De flesta ligger. Fyra flickor sitter och ser
ut att lyssna.

Jerry sträcker sig. Erik likaså. Jerry låtsassiktar med fingret på flickan
bredvid. Hon märker inget. Erik tittar sig runt och ler uppfodrande gör ett
grin och vrider sig. Felicia vänder sig om och tittar runt. Jerry och Felicia
gör skjutrörelser mot varandra. Lars slår med huvudet mot mattan och
klatschar med tungan. Resten av barnen är lugna. Wilhelm ligger och tittar
i taket med skrattande ögon och öppen mun. Han viskar för sig själv. Lars
och Jerry gör skjutrörelser för sig själva. Lars ”laddar”. Jerry tar skydd
bakom madrassen. Erik börjar också.
Ped 3: ”Om ni lägger er stilla istället.
Lars: ”Jag tar ut magasinet”

De lugnar sig en sekund och fortsätter sen. Ped 3 säger till.

Lars: ”Nej jag gjorde inget”. ”Vem är det som gjorde något nu?” Det
är han själv som klickar med tungan.

Killarna lugnar sig men fortsätter snart. Flickorna lyssnar helt stilla
fortfarande. Två flickor tittar på varandra och säger något tyst.
Ped 3: ”Vi lägger undan madrasserna.” Barnen hjälps snabbt åt.

Läraren kommer in i ett rum där situationen är rörig, barnen har blivit oroliga
av att vänta. Ped 3 försöker snabbt få ordning genom att placera ut flickorna
mellan pojkarna. Gruppen kommer igång med gruppmassage av varandras
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nackar, de skall stå i led och blunda medan de masserar nacken på den fram-
för. Några av pojkarna väljer direkt att försöka bryta den tilltänkta ordningen,
en pojke tittar istället för att blunda och en annan pratar. Både läraren och
andra barn reagerar och säger till dem. Lektionen fortsätter med ideliga stör-
ningar från tre av pojkarna och Felicia. Senare under passet sitter barnen på
golvet medan pedagogen läser en saga. Flickorna är i stort sett intresserade
och verkar lyssna. Den störande grupperingen använder sig av olika strategier
som att kliva ur ledet, frångå sin placering för att sitta bredvid någon annan
pojke, prata rakt ut och gemensamt ha en tyst skjutlek. Felicia bidrar med att
klappa i händerna. Karl klickar med tungan. Erik bråkar och retas med en
flicka och är även uppkäftig mot Ped 3 när hon blir irriterad på honom. Ped 3
försöker gång på gång att få tyst och lugnt genom att säga till de barn som
stör. De fortsätter dock och hela passet blir till en maktkamp mellan de barn
som stör programmet och läraren. Flickorna förhåller sig passiva och protes-
terar inte så mycket utom den flicka som Erik drar tag i. De försöker i första
hand att göra det som var planerat. De här pojkarna och flickorna ”gör” till-
sammans” kön” genom att ta makt och att underkasta sig. De här fyra pojkar-
na gör här en gestaltning av ”pojke” som sabotörer och som likgiltiga för vad
de andra tycker om deras framfart. Två av pojkarna är annars sällan inblan-
dade i liknande försök och aktiviteter. Flickorna underkastar sig deras sabo-
tage och någon protesterar visserligen milt men de gör ingen stor affär av sa-
ken. Pedagogen blir dock en motkraft mot pojkarnas framfart

De här rörelselektionerna innehöll ett liknande mönster under en period.
När jag varit med ett par gånger pratar pedagogen med mig om situationen
och hon berättade att hon var bekymrad för den. Vi konstaterade tillsammans
att det inte är bra att pojkarna får ”ta över” så starkt. Ped 3 lyckades senare
bryta det här mönstret genom att tilldela flickor makt. De fick välja lekar och
tillfrågades i högre grad vad de tyckte under lektionen. Pojkarna muttrade
lite, men fann sig och verkade acceptera situationen (se vidare i nästa kapitel,
avsnittet ”När gränsen blir nådd”).

Ett sätt att försöka hantera situationen är genom det hjälpfrökenssystem
där flickorna används för att lugna ner pojkarna. Utplaceringen av pojkarna i
rummet så att det fanns ett antal flickor mellan dem är ett tydligt exempel på
detta.

Pojkarnas beteende kan sägas vara en annan form av ”andra projket” det
som flickorna ibland ägnar sig åt. De här pojkarnas ”andra projekt” griper
dock in i de övriga barnens möjligheter att tillgodogöra sig innehållet under
lektionspasset. Flickornas ”andra projekt” stör inte den planerade verksam-
heten.

En hotbild från pojkarna eller i varje fall vissa av dem genomsyrar alltså
vardagen i skolan och det verkar som att det under vissa omständigheter
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faktiskt finns fog för det. Lärarna förefaller hela tiden ha detta i åtanke och
disciplinerar pojkarna, speciellt vissa, mer än flickorna.

Sammanfattande tolkning: Pojkarna visar i exemplet sin vilja att ta makten
och att de faktiskt kan göra det. Ett par av de här pojkarna var inte sådana
som vanligen bråkade i klassrummet men i den här situationen väljer de ändå
att göra det. En hierarkisk maktrelation mellan pojkarna och flickorna tar
form i den ovan beskrivna situationen genom att pojkarna tar en maktposi-
tion. Situationen blir speciellt tydlig då pojkarna är så få i förhållande till flic-
korna. De fyra pojkarna arbetar för skapa en hierarkisk maktrelation och i den
här situationen lyckas de. I andra situationer kan de försöka men misslyckas.
Pedagogerna är starkt medvetna om hotet och stoppar oftast försöken. Pojkar-
na lycka ändå ofta störa de andra barnen och kanske påminna om att de är
sådana som har en vilja till makt och också tror att de kan få den. Även i den
här situationen blir polariseringen stor mellan könen och en tydlig hierarkisk
skillnad visar sig. Däremot så konstrueras inte pojkarnas maktinnehav med
hjälp av pedagogen, som under de hierarkiska situationerna med naturveten-
skapligt eller samhällsinriktat innehåll, utan här uppstår ett motsatsförhål-
lande mellan läraren och de fyra pojkarna. Det är snarare flickorna och
läraren som intar ett gemensamt förhållningssätt. Läraren hållningssätt var
dock mer aktivt inriktat på att få stopp på pojkarna. Pedagogen använder sig
dock först av flickorna som verktyg för att få lugn och ordning i klassen men
det lyckas inte. Flickorna både underkastar sig och protesterar men i slutet av
passet är de inte glada.

Att gestalta sitt kön som gränsupprätthållare
Kapitlet fokuserar några olika fenomen: könsgestaltningar i åtskild och ge-
mensam lek, vuxnas föreställningar och ”tal om” om barn och kön, signaler
från verksamheten när det gäller kön och könsgestaltningar i klassrummet.

Under leken och under konflikter gestaltar barnen sina kön genom att
engagera sig aktivt i den egna nära kamratgruppen som oftast är enkönad.
Det är där barnen har sitt fokus och intresse. De grupperingarna är viktiga för
barnen. Samtidigt som de visar ett starkt intresse för den egna gruppen av-
skiljer de sig från ”den andra” gruppen, det andra könet, genom ointresse
för dem. Barnen berättar att de värderar gemensam lek också, men jag upp-
fattar att de inte engagerar sig i den på samma sätt, och de nämner den inte
annat än om man frågar.

Åtskillnad, genom de olika könsgestaltningarna, genom vad som finns i
lärardiskursen, genom samspelet mellan barn och lärare, genom olika bud-
skap som når barnen, går som en röd tråd genom kapitlet. Olika företeelser
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som att ”tal om” gemensam lek knappast förekommer, att flickor och pojkar i
vissa situationer konstruerar sina kön som olika genom en klar skiljelinje, att
vissa budskap förstärker åtskillnadsprocesser och en omedveten hållning i
köns- och jämställdhetsfrågor från skolans sida bidrar till detta.

Motstridiga budskap när det gäller vad som är ”rätt sätt” att gestalta sitt
kön erbjuds barnen. Kön som pedagogisk fråga blir intressant när olika situa-
tioner så tydligt ger barnen olika budskap ur ett könsperspektiv. Planerade
genomtänkta aktiviteter förefaller har större möjligheter att ge mer köns-
neutrala till och med könssensitiva budskap, det vill säga mindre åtskiljande,
och spontana kommentarer och handlingar kan riskera att ge mer särskiljande
och hierarkiserande. I Torpabroskolan betraktar man inte kön som en pedago-
gisk fråga i någon större omfattning. Tonvikten i resonemang och diskussion-
er ligger på andra frågor som barn med särskilda behov och barnens sociala
relationer och svårigheter och könsaspekter hamnar i bakgrunden. Frånvaron
av resonemang i klassrummet kring könsrelaterad problematik, även när möj-
ligheten öppnas, visar att förhållningssättet knappast är könssensitivt.

Inledningsvis nämns att barn inte bara får ämneskunskaper med sig från
skolan utan också genom en dold läroplan uppfattningar om sig själva och
vilka de är, och kan förväntas bli. Är jag en sådan som faktiskt lyckas få/ta
makt, eller en sådan som självklart avstår från att försöka i olika samman-
hang? I det här kapitlet ligger fokus på könsgestaltningar som bidrar till ska-
pande och upprätthållande av könsgränser. Därmed har situationer och pro-
cesser där gränsarbete verkat pågå hamnat i förgrunden och de könsgestalt-
ningar som tagit form i dem hamnat i fokus. I klassrummet är det i första
hand när en vuxen finns med som en stark ledargestalt, barnen är många och
innehållet är naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt som pojkarna in-
tar den aktiva drivande positionen. För flickorna kan det hända under musik-
stunderna. I de här situationerna har flickor och pojkar gestaltat kön på olika
sätt. Gör pojkarna på ett sätt så förfaller flickorna göra på ett annat. En stark
skiljelinje går mellan flickor och de flesta pojkars sätt att bete sig. Hur de ge-
staltar sitt kön kan dock variera. Det är definitivt inte fråga om i olika situa-
tioner stabila gestaltningar utan de varierar med vilken situation man befinner
sig i. Pojkar likaväl som flickor kan positionera sig som aktiva och drivande i
klassrummet och både pojkar och flickor kan ägna sig åt annat än det tilltänk-
ta programmet och snarast undandra sig delaktighet i det. Gestaltningarna för
flickorna och pojkarna i de här situationerna är i stor utsträckning åtskilda av
kön. Mellan könen går en stark skiljelinje i de situationer som beskrivits. Poj-
karnas könsgestaltningar arbetar för att en hierarkisk dimension uppstår när
de under vissa lektioner gemensamt med läraren ”lägger beslag” på talutrym-
met och även när de försöker ta över makten helt och hållet i rörelselektioner.
Då får de dock läraren emot sig. De går över gränsen för vad som accepteras.
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Likaså den maktposition pojkar ibland kan ta sig genom att förstöra den till-
tänkta agendan under ett arbetspass ger en bild av pojkar som potentiella
makthavare.

Intresse eller avståndstagande från det planerade programmet verkar
vara de verktyg som barnen använder sig av i klassrummet för att gestalta sitt
kön. Den form av avståndstagande som innebär ”andra projekt utan att störa”
används av både pojkar och flickor men ”andra projekt som stör och till och
med förstör” verkar det mest vara pojkar som använder. Genom att visa in-
tresse kan man samspela med läraren och få makt och inflytande på situa-
tionen. Genom tyst avståndstagande påverkar man knappast, man märks inte,
medan avståndstagande där man stör och förstör kan ge makt men också mot-
stånd.

I det här kapitlet har jag visat på olika situationer och förhållanden som
bidrar till att barnen gestaltar sitt kön som gränskonstruktörer och gränsvak-
ter mellan sig själva och ”det andra” könet. De har i de här situationerna
gestaltat sina kön genom olikhet, kön ”görs” på ett dualistiskt sätt och täm-
ligen kollektivt. Gör den ena gruppen på ett sätt så verkar automatiskt den
andra göra på ett annat sätt, de ”gör” pojke och flicka i förhållande till
varandra. Det är dock viktigt att påpeka att ett antal pojkar inte ger sig in i
maktkampen så tydligt och att någon flicka ibland visst gör det. I nästa kapi-
tel kommer jag att istället peka på sådana gestaltningar som snarare kan bidra
till att luckra upp eller i varje fall vidga könsgränserna.
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6. Gränsuppluckring

I förra kapitlet beskrevs hur barn gestaltar sina kön i förhållande till könsre-
laterat gränsskapande och gränsupprätthållande. I det här kapitlet vänds blic-
ken mot i vad mån och hur gränserna kan lösas eller luckras upp och vad i
skolan som kan bidra till det. Det är de vuxna och vad deras förhållningssätt
kan ge för signaler till barnen när det gäller kön som ligger i förgrunden i den
första delen av kapitlet och i den andra är det barnens egna könsgestaltningar.
Materialet som använts är observationer, intervjuer av barn och intervjuer av
vuxna.

Ett viktigt antagande i avhandlingen är att kön skapas/konstrueras socialt.
I förra kapitlet beskrivs hur sociala ambitioner som är aktuella för barnen
bidrar till att de själva aktivt formar gestaltningar av sitt kön med innehåll
och gränsdragningar som passar in i olika situationer. Ska gränser kunna flyt-
tas måste barnens egna föreställningar om och känsla för vad som är möjligt
för de olika könen förändras. Rimligen krävs då förändringar i vårt sätt att
förvänta oss vissa saker av människor på grund av deras könstillhörighet.
Våra föreställningar och förväntningar, vårt gillande respektive ogillande, be-
höver förändras så att vi kan hitta öppningar för mer varierade sätt att vara för
flickor och pojkar, män och kvinnor.

Vad som under skoldagen möjligen kan bidra till en uppluckring av
ojämställda, åtskilda och hierarkiska könsmönster och även vad som kan bi-
dra till, öppna möjligheter, för pojkar och flickor att utvecklas i många olika
riktningar, mindre styrda av könstillhörighet, är huvudpunkterna för detta ka-
pitel. I förra kapitlet visades hur omedvetna föreställningar och tankemönster
kan påverka och hur planerade och oplanerade aktiviteter och reaktioner kan
ge olika budskap när det gäller kön. Det framgick att lärarna inte så gärna
pratade om kön och könsrelaterade frågor. Diskussionen kring en didaktisk
tankegång fortsätter i det här kapitlet. Vad gör man medvetet med tanke på
kön och hur pratar man om den typen av frågor? Vad kan det tänkas innebära
för barnens möjligheter att gestalta sitt kön på ett varierat sätt? Det här kapit-
let försöker även ge exempel på situationer och tänkesätt i skolan som inne-
fattar varierade och ej så polariserade könsgestaltningar som i förra kapitlet.
Där beskrevs några könsgestaltningar som innebar att pojke och flicka age-
rade olika i förhållande till varandra. I vissa situationer när lärare står framför
klassen, vid hierarkiska situationer uppstår en stark polarisering mellan kö-
nen. När det ena könet ofta i samspel med läraren agerar enligt det tilltänkta
programmet för arbetspasset ägnar ”det andra” sig åt ”andra projekt” och
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tvärtom. Nu tar de situationerna ändå bara upp en del av dagen. Här behand-
las hur det kan se ut vid andra situationer.

I namn av flickor och pojkar
Först i det här kapitlet vill jag peka på vilka åtgärder lärarna berättade att de
medvetet och aktivt arbetat med i skolan på grund av någon könsrelaterad
fråga eller något könsrelaterat problem.

Könssegregerade grupper
Regelbundet återkommande könssegregerade grupper förekom i båda klas-
serna. Det hade införts på schemat för andraklassarna under ett pass var fjor-
tonde dag. I grupperna skulle vissa teman diskuteras som vänskap och kärlek.
Alla tvåor i skolan skulle göra detta och det var skolledningen som introdu-
cerat den här idén som var en del av ett förebyggande arbete mot konflikter
och mobbing. Skolan använde sig av ett material utarbetat av Kay Pollack.
Två pedagoger som var knutna till klasserna hade utsetts till samtalsledare.
De enkönade samtalsgrupperna blev mycket populära både bland pojkar och
flickor och barnen längtade till de dagar när grupperna skulle samlas. Ped 3
berättar (IP3,18):

I: Jo, det är klart. Är det i några andra sammanhang som ni har tagit
upp just så här och tänkt ifrån flickor och pojkar när ni planerar.

P3: Det är ju typ när man har samtal med dem och då valde vi att ha
tjej- och killgrupp för att få med tjejerna då, man ser ju det ganska
tydligt även annars att killarna tar gärna över och tjejerna går till-
baka och låter dem ta över. Jag trodde vi skulle få fram andra grejor
också för de har ju olika behov att prata om saker och ting.

I: Ja, visst.
P3: Och det var ju jätteskillnad på vad vi fick fram i min och Ulrikas

grupp. Det var ju mera praktiska, koncisa saker som vi pratade om
(pojkgruppen). Det var fotbollsträning och det var kompisar och
tjejerna var väl inte så jättespännande. Relationer och sådant det
kom vi ju ganska så snabbt över. Ja, just det, de fastnade i det pra-
tet. Medan tjejerna tyckte att killarna var jätteintressanta.

Motivet som ped 3 anger till att dela upp barnen i pojk- och flickgrupper var
dels, att flickorna skulle få en större möjlighet att komma till tals och dels att
de olika könsgrupperna skulle få möjlighet att prata om sådant som intresse-
rade just dem. Flickornas möjligheter och behov betonades och ped 3 visar
också att det finns en medvetenhet om att pojkar i vissa sammanhang tar
större del av utrymmet än flickorna och att flickorna låter det ske.
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Samtalsledararna var entusiastiska och de tyckte att samtalen blev spännande.
De trodde att samtalen skulle ha sett helt annorlunda ut om man hade haft
flickor och pojkar tillsammans. Samtalen utvecklades i olika riktning i de
båda grupperna, t.ex. pratade flickorna mycket om pojkar och utseende me-
dan pojkarna gärna förde samtalen mot bandy och fotboll. Pedagogerna som
deltog gav mig en bild av samtal där många barn var delaktiga samtidigt som
de fick prata om sådant som var intressant för dem. Syftet med att använda
sig av könssegregerade grupper i skolan i syfte att främja jämställdhet och
vidgade valmöjligheter mindre styrda av kön handlar ofta om dessa aspekter,
dvs. högre grad av deltagande i samtalet/aktiviteten och större möjligheter för
deltagarna att styra innehållet i samtalet/aktiviteten.

Huvudmålet med uppdelningen i könssegregerade grupper var inte köns-
relaterat utan knutet till konflikt och mobbinghantering, vilket kan vara en
förklaring till att ambitionerna med arbetet hamnade på den nivå det gjorde.
Att dela upp barnen var ett verktyg för att få en bättre grund för ett förebyg-
gande konflikthanteringsarbete. Alla skulle få större möjlighet att prata om
vad de tyckte var relevant för dem och också få större möjligheter att ta för
sig av talutrymmet. Detta lyckades mycket bra.

Pojkar tar plats och flickor behöver stöttas
De resonemang pedagogerna för kring könsaspekter handlar dels om flickor
och deras svårigheter att komma till tals. Ska något göras ska det vara för att
stärka flickors förmåga att göra sig hörda i klassrummet. Jag hörde dock inte
den här diskussionen vid många tillfällen men den förekom. T.ex. i samband
med citatet från ped 3 i förra stycket om motiven för att man använder sig av
pojk- och flickgrupperna. Där beskrivs flickorna som att de inte får talutrym-
me och att de har svårare att påverka samtalsämnen. Pojk- och flickgrupperna
är då en åtgärd som ska råda bot på detta.

Dels handlar resonemangen bland pedagogerna om att pojkar tar för sig
mer i klassrummet. Ped 2 i Flädern säger (IP2,8):

I: Tycker du att det här att pojkar och flickors olikheter är ett problem
i skolsituationer överhuvudtaget?

P2: Nej, det vore ju hemskt om man hade bara det ena.
I: Ja, oh ja.
P2: Så att, ja de kompletterar väl varandra så att säga. Det är väl det att

man själv måste ta sig i kragen och så som jag känner då när
man … Ja t.ex. med Jon han räcker alltid upp handen och han vet ju
allt. Att man måste tänka på att alla får komma till tals. Och det är
som att han ser nu vad jag tänker att, han propsar inte på att svara
för att han förstår att jag måste ta de andra också.
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I: Ja, just det, jo
P2: För ofta kanske det kan vara då någon kille som kanske märks mest

då. Men man försöker ju och där får man ta sig själv i kragen då
och tänka så att man ger även de här tysta barnen då. Det är ju
väldigt svårt att vara rättvis.

På min fråga om flickors och pojkars olikheter kan betraktas som ett problem
i skolan svarar ped 2 att det inte vore bra om man bara hade den ena könet.
Hon godtar mitt påstående att barnen är olika och menar att de kompletterar
varandra. Ett exempel ges på en pojke som alltid gärna vill svara på frågor.
Lite underförstått framgår att läraren fått påpeka för pojken att inte bara han
kan få svara, utan andra barn måste också få chansen att göra det. Hon verkar
anse att han nu lärt sig detta. Ped 2 berättar sen att det ofta, enligt hennes
uppfattning, är någon pojke som märks mest i klassrumssituationerna. Hon
nämner att det är något man måste tänka på, att även det tysta barnen måste
få ut något av lektionerna. Ped 2 talar här inte i termer av flickor och pojkar
utan väljer orden ”de här tysta” istället.

Att vissa pojkar ibland tar väl stor plats på lektionerna är pedagogerna
överens om. Pojkar som tar plats, hörs och syns är en av de aspekter kring
köns- och jämställdhetsproblematik som nämns av de vuxna jag intervjuat på
Torpabroskolan. De här aspekterna kommer dock inte upp i samtalen förrän
jag verkligen frågar. En annan aspekt är att flickor behöver stöttas för att kun-
na komma till tals eller för att få en chans att ta del av olika aktiviteter. Flic-
kor är de som behöver kompenseras på grund av sitt kön i skolan anser man
lite försiktigt. Ped 3 berättar om situationen på eftermiddagarna (IP3,18).

I: Det jag tänkte lite också det var det här med … Det är de sakerna
som ni planerat i termer av flickor och pojkar då som ni har pla-
nerat för att parera skillnader och olika villkor och så.

P3: Jaa. Jag kommer inte på någonting. Sådär som man har gått in och
styrt så att säga. Många gånger är det lite undermedvetet, man tän-
ker att tjejerna att man framhäver dem lite. Inget så där så vi delar
på dem. Vi har ju funderat på eftermiddagen om vi skulle göra tjej-
och killgrupper och att de fick önska aktiviteter.

I: Jaa, men varför skulle ni göra det i så fall?
P3: Därför att det blir ofta mycket bollspel och sådana saker (ohörbart)

med våra aktiviteter och träslöjd. Visserligen är det tjejer med på
träslöjden och tycker att det är jättekul men, jag kände att vi tap-
pade tjejerna lite. Och att de skulle vilja prova på sådana saker.

I: Ja, just det. Killarna vill inte pröva på då (skratt)?
P3: Jo, men både och – killgrupp likadant och vad de vill pröva på. Det

kanske inte är alls det vi tror de vill pröva på.
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När jag pressar Ped 3 på hur hon tänker kring könens olika villkor eller olik-
heter så har hon först svårt att komma på något. Hon nämner ändå att det är
flickorna som kan behöva ett visst stöd och att de funderat över hur de skulle
kunna stödja flickorna som hon tycker de ”tappat” så är det med hjälp av
flick- och pojkgrupper. Det är i första hand kompensatoriska åtgärder för att
stödja flickor Ped 3 tänker sig när hon funderar på könsaspekter i verksamhe-
ten. Hon nämner i förbigående att många flickor är med i träslöjden men ver-
kar inte lägga vikt vid detta. Att delta i träslöjd, menar jag, kan ses som en
träning av skicklighet i en aktivitet som traditionellt betraktats som i första
hand manlig och ses som en könsrelaterad åtgärd.

Sammanfattande tolkning: De resonemang man faktiskt för på Torpabrosko-
lan kring flickors och pojkars villkor i skolan handlar om pojkar som stör och
tar för sig på flickornas bekostnad. Flickorna behöver stödjas då pojkarna tar
utrymme av olika slag är en uppfattning som man ger uttryck för. Lärarna
måste försöka vara rättvisa i fördelningen av uppmärksamhet, en annan.

I samband med ett förebyggande arbete mot mobbing och konflikter de-
lade man upp barnen i pojk- och flickgrupper just för att ge flickorna större
chans att få vara med och tala och även kunna påverka samtalsämnet. Temat
var dock givet, det skulle handla om kärlek och vänskap. Att dela upp barnen
verkar i första hand vara med tanke på flickorna. Det är de som missgynnas
och behöver kompenseras. Man kan se uppdelningen i pojk- och flickgrupper
på grund av ett behov av stöd till flickorna som en medveten hållning till
köns- och jämställdhetsfrågan. Att flickor behöver stöd kan också ses som en
del i en könssensitiv hållning i undervisningen och skulle också kunna vara
en början till att i skolan problematisera frågor kring kön, utrymme, makt-
relationer osv.

Att dela upp barnen i pojk- och flickgrupper ger vissa signaler till barnen.
De upplever grupperna som något roligt och positivt. Alla verkar kunna få
större möjligheter att tala och även påverka vad man ska prata om. Samtidigt
kan man fundera på vad det ger för innebörd om flickorna som enligt lärarna
pratar mindre i klassrummet endast får möjlighet att göra det i könsuppdelade
grupper. Enligt Kruse (1998) ska träning i uppdelade grupper ge möjligheter
för barnen att ta med sig de nya mönstren till blandade grupperingar. Om
man får ett sådant resultat är det naturligtvis en fördel att barnen delas upp.
Annars förfaller det kunna vara än mer särskiljande att få störst möjlighet att
prata i en enkönad grupp.

Pojkarna anses inte behöva kompenseras i sig. Uppdelningen verkar
egentligen inte vara för dem, utan den är till för flickorna.

Varför rör sig resonemangen just om vem som behöver kompenseras? Ja,
ett möjligt svar är att man läst och tagit intryck av de debatter som fördes
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kring könsaspekter i skola och förskola tidigare under 1990-talet, t.ex. i
Lärartidningen. Ett ställningstagande var att pojkar i större omfattning blev
utagerande och ”besvärliga” om de saknade manliga förebilder vilket de
oftast inte har på förskolan eller i skolan under de första åren. Ett annat var
att flickor missgynnas i skolan och har ett behov av att utvecklas i enkönade
grupper vilket skulle ge dem större möjligheter att synas och höras.

I förra kapitlet diskuteras förhållandet att pedagogerna inte då gärna talar
om orsaker till åtgärder i termer av kön, jämställdhet eller något liknande. De
vänder helst bort samtalet från sådana begrepp. Här beskrivs hur man ändå
vidtar åtgärder med tanke på att man upplever att flickorna behöver kompen-
seras i vissa avseenden. Min uppfattning är att det var lättare att göra detta,
när uppdelningen av könen egentligen var ett verktyg för att uppnå ett annat
syfte. Huvudsyftet med förändringsarbetet var som nämnts ett bättre grupp-
klimat på skolan. Uppdelningen som idé fanns också med i det färdiga mate-
rial man använde sig av vilket kan ha bäddat för att man verkligen genom-
förde en åtgärd med tanke på könsaspekter. En åtgärd som kan ses som en
könssensitiv handling.

Inte med tanke på kön men
Ovanstående resonemang och åtgärder har medvetet fokus på kön och på att
förhållandena för flickorna inte är tillfredställande. Andra åtgärder som före-
kommer i skolan, menar jag, kan betraktas som att de skulle kunna hjälpa
barnen att vidga sin könsgestaltningar även om syften är helt andra.

Styrd gruppindelning
En åtgärd för att ge barn större möjligheter att delta efter sin förmåga, både
pojkar och flickor att är att fördela barnen i arbetsgrupper av olika slag på ett
sådant sätt att de barn som ingår i gruppen får största möjliga chans att aktivt
delta i den uppgift som skall utföras. (IP1, 18).

P1: Då försöker man hitta och kanske ta dem också, man försöker göra
det. Vi körde med tvåorna lite nu om kärlek och vänskap (skratt).
Flera stycken av dom där har lite svårt att prata om sådana saker.
Det kan vara andra ibland ja, som behöver få sy. De kanske man
kan samla i grupp, sådana som inte är så vana ibland som får chans
att göra det i lite mindre grupp.

I: Ja, just det.
P1: Men, ja med t.ex. laborativ matte då hade vi då de här tjejerna i

trean, Kristina, Linn och Lise, de är inte de som tar för sig och om
Lars är med så (skratt) håller han lite i måtten åt dem.

I: Jaha.
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P1: Och när vi delade in grupper med treorna försökte jag få några i en
grupp som vanligtvis inte kommer fram så mycket i sådana här
situationer. Så man försöker ha det lite i tanke i alla fall.

Ped 1 berättar att hon ibland delar in barnen i grupper efter de behov de har.
Hon ger ett exempel där Lars tar redskapen som ska användas ifrån flickorna
i gruppen i laborativ matte för att visa hur det ska vara. Ped 1 påpekar att det
kan vara värt att tänka över vilka barn som lämpligen kan ingå i de olika
grupperna för att de ska få möjlighet att verkligen delta i aktiviteten.

Att medvetet fördela barnen i grupper som i sig inte är enkönade, men
ändå uttänkta, för att ge dem större chans att aktivt kunna delta i den aktuella
uppgiften är alltså en åtgärd som förekommer på Torpabroskolan. Motiven är
då att ”ovana barn” ska få en möjlighet och även att ”alla ska få sin chans”.
Den här formen av arbetspassupplägg innebär att barnen får arbeta i mindre
grupper. Mindre grupper för ofta med sig en större möjlighet till ett gemen-
samt samspel mellan könen. Det innebär att även den här åtgärden kan föra
med sig fler tillfällen för barnen att gestalta sina kön på ett annorlunda och
mer mångfacetterat sätt än i de hierarkiska situationer som beskrevs i förra
kapitlet.

Träning av skicklighet
Ett villkor för barn, för att få tillträde till olika typer av lek, är att man faktiskt
kan leken. Thorne (1993) anger – som jag tidigare skrivit – skicklighet som
ett kriterium för att barn ska kunna gå över könsgränser och kunna delta i
motsatt köns lek. Träning av skicklighet för alla barn i aktiviteter som van-
ligen utförs av det ena könet verkar kunna bidra till att fler barn deltar i lek
som inte är så typisk för det egna könet. Innebandyn var ett exempel på detta
i Torpabroskolan. Alla barn fick under idrottspass möjlighet att träna inne-
bandy på den nivå de befann sig. Denna träning förfaller ge även flickorna
större möjligheter att kunna få tillträde till den intensiva bandyspelningen
som förekommer på rasterna. Ett antal flickor var ofta med i bandyn, som var
klart pojkdominerad, även om de inte för övrigt deltog i pojkarnas lekar. I de-
ras könsgestaltningar ingick en föreställning om att bandy även var för dem.
De var också så pass skickliga att de accepterades i spelet. I bandyspelet sam-
arbetade flickor och pojkar enligt de regler som gäller i bandy. Det var dock
två pojkar som var ledare, en lagkapten och en flygkapten.

Ett annat lysande exempel på när förmågan tränats på alla barn och det
har verkligen bidragit till att många barn gör mindre traditionella val i Torpa-
broskolan är slöjden. Barnen har både på fritidshemmet och i skolan fått träna
både textilslöjd och träslöjd. På fritidshemmet deltog många, både pojkar och
flickor, i träslöjd. På en temadag om jordens skapelse och utveckling fick
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barnen välja mellan många olika aktiviteter i samband med temat. Många av
barnen valde att sy dinosaurier och där fanns fler pojkar än flickor och det
märktes att de inte var ovana att sy. I de barnens könsgestaltningar verkade
både pojkar och flickor anse det som rimligt och lämpligt för dem att både sy
och arbeta med träslöjd. Att i mindre grupp få träna på att sy om man inte är
så skicklig är något som ped 1 nämner att man låtit vissa barn göra, se citat i
förra stycket. Det har då inte varit könssegregerade grupper utan blandade
och syftet har varit att barnen ska få chansen att träna upp sin skicklighet.

Träningen av skicklighet i bandy och olika slöjdformer är inte planerad
med tanke på kön eller könsrelaterad problematik. Den förfaller ändå kunna
bidra till att barnen i sina könsgestaltningar faktiskt gör mindre traditionella
val när det gäller de här aktiviteterna.

Sammanfattande tolkning: Barnen i Torpabroskolan gör i samband med vissa
aktiviteter val som inte är så polariserade och så traditionella. Ett antal flickor
deltar i bandyn med de regler som gäller där. En uppluckring av ett tradi-
tionellt tänkande att bandy bara är för pojkar kan sägas ha skett. Innebandy
spelas ofta under idrottspass och i korpturneringar av både män och kvinnor
vilket också kan ha bidragit till den här uppluckringen av könsgränser. Flic-
kornas könsgestaltningar innebär dock inte att de kommer i åtnjutande av
ledarpositionerna i Torpabroskolan; där går en gräns. Man kanske kan säga
att gränsen flyttats. En flicka var dock återkommande domare, se kap 7 om
gränsöverskridande barn.

När det gäller slöjd kan man se en liknande uppluckring. I varje fall
många av barnen verkar anse det lämpligt att arbeta både med syslöjd och
träslöjd. Att ”göra kön” innebär för många av barnen i samband med de här
aktiviteterna att man gör samma saker. Gränser kan ändå visa sig när man ser
på motiven till och resonemangen om aktiviteterna. När det gäller att sy dino-
saurier anser jag att det är möjligt att pojkarna blev inspirerade till att sy av
det naturvetenskapliga temat. Dinosaurierna var mycket intressanta för dem.
När det gäller slöjden hade man på eftermiddagarna en träslöjdsgrupp där
både flickor och pojkar deltog. De flickorna gjorde där benämndes som att de
gjorde ”andra saker”, det var Barbie-hus och råttburar. Det innebar att pojkar-
nas val av slöjdföremål ändå ansågs vara normen. En uppluckring och för-
flyttning av gränser kan sägas ha skett i och med att barnen faktiskt gemen-
samt och frivilligt gör sådant som de knappast skulle ha gjort för ett antal år
sedan. Motiven varför barnen väljer en viss aktivitet kan ändå vara köns-
specifika och föreställningar om vad som egentligen är för vem kan leva
kvar.

Träning i mindre könsblandade grupper av vissa aktiviteter för att barnen
”ska få sin chans” eller få möjlighet att träna upp sin skicklighet i något de är
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”ovana” på verkar kunna bidra till att barnen gör mindre polariserade könsge-
staltningar. De får nämligen skicklighet och vana som ibland gör att de vill
göra och faktiskt även gör vidare, friare val. Sådana mål sätts ofta för köns-
segregerade grupper. Mindre grupper där könen blandats förfaller alltså kun-
na användas för att ge barn större chans att kunna ta för sig och få vidare
möjligheter. Överhuvudtaget planerade aktiviteter vare sig det är könssegre-
gerade eller ej förfaller har en större möjlighet att bidra till könsgestaltningar
där valmöjligheterna blir mindre styrda av kön.

När gränsen blir nådd
Gränsen i det här fallet handlar om bråk och trakasserier riktade mot både lä-
rare och flickorna i gruppen. En medveten, aktiv handling pedagogerna ut-
förde var att aktivt ”sätta stopp” för pojkar som saboterade den verksamhet
som var planerad för somliga lektioner. Pedagogernas gräns för vad som var
acceptabelt var nådd. I förra kapitlet beskrevs den ”hotbild” från vissa pojkar
som kunde kännas i klassrummet. Under rörelselektioner som återkom en
gång i veckan blev ”hotet” under en period allvar och det märktes att pojkar-
na faktiskt kunde ta makten och mer eller mindre sabotera för den pedagog
som ledde passet. De trakasserade också flickorna. I det här avsnittet använ-
der jag ped 3 som informant och försöker få hennes perspektiv på händel-
serna. Men jag har också observerat passen och ett exempel på en sådan
observation finns i kap 5 i avsnittet ”Pojkars hot – upprätthåller ordningen”.

Fyra pojkar och en flicka i tvåan bråkade, krånglade och satte sig på tvä-
ren så mycket under rörelselektioner att de övriga i salen, 12 flickor och en
pedagog kom i underläge. ”Rörelse” bestod till stor del av att man gjorde
olika lekar och enkla bollspel. Många av lekarna gick ut på att någon skulle
vinna och vanligen när lekarna närmade sig slutet började pojkarna bråka. De
verkade ha svårt att förlora och försökte manövrera så att de inte skulle be-
höva lämna tävlingen. Stora delar av lektionen gick åt till tillsägelser, att trös-
ta ledsna flickor och att försöka få ordning i leden. Jag visade Ped 3 som var
ledare för lektionerna en observation där det tydligt framgår att pojkarna har
fått ett övertag, från ett av rörelsepassen i samband med intervjun (IP3,14)

P3: Ja det, dom, (suck, skratt).
I: (Skratt), ja.
P3: Jag fattar inte hur de här fyra kunde alltså.
I: De var helt otroligt starka där. Vad är det som gör att de får över-

taget i en sådan här situation? Vad händer egentligen?
P3: Ja, jag begriper det inte heller. Ja, dels är ju de här, Lars och Erik

från Hasseln, de har ju alltid varit sådana som har synts i grupperna.
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Just Erik är alltså lite märklig tycker jag för han lyckades ju alltid
få minst två, tre tjejer att gråta varenda gång vi hade rörelse.

Ped 3 verkar vara oklar över orsakerna till att beteendet utvecklades just
under det här passet. Hon beskriver det som att det i första hand är ett par av
pojkarna från den ena klassen som driver sabotaget. Ped 3 är också införstådd
med att bråk, ledsna flickor osv. inträffar varje gång just under rörelse-
timmen.

Är det för att flickdominansen är så stor att pojkarna på något sätt känner
sig hotade själva och slår sig ihop som motivet deras sabotage finns? Mellan
en av pojkarna i Hasseln och en från Flädern finns starka band; båda uppger
varandra som ”bästa vän” i barnintervjuerna vilket kanske bidrar till den star-
ka sammanhållningen mellan pojkarna i den lilla gruppen.

Under en period av terminen varade detta mönster. Vid ett senare obser-
vationstillfälle såg jag att det har blivit en förändring i maktbalansen i grup-
pen. Det visade sig inte vara någon tillfällighet utan ett resultat av medveten
planering (IP3,17):

P3: Men så tjejerna var ju dödströtta och vi körde …
I: Sa tjejerna, kommentera de något runt det här, att det var så här på

lektionerna.
P3: Ja, ja. Det gick ju ut på att de var så fruktansvärt trötta på honom.

Att jämt, jämt gör du så här. ”Varför” liksom. Sen körde vi ju
ganska hårt med att, med de här fyra killarna, det minsta lilla de
gjorde ti rörelserummet för det var ju oftast när det vart friare, när
man håller dem strikt, då fungerar det ju. Så åkte de ju ut därifrån
och fick sätta sig och jobba.

I: Hjälpte de då?
P3: Ja det hjälpte. Så det hände väl en eller två gånger att vi skickade ut

dem. När de ändå inte gjorde det de skulle behövde de ju inte vara
där.

I: Nej, visst. De fick dra sin väg.
P3: De fick dra sin väg och det var vi ju helt överens om. Vi disku-

terade ju Ped 1 och jag och Cecilia hur vi skulle göra för att få dem
att fatta att det var ju faktiskt allvar att vi inte accepterade att de bar
sig åt på det här viset.

I: Och då satte ni er ner och pratade runt det här problemet, ja just det.
P3: Ja, just det.
I: För det är något som jag har med här som en fundering och det är

om ni tar upp i eran planering och så och pratar om pojkars och
flickors villkor i någon mån?

P3: Det gör man ju fast man inte tänker nu ska vi prata pojkar och
flickor.
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I: Nej, men det där är ju ett sådant exempel.
P3: Precis. Vi diskuterade ju väldigt mycket att de här killarna tog över

hela den här gruppen och förstörde så mycket för de här tjejerna så
ett tag var vi inne på de skulle inte få vara med överhuvudtaget.

I: Nej, nej.
P3: Att vi skulle ta bort dem helt och hållet från gruppen.
I: Men det gjorde ni inte?
P3: Nej, vi sa att vi prövar med det här först för, att se om de kan

skärpa till sig. Och de fick ingen varning ens en gång.
I: Utan de …
P3: Vi talade om i början på lektionen att den första som gör någonting,

han åker ut härifrån. Och då var de helt oförstående, (skratt) de
hade inte gjort någonting. ”Men det tycker vi andra”. Ja, så att
då …

I: Gick det in då?
P3: Ja, det gick in.
I: Förstod de ändå vad de hade gjort?
P3: De förstod ju vad de hade gjort eftersom de gjorde det inte fler

gånger. För sen så räckte det med att man titta till och sa deras
namn

I: Ja, ja. Då visste de.
P3: Då visste de liksom vad klockan var slagen.
I: För det här det vart ju ett problem för er förstås.
P3: Ja det var ett jättesvårt problem för oss. Man kände sig så maktlös

liksom.

Under intervjun berättar ped 3 att flickorna blivit oerhört irriterade främst på
en av pojkarna. Hon antyder också att det finns en större risk för att lektioner-
na kan ”spåra ur” när barnen håller på med friare aktiviteter. En åtgärd som
vidtas är att den pojke som bråkar direkt får gå ut från rummet. Ped 3 berättar
också att hon bett sina kollegor om hjälp för att kunna hantera situationen. De
har diskuterat olika åtgärder som att omedelbart skicka ut de pojkar som gjor-
de något oönskat och även att inte låta pojkarna var med överhuvudtaget.
Beslutet blev det förstnämnda. Pojkarna själva ville först inte kännas vid att
de gjort något, men ped 3 och flickorna samarbetade här och deras ord fick
gälla. Ansåg de att någon pojke gjort fel, så hade de det. Effekten var stark.
Maktbalansen i rummet förändrades så att läraren tog mycket makt och för-
delade om den så att även flickorna fick möjlighet att påverka vad som skulle
hända.

Pedagogerna i Torpabro markerade tydligt att de här pojkarna gått över
gränsen för vad som kan räknas som acceptabelt beteende under de här rörel-
sepassen. De diskuterade tillsammans vad som kunde göras och de prövade
olika vägar. Förutom ovanstående ingripande fördelade ped 3 också makten
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på ett tydligt sätt. Hon styrde vem som skulle bestämma; hon gav helt enkelt
flickorna makten att välja lekar och hon försökte acceptera deras idéer. De
andra pedagogerna har stöttat henne genom att de tillsammans diskuterat
igenom problemet och kommit med förslag på åtgärder. Pojkarna blev utvisa-
de från lektionerna och lärarna har kommit överens om att visa ”nolltolerans”
både på de här lektionerna och andra för de två pojkarna som de ansåg driva
sabotageförsöken, alltså direkta metoder.

Det här exemplet anser jag visar att när det finns en beredskap hos peda-
gogerna att om förhållandena i klassen inte är bra arbetar de aktivt på en för-
ändring. De har en styrka i att de kan diskutera tillsammans och att flera per-
soner är inblandade i klassens liv.

Enligt mitt synsätt ser de vuxna inte det här problemet som ett köns-
maktsproblem utan snarare som ett disciplinproblem. Ped 3 nämner på sam-
ma sätt som lärarna gärna gör, när jag börjar prata om något i namn av flickor
och pojkar att ”man inte tänker nu ska vi prata pojkar och flickor”. Här hand-
lar det om att inga barn ska behöva vara nertryckta och ledsna. Hur pedago-
gerna än ser på det så är det uppenbart att de uppfattar händelserna som
oacceptabla och att de aktivt och kompetent sätter stopp för dem. De hindrar
pojkarna i deras framfart därför att deras gräns för vad som är acceptabla
pojkgestaltningar är nådd. De stöttar samtidigt flickorna genom att fördela
makt, genom att samarbeta med dem, tro på deras ord och visa dem att det
här var faktiskt en oacceptabel situation.

Sammanfattande tolkning: I den här situationen visar sig ett tydligt maktspel,
där pojkar tar chansen att erövra en starkare maktposition än vad de har i
andra sammanhang i skolan. De visar eller påminner om att de kan ta makten
och att de också vill göra det. Hotbilden kan bli verklighet genom att en klar
makthierarki uppstår. Pojkarna och en flicka gestaltar sitt kön genom att
gemensamt trakassera och sabotera. De uppnår en tydlig polarisering, en tyd-
lig gräns mellan könen. Pojkarna arbetar för att könen ska ställas mot varand-
ra, i det här fallet innefattas också läraren. Sabotaget mot hennes arbete kan
också innehålla någon form av motstånd mot innehållet på rörelsepasset.
Flickorna gestaltar sina kön först genom att ignorera det hela men sen genom
att bli ledsna, i något enstaka fall genom att slå tillbaka, och genom att klaga
för pedagogen. De underordnade sig först men ställde sig mot pojkarna. Men
de var inte nöjda och att klaga för pedagogerna är den strategi de använde sig
av för att få hjälp.

Pedagogerna samarbetade på olika sätt för att sätta stopp för pojkarna.
Deras strategi blev framgångsrik på så sätt att sabotaget och trakasserierna
tog slut. I slutet av terminen har pedagogen i samarbete med flickorna rörel-
sepasset i sin hand. Polariseringen fanns dock kvar mellan könen vilket ändå
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gjorde att gränsen blev tydlig. Pojkarnas tillfälliga maktövertag satte spår.
Åtskillnaden förstärktes. Det hade varit intressant att se om maktkampen
hade fortsatt mellan flickorna och läraren å ena sidan och pojkarna å den and-
ra men då terminen tog slut upplöstes den här gruppkonstellationen. Jordan
beskriver att i ett försök med nolltolerans mot pojkars trakasserier mot flickor
i en skola i Australien reagerade pojkarna mycket negativt, och strategin ver-
kade snarare förstärka polariseringen mellan könen (Thorne, 1993).

Händelserna visar hur åtgärder man vidtar kan sträva åt olika håll. Poj-
karna fick mycket starkt budskapet ”stopp, ni går över gränser här”, vilket
satte stopp för deras försök att tillskansa sig makt. Åtskillnaden mellan könen
i gruppen förstärktes förmodligen dels av pojkarnas sabotage och trakasse-
rier, men också av den nolltolerans lärarna visade. Hierarkin förändrades och
makten hamnade så småningom hos flickorna och pedagogen, vilket borde ha
stärkt flickorna och tydligt visat dem att de inte behöver acceptera sådana här
förhållanden.

Aktiva flickor och pojkar i klassrummet
Andra delen av det här kapitlet ägnas åt att beskriva varierade könsgestalt-
ningar som innebär mindre polariserade könsmönster i klassrummet jämfört
med vad som beskrevs i förra kapitlet. I kap 5 berättade jag om den hierarkis-
ka situation i klassrummet som med automatik verkar leda till många aktiva
pojkar och till flickor som ägnar sig åt ”andra projekt”. Läraren står då inför
hela klassen och håller i fråga–svarsinteraktion eller en diskussion med klas-
sen. Ämnet är naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt, faktarelaterat.

Under en skoldag är ovanstående situation en bland andra och lärarens
förhållningssätt ett av flera. Som jag tidigare beskrivit kan man urskilja att
olika varianter av könsgestaltningar uppstår i olika situationer. De olika ge-
staltningarna är:

• Aktiva engagerade flickor – aktiva pojkar. Mindre polariserade köns-
gestaltningar men ändå en viss skiljelinje mellan pojkar och flickor

• Alla barn dels passiva och dels aktiva, driver andra projekt, könet minskar i
betydelse

• Aktiva, närmast vilda flickor – aktiva/passiva pojkar

• Könet kan minska ännu mer i betydelse, jämställt ömsesidigt samspel

• Flicka – pojke som lierar sig med varandra för att ta makt över andra barn



- 145 -

I det här avsnittet ska de ovanstående könsgestaltningarna beskrivas och dis-
kuteras. Det finns t.ex. en annan typ av hierarkiska situationer än de som be-
skrivits i förra kapitlet och som leder till andra förhållningssätt hos barnen.
När ämnet för diskussionen inte är kopplat till något naturvetenskapligt eller
samhällsvetenskapligt innehåll kan polariseringen mellan könen minska och
interaktionen se annorlunda ut. Konflikthantering, moraliska samtal och vissa
introduktioner i svenska och matematik försiggår i helklass med en lärare
framför klassen, liksom när barnen får instruktioner av olika slag. I svenska
och matematik deltar både flickor och pojkar i samtalen kring bokstäver eller
vad det nu kan vara som står på dagordningen. Ofta är klassen då uppdelad så
att endast den årskurs som undervisningen gäller är närvarande men ibland
kan det vara så att de andra årskurserna arbetar med eget arbete. Läraren som
handledare, mindre grupperingar och val av visst innehåll är något som i den
här skolan verkar bidra till att bryta annars starkt polariserade könsmönster.

Aktiva, delaktiga barn
Ett exempel på en situation där både pojkar och flickor gestaltade sig som ak-
tiva och delaktiga är när läraren står inför klassen, alltså en hierarkisk situa-
tion där, moraliska frågor diskuterades. Moraliska samtal, samtal där frågor
om rätt och fel, hur vi ska vara mot varandra och liknande diskuteras, före-
kom dels för att förebygga konflikter och dels för att reda upp sådant som
redan hade hänt.

En dag hade en polis varit i skolan och tittat på en fläkt som hade utsatts
för skadegörelse och det rådde viss uppståndelse i klassen. Läraren, Ped 1,
sammanfattade vad som hänt och sedan berättade barnen vad de sett. Ped 1
ville också ta chansen och diskutera hur barnen skall förhålla sig om de ser
någon förstöra något i skolan(OD11L2):

Fröken säger att barnen har en viktig uppgift att säga till dem som förstör.

Jenni: ”Men vad har vi barn att sätta emot en vuxen?”
Ped 1: ”Jag hoppas att vuxna lyssnar på barn när de gör något fel.”

Karl säger att det kan ha varit en olyckshändelse. Jenni säger samma sak.
Fröken frågar barnen vad man skall göra då (om det är en olyckshän-
delse)?

Någon: ”Berätta för fröken.”
Emma: ”Det kan vara svårt och kanske inte fröken tror.”
Ped 1: ”Jag lovar att jag skall tro på er om ni berättar något som var en

olyckshändelse. Ni är ju sanningsenliga.”
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Läraren sade att barnen har en viktig uppgift om de ser att någon annan för-
stör något. Hon menade att barnen bör ”säga till” dem som förstör. Barnen
verkade dock ha lite dåliga erfarenheter av hur man kan bli bemött av lärare
eller kanske vuxna överhuvudtaget, om man vill berätta om några
oegentligheter som man sett. De verkade vara rädda för att inte vuxna skulle
tro dem om det faktiskt varit en olyckshändelse. Fröken frågade vad de skulle
göra då. Någon svarade att man bör berätta om händelsen för fröken. En
flicka påpekade återigen att läraren kanske inte tror på barnen.

De barn som deltar i den här diskussionen var både pojkar och flickor. I
det här fallet var flickorna och pojken intresserade av och delaktiga i diskus-
sionen. De deltagande barnen gestaltade på ett likartat sätt sina kön genom
att vara aktiva och delaktiga. Några av flickorna också genom att vara ifråga-
sättande och engagerade då de verbalt bemötte lärarens ord och var kritiska
till hennes uttalande. Öhrn (2000) menar att undervisning om moral, demo-
krati och att bry sig om andras välbefinnande ofta uppmärksammas mer av
flickor. En undersökning av Svingby (1992) visar att flickor har lättare att
diskutera kring moral/demokratifrågor och slutsatsen är att flickor internalise-
rar dessa frågor på ett annat sätt än pojkar. Även i Torpabroskolan är det
många flickor som engagerat deltar i samtal om normer, konflikthantering
osv. Den undervisningen som visserligen verkar vara knapphändig tas upp på
ett fruktbart sätt av flickor. På samma sätt som naturvetenskapliga frågor
tycks ha en överensstämmelse med många pojkars intressen och vilja att dis-
kutera och lära, verkar dessa frågor ha en lockelse på många av flickorna.
Pojkarna deltog dock också om än inte lika engagerat.

Ofta aktualiserades normrelaterade frågor vid konfliktsituationer mellan
barnen I Hasseln har två flickor en dag uteslutits ur leken på skolgården. Pro-
blemet har diskuterats i klassen och dagen efter ville Ped 2 höra efter om de
här flickorna fått vara med igen, samtidigt som hon lyssnar av hur de andra
barnen haft det på rasten (OD7L3):

Fröken börjar lektionen med att fråga barnen ett och ett om hur rasten har
varit. ”Jag frågar Leonard”, säger fröken. ”Kajsa och Klara har varit med
och lekt” säger han.
De flesta av barnen svarar bra eller ganska bra. Ludvig säger att han frå-
gade om han fick vara med, men att de han frågade inte svarade.
”Vi hörde inte”, ”Man måste säga till flera gånger”, ”Frågar man ska man
få vara med” är svar han får av några andra barn.
”Nej”, svarar Liane på frågan om hon haft de bra på rasten. ”Vi bytte
pärlor”. Några tjejer från det bruna hemvistet hade enligt henne kommit
och förstört för dem. ”Isabelle började gråta för vi pratade lite”.



- 147 -

”De lyssnade inte”, sa Isabelle. ”Vi försökte bli av med de bruna” säger
Liane. ”Vi ville försöka hjälpa Isabelle” Isabelle ser ledsen ut och säger: ”
De förstörde bara”.
Här är svaren från några andra barn.

Arvid - ”bra jag var bandydomare, rött och gult”.
Flicka - ”hemligt”
Bob - ”man ska få vara ensam med en kompis” - ”bandy”.
Kajsa - ”Kul” Lägg undan pärlor (Jag vet inte vad detta betyder.)
Christian - ”bandy, kul i några dagar” (jag förstår av mumlet att han

inte fått vara med dagen innan.)
Fröken - Igår var du inte med?

”Han är duktig” säger ngn.
Evelina - ”Jättekul jag tittade på ohörbart
Maria - ”Kul”

Här tar samtalet om rasten slut och utvärderingen av veckan tar vid.

I det här samtalet deltog både pojkar och flickor. Alla gavs chansen att få
säga sitt. Många verkade nöjda med hur rasten avlöpt. De som varit inblan-
dade i någon konflikt hade mest att säga. Flera barn, pojkar, kommenterade
också normen om att ”alla ska få vara med och leka”. Några olika åsikter
kom fram, nämligen att man måste vara tydlig när man frågar så att de som
blir tillfrågade verkligen förstår att man vill vara med och att om man frågar
ska man ha rätt att vara med. Även motsatt åsikt att man bör få tillåtelse att
leka själv med en kompis, alltså ha rätt att säga ifrån när någon frågar om den
får vara med framfördes. Inga direkta diskussioner utspann sig kring frågan
men barnen har tydliga åsikter som de får föra fram. Vid det här tillfället
fanns inga tydliga könsmönster utan de som hade något att säga framförde
det och de verkade ha hjälp av läraren lät ordet gå runt. Genom att de här frå-
gorna appellerar till flickorna på ett tydligt sätt och genom att arbetsmeto-
derna går ut på att ge alla barnen utrymme att delta i samtalet så uppstår inte
de här starka polariseringarna av könsmönstren under konflikthantering, sam-
tal om normer, regler och demokratirelaterade frågor. När arbetssättet som
här går ut på att göra alla delaktiga blir barnen också det. Alla får chansen
och många tar den.

När läraren ska hantera en större konflikt sker det vanligen först i klass-
rummet. I vissa fall fortsätter diskussionen i ett annat rum med enbart de in-
blandade. Många gånger diskuteras dock vad som hände i hela klassen. I det
här fallen är det inte så att pojkarna helt vänder sig bort så som flickorna gör
när de håller på med ”andra projekt” eller pojkarna gör under musiklektionen.
Intresset är dock inte lika påfallande. Pedagogerna är ofta mera noga med att
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få många barns synpunkter på vad som hände och förslag på hur man skall
hantera situationen vid konflikthantering än vid andra tillfällen. Ett sätt är att
låta någon fråga går runt i klassen som t.ex. ”hur kände du det?” eller ”vad
hände?”. De flesta barn svarar då men mer eller mindre utvecklat. Konflikt-
hantering, dvs. att läraren tillsammans med barnen försöker reda ut bråk och
konflikter är ett vanligt inslag i skolvardagen. Det är inte ett planerat inslag
men återkommer ständigt. Ibland när det varit bråk på rasterna gör också lä-
rarna på det här sättet för att försöka fånga upp stämningar och få möjlighet
att ta upp konflikter på ett tidigt stadium.

Sammanfattande tolkning: Likartade könsgestaltningar för många av barnen
uppstår i den här situationen. De flesta är aktiva och intresserade. Flickorna
förefaller visserligen vara mer engagerade i ”moraliska” frågeställningar men
det uppstår ingen polarisering. Ser man på arbetssättet i den här typen av
situation så uppmuntrar läraren aktivt alla barn att delta i diskussionerna
och samtalen. Jämför man med de könsgestaltningar som uppstod när läraren
stod framför klassen och diskuterade med de aktiva pojkarna blir skillnaden
slående. Det är intressant att fundera på vad som skulle hända om arbetssättet
med att aktivt och tydligt ge alla en chans att delta prövades vid ett sådant
tillfälle och också tvärtom. Det vill säga om diskussionen enbart skulle bygga
på lärarens samspel med de mest intresserade, de som självmant signalerade
att de ville göra sig hörda. Möjligen skulle en tydligare polarisering uppstå då
mellan könen, med aktiva flickor och avståndstagande pojkar. Att arbetssät-
tet, upplägget, kan spela stor roll indikerar de här händelserna på ett tydligt
sätt. I det här fallet bidrar flickornas större engagemang och arbetsformen till
att likartade könsgestaltningar formas. Flickorna vill delta och de som even-
tuellt inte vill eller vågar av både pojkar och flickor tvingas/ges chansen att
göra det i alla fall. När polariseringen minskar mellan könen och barnen intar
liknande gestaltningar upprätthålls inte könsgränser på samma sätt. Möjlighe-
ter till en uppluckring föreligger när barnen själva intar en gemensam köns-
gestaltning. De arbetar inte mot varandra. Får de hjälp av arbetsformen som
i ovanstående exempel, underlättas detta. En sådan arbetsform skulle kunna
beskrivas som könssensitiv. En koppling kan också göras till diskussionen i
förra kapitlet om planerad verksamhet kontra spontana händelser. I den hier-
arkiska situationen med naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt inne-
håll låter pedagogerna – de som vill – de som räcker upp handen ta ordet och
diskuterar med dem. Men, som sagt, när det gäller moraliska samtal gör man
inte det utan alla ska få sin chans. Pedagogerna verkar ha en mental bered-
skap, en plan för hur alla barn ska kunna komma till tals i den situationen.
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Blandade könsgestaltningar
Även i vissa andra situationer kan barnens könsgestaltningar vara mindre
polariserade och lika men samtidigt också olika. Mer blandade former av
könsgestaltningar visar sig och det uppstår inte någon stark känsla av mot-
satthet mellan könen. De här situationerna kännetecknas av att läraren inte är
i centrum på samma sätt som i de hierarkiska situationerna och att hon intar
rollen som handledare. Läraren kan t.ex. sätta sig ner och de barn som behö-
ver kan gå dit och få hjälp eller också går de vuxna runt i klassrummet och
erbjuder hjälp. Ofta är det fråga om ”Eget arbete” när den här mindre polari-
serade blandningen av könsgestaltningar tar form.

Varje vecka planerar barnen för ”Eget arbete”; de har ett beting de be-
stämt i samspel med läraren. De vet alltså vad de ska göra. Nedan följer ett
exempel på ett vanligt händelseförlopp under ett ”Eget arbete”-pass. Barnen
har häften där de ska beskriva olika yrken i samband med ett tema om yrken
(OD4L1).

Barnen ska börja arbeta i sina yrkeshäften. Där har de alla en planering.
De skall alla göra en skylt där det står ”yrken” och också skriva om sitt
favorityrke, vad de vill bli och varför. En teckning ska också förfärdigas i
anslutning till yrkesvalet. Varje barn ska också skriva en dikt om ett yrke.
Läraren ger en mycket klar och tydlig instruktion. Alla sätter igång och
arbetar utan frågor och spring. ”Man behöver lugn och ro när man ska
skriva en dikt”, säger fröken. ”Vill man något räcker man upp handen.”
Barnen är på olika ställen i uppgiften. De arbetar lugnt och räcker upp
handen när de vill något. Någon går fram till fröken och får då hjälp. De
allra flesta (barnen) arbetar enskilt. På två ställen i rummet börjar barnen
arbeta parvis. Paren består av flickor. Ett av paren får snart hjälp av en
pojke.

Barnen arbetar på. Fröken springer runt och försöker hjälpa till så mycket
hon kan. Hon har ett lugnt sätt och någon sorts ”naturlig auktoritet”. Några
barn börjar bli färdiga med olika uppgifter och visar fröken. Hon
berömmer dem. Ett par av ettans pojkar börjar se trötta ut. En av dem
lägger huvudet på bordet. De flickor som sitter närmast mig ser också lite
trötta och uttråkade ut. Bägge flickorna börjar göra samma saker samtidigt,
vässa pennor och plocka med sådant som finns på bordet. Efter en stund
börjar barnen prata lite mer allmänt med varandra. De som är klara går och
sätter in saker i varsin pärm och lägger sen ner den i lådor som de har vid
ena väggen. Det blir rätt mycket spring en stund.

Lugnt igen. Två flickor konfererar med varandra om vad de ska fortsätta
att arbeta med. Läraren ser det och ger dem en chans att gå in i
grupprummet för att fortsätta att samarbeta med sina uppgifter. Vid det
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bordet blir då en ensam pojke kvar. En annan pojke flyttar då till hans
bord. Det är fortfarande lugnt i klassrummet. En flicka ropar otåligt
lärarens namn. De två små pojkarna som såg trötta ut arbetar inte längre
utan vrider sig och stirrar rakt ut i luften.

Några barn som varit hos specialläraren kommer in i klassrummet och
några andra går dit istället. Läraren föreslår att de skall leka ”pleaseleken”
(en lek som påminner om ”si och så” leken). Fyra pojkar nappar på
förslaget. En annan pojke går in i grupprummet där de två flickorna finns.
En av flickorna kommer ut därifrån och börjar delta i ”pleaseleken”. ”Kan
du säga åt dem i grupprummet att vara tysta om de ska sitta där”, säger
fröken. Flickan ser snopen ut, vänder tvärt och går in i grupprummet igen.
Hon stänger till dörren efter sig.

Efter ”pleaseleken” arbetar barnen på. En pojke kommer ut från grupp-
rummet och säger, ”de bara pratar”. Fröken säger till de övriga barnen i
grupprummet att vara tysta, dvs. de två flickorna. Därefter avslutas ”Eget
arbete” och passet fortsätter med att barnen ska redovisa de arbeten de
gjort om ”yrken”.

Efter en introduktion av de uppgifter barnen ska arbeta med började barnen
arbeta och först är det mycket lugnt i skolsalen. Därefter började några barn
samarbeta, prata och göra andra saker som att vässa pennor och liknande.
Många barn blev snart klara, andra tröttnar eller diskuterar med varandra. By-
ten av aktiviteter förorsakar spring och oro i rummet. Vissa barn byter plat-
ser, antingen med hjälp av fröken eller spontant. Ett par flickor får lov att gå
in i grupprummet för att gemensamt kunna arbeta vidare. Läraren stödjer dem
när de vill samarbeta. En pojke ansluter till dem senare men det verkar inte
fungera så bra. Han blir störd av flickorna. Läraren ger flickorna en till-
sägelse.

Som sagt är detta exempel på en ganska vanlig lektion med ”eget arbete”
på schemat. Precis som i exemplet ovan arbetar barnen i allmänhet på till att
börja med på men efter en stund börjar andra intressen ta över. Barn som
väntar på hjälp från fröken börjar småprata. Även barnen vid de olika borden
småpratar och diskuterar sinsemellan, delvis om sina uppgifter, delvis om
annat. Vissa barn försöker påverka var de skall sitta. Det är i viss mån tillåtet
att byta plats under de här lektionerna så länge det inte stör. Pojkarna byter
ofta plats utan att kommentera det. Flickor planerar och frågar, åtminstone
ibland, fröken om lov. Ibland vill barnen ha större förändringar till stånd och
ger förslag till aktiviteter eller placeringar. Läraren ger vid vissa tillfällen
tillåtelse, vid andra inte.
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Barn som slutar att arbeta men inget säger, uppmärksammas i allmänhet inte;
både pojkar och flickor sitter stundtals passiva eller hänger på borden och ser
trötta ut. Bus, störningar och bråk kan uppstå, t.ex. kan några barn bli osams
eller några börja skojbråka. I allmänhet är detta pojkar men inte enbart. Det är
ovanligt att någon försöker bråka med fröken eller att ta makt över henne.
Uppmärksamhet försöker man däremot få (IP1,18).

P1: Fast det kan jag uppleva att det är ett problem i stor grupp, att det är
vissa som pockar på och få mer, mycket mer och då är det svårt att
bara inte se det (skratt) för att då kanske hela situationen brakar för
att det är så många och det blir så rörigt.

I: Javisst.
P1: Men i stor grupp tycker jag, ja att det kan vara ett problem att det är

vissa som pockar på väldigt stort. Och då, ja ,försöka ha i åtanke att
man ska försöka ge alla på andra sätt då. Och det tycker jag och det
är ju inte enbart men det är ju många pojkar som får mycket upp-
märksamhet så. Mmm.

Ped 1 berättar i intervjun att hon upplever att det är pojkarna som får upp-
märksamhet i störst omfattning för att de hörs och syns mest. Hon menar att
de övriga barnen får man kompensera på andra sätt.

Griper läraren in under ”Eget arbete”-passen är det ofta för att ljudnivån
blivit för hög eller att irritation uppstått mellan barnen. Det verkar finnas en
spänning mellan vad flickor och pojkar tillåts göra. Pojkar får fortare tillsä-
gelser och jag upplever att lärarna har lättare att acceptera ”påhitt” av flickor-
na, åtminstone för en stund. Förmodligen är det den hotbild lärarna upplever
från pojkarna, ett hot om att ordningen skall rubbas i något avseende, som
gör lärarna mer uppmärksamma på pojkarnas ”andra projekt”. Flickorna kan i
sina könsgestaltningar röra sig något friare i klassrummet, gå och lämna brev
till varandra och samspela mera på olika sätt. De gör allt detta rätt tyst, lik-
som under deras ”andra projekt” under den hierarkiska situationen med natur-
vetenskapligt och samhällsvetenskapligt innehåll, de stör inte. Ibland får de
dock tillsägelser av läraren och pojkarna kan också säga åt dem. De är dock
ofta framgångsrika när det gäller ”andra projekt” även i den här situationen.

I de här situationerna med ”Eget arbete” är inte kön lika närvarande som
i den första av de hierarkiska situationerna, den med naturvetenskapligt eller
samhällsvetenskapligt innehåll, och det känns inte lika förutbestämt vad som
ska hända. Mycket kan hända. Många av barnen, de flesta, arbetar med de
uppgifter de fått, de är vana vid rutinerna och arbetsro råder i stort sett. Både
pojkar och flickor tar initiativ på olika sätt och även flickorna kan stöttas av
läraren. Både pojkar och flickor kan också få avslag på vad de önskar att få
göra. I jämförelse med den ovan nämnda av de hierarkiska situationerna kan
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man också se att både pojkar och flickor här ägnar sig åt ”andra projekt” som
att vässa pennor i samspel, hänga på bänken eller att småprata om annat.

Sammanfattande tolkning: Gränser luckras upp genom barnen i den här situa-
tionen kan anta olika könsgestaltningar och blanda dem. Skarpa gränser före-
faller inte stå i vägen för att man kan ha blandade könsgestaltningar på så sätt
att flickorna kan ha olika, dels jämfört med varandra och med pojkarna men
även lika både med andra flickor och med andra pojkar. Samma gäller för
pojkarna även om de ibland, åtminstone vissa, lägger till bråk och störningar
av programmet till sin könsgestaltning. I stort verkar dock möjligheter till en
friare, mindre polariserad könsgestaltning finnas under den här typen av
arbetspass. Kön styr mindre i den här situationen. ”Eget arbete” är dock ett
individuellt projekt och då kön skapas i ett socialt sammanhang är det möjligt
att det är svårare att se konstruktionen av kön när barnen arbetar enskilt. Nu
kan man se att barnen ändå på eget initiativ samarbetar och tar olika typer av
kontakter vilket innebär att de inte är socialt isolerade när de arbetar med
”Eget arbete”. Ändå har det förmodligen någon innebörd att skolan mer och
mer går över till att låta barnen arbeta individuellt. I den ovanstående situa-
tionen med ”Eget arbete” i en miljö som ändå erbjuder visst socialt samspel
förefaller som sagt möjligheter till friare val av könsgestaltningar finnas.
Tydliga gränser som visar sig i någon form av polarisering försvinner näs-
tan, även om en viss störning från ett antal pojkar finns kvar som en påmin-
nelse om en manlig norm.

Vilda, styrande flickor
När läraren både intar en handledande roll och gruppen blir liten förändras
interaktionen återigen. Det blir väldigt tydligt när tredje klassen har engelska
med Ped 1. I ”Hasseln” får tredjeklassen ofta vara ensamma med sin lärare i
klassrummet när de har sina engelskapass vilket gör att de blir en liten grupp.
Ped1 sätter sig då gärna vid bordet där de här barnen samlas. Samtalstonen
blir informell. Både fröken och barnen verkar uppskatta det här nära mötet,
de verkar glada och alla är delaktiga. Alla befinner sig i centrum med läraren.
Flickorna i gruppen blir närmast spralliga i den här situationen. Barnens möj-
ligheter till val av könsgestaltningar förändras. I den här situationen intar flic-
korna en aktiv och styrande position. De blir högljudda och närmast bråkiga.
Pojkarnas könsgestaltningar förändras inte på samma sätt. De deltar glatt men
deras gestaltningar ser olika ut ungefär på samma sätt som under ”Eget
arbete”.

Under en del av engelsklektionen blir barnen uppdelade i lag, flickor i ett
och pojkar i ett och de ska ha en tävling. Lagen sitter vid varsitt bord och
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Ped 1 står vid tavlan. De ska gissa vad en i laget ritar på tavlan, fröken har
skrivit vad som ska ritas på en lapp, allt på engelska (OD13L ).

Ped 1: ”Är det någon som” … ”Är det någon som” … Hon försöker göra
sig hörd men det lyckas inte och hon sätter sig. Sabina förklarar leken för
Ante som inte varit med

Någon: ”Det ska ju stå boys and girls inte P och F.”

Ped 1: ”Javisst.”

Hedda ramlar och alla barnen skrattar.

Ped 1: Nej, men det kunde ju gått illa.

Barnen är jätteivriga. Matilda hoppar och skriker. Två och två får de rita
ord som Ped 1 ger dem. Pojkarna vinner de två första poängen. Flickorna
vinner den tredje poängen. Ante blir sur för att Petrus inte gissar på den
frågan. Flickorna jublar. De skriker ”spring” (de får nämligen springa fram
och hämta lapparna som uppgiften står på).

Barnen ropar förslag på vad det kan föreställa. Flickorna vinner nästa
poäng också.

Petrus: (skriker) ”Neeej.”

Flickorna vinner igen.

Läraren försöker förklara hur tävlingen ska gå till. Sabina tar över instrueran-
det från läraren, vilket accepteras. Någon påpekar att förkortningarna för la-
gen, pojkar mot flickor, borde stå på engelska istället för på svenska. En flic-
ka ramlar och de andra barnen skrattar vilket fröken reagerar emot.

Barnen är mycket engagerade i tävlingen och alla vill vinna. Pojkarna
blir sura på varandra, de har svårt att acceptera att flickorna vinner vissa frå-
gor. Flickorna jublar och skriker när de vinner. De hejar också på varandra.

Ped 1 berättar att hon gärna uppmuntrar de barn, hon nämner särskilt en
flicka och en pojke som tar stort ansvar, bl.a. för sina småsyskon, och sköter
sig, att släppa efter lite på sin självkontroll när de är i en mindre grupp. I ut-
draget av observationen kan man se att de här barnen som i vanliga fall är
väldigt stillsamma med Ped 1:s ord ”spelar iväg”. Möjligen finns en tanke om
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att låta vanligen tysta försiktiga barn få möjlighet att ”ta för sig” hos pedago-
gen när hon låter Sabina ta över instruktionerna för tävlingen.

Att vilja tävla och vilja vinna tillskrivs ofta pojkar men i den här situa-
tionen är alla de inblandade barnen ivriga och vill verkligen vinna. Kristina i
trean (se avsnittet ”Snälla barn riskerar inte att bli ensamma” i kap 5), har
under intervjun berättat att hon tror att de vuxna i skolan inte vill att hon ska
tävla, en sådan norm föresvävar henne. I skolan ser jag vid många tillfällen
tävlande barn i lekar både på raster och på lektioner. Några av flickorna täv-
lar om vem som kommit längst i matematikböckerna, de flesta av barnen täv-
lar gärna i Limbo (en tävling om vem som kan luta sig mest bakåt och kom-
ma under en ribba) och här under engelsklektionen är barnen vilda av förtjus-
ning över tävlingen som är ett återkommande inslag. Kristina är själv en av
dem som gärna tävlar i att komma längst i böckerna. Den här föreställningen
verkar utmanas i olika sammanhang, och Ped 1 uppmuntrar i det här fallet
alla deltagande barn att tävla och försöka vinna.

Under de pass där läraren arbetade tillsammans med en mindre grupp
barn i klassen fick alla uppmärksamhet och möjlighet att komma till tals, alla
fick möjlighet att busa, vara livliga osv. Det underlättade för barnen att göra
annorlunda könsgestaltningar och speciellt flickorna tog verkligen den chan-
sen. Samtidigt kan man fundera på vilket budskap när det gäller kön barnen
fick när de till tävlingen delades upp i flick- och pojkgrupper. Flickorna och
pojkarna ställs då emot varandra. Thorne beskriver att tävlande mot varandra
i enkönade grupper kan ses som border-work, gränsarbete, där barnen direkt
ser sig ställda mot varandra. I den situationen konstrueras en stark skiljelinje,
en gräns. Under ett motsvarande pass några veckor tidigare hade flickorna
gett förslag på en annan uppdelning men pojkarna motsatte sig då högljutt
detta. Ped 1 blev, som jag uppfattar det, förvånad över den här starka protes-
ten från pojkarna och hon accepterade deras protest. Lagen fick förbli som de
tidigare varit: ”flickor mot pojkar”.

Sammanfattande tolkning: I det här exemplet kan man se att flickorna har
lättare att göra en busigare och mer styrande könsgestaltning när gruppen blir
liten och informell och läraren placerar sig på en liknande nivå som barnen,
både fysiskt och mentalt. Hon låter barnen styra till viss del och uppmuntrar
dem att vara busiga och spralliga. Pojkarna tar inte det här erbjudandet på
samma sätt men de är ändå delaktiga i interaktionen. Det uppstår ingen pola-
risering, ingen motsatthet, mellan barnen förrän tävlandet börjar. Där uppstår
skiljelinjer och polarisering. I den här situationen får barnen motstridiga sig-
naler när det gäller kön. Lite ovanligare könsgestaltningar får möjlighet att
ta form, gränsuppluckrande former, samtidigt som laguppdelningen skapar
gränser och en känsla av motsatthet. Könssensitiv och särartsinriktad under-



- 155 -

visning försiggår samtidigt. Samtidigt kan flickornas vilja att tävla möjligen
ses som gränsuppluckrande, då det enligt Evaldsson (2000) ingår i en stereo-
typ bild av ”flicka” att hon undviker tävlande.

Gränsupplösande gestaltningar
Kön verkade ha olika stor betydelse i olika klassrumssituationer men så länge
läraren fanns i rummet påverkade det ändå. När läraren försvann kunde an-
norlunda sätt att gestalta kön infinna sig. De här tillfällena var inte så många
men jag fick en inblick i att kön verkade minska i betydelse ibland. Ett samtal
jag observerade i grupprummet kändes inte särskilt könsimpregnerat. Barnen
”gör” inte kön här enligt min uppfattning. Sex barn, tre flickor och tre pojkar
satt och arbetade med mappar till de teckningar de gjort under året. Stäm-
ningen i rummet var ljus och rofylld. Barnen verkade tycka om uppgiften och
tog samtidigt chansen att småprata lite. (D11L1):

Robin till Felicia: ”Vad är det”?
Vilhelm: ”Jag blir inte nöjd.” (om mappen)

Några flickor börjar prata om ridavslutningar de ska gå på.

Mikaela: ”Vi har avslutning på lördag”.
Lina: till Elin ” Ska du gå på tisdagar”?
Elin: ”Nej onsdagar”.
Pojkarna är tysta under denna diskussion.
Hugo: ”Alla som sitter här är amatörer”.

Nu är det två diskussioner igång i gruppen. Flickorna diskuterar ridning
vilket alla av dem tydligen gör på fritiden. Pojkarna sitter snart tysta igen.

Sen kommer barnen på att tre av dem har pappor som heter Bosse . Det är
en flicka och två pojkar och de skojar om det. De fortsätter att prata om
sina föräldrars syskon och hur man tar sig till deras hem.
Barnen arbetar på. Flickorna gör likadana mönster på sina mappar.
Pojkarna gör individuella. Barnen är mycket omsorgsfulla och målar på.
Barnen diskuterar nu Spice Girls upplösning och de är arga på att Geri ska
sluta. Barnen refererar till tidningar och TV-program. Alla deltar i sam-
talet.

Vilhelm: ”Mel C är bäst, hon gillar sport”.
Felicia: ”Mel B är dum.”
Robin: ”Många gillar inte Spice Girls längre. Bara Michael Jackson. Nej,
Back Street Boys”.
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Alla barnen stämmer upp en Back Street Boys sång. Uppgifterna från
tidningarna som barnen för fram är motstridiga men de blir inte osams. De
sjunger sen gemensamt istället.

Flickornas samtal om deras ridintresse tog överhanden vid några tillfällen.
Barnen diskuterade och skojade sen tillsammans, samtidigt som de arbetade
med sin uppgift. De tillät varandra att ta olika ståndpunkter utan att försöka
trycka ner dem som tyckte annorlunda. Möjligen var Hugos utrop om ”ama-
törer” ett sätt att försöka bryta flickornas samtal om ridning.

Barnen interagerade här över könsgränserna på ett lugnt och avspänt sätt.
Att säga att kön inte är närvarande alls är emellertid väl starkt i ovanstående
situation. Det är i själva interaktionen i samtalet som jag uppfattar ett avspänt
och ömsesidigt samspel mellan barnen. När det gäller lösningen av själva
uppgiften för lektionen, att dekorera en mapp, kan man märka en könskod-
ning i vad barnen gjorde, pojkarna arbetade med individuellt valda mönster
medan flickorna gjorde likadana.

Min närvaro påverkade möjligen situationen. Jag upplevde att de glömde
mig, men jag tror ändå att jag kanske kan ha haft en lugnande inverkan, i och
med att jag fanns i rummet.

Vid en annan liknande situation hade jag dock absolut inte det. Åtta förs-
taklassare hade fått till uppgift av läraren att tillsammans i ett grupprum leka
gammaldags ”affär” dvs. fråga efter varor över en disk och även fråga efter
priser och samtidigt tillsammans försöka räkna ut vad det kostar när de köpt
några varor. En pojke och en flicka tog med stor energi och auktoritet över
den här situationen och bestämde allt, stod bakom disken och skrek order till
de andra. De andra barnen, både pojkar och flickor, var inte glada åt detta
men de klarade inte att bryta dominansen från de två barnen. Ljudnivån blev
skyhög och ett par flickor lämnade rummet efter ett tag. I det här fallet blev
situationen klart hierarkisk men inte efter kön. Alltså uppstår en situation som
skiljer sig från många andra när det gäller maktförhållandena i gruppen. En
flicka och en pojke positionerar sig som ”de som bestämmer”. De andra bar-
nen får vackert finna sig i att bli underordnade. Att en pojke och en flicka
samarbetar för att gemensamt ta makten på ovanstående sätt var inte vanligt
under den tid jag vistades på Torpabroskolan. Just i sådana här små grupp-
konstellationer med för tillfället icke närvarande vuxna verkar annorlunda
och gränsuppluckrande könsgestaltningar kunna ta form. Jämför med leken i
”lillskogen” när barnen är ute. I lillskogen syns man inte från skolhuset. Där
förfaller också andra, annorlunda gestaltningar uppstå.

Sammanfattande tolkning: När vuxna inte ser och gruppen är liten verkar bar-
nen se en möjlighet att göra annat än det, de vanligen brukar göra. I ovan-
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stående exempel visar sig kön inte vara så viktigt i samspelet barnen emellan.
Samtalet vid bordet om pappor, föräldrars syskon och ”Spice girls” samt
affärsleken innehåller inte några asymmetriska maktrelationer grundat på
kön. I samtalet verkar maktaspekter vara rätt frånvarande överhuvudtaget och
i affärsleken finns en tydlig över/underordning, men inte på grund av kön. I
de här lägena kan man, anser jag t om. tala om en gränsupplösning. Kön var-
ken delar upp barnen eller försätter dem i maktrelaterade positioner.

Inför vuxna verkar barnen vilja ha med en anstrykning av kön i sina iden-
titetsformeringar. Det förfaller vara först när de vuxna är frånvarande som
könets betydelse starkt minskar.

Att gestalta sitt kön som gränsuppluckrare
I kapitlet ges exempel på varierade former av könsgestaltningar. De visar sig
under olika situationer. Nedan följer en enkel sammanställning av de olika
gestaltningarna och i vilka sammanhang barnen använde sig av dem. De
könsgestaltningar som beskrevs i förra kapitlet kännetecknades av de var
olika, skiljelinjer eller gränser skapades mellan könen. Barnen skapade dem
genom intresse och genom avståndstagande, de gestaltade sig som gränsupp-
rätthållare och gränsvakter. De vuxna bidrog genom att också tala om barnen
som olika och åtskilda, att i första hand uppmärksamma enkönade grupper
och genom att knappast se könsrelaterade frågeställningar som en angelägen-
het för dem. Spontana, mindre genomtänkta kommentarer och handlingar
kunde också ge särartsinriktade budskap. Följande könsgestaltningar har be-
skrivits i det här kapitlet.

• Aktiva engagerade flickor-aktiva pojkar. Mindre polariserade könsgestalt-
ningar men ändå en viss skiljelinje mellan pojkar och flickor / under kon-
flikthantering, moraliska samtal

• Blandade könsgestaltningar. Alla barn, dels passiva och dels aktiva, driver
andra projekt, könet minskar i betydelse / under ”Eget arbete”

• Aktiva närmast vilda flickor-aktiva pojkar / liten grupp, engelska

• Annorlunda gestaltningar mindre könsrelaterade / liten grupp utan vuxna

De här könsgestaltningarna är inte så polariserade och inte så enhetliga. Det
innebär att ibland intar barnen gemensamma gestaltningar, de är lika. De kan
också vara olika, blandade men inte efter kön. I vissa sammanhang positione-
rar sig flickorna som de mest engagerade och intresserade. I de situationerna
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får de en viss makt och ett visst inflytande men det uppstår inte därför någon
stark polarisering mellan könen i situationen

I samtalet lärarna emellan är det kompensatoriska åtgärder för flickor
som är de könsrelaterade åtgärder som i någon mån nämns. De signaler bar-
nen får när det gäller kön handlar också om att stödja flickor och hindra,
dämpa pojkar. När flickorna får stöd, medvetet eller ej, innebär det att de får
större möjlighet att i sina könsgestaltningar prata, diskutera och ta för sig på
olika sätt. De kan få möjlighet att vara ”vilda” som under engelska lektionen,
engagerade som vid ”moraliska samtal” och som de som har makten i exemp-
let med ”rörelse”. När flickorna får stöd innebär det ibland att pojkarna hind-
ras i sina gestaltningar, t.ex. i ”rörelse”. Ibland intar de ändå en dämpad håll-
ning som under engelska lektionen där alla barn ges chansen att busa och
vara mer lössläppta. De tar då inte de erbjudandena i samma omfattning som
flickorna.

Barnen verkar ha lätt att kunna göra olika former av könsgestaltningar
när chansen ges. Både pojkar och flickor kan göra många olika gestaltningar
i olika situationer. De friare möjligheter till gestaltningar, mindre präglade av
kön som förekommer i vissa situationer, borde rimligen arbeta för en upp-
luckring av könsgränser, eller åtminstone en gränsförflyttning. Ibland går det
att se att gränser visar sig på andra ställen istället.

Förändringarna eller möjligheterna öppnar sig i första hand för flickor-
na. Det stöd som medvetet ges är till för dem och det är de som i första hand
tar för sig även av annat som kan fungera som stöd för friare val av köns-
gestaltningar. Exempel på det kan vara ”träning av skicklighet”, stöd till
mycket ordentliga barn att få tillfälle att ”släppa sig lösa” och de styrda indel-
ningarna av könssegregerade och könsblandade smågrupper. Vissa flickor
verkar ta chansen när de får den. Davies (1993) talar om att ”the burden of
change” inte enbart borde ligga på flickorna utan även på pojkarna. Pojkar
kan dock till viss del dra nytta av åtgärderna också, speciellt styrd indelning
av grupper och könssegregerade grupper.

När man talar om gränsuppluckring visar sig maktproblemet mellan män
och kvinnor tydligt. På vissa punkter kommer flickornas och pojkarnas intres-
sen att krocka. Vad som kan vara gränsuppluckrande för flickorna och ge
dem en större chans till vidare könsgestaltningar kan bli hindrande och gräns-
skapande för pojkarna. ”Förändringens börda” förefaller i större grad öpp-
na möjligheter för flickorna, möjligheter som de är intresserade av. För poj-
karna kanske möjligheter också öppnas, men intresset är lägre. Ett budskap
om att förändring är lämpligt och nödvändigt ges till pojkarna i rörelsepassen.
Att man tydligt och klart sätter stopp för dem, som i det exemplet, kan inne-
bära att de i sin tur i sina könsgestaltningar drar en skarpare gräns mot flic-
korna. Det är viktigt att komma ihåg att det finns en grupp som vinner på att
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de får stöd och också ska göra det. Det innebär dock att en annan grupp förlo-
rar i makt och möjlighetsutrymme och kanske ska göra det. Om man strävar
efter att dels ge barnen lika värde och dels till att ge dem ett vidare fält av
möjligheter utan att kön styr så starkt blir å ena sidan problematiskt med
situationer där gränserna förstärks. Å andra sidan är det möjligen oundvikligt
när nu utgångspunkten är att en grupp har mer makt och drar nytta av att
förhållandena upprätthålls.

Polarisering, särskiljande och hotbilden, hierarki är sådant som verkar för
att upprätthålla traditionella maktrelationer mellan könen. De situationer som
utmärks av blandade friare könsgestaltningar, utan polarisering och mindre
av den spänning som ofta skapas mellan pojkar och lärare, borde rimligen
arbeta för gränsers uppluckring.

Kön som pedagogisk fråga – en förutsättning
för gränsuppluckring
Det verkar finnas anledning att fundera kring vad olika arbetsformer kan
innebära ur könssynpunkt. Reisby (1998) menar att klassrumsforskare oftast
har studerat den form som hon benämner helklassundervisning. De studierna
visar ofta att pojkar läger beslag på talutrymmet och att flickorna gör andra
saker. Reisby (1998) anser att resultatet av studierna borde leda till att hel-
klassundervisning undviks. I min studie har jag observerat många olika va-
rianter av klassrumssituationer där könsgestaltningar ser olika ut. Olika
situationer förfaller kunna innehålla olika möjlighetsvillkor, eller olika erbju-
danden för barnen när det gäller deras sätt att ”göra kön”.

Variationer i lärarens arbetssätt som att leda klassen på ett hierarkiskt
sätt eller att arbeta som handledare, olika typer av gruppindelningar och val
av innehåll samt olika kombinationer av detta förefaller ha betydelse för
vilka könsgestaltningar som möjliggörs i olika sammanhang.

Att barnens könsgestaltningar tar så olika form i olika sammanhang och
situationer innebär enligt mitt sätt att se, att könssensitiv undervisning kan ha
stor betydelse för barnens möjligheter att göra friare val mindre präglade av
kön. Det blir viktigt att kön finns med som en av de aspekter som alltid måste
beaktas i varje undervisningspass, i varje aktivitet och även i planering kring
miljö och friare aktiviteter på rasterna. Ofta är det under de fria aktiviteterna
som traditionella val blir vanligast. Planerade aktiviteter förfaller att ha större
möjlighet att ge könssensitiva erbjudanden till barnen.

Olika könsgestaltningar tar form i olika situationer. Variationen är stor.
Kön har betydelse i många sammanhang men kanske inte i alla. Olika arbets-
sätt kan ge olika erfarenheter till flickor och pojkar. Att se det innebär att det
även ur förändringssynpunkt är värdefullt att reflektera kring hur olika upp-
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lägg och olika arbetsformer kan ge barnen olika erfarenheter, känsla av dug-
lighet och delaktighet osv. Vad barnen möter varje dag, år efter år i olika so-
ciala praktiker kan som jag sade i inledningen ha betydelse för vem man upp-
fattar sig vara och vilka möjligheter man anser sig ha. Gordon och Lahelma
(1998) skriver att även en liten förändring, som att läraren under varje lektion
försäkrar sig om att varje barn fått någon form av uppmärksamhet, kan tjäna
till att stärka någon som är blyg och osäker. Det innebär att pedagogernas
sätt att försöka ge ”alla en chans” och bekymra sig för att alla ska ha vänner
och att alla ska få komma till tals på olika sätt även är betydelsefulla från ett
könsperspektiv, vilken logik än pedagogerna själva använder sig av för att
motivera sitt handlande.

Det man aktivt gjorde som kan sägas vara könsrelaterade åtgärder var
dels att dela upp barnen i pojk- och flickgrupper när man arbetade med ett
speciellt konflikthanteringsmaterial och dels att ibland styra val av grupp-
medlemmar vid vissa gruppaktiviteter så att så många som möjligt blev
aktiva och fick ”sin chans”. Motivet till den segregerade gruppindelningen är
att alla ska få större möjlighet att tala och att tala om sådant som är intressant
för dem. Segregeringen anses kunna leda till mer jämställda barngrupper i en
förlängning. I de grupperna kan t.ex. träning av skicklighet ske, alla anses få
större talutrymme och även större möjlighet att få fokusera egna intressen.
Syftet kan dels vara att stödja flickorna, vilket är det motiv som pedagogerna
här anger och dels kan det vara för att stödja alla barn att komma över hinder
för segregering när de väl möts igen. Att dela barnen i pojk- och flickgrupper
kan förfalla som en paradox för att uppnå jämställdhet och för att minska
dualismen ”manligt–kvinnligt”. Åtgärden har varit vanligt förekommande i
skolan under senare år; den har också blivit rejält omdiskuterad. Enligt vissa
försök förfaller den ha bidragit till större jämställdhet (Kruse 1998). Andra är
efter företagna studier mer tveksamma, det kan ha betydelse men inte nöd-
vändigtvis (Berge, 1998). Thorne (1993) ställer sig helt negativ till denna me-
tod eftersom segregeringen i den tidigare amerikanska skolan, enligt henne,
lett till segregering av könen överhuvud taget. Ett skäl till att man i Sverige
införde grundskolan, en könsblandad enhetsskola för alla barn, var att man
ansåg att i en köns- och klassblandad skolform skulle möjligheterna vara
större att uppnå jämlikhet.

Om man ser på arbetsformer och de olika klassrumssituationerna i Torpa-
broskolan kan man se att i de situationer när det uppstår en stark polarisering
mellan könen förefaller maktspelet vara som starkast. Båda könen finns dock
i rummet då. Det blir skillnad när bara ett kön finns i rummet. I och med att
barnen är väldigt förtjusta i de enkönade grupperna ger det dem säkert möj-
ligheter som de inte får annars. Möjligheter att få komma till tals och träna på
skicklighet får barnen dock även i de små könsblandade grupper som ibland
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medvetet skapas av pedagogerna, för att ”alla ska få sin chans”. Resultatet
där blir också att man får större möjligheter att få talutrymme och att träna på
skicklighet. Man får dessutom göra det i en könsblandad grupp, vilket borde
vara värdefullt. Möjligen tas olika intressen bättre tillvara i en könssegrege-
rad grupp; annars förefaller uppdelning av barn i små könsblandade grup-
per, leda till ungefär samma mål i Torpabroskolan. Att göra något som bidrar
till en starkare polarisering mellan könen förfaller vara riskabelt samtidigt
som det inte kan uteslutas att de könssegregerade grupperna visst kan ge bar-
nen sådant som de inte kan få på annat sätt och som de även kan ta med sig
till den könsblandade världen utanför.

I förra kapitlet beskrevs att kön som pedagogisk fråga var närmast obe-
fintlig på Torpabroskolan. I det här avsnittet visas att kön ändå i någon mån
förekommer i form av ”könssegregerade grupper” och resonemanget om
”flickor som behöver stöttas” och ”pojkar som behöver tonas ner”. Pedago-
gerna visar också att de inte accepterar pojkar som trakasserar och tar makt
över flickor. De visar då att de på ett kraftfullt sätt kunde få stopp på detta,
samt genom medveten fördelning av makten, förändra maktrelationerna i
gruppen. Ovanstående kan ses som en början eller som en ingång till ett
könssensitivt arbetssätt.
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7. Gränsöverskridande

I det här kapitlet vill jag beskriva och diskutera olika former för vad som kan
kallas för gränsöverskridande könsgestaltningar i Torpabroskolan. Många
barn i skolan befann sig huvudsakligen i mitten av en traditionell könsdiskurs
men kunde tillfälligtvis röra sig ute vid kanterna. Det föreföll inte vara sta-
tiskt var barnen eller i varje fall vissa barn befann sig. Det fanns dock vissa
barn som rörde sig såpass mycket i ett gränsland att de uppmärksammades
för detta. De barnen närmade sig och utmanade gränser, utmanade gängse
bilder av ”pojkar” och ”flickor”, kanske till och med överskred dem. De här
barnen får utgöra exempel på vad som kan betraktas som gränsöverskridande
när det gäller kön i något avseende. Kapitlet handlar om de här barnens
gränsöverskridande och vad det inneburit för dem.

I det här kapitlet fokuseras enskilda barns sätt att vara ”flickor” och ”poj-
kar” på i situationer som barnen själva eller pedagogerna beskriver. Mina
egna uppfattningar om de här barnen finns också med. Berättelser om enskil-
da barn har fått exemplifiera olika sätt att finna socialt acceptabla gestaltning-
ar av sitt kön. I sökandet efter sådana positioner ingår viljan hos barnet att
vara ”snäll” för att inte riskera att bli ensam. ”Snällheten”, investeras i vad
man föreställer sig vara det socialt mest givande sättet att ”göra kön” på. Den
som rör sig utanför gränserna av vad som kan uppfattas som socialt accepta-
belt tar risker som t.ex. att bli retade och utstötta. Ändå är det så att barn ge-
staltar sina kön på många olika sätt. Barnen har tillgång till ett vitt spektrum
av möjliga positioner. Flickorna i skolan verkar ha tillgång till ett något
vidare spektrum av möjliga sätt att vara. Hinder och gränser kan dock visa sig
någonstans. Ett sätt att bidra till att fler variationer av könsgestaltningar anses
gångbara är att beskriva dem, tala om dem så att de finns med i diskursen. Ge
andra bilder som t.ex. Berge (2001) gör när hon beskriver ”moments of
equity” för att man ska kunna få en känsla av vad som karaktäriserar sådana
ögonblick. Speciellt i det här kapitlet är ambitionen att visa på fler, olika men
ändå möjliga sätt att vara pojke och flicka på. Men också vad som kan hända
när man närmar sig eventuella könsgränser.

Barn visar gränserna
Thorne (1993) pekar på värdet av att betrakta gränsöverskridande barn för att
förstå gränssättningar och möjliga sätt att vara pojkar och flickor på.
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In exploring the spectrum of children’s gender relations, one must grapple
not only with images of dualism, but also of deviance. ”The tomboy” and
the ”sissy” stand at and help define the symbolic margins of dichotomous
and asymmetric gender difference; the label sissy suggests that a boy has
ventured too far into the contaminating ”feminine”, while ”tomboys” are
girls who claim some of the positive qualities associated with the ”mas-
culine”. (Thorne, 1993, sid 111)

För att förstå gränsöverskridande och vad det kan innebära behöver man dels
kunskap om vad som konstrueras som ”normalt” och dels om vad som avvi-
ker därifrån. Enligt Thorne (1993) kan olika typer av gränsöverskridande ge
olika rektioner från barnets omgivning beroende på hur gränsöverskridandet
värderas. En annan orsak att studera barn som avviker från de vanligaste sät-
ten att gestalta ”flickor” och ”pojkar” på är att överskrida sådana stereotypa
beskrivningar som begreppet ”the big man bias” innefattar. När man i köns-
forskning beskrivit ”mannen” eller ”pojken” så har det ofta varit en form av
elitmän som använts som mall, t.ex. kunskapsmässigt duktiga pojkar som
också är framgångsrika i idrott och när flickor beskrivs är det de ”snälla”
flitiga, ej tävlingsinriktade flickorna som utgör modellen för ”flickor”. Det
här fenomenet, ett snedfördelat urval, brukar kallas ”the big man bias”
(Evaldsson, 2000; Thorne, 1993). Martino (1995) pekar på att bilden av ”flic-
kor” som grupp idag har nyanserats och problematiserats medan bilden av
”pojkar” har fortsatt att vara enhetlig.

Genom att studera de barn som enligt lärarna kan närma sig eller gå över
gränserna för vad barn av deras kön vanligen gör, vill jag förstå de gräns-
konstruktioner och möjligheter till gränsuppluckring när det gäller kön som
skolan bidrar till. Skolans signaler till barnen bidrar till vad varje barn anser
vara möjliga sätt att vara pojke och flicka på. Bilden av flickors och av poj-
kars olika sätt att vara, av olika möjliga könsgestaltningar som ”flicka” och
”pojke” förtydligas och nyanseras om barn med olika sätt att vara får fram-
träda i berättelser.

Ord som betecknar gränsöverskridande barn i Sverige är i första hand or-
det ”pojkflicka” för att beskriva pojkaktiga flickor. Det finns inget officiellt
ord motsvarande ”pojkflicka” för flickaktiga pojkar. Lokalt kan det finnas
eller har funnits, exempelvis berättar min mor att i hennes klass i småskolan
på Tjörn i slutet av 20-talet använde man benämningarna ”pojketöser” och
”tösepojkar” för barn som avvek från de köngestaltningar som var aktuella då
och där. Orden pojkaktig och flickaktig kan användas både för att beskriva
det ”normala” barnet och det som intar en annorlunda könsgestaltning. På
engelska finns begreppet ”sissy” för en flickaktig pojke. Ordet innehåller för-
utom själva beskrivningen en värdering i sig, att betecknas som ”sissy” inne-
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bär en stämpling på att vara feg och undfallande. Att beskrivas som ”pojk-
aktig” i Sverige innebär i allmänhet något positivt men att betecknas som
”flickaktig” kan vara negativt. Speciellt för pojkar men ibland även för
flickor, då det kan anses vara löjligt och kraftlöst att vara överdrivet feminin i
sin framtoning. Att vara ”tomboy”, (eng. för pojkflicka) kan vara käckt och
positivt, hur många flickbokshjältinnor, är inte något av pojkflickor. Att vara
pojkflicka idag är ändå kanske inte så uppmärksammat som det var på 50-
och 60-talen. Thorne (1993) menar att begreppen ”sissy” och ”tomboy”
förutsätter en större polarisering än vad som finns idag när det gäller t.ex.
klädsel och vad som är vanligt att flickor och pojkar gör. Förhållanden har
förändrats, en uppmjukning av gränserna har skett och polariseringen kan se
ut på andra sätt idag. Om några av de barn som får exemplifiera ”gränsöver-
skridare” i min studie används ändå ord som ”pojkflicka” och ”flickaktig”.
Det är flickan Maja som beskrivs som ”pojkflicka” av lärarna och pojken
Jonatan som benämns ”flickaktig”. De andra barnen betecknas inte på något
sådant sätt.

Olika former för gränsöverskridande
Fyra olika sätt att i sin könsgestaltning överskrida gränser på beskrivs i detta
kapitel. De olika kategorierna har konstruerats dels utifrån analys av materia-
let och dels med hjälp av idéer från litteraturen. Fyra aspekter uppmärksam-
mas i de här kategorierna, nämligen val av kamrater, val av aktiviteter, sätt att
vara i förhållande till en könsstereotyp uppfattning av manligt – kvinnligt och
vad barnens gränsöverskridande för med sig för reaktioner från omgivningen.
Den första formen för gränsöverskridande kallar jag a) barn som oftast väljer
att leka med motsatt kön och väljer samma aktiviteter som de. Denna variant
kommer från Thorne (1993) i samspel med analysen av materialet och det är
två av barnen i undersökningen som tydligt visar gränsöverskridande i
Thornes mening. Den andra formen för gränsöverskridande har sitt ursprung i
ett av de barns sätt att vara som finns med i studien. Det handlar om sådant
gränsöverskridande där b) barn ibland väljer kamrater av motsatt kön och
olika former av aktiviteter både inom och över könsgränser. Ett mål som
finns när det gäller förändringar av könsmönster i poststrukturellt feministisk
tänkande i form av upplösning av dualismen kvinnligt – manligt (Davies,
1993) och också i svenska läroplaner som en tanke om att vidga barnens möj-
liga repertoarer av beteenden, är att barnen ska ges möjlighet att göra val som
inte så starkt styrs av deras kön. Nummer tre kommer från analysen av mate-
rialet och där återfinns två barn. Kategorin beskriver c) barn som uppträder
atypiskt för sitt kön även om man mest leker och väljer aktiviteter tillsam-
mans med barn av sitt eget kön. En fjärde innebörd av gränsöverskridande
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kan ha med d) medvetet könsatypiska val att göra, att medvetet göra saker
annorlunda än vad som förväntas av ens kön. Den betecknar vad jag saknade
i materialet och från tankar på vad gränsöverskridande skulle kunna vara. När
jag säger att barnen intar ett speciellt sätt att ”göra sitt kön” på, så gör de det i
viss utsträckning. De kan också inta andra men det jag beskriver är könsge-
staltningar som tydligt visade sig i olika sammanhang under den period jag
vistades på skolan. I nedanstående tolkningar används material från intervjuer
med barn och intervjuer med pedagoger.

De gränsöverskridande barnen
Maja, Karl och Jonatan är de barn som av lärarna betraktades som något av
gränsöverskridare bortom vad som var vanligt uppförande för pojkar och flic-
kor i den här skolan. Om det också gick över gränsen för vad som är accepta-
belt ur lärares eller andra barns perspektiv är svårare att uttala sig om. Till
stor del sammanfaller det kanske? Både pedagogernas och barnens berättelser
om barnens gränsöverskridande könsgestaltningar sträcker sig över en viss
tid. Det går att utläsa vad som varit, hur det är nu och vart de verkar vara på
väg. Vad deras nuvarande positioner som gränsöverskridare kommer att inne-
bära längre fram i deras liv är naturligtvis omöjligt att sia om. Maja och Karl
ryms inom kategorin a) barn som oftast väljer att leka med motsatt kön och
väljer samma aktiviteter som de. De är båda gränsöverskridare i Thornes me-
ning. Jonatan ryms inom den andra kategorin, b) barn som ibland väljer kam-
rater av motsatt kön och olika former av aktiviteter både inom och över köns-
gränser. Henrik och Kajsa har jag placerat i den tredje av kategorierna, c)
barn som uppträder atypiskt för sitt kön även om man mest leker och väljer
aktiviteter tillsammans med barn av sitt eget kön. I den fjärde d) barn som
medvetet gör könsatypiska val, fanns det inga barn alls, för några sådana hit-
tade jag inte i materialet.

Fyra av de här barnen gick i andra klass i Hasseln. I den klassen som då
var en tredjedel av den integrerade klassen fanns det åtta pojkar och två flic-
kor. Ped 1 berättar att det finns två olika pojkgäng i den klassen, ett tuffare
och ett lugnare och att Maja huvudsakligen fanns med i det tuffa medan
Jonatan ofta återfanns i det lugnare och ibland tillsammans med sin före detta
bästa vän Mariana. Ibland deltog han också i aktiviteter som ordnats av det
tuffare pojkgänget. Karl återfanns oftast i en gruppering med flickor från
första klass i Hasseln som av sin lärare beskrivs ha ”många starka viljor”.
Henrik ingick både i det tuffa pojkgänget och i det lugnare. Han verkade kun-
na byta mellan de olika grupperingarna beroende på vad han för tillfället ville
göra. Kajsa gick i andra klass i Flädern. Hon var främst tillsammans med
Isabelle, jag upplever att de två var lite utanför det övriga flickgänget. I de
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fall de var tillsammans med andra barn blev det ofta konflikter och antago-
nism. Båda flickorna var tuffa och envisa, de drev sin sak och stod på sig.

Lek med motsatt kön, utifrån deras intressen
 Thorne (1993) beskriver som nämnts, vad som kännetecknade den här typen
av gränsöverskridande i sin studie av förskole- och skolbarns lek i USA, en
studie där fältarbetet gjordes på 1980-talet. Hon menar att ett lyckat gräns-
överskridande av detta slag, kräver att ett barn vill delta i aktiviteter som
främst det motsatta könet ägnar sig åt. Det måste också ha förmågan, de
måste kunna leken för få att delta. Barnet måste också vara envist, inte ge upp
för olika former av motstånd som det möter. De måste också ta risken att bli
retad och kallade för olika nedvärderande namn (Thorne, 1993).

Karl och Maja – de barn som fått ge en bild av vad den här formen av
könsgestaltning kan innebära – strävar efter att vara med grupperingar av
barn av motsatt kön och de vill även gärna delta i de aktiviteter som de bar-
nen ofta gör.

Karl är ett barn som helst leker med barn av motsatt kön. Historien om
Karl innehåller mörka sidor. Hans berättelse andas besvikelse och bitterhet
över både andra pojkars beteende mot honom och över sig själv. När jag först
frågar hur han tycker det är att leka med flickor och sen pojkar svarar han
(IK,3):

K: Roligt.
I: Varför det då?
K: De hittar på massa lekar och de kan man ha mycket roligare ihop

också för killar ska mest bara vara tuffa hela tiden.
I: Mmmm, jaha. Tycker du bättre om och leka med flickor eller?
K: (svagt) Mmm, kanske. Ibland leker jag också med killarna.
I: Jaa, nästa fråga är så här. Det bästa med att leka med pojkar är…..?
K: Bra.
I: Vad är det som är bäst med det då.
K: En del bara är snälla, en del vill vara elaka och slår de små.

Mellanstadiet vill reta de andra för att de ska bli irriterade så slår
dom de stora och så slår de tillbaka ännu hårdare.

Karl säger först att det är roligt att leka med flickor därför att de gör roligare
saker. Killar uppfattar han som tuffa på ett negativt sätt. När jag frågar om
han helst vill leka med flickorna vill han dock inte svara entydigt ja på den
frågan. Han leker åtminstone med vissa pojkar, också. Han säger först att det
är ”bra” att leka med pojkar men förklarar sedan att det bara gäller en del. De
större pojkarna beskriver han som ”elaka” och att de vill slå och provocera de
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små. Inställningen till flickorna verkar vara positiv men inställningen till poj-
kar blandad, från mycket negativ till positiv.

Han berättar att han tycker det är roligt när flickor och pojkar leker till-
sammans, ”det är nog bäst tror jag för då är man många och kan leka massor
tillsammans”. Karl är lite tveksam i sitt berättande om sin lek med flickorna.
Att han främst leker med dem framgår men jag får inte veta vad de gör eller
överhuvudtaget så mycket om det. Kanske är han lite rädd att berätta på
grund av att han upplever sig avvika på ett sätt som inte är riktigt accepterat. I
citatet ovan får man en känsla av att Karl känner sig i underläge i en hierarki
där mellanstadiepojkarna står överst och att det är en hierarki som leder till
en evig kamp mellan stora och små pojkar. Där vill inte Karl befinna sig och
kanske bidrar det till att han föredrar de yngsta flickorna i klassen.

Karls lärare Ped 1 berättar att det varit problematiskt för honom att ostört
få leka med de mindre flickorna (IP1, 6-7):

P1: Det är väl Karl också i tvåan som hamnar lite mitt emellan tycker
jag. Han har ju varit en del med tjejerna i ettan, Lisa och Eline och
de här. Och han, han är ju inte heller en sådan där grabbig kille,
bandy är ju inget för honom. Och då när de gör det (spelar bandy)
kom han inte riktigt med. Han och Jonny har ju varit en del också
så det går ganska bra.

I: Ja, det sade han också och så pratade han just om att han tyckte det
var kul att leka med flickorna.

P1: Och ett tag så blev han lite retad för det. ”Han är kär i”, osv. Men
då tycker nog jag att han kunde ganska bra själv också. Då gav han
tillbaka ganska bra. Det där har vi pratat lite om och han har lite
svårt att se sin egen roll i det här (skratt). Han har ganska vassa
armbågar. Men nu tycker jag att det är lite mer accepterat. Han får
vara där borta och leka ”svarte man” med dem och familj och vad
det är för någonting.

Läraren berättar att Karl inte haft någon given plats i de olika kamratkon-
stellationerna men att han lekt en del med de mindre flickorna och med
Jonny. Hon beskriver honom också som mindre ”grabbig”, han hör inte till de
tuffare bland pojkarna. Karl har blivit retad för att han leker med de mindre
flickorna, men nu det har blivit accepterat, menar läraren. Lekarna som de
leker är bl.a. ”svarte man” och ”familj”. Karl har försvarat sig rejält mot de
andra barnens pikar och retsamheter. Han verkar dock envist ha utstått tra-
kasserierna, pojkar som retat honom osv. och ändå valt att fortsätta leken.
Ped 1 har tyckt att han haft vassa armbågar själv och försvarat sig bra, men
själv verkar han känna sig ganska bitter och ledsen på pojkar, vilket fram-
skymtar på flera ställen i intervjun. Hans lek med flickorna har kostat honom
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mycket. För Karl har det varit en svår utmaning att som pojke ”gå över grän-
sen” och han har faktiskt tagit åt sig ordentligt av de andra pojkarnas retande.
Läraren menar att nu är det accepterat och därmed så är det ur världen.

Jämför man Karls sätt att vara med Thornes (1993) kriterier för gräns-
överskridare, så stämmer flera av dem in på honom också. En stark vilja att
leka med flickorna i första klass finns. Karl utsätter sig för risker och blir
verkligen illa åtgången av de andra barnen genom att de retas med honom för
att han envisas i sitt beslut att leka med de minsta flickorna. Hur skicklig han
är när han deltar i de mindre flickornas lekar är svårt att uttala sig om, liksom
vilken status han får där. Hans gränsöverskridande könsgestaltning har varit
riskabel för honom men nu har den ändå accepterats. De könsgränser som
visade sig här var att det för en pojke och då en pojke som inte var så ton-
givande i klassen var valet att leka med de mindre flickorna inte acceptabel
till att börja med. Så småningom accepterades det dock.

Maja passade mycket bra in på en klassisk beskrivning av en ”pojk-
flicka”. Ordet dök direkt upp i mitt medvetande när jag såg henne i klassen
under någon av de första dagarna. Klassisk pojkflicka, nej det var hon kanske
ändå inte riktigt. Klassiska pojkflickor är modiga och gör alltid det rätta, t.ex.
kommer nog många ihåg George i Enid Blytons Femböcker. Dock är de ock-
så busiga, tänker sig inte för, är aktiva och drivande som Maja. Maja tar i sin
presentation av sig själv avstånd från att vara den som alltid gör det rätta
(IM,7):

I: Hurdan flicka vill du vara då?
M: Snäll och bussig och artig och så men jag är inte direkt så.
I: Nehej (skratt) Hur är du då?
M: Jaa, bland dem som är i bråk. Jag är inte den som är schysstast pre-

cis. Så här, en gång när vi började med sexårs (sexåringar som
kommer på besök) då, jag tror det var igår. Marres brorsa som blev
jagad av tjejer, då tänkte jag stoppa dem, ja men de sprang till
några andra. Jag slog ner dem men sen tog Putte livräddning så att
jag kunde slå dem, då snurrade vi honom. Då stack jag.

I: Oj då, vad hände då?
M: Då stack han efter.
I: Jag det kan jag tro. Jaha men du vill vara en snäll flicka ändå då.

Varför vill du det då? (skratt)
M: Jo för annars får man inga kompisar. Men jag har ändå det.

Maja berättar att hon vill vara en snäll flicka. Önskan att vara snäll är något
som går igen hos barnen i barnintervjuerna. De flesta av de barn som svarat
på frågan om hur de vill var säger också att de är snälla. Maja uppfattar inte
sig själv som ”schysst”. Hon inte är den som är ”schysstast precis”, säger hon
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och berättar en historia om hur hon tillsammans med några pojkar bråkat med
några flickor som jagat en lillebror till en av hennes kompisar. Hon deltog en
stund i bråket och försvann sedan. Hon säger ändå att hon vill vara snäll för
att man får kompisar men hon kommer också på att hon har ju faktiskt kam-
rater ändå.

Jag uppfattar att Maja ofta gestaltar sitt kön som en ”grabbig” grabb med
full fart och hög ljudnivå, ofta inblandad i bråk och hon syns där saker och
ting händer. Hon skulle även kunna passa in som ett exempel i kategori c.
Hon får ofta tillsägelser på samma sätt som de pojkar som hon är tillsammans
med. Läraren Ped 1 beskriver henne som (IP1,7):

P1: Sen är ju Maja i det här också då med bland grabbarna och är ju
minst lika tuff som dem. Men i ettan har hon nog nästan sett sig
själv som pojke, men nu börjar det komma lite jobbiga saker. Nu
skulle vi till badhuset och då skulle hon ha baddräkt. För det sa
mamma och pappa, något annat kan du inte åka till badhuset i när
du går i tvåan. ”Jag har bara badat i shorts” sa hon, ”jag åker inte
dit i baddräkt”.

Ped 1 påpekar att Maja är med grabbarna, att hon är tuff och att hon nog när-
mast betraktat sig själv som en pojke. Samtidigt har det kommit krav från
andra håll, från föräldrarna, att Maja ska ha baddräkt vid ett besök i badhuset,
vilket hon motsätter sig. Att det är en stor skillnad mellan Majas idealbild av
sig själv dvs. att vara ”snäll, busig och artig” och hur hon uppfattar att hon är
”inte den som är schysstast precis” är tydligt. Det förhållandet, samt kraven
utifrån på att hon ska uppföra sig på ett annat sätt än hon gör, kan visa att
Majas upplevelse och bild av sig själv fått en törn eller att den är på väg att få
det.

Vid en jämförelse med Thornes kriterier för ett lyckat gränsöverskri-
dande kan man se att Maja verkligen vill vara med i det tuffare pojkgänget i
andra klassen. Så här uttrycker hon vad hon tycker om pojkarna (IM,6):

M: Att de är snälla och schyssta och de springer fort så man slipper
vänta.

Maja upplever pojkarna som ”snälla och schyssta” och hon betonar speciellt
att ”de springer fort ”. Hon är själv en person som gärna deltar i fysiska akti-
viteter. Intrycket av Maja är att hon gestaltar sitt kön på ett likartat sätt som
de grabbar hon vill vara tillsammans med. Det verkar vara helt accepterat
t.o.m. självklart att hon huvudsakligen är med pojkarna. Av Maja krävs det
förmodligen inte något speciellt mod, i varje fall inte just nu, att vara en i
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pojkgänget. Enligt läraren har hon hela tiden funnits med där. Hon är duktig
på att springa – ”jag är snabbare än killarna, än några killar” – och att spela
bandy, hon har säkert den skicklighet som krävs för att kunna delta i de lekar
och aktiviteter som hon tycker om. Risken för Maja att bli utsatt för hån, för
att hon går över könsgränser, verkar vara minimal, just för att hon verkligen
har gått över gränsen och stannat kvar där under en lång tid. De problem och
konflikter Maja har med andra barn fanns främst inom pojkgruppen ”som
om” hon vore en pojke. I kap fem skrev jag att barn i huvudsak upplever
andra barn inom det egna könet som mest hotande och besvärliga. Maja är
det enda barnet som faktiskt har mest problem med det motsatta könet. Det är
rimligt att anta att hon känner sig så delaktig och hemma i sitt pojkgäng att
hon reagerar som sina närmaste vänner, pojkarna i pojkgänget .

Att andra ska bestämma retar Maja. Hon är arg på att Lars vill bestämma
i barngruppen och hon berättar engagerat om olika orättvisor som hon upple-
ver. En känsla av maktlöshet finns med i hennes berättelse och det verkar
som att hon upplever sig ha svårt att påverka i sitt gäng vilket kan ha med
hennes kön att göra, men inte nödvändigtvis. Hon verkar ändå ha rätt hög sta-
tus i pojkgänget; både Henrik och Pontus, barn i det tuffare pojkgänget, näm-
ner henne som andra namn när de berättar om sina kamrater.

I stort verkar inte Maja ha några allvarliga problem med sin gränsöver-
skridande könsgestaltning som det är nu. Thorne (1993) skriver att flickor
som är gränsöverskridande har det lättare än pojkar, eftersom de tar steget
över till ett mer värderat sätt att vara, och det kan vara en förklaring till att
Maja klarar sig så bra som hon gör. Helt problemfritt är det dock inte. Lära-
ren Ped 1 oroar sig för hur det ska gå i framtiden och tror att gränsöverskri-
dandet börjar göra Maja lite kluven. Krav som t.ex. baddräkt i badhuset och
att hon måste ha eget omklädningsrum i den fotbollsklubb hon är med i bi-
drar till att Maja kanske börjar ifrågasätta sin gränsöverskridande könsge-
staltning. I beskrivningen ovan betecknar jag Maja som i första hand gräns-
överskridare på så sätt att hon helst vill leka med barn av motsatt kön. Men
jag uppfattar henne också i sitt sätt som oerhört, nästan stereotypt pojkaktig.
Davies & Banks (1995) finner i sin studie en flicka, Joanne, som använder
skicklighet som ett medel för att kunna få tillträde till pojkarnas lekar och
aktiviteter, vilka hon värderar högt. Hon markerar att hon ser stor skillnad på
könen och att den skillnaden är viktig. Joanne värderas inte så högt av pojk-
gruppen och hon lyckas ibland få vara med i deras lek, ibland inte. Om man
jämför mitt exempel på en flicka som helst vill leka med barn av motsatt kön,
Maja, så har Maja betydligt större framgång i sitt gränsöverskridande än
Joanne. Maja är populär och en oomtvistad medlem av sitt gäng i klassen.
Joanne har problem med sin könsgestaltning, många uppfattar henne näm-
ligen som pojke. Därför sätter hon upp håret i en kvinnlig frisyr för hon vill
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ändå betecknas som flicka. Maja verkar snarare motsätta sig försök att få
henne mera kvinnlig, t.ex. vill hon inte ha baddräkt. Det är möjligt att ingen
tar fel på att hon faktiskt är flicka och att hon därför inte mött denna pro-
blematik. Att starkt motsätta sig ett sådant konventionellt krav som baddräkt i
offentliga miljöer menar jag, kan ses som en tydlig markering från Majas sida
att hon vill fortsätta med den gränsöverskridande könsgestaltning hon använ-
der sig av i många situationer i skolan. Karl får andra reaktioner än Maja på
sitt gränsöverskridande både från barn och vuxna. Hans beteende är mindre
accepterat och reaktionerna visar att det är ”farligare” och det krävs mer mod
för honom att våga närma sig den kvinnliga arenan än vad det gör för Maja
att vara med i sitt pojkgäng

Sammanfattande tolkning: Kraven är stora på de barn som tänker ägna sig åt
gränsöverskridande aktiviteter i form av att främst vara tillsammans med barn
av motsatt kön. Stark vilja, förmåga, skicklighet, envishet och mod att ta ris-
ker behövs alltså för att vara gränsöverskridare. För de båda barnen som be-
skrivits i avsnittet uppfattar jag att kraven är olika. För Maja räckte det med
mod, vilja och skicklighet under den tid jag var där, medan alla ovanstående
krav ställdes på Karl. Det gränsöverskridande Thorne (1993) talar om innebär
att man deltar i det motsatta könets aktiviteter på samma sätt och under sam-
ma villkor som dem. Den här typen av gränsöverskridande kan ges olika
innebörder. Å ena sidan är det symboliskt värdefullt med barn som beter sig
på atypiska sätt när det gäller kön. Det ger andra barn bilder av och inspira-
tion till fler möjliga sätt att vara. Å andra sidan så ”köper” de här barnen ett
ganska stereotypt sätt att vara flicka eller pojke på. Det är inga ”nya” kon-
struktioner utan ganska traditionella flick- och pojkgestaltningar som de här
barnen väljer. Davies (1995) menar att den här typen av gränsöverskridande i
sig inte utmanar ett dualistiskt tänkande kring kön.

Om man ser på det stöd barnen får av pedagogerna får för sina val att
gestalta sina kön på andra sätt än de vanligaste, kan man se att de knappast
blir hindrade. Deras val respekteras men uppmärksammas. Att läraren upp-
fattar det som att de närmar sig gränser visas genom oron för Maja och hen-
nes val att inte acceptera baddräkt och genom att hon aktivt får stödja Karl i
hans val att leka med de yngre flickorna. Karl får aktivt stöd, pedagogerna
har tydligt visat att det är hans rättighet att få vara med dem han vill. Gränsen
har tydliggjorts av de andra pojkarna. De pojkarnas reaktioner är vad som
främst arbetat för att upprätthålla gränser här. Genom lärarens stöd i situa-
tionen har Karl ändå slutligen blivit framgångsrik i sitt gränsöverskridande.
Ett gränsöverskridande som blir symboliskt viktigt då det verkar vara den
”mest förbjudna” könsgestaltningen han gör. Jag menar att en sådan här risk-
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fylld pojkgestaltning som får stöd ändå kan vara mycket viktig som förebild
för andra barn och att även det stöd han får kan vara det.

Lek med olika kön efter eget intresse
Att ta plats i den här kategorin innebär att man kan klara av att välja aktivi-
teter och kamrater på ett otraditionellt sätt, att man inte intar en dualistisk
hållning när de gäller val av olika slag kopplat till kön. Valen styrs av fallen-
het och intressen snarare än kön. Davies och Banks (1995) menar att ett
överskridande av dualismen manligt – kvinnligt skulle vara till nytta för alla
barn (och vuxna). Man skulle få en större möjlighet att utvecklas på olika
områden. Om man kan överskrida vanliga traditionella sätt att göra val efter
könstillhörighet, har man lyckats att bryta tudelningen manligt – kvinnligt,
pojkaktigt – flickaktigt.

Precis som med de barn som helst vill leka med barn av motsatt kön är de
barn lätt räknade som använder en könsgestaltning där de tillåter sig att göra
val efter intresse och fallenhet snarare än kön. Jonatan är den som tydligast
framträder som en person som kan göra val efter vad han själv önskar, utan
att vara låst av de uppfattningar om vad som är möjligt och lämpligt för en
pojke respektive flicka, vilket verkar styra många av de andra barnen. Han
verkar röra sig inom en annan diskurs, där föreställningarna om vad som är
tillåtet ser annorlunda ut, än vad de verkar göra för de flesta av barnen.

Som tidigare nämnts är det ganska vanligt ibland barnen på Torpabro-
skolan att ibland välja att leka med barn av motsatt kön och att tillfälligtvis ge
sig in i lekar som vanligen domineras av motsatt kön. Barn som har högre
status i gruppen har större möjlighet att välja utan att utsätta sig för risken att
bli retade eller liknande (Thorne, 1993). Ett visst risktagande ingår även för
de här barnen när de väljer att delta i olika aktiviteter och leka med olika barn
efter lust och fallenhet. Att göra det ganska genomgående som Jonatan är
mycket ovanligt.

Förmodligen är det inte så enkelt att verkligen kunna välja kamrater och
aktiviteter efter lust, fallenhet och intresse. Troligtvis är det få barn förunnat
att helt och hållet göra det. Det är ingen självklarhet för barn, varken inom de
egna könsleden, eller tillsammans med motsatt kön. Barnen lever ju i en
verklighet där det finns många andra barn att ta hänsyn till. Kamraten kanske
inte alltid vill detsamma som jag. Många olika typer av maktkamper, grupp-
processer osv. gör att barnens valmöjligheter begränsas av sociala krafter.
Den här formen av gränsöverskridande könsgestaltningar handlar om när
begränsningar skapade av föreställningar om vad olika kön ”kan” och ”inte
kan” överskrids.
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Skicklighet är något som krävs för att få vara med i motsatt köns lek men
som jag ser det är det också ett kriterium för att få vara med i det egna könets
lek. Barn som är mycket dåliga på någon lek, t.ex. inte förstår sig på att låt-
sas, lekregler eller idén med leken, riskerar att hamna utanför. Träning av
skicklighet i olika sammanhang bidrar till att barnen får större valmöjligheter
och gränser verkar kunna flyttas med hjälp av det.

Den könsgestaltning hos Jonatan som i sammanhanget är intressant kan
definitivt sägas vara gränsuppluckrande, kanske t.o.m. gränsupplösande.
Jonatan ville inte själv bli intervjuad, därför bygger denna berättelse på inter-
vjun med hans lärare. Hans återfinns ofta i det lugnare av de två pojkgängen i
tvåan. Axel benämns som ledare där. När jag läser i Ped1- intervjun ser jag
att Jonatans namn återkommer i många konstellationer. Han går bra ihop med
flera barn. Jag uppfattat Jonatan som lugn och stillsam, samtidigt som han
alltid är aktiv och alltid delaktig i någon konstellation av barn. Han märks
inte mycket. När jag frågar Ped 1 om varför man sett honom som ”en pojke
som är som en flicka” så säger hon att han var så ”tätt” med Mariana tidigare
i ettan. ”Det var armkrok och de satt och kramade varandra och det var så
här, ja väldigt tätt.” Ett annat skäl är att han vågar göra det han tycker även
om det råkar betraktas som flickaktigt. Hans gränsöverskridande innehåller
delvis andra dimensioner än Maja och Karls, det handlar inte enbart om att
väldigt starkt vilja leka med någon av motsatt kön. Jonatan leker även med
pojkar, åtminstone numera. Pedagog 1 menar att han vågar vara ”som han är”
och då framträder olika sidor hos honom, sådant som kan betecknas som
kvinnligt eller manligt (P1,22).

P1: Men däremot kanske han, han vågar mycket. Han står för att han
har skrivit en saga om en prinsessa, så därför märks han mer och
han kan säga att hans favoritfärg är rosa om det nu råkar vara så.
Han kan ta med sig lilla sjöjungfrun för att han tycker att den är fin.
Jag kan tänka mig att flera har de här sidorna men kanske inte
riktigt, nej, tar med sig dem. Det är nog flera som har en nallebjörn
i sängen men man kanske inte plockar med sig (skratt) den hit.

Ped 1 beskriver Jonatan som modig – ”han vågar mycket”. Hon anser också
att han kan stå för om han gjort något ovanligt. Handlingar som han gjort
som nog vanligen betraktas som flickaktiga är att skriva saga om en prinsessa
och att ta med sig ”lilla sjöjungfrun” till skolan. Hon menar att det kanske är
fler barn (pojkar) som skulle vilja göra likadant men de gör inte det.

Tidigare har Jonatan varit bästa vän med Mariana i samma klass och de
var ständigt tillsammans. Jonatan hade vid den här tiden valt bort den nära
gemenskapen med Mariana. När Ped 1 pratar om Jonatan verkar det som att
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hon är nöjd med att han vill vara tillsammans med olika barn, att han inte
bara är med Mariana vilket han varit tidigare och att det är naturligt att han
vill leka med flera barn. Hon angav ”olika intressen” men också olika fysisk
förmåga som det som skulle skilja dem åt (se även avsnittet om ”att vara
tätt,” i kap 5). Att Jonatan och Mariana skiljs åt verkar som sagt vara en
”happy end” åtminstone när även Mariana så småningom fått kompisar.

De rörde sig dock fortfarande i samma gäng men valde olika kamrater
och aktiviteter vid olika tillfällen. Valet var dock friare för Jonatan som i all-
mänhet verkar få vara med där han vill och också visar olika sidor av sig
själv vid olika tillfällen och, som det förefaller, inte verkar ha problem med
det. För Mariana är valen ofta andrahandsval eller snarare att hon får ta det
som finns att tillgå. Hon ser dock möjligheter hos både pojkar och flickor och
kan delta i olika typer av aktiviteter.

En annan aspekt av att gå över könsgränser än de Thorne angivit dvs. att
vilja och ha förmåga att leka med barn av motsatt kön, att framhärda i sitt
beslut och därmed ta risken att omgivningen reagerar negativt är att i olika
sammanhang visa sidor som i första hand tillskrivs motsatt kön och det vare
sig barnet är tillsammans med flickor eller pojkar. Jonatan verkar på Ped 1:s
beskrivning kunna göra så. Min erfarenhet av Jonatan är att han är en lugn
och stillsam pojke som alltid verkar ha något att göra.

Jonatans könsgestaltning som förefaller vara mer könsneutral än många
av kamraternas, verkar vara en ny konstruktion på så sätt att han tog inspi-
ration från både pojkars och flickors sätt att vara och att han tillät sig att
göra sina val efter vad han själv önskar i olika situationer. Varför Jonatan
ostraffat kunde gå över olika könsgränser utan att bli utsatt för någon form av
repressalier är intressant att fundera på. Han verkade vara en uppskattad kam-
rat som många barn, både pojkar och flickor, gärna ville ha med i sin lek.
Jonatan visade ibland enligt min uppfattning fantasifulla sidor, han var duktig
på att hitta på historier och verkade socialt kompetent. När barnen skulle för-
bereda för att spela teater, var han en drivande kraft, om än stillsam. Min tro
är att Jonatan tillförde barnens lekar något när han deltog och att han därför
blev uppskattad av olika konstellationer av barn. Han innehade både lekmäs-
sig och social skicklighet samt någon form av integritet, mod, bl.a. sade han
bestämt nej till att bli intervjuad av mig.

Jag menar att det är anmärkningsvärt att det var en pojke som tog den
mest utmanande positionen när det gäller kön av de barn som fanns i Torpa-
broskolan. I allmänhet sägs det att flickor har lättare att gå över gränserna och
även att de i större omfattning blir accepterade t.o.m. uppskattade för det. En
sådan position som Jonatans var ändå fullt möjlig att inta. Thornes (1993)
kriterier verkar gälla även för Jonatan även om jag inte tror han riskerade sär-
skilt mycket vid den tidpunkt jag var i hans skola.
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Varför Jonatan intar den position han gör, är en intressant fråga. I historien
om Jonatan, som Ped 1 berättar den, kan en möjlig ledtråd till varför han ver-
kar kunna överskrida gränser och åtminstone till viss del överskrida en
stereotyp pojkgestaltning finnas. Likaså till varför Maja kan lyckas med sin
form av gränsöverskridande. Hans mamma sägs vara öppen för hans sätt att
vara, ”Är han intresserad av prinsessor och sådant där, så visst”, liksom även
Majas föräldrar för hennes. De förefaller Ped 1 vara obekymrade över bar-
nens sätt att vara, vilket hon menar att andra kanske föräldrar inte skulle ha
varit i samma situation. Att flera, för barnen viktiga miljöer, är samstämmiga
i att låta barnen framträda på olikartade sätt anser jag skulle kunna kan bidra
till att öppna upp för fler möjliga sätt att vara, både för pojkar och för flickor.

Sammanfattande tolkning: Att verkligen i sitt sätt att ”göra” kön överskrida
dualismen manligt, kvinnligt och att tydligt göra val och välja aktiviteter från
båda sidor är ovanligt i Torpabroskolan. Ett barn, en pojke, kan göra och gör
detta utan att drabbas av att bli retad eller pikad på något sätt. Han har över-
skridit gränser på så sätt att han helst lekt med en flicka tidigare och han har
gjort sådant som i allmänhet bara flickor gör. Samtidigt deltar han också i de
olika pojkgrupperingarnas aktiviteter. Det är alltså fullt möjligt att inta en så-
dan position. Förmodligen tillför Jonatan något till de grupper och lekar han
deltar i, vilket gör honom till en uppskattad och välkommen kamrat i de olika
barnkonstellationerna. Både skolmiljön och hemmiljön förefaller samstäm-
migt acceptera, kanske till och med ställa sig positiva till Jonatans gränsöver-
skridande. Att olika kamrater också accepterar honom och hans olika val
underlättar säkert hans könsgestaltningar. Det verkar också åt andra hållet, att
ta efter Jonatan i hans gränsöverskridande gestaltning kan vara mer lockande
då barnen ställer sig positiva till den. I den gestaltning, av Jonatan som be-
skrivs verkar kön inte vara den tydliga vattendelare som den blir i de flesta av
andra könsgestaltningar som tar form på Torpabroskolan. Gränser som visar
sig för andra barn visar sig inte på samma sätt för Jonatan när han gör
ovanliga val. Hans könsgestaltning blir oerhört viktig eftersom den visar en
möjlig, icke-dualistisk variant av gestaltning där ”kön” minskar i betydelse.
Att det kan fungera att välja kamrater och aktiviteter efter intresse och fallen-
het samt att i sin gestaltning ta inspiration från både ”manligt” och ”kvinn-
ligt” arbetar för att gränser luckras upp, kanske t.o.m. löses upp.

Barn som gränsöverskridare i sitt sätt att vara
Barn förefaller också kunna töja på könsgränserna genom sitt sätt att vara
även om de inte i första hand leker med barn av motsatt kön. Några barn i
studien ”gör kön” på ett atypiskt sätt och därigenom kan de ändå sägas vara
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gränsöverskridande i förhållande till stereotypa uppfattningar av vad tillhö-
righet till olika kön kan innebära. Sådana barn har liksom de övriga gräns-
överskridarna ett högt symbolvärde för att de ger sina kamrater bilden av att
man kan vara på många olika sätt som flicka och pojke.

Den här rubriken blev problematisk då jag fick svårt att bedöma om de
här barnen verkligen närmar sig gränser. De har båda en framtoning som inte
närmar sig någon stereotyp bild av flickor och pojkar men närmar de sig för
den skull gränsen? Som vi sett kan gränserna visa sig på olika sätt för olika
barn.

Det som gör Henrik annorlunda är att han genom att vara ledare, men en
ledare utan kraftfull manlig ledarstil, visar att andra former av ledarskap ock-
så kan vara möjliga bland pojkarna. Hans form av ledarskap framträder tyd-
ligt när det kontrasteras mot en annan pojkes i klassen. Den pojken som flera
barn och även läraren benämner ledare, motsvarar tydligt bilden av ett tradi-
tionellt hierarkiskt ledarskap. Lars, som han heter, är äldst av pojkarna och
han har ett fysiskt och intellektuellt övertag över de flesta. Att bestämma är
viktigt för honom och han driver ofta sin vilja igenom. Han lever också upp
till bilden av en stökig grabb som alltid vill ha uppmärksamhet, som busar
och stör i olika sammanhang. Henrik uppfattar jag som liten, tyst och osynlig
Det tog lång tid innan jag uppmärksammade honom. Han var alltid delaktig i
någon aktivitet. Jag blev mycket förvånad när läraren och även pojkflickan
Maja pekade ut honom som en ledare i pojkgruppen. Det hade jag inte kunnat
tänka mig. Henrik kunde återfinnas både i det lite tuffare pojkgänget i Has-
seln och i det lugnare. Han var mycket förtjust i bandy. Följande intervju-
utdrag ger en bild av Henrik som han uppfattas av Ped 1. Vi pratar här om
bandyn som var ett återkommande inslag på rasterna (IP1,5):

P1: Ja jag tycker att de hanterar det här bra, att de delar in lag så de
oftast blir jämna, de försöker ha avbytare med någon (om bandyn).
Henrik brukar sköta klockan, han är väl lite organisatör i det här
Henrik.

I: (Skratt) Ja, ja.
P1: Jo, ja upplever han är lite ledare fast han inte märks så mycket, så

hans ord är nog ganska ofta lag i det här gänget. Det väger tungt
vad han säger …

I: Där ser man. (jag är förvånad därför att jag uppfattat Henrik som en
väldigt liten och försynt kille som jag aldrig trott skulle vara ledare)

P1: … bland alla tvåor. Jag tror, när man gör sådant där ”vem vill du
sitta bredvid” så nästan alla skulle skriva Henrik av dem då. Popu-
lär både bland ettor och treor, ja och så där, fast han har en låg
profil (skratt).
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Det som framgår är att Henrik bidrar till att organisera bandyspelet och att
han brukar hålla ordning på tiden. Pedagogen säger att Henrik har en ledar-
funktion och att barnen lyssnar på och rättar sig efter honom. Enligt läraren är
han också populär bland barnen ”fast han har en låg profil”. Det kan tolkas
som att läraren också tycker att det är märkligt att han är ledare. Maja som
har en utsiktsplats i bandylaget och dessutom är bra på att berätta beskriver
Henrik som ”en sådan som ska bestämma sådant där”. Han verkar inte be-
höva egenskaper/attribut som att vara bland de äldsta i klassen, utstrålning
eller fysisk styrka för att kunna göra det. Själv berättar han att han är ”flyg-
kapten” i bandyn vilket måste vara en ny sorts ledare i sammanhanget. Lars
är lagkapten, en traditionell, formell ledare. Förmodligen betecknar begreppet
”flygkapten” de egenskaper som gör Henrik till en funktionell ledargestalt
som bidrar till att spelet fungerar bra. Han verkar tillföra spelet något. Ledar-
skapet kan nog ändå beskrivas som hierarkiskt, ”hans ord är ganska ofta lag”
säger Ped 1. Han har inte gått över till någon form av mer demokratiskt
ledarskap.

För övrigt var Henriks intressen inriktade på vad som hände i det tuffare
pojkgänget i Hasseln. Under lektionstid samarbetade han däremot gärna med
en pojke som rörde sig mellan de olika gängen och inte var särskilt fram-
trädande i något av dem. Henrik berättade själv att han gärna är tillsammans
med Pontus och Maja. Maja nämnde i sin berättelse att hon ibland sover över
hos Henrik. Han verkade vara en flexibel person som hade självförtroende
nog att välja både aktiviteter och kamrater efter sitt eget huvud, dock drog
han en skarp gräns vid kön, Maja undantagen. Jag såg aldrig att Henrik lekte
med någon flicka förutom Maja annat än i de lekar där många pojkar och
flickor deltog. Eftersom Henrik för mig var en rätt osynlig person är det svårt
för mig att karaktärisera honom. Hans maktposition i bandyn verkade bygga
på att han hade idéer som löser problem för många. Hade han goda funge-
rande idéer i bandyn kan han ju också ha det i andra sammanhang, och kan-
ske bygger hans popularitet på det. Precis som Jonatan verkade han vara en
tillgång i de lekar han deltog.

Att han blir offer i en begravningslek på gården förvånade hans lärare.
Han hade då mot sin vilja lagts i en vattenpöl av sina kamrater i det tuffare
pojkgänget, det gäng han själv ofta tillhörde. En populär ledargestalt brukar
inte bli utsatt på det här sättet. Maja berättade om händelsen för mig (IE, 4):

I: Kommer du, ihåg här om dagen, då hade ju Henrik blivit blöt och
liksom hur … Vad hände då egentligen (skratt)?

M: (Skratt). Vi lekte en lek, ja jag vet vad den hette men, det var Ditte,
jag Pontus och Albert Enqvist och Henrik. Då la vi honom i en
vattenpöl, då sa han så här, han låg så här bara på marken. Ja, då sa
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vi så här: ” Henrik vart det din begravning” och då la vi honom i
blötan och då vart han arg (skratt), fast egentligen var han inte arg
han bara låtsades.

I: Jaha. Låtsades han att han var död, blundade han eller?
M: Och sen gjorde vi det också på Lankis, men han ville. Vi sa: vi

lägger honom i vattenpölen där, han bara: ”jag vill bli blöt för jag
vill gå in” så där. Ja då så här, när han kom utanför dörren och
skulle gå in och fråga om han fick gå in. Vet du vad som hände då?
Det ringde in, (skratt) så det var onödigt.

I: Jaha. Ja det är klart det. Hur kom det sig att ni ville lägga honom i
blöt?

M: (Skratt) Vi fråga honom ifall han ville det.
I: Varför det då?
M: För att det är kul. (Skratt)
I: Jaha, vem kom på den iden då?
M: Vi sa så här: ”väljer du vattenpölen” sa alla nästan och då gjorde vi

det.
I: Vad sa Henrik om det hela då?
M: Han tyckte det var trist.
I: Sa han emot att han inte ville?
M: Ja, men då slutade vi. 

Egentligen ger inte berättelsen några ledtrådar till varför Henrik hamnade i
den här situationen. En möjlighet som jag tänkte på, där och då, var att han
var liten till växten. Han var helt enkelt lätt att lägga i vattenpölen. En stor
stark pojke som Lars hade förmodligen inte hamnat där. En annan orsak kan
vara att han själv i allmänhet deltog i det här gängets lekar och att det var
ovanligt att han stod utanför. Den här gången var han inte delaktig och kan-
ske försvann hans maktposition i den situationen. Möjligheten finns också att
leken inte tagit en sådan här vändning överhuvudtaget om Henrik varit med.

Henriks könsgestaltning som ligger långt från stereotypa sätt att ”göra
kön” på innebär inte något problem för honom. Att gestalta sig som en låg-
mäld ledare verkar vara ett någorlunda framkomligt vägval. Han accepteras
både bland de ”tuffare” och de lugnare pojkarna. Vad flickorna tycker verkar
var helt ointressant för Henrik.

Kajsa är en flicka som jag uppfattar har drag som skulle kunna kopplas
ihop med båda könen. Om man jämför henne med Thornes kriterier så lekte
hon helst med barn av samma kön. Hennes bekymmer och maktanspråk finns
i första hand i den gruppen när hon är i skolan. Hon stänger inte ut pojkarna
utan berättar också om lekar med pojkar, fast hemma och på fritidshemmet
som hon brukar vara på, när det är lov (IKI,2):
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IK: Brukar du vara tillsammans med Albin någon gång då och leka?
K: Ja, på somrarna lite.
IK: På vanliga rasterna då?
I: Jag vet inte någon gång så här som på sommarlovet brukar han jaga

oss och så kan vi klatscha det är jätteroligt.
I: Albin, han tar mig och Kajsa och han håller så här (skratt).
IK: Vad kommer det sig tror ni att han vill vara med er, tror ni (skratt).
I: Jag vet inte. Han vill nog ha sådan här ridhjälp. Albin kommer till

Kajsa och mig han tar sådana här hopprep. Så binder han fast och
snurrar hopprepen.

K: Runt stolpen.
I: De brukar inte hjälpa oss loss med repen (skratt). Det är bara Ali

som hjälper mig och Kajsa.
K: Ibland får vi sitta kvar där så får vi knyta upp oss själva (skratt).
I: Det är inte svårt och som vi sitter med händerna och ett hopprep.
K: Albin hittar så många snören så att han binder våra händer och våra

fötter och så binder han fast resten med hopprep (fnitter).
IK: Jagar ni dem någon gång.
K: På sommaren.
I: Bara på sommaren.
IK: Får ni fast dem och binder fast dem med?
K: Nej vi får fast dem.
I: De är … Vips så har de redan fångat dem.
IK: Jaha.
I: Och så får de välja om de sliter sig loss då får de 30 pussar annars

får de bara 10.
I: Jaha.
K: Om de bara försöker komma loss. Om de vill komma loss och

sprattlar jättehårt får de 30. Om de bara försöker komma loss då får
de 10 och i vanliga fall 5.

Albin och andra pojkar leker Kajsa (och Isabelle) med på sommarlovet, inte
på rasterna i skolan, berättar flickorna. När de leker så jagar pojkarna dem
och binder fast dem och tvärtom. När pojkarna har blivit fångar får de trettio
pussar om de sliter sig loss, tio om de försöker komma loss och fem ”i van-
liga fall”. Att jagas och fångas, att ta till fånga och att leka kysslekar är så-
dana lekar som kan tjäna till att skilja könen åt genom att en heterosexuell
spänning byggs upp och finns närvarande. Barnen grupperar sig flickor mot
pojkar. En förberedelse för de äldre barnens och ungdomarnas parbildningar
genom ”border-work” (Thorne 1993).

I skolan är Kajsa oftast med de andra flickorna, främst Isabelle. Ibland
deltar hon i bandyn och i lekar där många pojkar och flickor finns med. Hon
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verkar inte ha några problem med att tillfälligtvis vara med i bandyn eller att
vara med pojkarna i skolsammanhang heller.

Kajsa är en flicka som ofta visar sig vara arg, tuff, och envis. Hon tar för
sig och är påhittig. Vid tiden för intervjuerna är hon mest tillsammans med
Isabelle; tidigare har hon varit ”bästis” med en annan flicka i klassen men de
har istället blivit ständiga antagonister

Flickorna berättar med fart och kläm, de skrattar mycket, de kan omöjligt
sitta stilla, utan klättrar bokstavligen runt i rummet vid intervjun. Kajsa, till
skillnad från Henrik, är mycket synlig i klassrummet, hon pratar mycket, bryr
sig inte alltid om vad fröken säger osv. Hon blir arg på de barn som vill föra
in henne på rätta vägar, dvs. få henne att hålla sig till regler (IKI,3):

IK: Jaha vad är det som kan vara kul på rasterna då?
K: Kul, kul det finns väl inget som är kul.
I: Jo, vi har en klubb men, men alla kompisar bara: ”vi får inte vara

där” (härmar med hånfull förställd röst).
IK: Var är ni då?
K: Vi är vid lillskogen, fast vi hör klockan.
IK: Mmmm.
I: (med förställd röst) ”Ni hör inte klockan ändå, ni får inte vara där”.
IK: Får ni inte det då?
I: Jo om vi hör klockan.
IK: Jaha är det, det som gäller, att man måste kunna höra klockan.
I: Jaa, men vi hör klockan.
IK: Ja.
K: Fast vi är bort i skogen.
I: Fast vi hör klockan, jag slår vad om att vi hör klockan.
IK: Ja, ja. Jaha. De där som säger åt er då? Vad gör de.
K: Vi säger att vi får vara där.

Kajsa ifrågasätter att något skulle kunna vara kul på rasterna. Isabelle påmin-
ner om att de har en klubb i lillskogen. Indirekt beskriver flickorna hur de
andra barnen säger åt dem att de inte får vara där. Regeln är att man måste
kunna höra skolklockan där man befinner sig och det är tydligen tveksamt om
man gör det i ”lillskogen”. Isabelle härmar de andra barnen och båda flickor-
na är irriterade på sina kamrater därför att de vill föra tillbaka Kajsa och
Isabelle på rätta vägar. Det framgår dock att flickorna hävdar sin rätt att vara
där.

Kajsa driver sin egen vilja och följer också sina ingivelser. Andra, både
barn och vuxna, reagerar på hennes sätt att försöka få sin vilja igenom. Hon
kan ibland göra det på bekostnad av andra som i exemplet med bästishalsban-
det som föräldrarna köpte för att Kajsa och Marie skulle kunna dela det.
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Kajsa har gått med på det, för att komma över ett halsband, men hon ger det
istället till en flicka som hon hellre vill vara kompis med. Marie blir jätte-
ledsen och det blir en stor konflikt av det hela (se kap 5, avsnittet ”Engage-
manget satsas inom den egna könsgruppen”). Kajsa och även hennes kompis
Isabelle rör sig ofta på marginalerna för vad man får och inte får göra. Vid de
konflikthanteringstillfällen jag observerat i Flädern är Kajsa ofta inblandad.
Förmodligen är det detta som gör att de här båda flickorna också finns lite i
marginalen bland flickorna i klassen. De håller sig också själva lite utanför.
Vid mina första besök i klassen upplevde jag Kajsa som en av de tongivande
i sin klass. Hon var då tillsammans med Agnes en av de flickor som verkar
bestämma i flickgruppen. Med tiden och turbulensen i flickgruppen verkar
Kajsa ha hamnat lite utanför händelsernas centrum. Kanske har hon varit för
styrande själv. Hon accepterar inte helt att Agnes och Aline bestämmer. Att
Kajsa ibland närmar sig gränsen för frökens tålamod genom att vara en hög-
ljudd, glad, drivande och bråkig flicka som ibland överskrider acceptabelt be-
teende är tydligt. Förmodligen närmar hon sig också könsgränser genom sitt
sätt att vara. Det märks att hon tar risker t.ex. genom att röra sig utanför det
område barnen får vistas på. Större pojkar har ibland trakasserat dem där.
Kajsa har en gång blivit slagen så illa att hon svimmat, vilket hon inte velat
berätta för någon, kanske just för att de befann sig på ett otillåtet ställe. Hade
hon varit pojke (eller som Maja betraktats som pojkflicka) och hört till det
vildare gänget i Hasseln kanske hon inte skulle ha uppmärksammats på sam-
ma sätt. Kajsa råkar ständigt i konflikt med de andra flickorna och ibland
också med läraren och andra vuxna. Några gånger under intervjun till åter-
kommer hon till att det är ”tråkigt” i skolan. Mod saknar Kajsa inte. I kap 5,
(avsnittet ”Engagemanget satsas inom den egna könsgruppen”) beskrivs hur
hon försöker försvara sin storebror mot äldre pojkars angrepp.

Kajsa har det inte helt lätt i skolan. Hennes val, att ofta gestalta sig som
en flicka som är viljestark, regelbrytare, modig och glad förorsakar henne
bekymmer. Att ta efter pojkar, att vara pojkflicka, brukar värderas menar
Thorne (1993). Möjligen måste man då ta efter sådant som verkligen värderas
som att driva sin vilja, ta beslut och ha en kraftfull framtoning. Alla egenska-
per och sidor kanske inte värderas på samma sätt. Kajsa använder precis som
Maja beteendefragment från stereotypa pojkgestaltningar. Den här könsge-
staltningen att som flicka bråka, vara högljudd och bryta regler och vara mo-
dig och samtidigt helst leka med flickor kan knappast betraktas som fram-
gångsrik. Det är vanligt att pojkar som bråkar och stör uppfattas som char-
miga men en flicka som visar sådana sidor upplevs kanske inte så. Bråkiga
flickor som bryter regler och är besvärliga, menar Berge (1996a), kan av
lärare upplevas mycket negativt; flickorna kan t.o.m. uppfattas som
onaturliga. I sitt sätt påminner Kajsa om Maja förutom att hon helst leker
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med flickor. Maja nämner få flickor i intervjun. En enda flicka har hon haft
samröre med och det är Kajsa. De har haft hemligheter tillsammans.

Sammanfattande tolkning: Henrik och Kajsa var två barn som intog ovan-
liga, mindre traditionella könsgestaltningar som låg långt ifrån stereotypa
bilder av ”flicka” och ”pojke”. Henrik hade ett eget sätt att vara pojke på.
Han höll sig envist till pojkarna och intog en form av maktställning bland de
närmaste kamraterna, i varje fall i bandyspelet. Sin status fick han genom att
vara organisatör, möjligen något av en problemlösare och en sorts ledar-
gestalt, ”flygkapten” i bandyn. Han lyckades med detta trots att han var låg-
mäld, liten och rätt osynlig i gruppen. Hans sätt att vara ledare verkade upp-
skattas av de andra barnen och av läraren.

Kajsas gränsöverskridande kan bäst beskrivas som att hennes köns-
gestaltning liksom Majas innehöll drag av en ”grabbig grabbs”. Till skillnad
från Maja ville Kajsa helst leka med flickor. Hennes sätt att försöka bestäm-
ma, att driva sin vilja och även balansera på gränserna för vad som var
tillåtet gav henne problem. Den här formen för gränsöverskridande bemöttes
inte med några ovationer av barn eller vuxna. Hon uttrycker i intervjun att
hon inte tycker det är så roligt i skolan. Hennes emellanåt lite bittra tonfall
påminner om Karls. De två har det inte så lätt med de former för gränsöver-
skridanden könsgestaltningar som de använder sig av. Henrik och Kajsas
gränsöverskridanden ger alltså olika reaktioner från omgivningen. Det blir
intressant att en pojke med ”lågmäld profil” uppskattas som han gör och att
en flicka med drag av ”pojkflicka” inte gör det.

Barn som medvetet går över könsgränser
En betydelse av att gå över en gräns är som tidigare nämnts att medvetet vilja
utmana stereotypa sätt att vara. De barn som helst vill leka med motsatt kön
utmanar i och för sig standardgestaltningar men det är inte i sig syftet för
dem. Deras syfte är att leka med de barn de helst vill. I skolan mötte jag
knappast några exempel på barn som medvetet försökte utmana könsgrän-
serna och knappast någon spontan diskussion kring ämnet i klassrummet som
skulle kunna bidra till att barnen fick lust att utmana. Här visar sig också en
form av gränser, gränser som skapas av barn och vuxna tillsammans. Kön
och könsrelaterade åtgärder finns knappast i barnens tänkande och endast i
någon mån i de vuxnas. Medvetna överskridande av könsgränser ingår inte i
barnens könsgestaltningar. De uppmuntras inte heller.
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Framgångsrikt och mindre framgångsrikt
gränsöverskridande
Barnen i studien lyckas rätt olika i sitt gränsöverskridande. En faktor som
verkar kunna bidra till att barn lyckas är att de kan tillföra något till de
grupperingar och aktiviteter man vill delta i. Thornes (1993) kategorier om
vad som krävs för ett lyckat gränsöverskridande verkar kunna gälla för de tre
former av gränsöverskridande jag beskrivit, där barn funnits. Det krävs vilja,
envishet, skicklighet och mod. Att som barn kunna tillföra de lekar och aktivi-
teter man deltar i någonting, kan ha med den skicklighet Thorne (1993) be-
skriver att göra. Den skicklighet Thorne (1993) talar om innebär god förmåga
i en aktivitet eller lek som barnet gärna vill delta i. Jag skulle vilja utveckla
den kategorin till att gälla kompetens på olika områden. Olika former av
kompetens som behövs i en lek eller i en aktivitet förefaller underlätta ett
gränsöverskridande för barnen. Det kan röra sig om social kompetens, där
vissa barn kan smörja gemenskapens kugghjul så att samvaron underlättas.
Det kan t.ex. ske genom att barnet kan spelreglerna både i leken och i det
sociala samspelet. Positiva former av ledarskap, kanske i samspel med orga-
nisatoriska talanger och idéer om hur problem ska lösas, kan var en annan
faktor. Ett tredje inslag kan vara att man äger ett fantasifullt sinnelag och är
påhittig och på så sätt bidrar till att leken eller aktiviteten, gemenskapen, blir
roligare. Barnen märker att vissa kamrater bidrar till att lekar och aktiviteter
blir lättare att genomföra och därför kan de bli uppskattade i olika läger. De
här förmågorna har inte riktigt med status att göra. Thorne (1993) pekar på att
barn med hög status lättare kan göra gränsöverskridanden. För de fem gräns-
överskridande barnen i studien gäller inte att de alla genomgående har någon
hög status i klassen. Det varierar mellan barnen. Några av dem har en ganska
hög status medan de andra inte intar någon speciell position. För de barn som
kan sägas ha lyckats i sitt gränsöverskridande, Maja, Jonatan och Henrik gäl-
ler att de har tämligen stabila positioner i klassen även om de inte ligger allra
högst. Henrik ligger högst av de tre barnen med sitt ledarskap, men hur stabil
hans position är, är svårt att uttala sig om. De går alla i andra klass och i
tredje klass finns barn med högre status. Karl kan också sägas ha lyckats med
det han ville uppnå med sitt gränsöverskridande. Han leker huvudsakligen
med dem han vill, men det har varit påfrestande för honom att nå dit. Kajsas
gränsöverskridande har inte blivit bemött särskilt positivt och hon har hamnat
lite utanför flickgänget i sin klass. Som jag nämnde tidigare hade hon kanske
blivit mer uppskattad om hon vänt sig till pojkarna. På samma sätt kan man
fundera på hur Majas status i klassen sett ut om hon hellre hade önskat vara
med flickorna. Möjligen hade hon inte fått samma framgång bland dem, i
varje fall inte om hon gestaltat sitt kön på samma ”grabbiga” sätt. Vilken sta-
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tus man har i klassen kan påverka vilket utrymme man har för gränsöverskri-
dande samtidigt som statusen kan påverkas av gränsöverskridande strävanden
och aktiviteter. Olika förmågor, inte enbart skicklighet som innebär att man
blir attraktiv för dem man vill vara tillsammans med, verkar vara viktigare
än status som grund för att lyckas i ett gränsöverskridande. Både hög status
och förmågor av olika attraktiva slag ger förmodligen större chans till ett lyc-
kat gränsöverskridande.

Variationer och innebörder i gränsöverskridande
Som tidigare nämnts utmanar inte barn könsgränser på något medvetet sätt
men däremot finns det barn som går över gränserna på olika sätt och i olika
avseenden. Barn kan helt gå över gränsen, göra val efter fallenhet och in-
tressen, de kan bete sig som det motsatta könet och de kan också bete sig på
icke typiska sätt när det gäller kön. På så sätt kan de utmana stereotypier och
standardföreställningar hos både barn och vuxna. När jag började fokusera
variationer och olika positioner som barnen kan inta upptäckte jag många
olika variationsmöjligheter. Diskuterar man dessa variationsmöjligheter i för-
hållande till gränsmetaforen så är det svårt att säga vad som verkligen kan
sägas vara gränsöverskridande. Flera barn än de fem barn jag betecknar som
gränsöverskridare klarar ibland av att välja efter fallenhet och intresse på ett
otraditionellt sätt eller är i vissa avseende inte så typiska i sitt sätt att vara.
Därför kan de också bidra till att gränserna utmanas, flyttas och tänjs men de
kanske inte kan betecknas som gränsöverskridare.

Att helt och hållet leka med barn av motsatt kön och i stor utsträckning
vara som en av motsatt kön kan i en mening sägas vara gränsöverskridande i
sig. Däremot behöver de inte nödvändigtvis innebära några förändrade sätt att
gestalta sitt kön som pojke och flicka då de här barnen ”gör kön” på tradi-
tionella sätt. För andra barn kan de ändå innebära ett större utbud av växlande
förebilder för hur man kan vara som flicka eller pojke. Variationerna hos
andra barn kan huvudsakligen sägas ligga inom gränserna t.ex. att ibland väl-
ja aktiviteter och kamrater efter intresse och fallenhet. Jonatan tolkar jag dock
som en pojke som positionerar sig på ett annorlunda sätt utifrån andra nor-
mer. För honom verkar inte världen vara tudelad utan mångfacetterad. Han
skulle kunna passa in i Davies (1995) tänkande om barn som utmanar köns-
gränser genom att ägna sig åt manligt och kvinnligt betecknade aktiviteter allt
efter önskemål. Jonatan är inte låst i en värld av hinder som det står ”stopp,
kvinnligt” eller ”ok manligt” på.

För flickorna visar sig i vissa avseenden normaliserande krafter. Kajsa
har det svårt med sin könsgestaltning, eller snarare är det kanske omgiv-
ningen som har det. Andra, främst de andra flickorna men även större pojkar
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som trakasserat henne och även lärarna, visar på olika sätt att hennes be-
teende inte är acceptabelt. Både Maja och Kajsa skulle kunna betecknas som
pojkflickor men det är bara Maja som blir det. Att betecknas som pojkflicka
kan möjligen ta udden av utmaningen i att ta en pojkaktig position. Av en
”pojkflicka” förväntar man sig pojkaktighet; det blir inte märkligt eller
provocerande. Om en person som kallas ”flicka” gör samma sak kan reak-
tionerna bli annorlunda. Inför Kajsas könsgestaltning reagerar omgivningen
ofta negativt. Hon får också ofta signaler om att hon gör fel och borde hålla
sig till den ”rätta vägen” i form av tillsägelser av både barn och vuxna som i
citatet om Kajsas och Isabelles lek i ”lillskogen”. Inför en ”flicka” kan möjli-
gen normaliserande krafter mobiliseras snabbare än inför en ”pojkflicka”.
”Pojkflickan” blir ett undantag som tillåts att göra ”andra saker” men
genom beteckningen tas udden av utmaningen, gränsöverskridandet bort.

Ju mer jag studerar variationerna ser jag varierade sätt att vara och bete
sig hos barnen. Det skulle gå att visa på fler variationer och jag inser att språ-
ket och de stereotypa bilder jag har först stöper barnen i formar för mig som
det tar tid och vilja för att överbrygga. Davies (1997) påpekar att de diko-
tomier vi använder oss av när vi beskriver något i allmänhet framkallar
stereotypa bilder av företeelserna. Hon pekar på begreppen man – kvinna
som hon menar framkallar en bild av en traditionell man och en traditionell
kvinna, kanske t.o.m. hemmafru, och samtidigt döljer andra bilder som egent-
ligen är mer relevanta för den verklighet vi lever i (Davies, 1997). Utifrån det
resonemanget borde det vara viktigt att försöka få fatt på variationer och att
benämna och beskriva dem. Genom att man gör det får de plats i samtalet, i
diskursen och finns och syns därmed. Att flytta gränser kan också beskrivas
som att fler företeelser får plats i diskursen.
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8. Gränser och möjligheter – diskussion

I den avslutande diskussionen kommer jag att diskutera mina resultat i förhål-
lande till de frågor som ställdes inledningsvis. ”Varierade könsgestaltningar”
i förhållande till upprätthållande, uppluckring och gränsöverskridande av
könsrelaterade gränser är det första temat. Det andra är ”kön som pedagogisk
fråga”, också i förhållande till upprätthållande, uppluckring och gränsöver-
skridande av gränser relaterade till kön. Temat om maktförhållanden mellan
könen finns invävt i hela texten.

Varierade könsgestaltningar
En grundidé med avhandlingen var att försöka se på variationen och över-
lappningarna i barns könsgestaltningar, att söka nyanserna bortom de stereo-
typa föreställningarna om flickor som snälla och flitiga och pojkar som spor-
tiga, duktiga och tävlingsinriktade. I min studie finns många olika varianter
av könsgestaltningar beskrivna. Barnen varierar sitt sätt att göra kön allt efter
vilka situationer de befinner sig i. Dels kan man se kollektiva gestaltningar
som i en viss situation intas av många barn, dels mer blandade könsgestalt-
ningar. Ibland uppstår polariserade gestaltningar genom att ett kön intar en
position och det andra könet en annan. I vissa situationer blir gestaltningarna
mer individuella och olikartade mellan barnen. För att kunna finna barn som i
sina könsgestaltningar överskrider gränser måste man studera barnen på indi-
vidnivå.

I de olika situationerna ingår olika förhållningssätt från lärare, vilket på-
verkar vad som händer i situationen. Gammaldags klassundervisning eller
modern handledningsform, gruppstorlek, ämne, ansträngningar för att få med
alla i diskussionen eller ej, uppmuntran till tysta och ansvarstagande barn att
ta för sig och busa lite och frånvarande lärare, allt detta påverkar situationen.
Flickorna förfaller kunna inta en större repertoar av gestaltningar och även
svara mer på olika erbjudanden som ges, vilket kanske inte så konstigt med
tanke på att de är avsedda för flickor. Stödåtgärder avseende kön handlar om
att ”stötta” flickor. Ändå är det så att barnen inte verkar kunna ta alla former
av gestaltningar i varje situation. I vissa situationer förfaller vissa gestalt-
ningar vara förbehållna pojkar, andra flickor. Maktförhållanden mellan könen
visar sig och sätter gränser någonstans.
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Gränsupprätthållande skapar hinder
I vissa avseenden delvis kopplade till vissa situationer menar jag att processer
pågår som bidrar till att gränser upprätthålls mellan könen i Torpabroskolan.
Könsgestaltningarna kan då bli polariserade och olika efter kön i klassrum-
met. När barnen har möjligheter till ett friare val som på rasterna är det olik-
het och ointresse från de olika könen för varandra och intresse och engage-
mang för det egna som genomsyrar aktiviteterna. I klassrummet var det
främst i en viss typ av situationer som gränsupprätthållande processer på ett
tydligt sätt satte sin prägel på könsgestaltningarna. De könsgestaltningar som
jag såg som delaktiga i gränsupprätthållande var följande:

• Aktiva diskussionslystna pojkar – flickor (och vissa pojkar) som ägnar sig åt
”andra projekt”. En starkt polariserad situation.

• Flickor som spontant hjälpte till vid städning och omvårdnadsbehov

• Pojkar som trakasserade och saboterade den tilltänkta agendan

Polarisering – hierarki – makt
Polarisering kan beskrivas som en aspekt av åtskillnad vilket innebär tydliga
motsatta positioner. Polariserade könsgestaltningar med flickor på ena sidan
och pojkar på andra uppstår i några få situationer i klassrummet nämligen i
de hierarkiska situationerna med samhällsvetenskapligt och naturvetenskap-
ligt innehåll och under musiklektionerna. Den här polariseringen förfaller
vara mycket stark och fungera med någon form av automatik. Den gestalt-
ning som det kön tar, som inte är delaktig i samspelet med läraren, tolkar jag
som en form av avståndstagande från situationen Några pojkar skapar också
en annan form av polariserad situation när de trakasserar flickor och lärare
under rörelsepass. De här situationerna innehåller också inslag av hierarki, av
processer som stödjer en manlig norm. I den förstnämnda situationen samar-
betar barnen och läraren omedvetet om detta. I det andra fallet går pojkarna
för långt, och läraren och flickorna samarbetar för att få stopp på pojkarnas
trakasserier. Våld och trakasserier som medel för att bibehålla en hierarkisk
relation mellan könen verkar inte förekomma ofta inom klasserna på Torpa-
broskolan. Situationen på rörelsepassen som tidigare beskrivits visar dock att
pojkarna kan ta till sådana metoder. Även om pojkarna själva inte har en
aning om att de försöker upprätthålla maktrelaterade könsmönster så är det
ändå vad de gör. Kanske deltar de i ett evigt spel? Här finns dock vuxna som
kan hantera just den situationen och få stopp på processen, kanske för att
situationen är så uppenbar. I andra sammanhang finns i allmänhet några poj-
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kar som bråkar lite som för att upprätthålla eller åtminstone påminna om ord-
ningen, maktrelationerna mellan könen. Ofta är de samma pojkar, men för-
svinner de så verkar andra komma istället. Det är alltid några, precis som om
det fanns en beredskap för att alltid några pojkar ska störa, pocka på upp-
märksamhet och visa att de är där. En rädsla för ”stora pojkar” finns hos
både pojkar och flickor. Vissa äldre pojkar från klass 4-5-6 visar sin makt-
ställning både över flickorna och över de mindre pojkarna.

En hotbild från pojkarna har jag kallat det här förhållandet att det ofta
finns några pojkar som gärna vill ”stöka” lite och som lärarna har ett öga på.
Ett spänningsförhållande uppstår och också en form av maktkamp. Händelsen
med rörelsepassen tycker jag visar att det ”stöket” inte enbart är ett tomt hot.

Åtskillnad visar sig i handling och i samtal
Åtskillnad är en av de principer som bidrar till att maktrelationer mellan
könen bibehålls. I Torpabroskolan slår det starkt igenom vid frivilliga aktivi-
teter när barnen har ett ”fritt val”. Uppdelningen mellan könen är tydlig och
vanlig då åtskillnad kan sägas vara en princip med stor spridning i verksam-
heten vid Torpabroskolan både i handling och i samtalet. I samtalen med
både barn och vuxna verkar resonemangen och berättelserna om pojk- och
flickgrupperingarna hållas isär. Inte förrän man verkligen frågar kommer
andra berättelser om en i alla fall delvis gemensam verklighet fram. Samtalet,
diskursen genomsyras av åtskillnad. Leken på rasterna är i första hand åtskild
och de flesta av barnen inriktar sig på barn av sitt eget kön och investerar där
energi och kraft för att få gemenskap och stöd. Det är inom de egna köns-
grupperingarna som de hamnar i konflikter och maktkamper.

Normaliserande processer och företeelser
Normaliseringsprocesser iakttog jag också i Torpabroskolan. I ett par avseen-
den ter sig vissa könsmönster tydligare i skolan än i övriga samhället, och
nedanstående förhållanden får tjäna som exempel på normaliserande företeel-
ser. Först är det förhållandet att i de hierarkiskt utformade lektionspassen
med naturvetenskapligt eller samhällsinriktat innehåll förefaller pojkar än
idag vara situationens herrar. Om man ser till samhället i övrigt är det ändå
rätt länge sen det enbart fanns manliga ingenjörer, läkare och advokater. Det
skulle drastiskt uttryckt betyda att flickor idag blir läkare, ingenjörer och
advokater trots könsegregerande processer i skolan. Tankehoppet kan före-
falla långt, men att en grund läggs i just dessa hierarkiska situationer som
leder till att det blir enklare för pojkar att ”ta för sig”, på dessa områden, även
senare i livet, verkar troligt.
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Ett annat förhållande, där samhällsutvecklingen något verkar ha föregått sko-
lans gäller det hjälpfrökenbeteende som många flickor ägnar sig åt. I det
svenska samhället går dessa mönster igen men långt ifrån på det entydiga sätt
som visar sig i skolan. I många familjer idag hjälps man åt med städning och
lär både pojkar och flickor att städa och hålla ordning. Många män tar även
ett större ansvar för små barn än tidigare. Förhållandet idag är inte så att
enbart kvinnor städar och sköter barn i hemmen, även om de gör det i större
omfattning än män. Professionellt är det dock fortfarande kvinnor som sköter
de mindre barnen i yrken som förskollärare och barnskötare.

Hjälpfrökensystemet som innebär att flickor och lärare samarbetar för att
upprätthålla ordning och reda i skolmiljön har tidigare dokumenterats och
diskuterats i olika sammanhang (Rithander, 1997; Walkerdine, 1999). Olika
komponenter kan ingå här, t.ex. att gripa in och städa vid akuta behov, att på
olika sätt ta hand om kamrater, att vara aktiva i både konkreta och idealistiska
diskussioner om konflikter, konflikthantering och hur vi ska vara mot var-
andra. Delvis är det flickorna själva som aktivt visar ett intresse för att ”hjäl-
pa till” på olika sätt, delvis är det lärarna som använder flickorna för att få
lugnt i klassrummet. Det här är ett väl omvittnat förhållande som visar sig på
Torpabroskolan likaväl som i andra skolor. Ett tydligare intresse för demo-
kratiska beslutsprocesser och påverkansmetoder kan flickorna också visa
(Öhrn, 2001). I Torpabroskolan kan det handla om att ge förslag på och att
fråga om lov för olika aktiviteter och ett intresse för att följa spelets regler.

Min tolkning är att i flickornas intresse för omsorg, för andra människor
och för att driva ett demokratiskt spel, ingår dels omsorg om andra och dels
använder man sig av denna könsgestaltning som ett sätt att ta makt och kunna
påverka. Genom att få demokratisk kompetens kan flickorna mycket väl få en
påverkansmöjlighet som kan fungera även i ett framtida vuxenliv. I en för-
längning kan de demokratiska metoder flickorna använder sig av, ge dem på-
verkansmöjligheter, av olika slag, i kommittéer, styrelser osv. De ”statsfemi-
nister” som påverkade Sverige till att i hög grad få med jämställdhet i lagar
och styrdokument genom demokratiska metoder i olika organ, måste ju en
gång har varit skolflickor (Weiner & Berge, 2001). De skolflickor som i
Öhrns (2001) undersökning, menar att man har ett ansvar för att påtala orätt-
visor och felaktiga förhållande i skolan, har både civilkurage och ett engage-
mang för mänskliga rättigheter.

Att försöka skaffa sig makt genom att inte en gestaltning som hjälpfröken
kan fungera men också vara riskabelt. Risker är att i den mån försöken att
hjälpa till inte uppmärksammas, att hjälpen lärarna får sker i det tysta, fortsät-
ter att bidra till att vård och omsorg fortsätter att vara självkara kvinnosysslor
som värderas lågt i samhället, inte minst lönemässigt. I flickornas omsorgs-
tänkande kan en potential för att skaffa sig påverkansmöjligheter och för
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gränsupplösning finnas samtidigt som konserverande krafter ligger på lur.
Inom samma fenomen ryms både hinder och möjligheter sett ur könspers-
pektiv.

Att hjälpfrökensystemet och den situation där flickor ta avstånd och poj-
kar tar makt och talutrymme lever kvar på ett så tydligt sätt i skolan förefaller
märkligt. Förändringar som faktiskt skett i samhället har, i varje fall inte än,
slagit igenom i skolan. Att just de här fenomenen starkt lever kvar tolkar jag
som att normaliserande krafter visar sig i skolan och ger barnen en bild av
vem de är, kanske vem de borde var och vem de kan förvänta sig att bli.
Andra krafter och strömmingar påverkar åt andra håll. Förändringar sker men
normaliserande krafter slår tillbaka. De här normaliserande krafterna visar
barnen bilder av vad det ”verkligen” innebär att vara man och kvinna och vad
som är manligt och kvinnligt. Hägglund (1995) påpekar att flickor mycket väl
kan vara mycket duktiga, kanske ägna all sin fritid åt något område som
fotboll, men kan ändå innerst inne vara övertygad om att detta ”egentligen”
är för pojkar. På samma sätt kan flickorna och pojkarna i skolan genom att
ovanstående fenomen upprätthålls få föreställningar om och bilder av hur det
”ska” se ut, vad som är manligt och kvinnligt. Föreställningar som i varje fall
försvårar fria val till yrkeslivet och en jämställd fördelning av sysslor i hem-
met och på arbetet.

Traditionella förgivettaganden styr
Olika påverkansfaktorer bidrar till att sätta gränserna. Traditioner, arbetssätt
och förhållningssätt från de vuxna pedagogerna och barnens egna sociala
konstruerande av sitt kön skapar gränsdragningar. Eftersom innebörden av
kön och jämställdhet inte är så aktuella frågor på den här skolan kommer
många traditionella förgivettaganden att visa sig i lärares och barns hand-
lande. En medveten hållning kring könsrelaterade frågor förekommer i mind-
re omfattning på diskussionsnivå och på handlingsnivå, vilket innebär att
man knappast utmanar gränsupprätthållande praktiker och förhållningssätt.
Förhållandens får helt enkelt fortsätta att vara som de är. Pedagogerna är inte
ointresserade av problematiken i sig men så mycket annat ligger i förgrunden
som t.ex. bekymmer för barnens sociala liv och svårigheter i lärprocesserna.

Hindren verkar endast i undantagsfall vara särskilt tydliga eller synliga
såväl för lärare som för barn. Olika praktiker och processer bidrar till att bar-
nen styr sig själva, att de själva sätter gränser under inflytande av de erfaren-
heter de får i skolan och i övriga miljöer där de vistas. Därmed behöver grän-
serna inte visa sig i form av öppna hinder. På så sätt är det svårt att beskriva
hindren i sig. Det blir i första hand processerna som leder fram till hindren
som är möjliga att visa. Det kan vara först när någon verkligen hamnar
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utanför möjligheternas gräns som hindren tydligt uppenbarar sig i någon
form. Orsakerna till de gränsupprätthållande processerna ”sitter i väggarna”
(begrepp från Ekholm och Hedin, 1991); förhållandena fortsätter att vara som
de är tills någon/något aktivt påverkar i annan riktning.

Gränsuppluckring ger möjligheter
Under andra pass än de ovan beskrivna situationerna och under rasterna ver-
kar barnen inte uppfatta några entydiga signaler som talar till pojkgruppen på
ett sätt och flickorna på ett annat. Det förefaller som om varje barn fick möj-
ligheter till en större variation av aktiviteter, samtalsutrymme och interaktion
med både andra barn och pedagoger. Könsgestaltningarna tycks inte bli så
polariserade och enhetliga inom könsgrupperingarna. Inga skarpa gränser
eller hinder mellan barnen visar sig. De här könsgestaltningarna uppstår i
andra situationer än de som beskrivits som relaterade till gränsupprätthål-
lande och deras uttryck är.

• Aktiva engagerade flickor – aktiva pojkar. Mindre polariserade köns-
gestaltningar men ändå en viss skiljelinje mellan pojkar och flickor

• Alla barn dels passiva – dels aktiva, driver andra projekt, könet minskar i
betydelse

• Aktiva närmast vilda flickor – aktiva/passiva pojkar

• Könet kan minska ännu mer i betydelse – jämställt ömsesidigt samspel

• Flicka – pojke som lierar sig med varandra för att ta makt över andra barn

När innehållet förändras kan mönstren också ändras. I ovanstående helklass-
situation där både pojkar och flickor var aktiva, även om flickorna var mest
engagerade, var fokus riktat mot moraliska samtal och konflikthantering. I
den situationen hade flickorna inga svårigheter att diskutera med läraren. Lä-
raren gav pojkarna stöd för att delta, ett erbjudande som de använde sig av.

I ”eget arbete” var könsgestaltningarna blandade och överlappande. Både
pojkar och flickor erbjöds stöd för att i en liten grupp kunna busa och vara
livliga, ett erbjudande som i första hand flickorna begagnade sig av. Över-
huvudtaget verkade smågrupper förändra möjligheterna för varierade köns-
gestaltningar.

Speciellt när barnen inte behöver ta hänsyn till andras blickar, t.ex. i
mindre grupper i grupprummen kan mindre könspräglade mönster uppstå.
Även på skolgården leker barn ibland tillsammans i lekar som inte förefaller
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vara så könsimpregnerade. I smågrupper i grupprum eller ute förefaller kö-
nets betydelse kunna minska och ett ömsesidigt samspel ta form. Samtidigt så
är sådana situationer och platser där barnen var utan vuxentillsyn också plat-
sen för trakasserier och maktövergrepp.

Vuxenstyrning öppnar vägar
Olika företeelser i skolvardagen som kan sägas bidra till att öppna möjlig-
heter för barnen på Torpabroskolan var: träning av skicklighet, arbete i små
grupper, strategisk indelning av smågrupper, könssegregerade grupper, för-
delning av talutrymme, fördelning av makt, frånvarande vuxna. En ideologi
om att alla ska få sin chans, stöd till flickor och likaså ett visst dämpande av
pojkarna var rådande bland pedagogerna i de sammanhangen.

Träning av skicklighet i bandy och slöjd föreföll ha förändrat möjlighe-
terna för barnen att åtminstone ibland göra atypiska val för sitt kön. Både
blandade smågrupper av olika slag och könssegregerade grupper gav större
talutrymme för barnen och större möjlighet att påverka samtalsämnet. Aktiv
fördelning av makt och talutrymme från pedagogernas sida förändrade tydligt
möjligheterna för barnen i de situationer det förekom. Fördelning av tal-
utrymme gav många, de flesta, barn chans att komma till tals även i stora
grupper. Maktfördelningen skedde tydligast när några pojkar trakasserade en
hel grupp av flickor och en lärare i ”rörelse”. Pedagogerna tog bokstavligt
makten från pojkarna och fördelade den bland flickorna. Allt detta bidrog till
att barnen fick större möjligheter att göra friare mer individuella val av köns-
gestaltningar. Situationer och företeelser som utmärks av blandade friare
könsgestaltningar, utan polariseringar och mindre av en spänning mellan
pojkar och lärare, borde rimligen arbeta för gränsers uppluckring.

Motstridiga budskap
De gränsupplösande processerna och de gränsupprätthållande existerar sam-
tidigt och leder till att barnen får motstridiga budskap när det gäller kön. Dels
genom de olika arbetssätt och förhållningssätt de möter från de vuxna i sko-
lan och dels genom samspelet med kamraterna. Ena stunden kan barnen upp-
muntras att träna upp sin skicklighet i olika förmågor, t.ex. i att spela bandy
eller att sy oberoende av kön, vilket skulle kunna bidra till gränsuppluckring.
Nästa lektionspass kan pojkar och flickor tävla mot varandra vilket snarare
kan ses som arbete för att stärka gränser.

I traditioner och förgivettaganden ingår vissa färdiga mönster som visar
sig som delvis skilda världar för barnen. Det faller sig självklart att flickorna
planerar i korridoren vad de tillsammans skall göra på rasten liksom att
pojkarna rusar ut till sin bandy. Barnen ”gör” kön själva och upprätthåller
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delvis självmant traditionella mönster när det gäller val av kamrater och akti-
viteter. Der är inte nödvändigtvis läraren som uppmuntrar Kalle till att vara
en busig grabb utan det gör kamraterna. Jo, läraren kan bidra genom att tycka
Kalle är charmig. I varje fall drabbas Kalle av en insikt om att det är busig
han ska vara, det är ett lämpligt drag för honom. Likaså att det är tillsammans
med de andra pojkarna han i första hand skall vara. Visserligen inte alltid och
i alla sammanhang, det går att leka med flickorna också, men i huvudsak.

”Ny” flicka, ”ny” pojke
I medelklassen återfinns i första hand de pojkar som med självklarhet tar för
sig i kravfyllda situationer men även flickor som kan göra det, menar
Bjerrum Nielsen (2000). I skolrelaterad forskning har man talat om den ”nya”
flickan, en medelklassflicka som är aktiv och ”tar för sig” även i klassiskt
pojkdominerade situationer. En flicka som kan tala för sig och ta ordet även
vid kravfyllda tillfällen. I olika forskningsöversikter pekar Weiner och Berge
(2001) och Öhrn (2000) på att mönstren för flickor till viss del förefaller ha
förändrats på senare tid. Öhrn (2000) menar dock att de kvalitativa metoder-
nas inträde på forskningsarenan delvis bidragit till man fått syn på variationer
i flickors sätt att vara. Dessutom fokuserade forskningen tidigare på flickors
underordning, medan man nu snarare fokuserar på flickor som aktörer. Flera
forskare visar flickor som gränsöverskridande, flickor med en individualistisk
självuppfattning och flickor som aktiva, extroverta och självständiga, dess-
utom intar de självständigare positioner i klassrummet (Weiner och Berge
2001). I min studie kan jag se alla möjliga könsgestaltningar av ”flicka” men
inte mer än undantagsvis flickor som tar ordet och ger sig in i diskussioner
med lärarna i helklassituationer med naturvetenskapligt eller samhällsveten-
skapligt innehåll. Möjligen kan man säga att många flickor har aktiva delta-
gande könsgestaltningar i många situationer och under stor del av dagen vil-
ket kan tyda på att flickorna snävat in på utrymmet för en polariserad upp-
delning av könen. Nyansering av begreppet ”pojke” har efterlysts av bl.a.
Martino (1995). I studien framträder även varierade pojkgestaltningar, pojkar
som driver ”andra projekt” på ett tyst och osynligt sätt, pojkar som läraren
aktivt får hjälpa för att de ska få tillgång till talutrymme, pojkar som är pas-
siva och tysta när ”vilda flickor” framträder. I vissa fall blandas könsgestalt-
ningarna och överlappar varandra som vid ”eget arbete”. Vid några tillfällen
framträder ett ömsesidigt förhållningssätt mellan pojkar och flickor där man
kan säga att kön inte verkar ha så stor betydelse. Alltså kan sätten att vara
pojke, liksom att vara ”flicka”, variera betydligt under skoldagen. Ett ”lugn-
are” pojkgäng skymtar förbi i texten några gånger. Pojkarna i det förefaller
skilja sig från det mer beskrivna ”vilda gänget” genom att de inte intresserar
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sig för bandy i samma omfattning. De intar också ofta stillsammare och osyn-
ligare könsgestaltningar och de befinner sig på andra platser. Kanske kan en
”ny” pojke skymtas här men vad de gestaltningarna innebär behöver studeras
mera. Det är i sig inte självklart att ”nya” eller varierade könsgestaltningar i
sig skulle vara mindre hierarkiska än gamla. I den mån det finns utrymme för
blandade könsgestaltningar som är friare från polariseringstendenser som
med automatik innebär att om pojkarna gör si då gör flickorna så borde det
ändå verka för att en uppluckring av könsgränser.

Samhällsklass påverkar – men hur?
Klass och etnicitet anses vara faktorer som också har en stark påverkan på
hur du lever ditt kön (Weiner och Berge, 2001). Olika föreställningar om hur
du ska vara som ”rätt” flicka eller ”rätt” pojke grundas i samhällsklass eller i
olika kulturella tillhörigheter. Barnen i Torpabroskolan lever i en klassmäs-
sigt tämligen homogen miljö. De tillhör medelklassen eller övre arbetarklass.
Alla eller nästan alla bor i egna hus, de flesta föräldrarna har arbeten även om
en ovanligt stor arbetslöshet rådde i Sverige vid den här tidpunkten. Att fin-
nas i ett så pass homogent område kan innebära att barnen får en entydigare
bild av vilka de är och kan vara än om skolklasserna varit mer blandade.
Företeelser som tillhörighet till en viss samhällsklass kan påverka är t.ex. be-
greppsuppfattning (Walkerdine, 1990, 1998), kompisars betydelse (Berggren,
2001), synen på sina egna möjligheter och även val av fritidsintressen
(Brembeck, 1997). Medelklassbarn kan ligga närmare skolans egen diskurs
när det gäller användningen av matematiska begrepp eller språk överhuvud-
taget. Individualisering och ”eget arbete”, aktuella företeelser i skolan idag,
stämmer också bra in på vad medelklassbarnen mött hemma. För dem är det
inga nyheter att självständigt planera sin tid och att använda den väl
(Österlind, 1998). I skolor där barnen är mer blandade ur klass- och/eller
etniskt perspektiv uppstår ofta konflikter mellan olika grupperingar och fler
olika förhållningssätt från eleverna gentemot lärare som olika typer av mot-
ståndsstrategier (Bjerrum Nielsen, 2000).

Den lugna stämning som jag upplever i Torpabroskolan kan komma sig
av att eleverna är en förhållandevis homogen grupp, en grupp som hemifrån
har med sig ungefär samma bild av värdet av skolgång och vad som bör hän-
da i skolan som lärarna. Lärarna har i de allra flesta fall klassen i sin hand
och det är lugn och ro, samt arbetande glada elever, som i huvudsak sätter sin
prägel på lektionerna. Det skulle medföra att den utveckling som skett i sko-
lan i riktning mot ett forskande arbetssätt, elevinflytande och eget ansvarsta-
gande för arbetet i stämmer väl överens med medelklassbarnens erfarenheter.
Könsmönstren i den här skolan verkar förändras när läraren arbetar som
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handledare i klassen. Fler barn blir aktiva och betydelsen av kön minskas.
Barnen på den här skolan är i första hand medelklassbarn och de verkar ha
lättare att mötas på ett jämställt sätt under friare arbetsformer när den vuxne
ej intar en hierarkisk starkt styrande roll. Nu behöver inte detta i sig innebära
ett friare val eller en friare arbetssituation. Österlind (1998) påpekar att egen
planering, när det gäller både tid och innehåll kan vara väl så disciplinerande
som olika former av sanktioner från en hierarkisk lärargestalt. Den nya tidens
styrningsformer finns inom individen och scheman av olika slag bidrar till att
individen maximerar sin egen effektivitet (Foucault, 1987)

I litteraturen är det svårt att finna några djupare resonemang om vad till-
hörighet till olika samhällsklasser egentligen för med sig för barnens sätt att
”göra” kön. Att samhällsklass liksom etnisk tillhörighet har betydelse nämns
ofta men inte vilken betydelse det har. Öhrn (2002) påpekar detta i sin forsk-
ningsöversikt för Skolverket och hon menar att här finns mycket kvar att ut-
forska. En orsak till den begränsade kunskap som finns kring relationen klass
och kön kan vara att det är svårt att hantera flera aspekter samtidigt på ett
fruktbart sätt (ibid.).

Kanske gör den här homogeniteten i Torpabroskolan att det finns färre
positioner att kliva in i som flicka och pojke. I en skola med barn från olika
samhällsklasser och från olika delar av världen finns många fler möjliga
tänkbara sätt att gestalta sitt kön på. Öppningar och möjligheter kan finnas
men också fler gränser att förhålla sig till.

Gränsöverskridande – ”nya” möjliga
könsgestaltningar
Använder man diskursbegreppet så är det genom ett synliggörande av grän-
serna och utkanterna som av diskursen blir möjlig att avtäcka och också möj-
lig att utmana. I gränserna och sprickorna blir också nya diskurser möjliga
(Jones, 1993). Genom att studera barn som på olika sätt faktiskt verkar
utmana och gå över vanliga könsgränser, visar jag möjliga könsgestaltningar
i en svensk skola. I min studie fokuserade jag fyra olika former för gräns-
överskridande könsgestaltningar :

• Lek med barn av motsatt kön efter deras intressen

• Lek med bägge könen efter eget intresse

• Barn som gränsöverskridare i sitt sätt att vara

• Barn som medvetet går över könsgränser
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I den fjärde kategorin fanns inga barn så där visade sig en gräns. Fem barn,
två flickor och tre pojkar av de sjuttio som ingick i studien, ansåg jag ägnade
sig tydligt och genomgående åt någon form, av de övriga tre formerna för
gränsöverskridanden. Tre av barnen verkade vara framgångsrika i sitt gräns-
överskridande i skolsituationen. Två av barnen hade eller hade haft problem
på grund av gränsöverskridandet. Thorne (1993) påpekar dels att skicklighet i
olika typer av aktiviteter är en viktig förutsättning för att kunna göra gräns-
överskridanden och att hög status i klassen underlättar för barnen att göra
annorlunda könsrelaterade val. Thornes (1993) gränsöverskridande begränsar
sig till att omfatta lek med barn av motsatt kön. Jag har utifrån litteratur och
utifrån mitt material tolkat ”gränsöverskridande” på ett vidare sätt vilket kate-
gorierna ovan visar. Mina resultat överskrider Thornes (1993) på tre punkter
nämligen vilken kompetens som underlättar gränsöverskridanden, hur bar-
nens status kan inverka och även när det gäller värderingen av olika gräns-
överskridanden sätt.

Ett lyckat gränsöverskridande verkar understödjas av att barnen har olika
former av kompetens på områden som bidrar till att underlätta och utveckla
lekar och aktiviteter. De specifika kompetenser som verkade underlätta för
barnen i den här studien var förutom skicklighet i lekar :

• Social kompetens

• Organisatorisk och problemlösande förmåga, former av ledarskap

• Fantasifullhet och påhittighet

De här olika formerna av kompetens gör att barnen tillför lekarna något. Att
inneha ovanstående förmågor är rimligtvis en tillgång för alla barn och även
vuxna. Innehar man sådana förmågor har man lättare att uppnå vad man själv
vill, vare sig det är tillsammans med det egna könet, det motsatta eller både-
och, som man vill utföra lekar och aktiviteter. När det gäller status så hade
ingen av dessa barn någon riktigt hög position i klassen, möjligen med
undantag för ledargestalten. De vars gränsöverskridande betecknas som fram-
gångsrikt hade ändå stabila positioner i sina kamratgrupper. För de som var
mindre framgångsrika var förhållandet till kamraterna mer instabilt. En tolk-
ning kan vara att man riskerar mindre om man går över gränser när man inte
har allra högst status. Barn som har det brukar få mycket uppmärksamhet och
på så sätt värderas också allt vad de gör. De här barnen hade trygga posi-
tioner bland sina vänner, utan att vara direkt i strålkastarljuset, vilket kan ha
underlättat deras friare valmöjligheter. Gränser mellan könen ger i sig ramar
för hur man ska vara, vad som i sammanhanget betraktas som ”rätt” och
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”fel”. Är man osäker och har en instabil position i barngruppen kan det kän-
nas som en trygghet att hålla sig inom dessa. Har man en trygg och någor-
lunda stabil position, om än inte högsta blir det mindre riskabelt att gå över
gränser och det kan det kännas mindre farligt.

En aspekt som diskuterats är att det är lättare att gå över till ett ”manligt”
sätt att vara. I samhället har det visat sig vara lättare för kvinnor och också
mer lockande att gå över till beteenden och aktiviteter som betecknas som
manliga, till en högre värderad sida. Hindren har varit större när det gällt
mäns gränsöverskridanden (Thorne, 1993; Hjälmeskog, 1995). Bland de här
barnen visar det sig att det inte nödvändigtvis behöver vara så, då framgångs-
rika gränsöverskridanden utförts av både pojkar och flickor och både pojkar
och flickor mött svårigheter i sina gränsöverskridande könsgestaltningar.

Att gå över de gränser jag beskrivit verkar i stort rymmas inom vad som
är tillåtet ur de vuxnas synpunkt, åtminstone medvetet och öppet. Ett över-
skridande av könsgränser i Torpabroskolan blir uppmärksammat av pedago-
gerna; de griper dock inte in i någon större omfattning. Vissa reaktioner och
ingripanden observerade jag dock. En flicka som tog en pojkaktig gestaltning
och därmed utmanade och provocerade i samband med att hon bröt regler och
bröt mot vad som ansågs vara det ”rätta” i kamratgemenskapen, utsattes för
normaliserande processer. Det rörde sig om kommentarer, visst ogillande
från barn och vuxna, samt viss utstötning ur kamratgruppen. En pojke som
fick tydliga problem på grund av sitt gränsöverskridande val, nämligen att
leka med de mindre flickorna, fick däremot stöd av lärarna. Reaktionerna från
de vuxna förefaller vara tillfälliga och kan gå i olika riktningar.

De öppna hindren verkar snarast komma utifrån som t.ex. baddräkt i bad-
huset eller krav på att man måste byta i olika omklädningsrum i fotbollsklub-
ben. Dolda, kanske omedvetna, föreställningar och förgivettaganden ger dock
även andra budskap till barnen. Dessa visar sig ibland i samtalen och vid
spontana handlingar hos både barn och vuxna som t.ex. att det är mest natur-
ligt om flickor är ”tätt” och att det är en självklarhet att pojkar och flickor i
allmänhet är åtskilda.

Könsgestaltningar som innebär gränsöverskridanden av den art att man
helst vill leka med barn av motsatt kön och i de försöken inta en stereotyp
position från det könet, kan både ses som en utmaning av dominerande köns-
ordningar, könsdiskurser och inte. I sig är det en utmaning att göra något
annorlunda och barnen riskerar en del. Ur andra barns perspektiv är det emel-
lertid värdefullt att det finns många olika positioner som kamraterna faktiskt
intar (Thorne, 1993). Fagrell (2000) talar om att det är i de sysslor eller akti-
viteter där genusifieringen är instabil, dvs. att de går att se som lämpliga för
personer av olika kön, som öppningar för nya möjligheter kan finnas, vilket
gör det viktigt att många barn närmar sig och utmanar hinder och gränser i
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sina könsgestaltningar. Däremot, anser Davies (1995), överskrider de här bar-
nen inte gränserna för en dualistisk uppfattning om manligt och kvinnligt vil-
ket jag menar att de barn som snarare väljer efter egna intressen gör. En
sådan gestaltning är ändå möjlig.

Kön som pedagogisk fråga
Många olika könsgestaltningar tar form under en skoldag på Torpabroskolan.
Slående är att könsgestaltningarna uppstår i och förändras med situationerna.
Ändras något runt barnen verkar förutsättningarna för vilka könsgestaltningar
som är möjliga, att växla. En utgångspunkt i studien var att hur verksamheten
bedrivs, hur den är organiserad och i vilken mån ett könsperspektiv finns med
i planeringen har betydelse för barnens möjligheter att gestalta sina kön i sko-
lan (Gordon & Lahelma, 1998; Reisby, 1998). Min studie stöder ett sådant
ställningstagande och det här avsnittet handlar om på vilka sätt barnens vill-
kor och möjligheter påverkas av olika företeelser i skolvardagen på Torpa-
broskolan. Den handlar även om i vilken mån och hur man kan använda sig
av olika företeelser för att luckra upp gränser och vidga möjligheter för
barnen.

Vilka förhållanden och medverkande krafter som ger de olika villkoren
blir intressanta att studera ur ett förändringsperspektiv. De situationer som
observerades när de olika könsgestaltningarna uppträdde såg ut på följande
sätt

• Lärare – står framför klassen, helklass, faktabaserat innehåll, diskussion

• Lärare – står framför klassen, helklass, instruktioner, moraliska samtal

• Lärare handledare – går runt, sitter ner, ”eget arbete”

• Lärare handledare – går runt sitter ner – mindre grupper

• Lärare frånvarande – mindre grupper

Olika företeelser som verkade påverka barnens möjligheter i de olika situa-
tionerna var om läraren stod framför klassen i gammaldags klassundervisning
eller använde sig av aktuell handledningsform, innehåll, gruppstorlek, ämne,
ansträngningar för att ge alla talutrymme i diskussionen eller ej, uppmuntran
till tysta och ansvarstagande barn att ta för sig och busa lite och frånvarande
lärare. I och med att dessa aspekter förefaller ha betydelse för barnens
möjligheter till varierade könsgestaltningar är det möjligt att som lärare göra
medvetna val och variationer bland dessa. Bland olika former och upplägg av
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undervisning och av olika ansträngningar för att få barnen delaktiga är det
möjligt att göra val i könssensitiv riktning

Det var som nämnts ovanligt med åtgärder i Torpabroskolan med tanke
på jämställdhet, könens olika villkor eller något sådant. Segregerade små-
grupper i syfte att ge alla talutrymme och möjlighet att utveckla sina intressen
i samtalet var den åtgärd som vidtagits på ett medvetet sätt. Andra handlingar
och förhållningssätt kunde bidra till att ge möjligheter av olika slag till bar-
nen utan att de i sig utfördes i ett sådant syfte. Exempel på detta var strate-
giskt utvalda smågrupper i syfte att ”alla skulle få sin chans”, träning av
skicklighet, fördelning av talutrymme, fördelning av makt och att sätta stopp
för pojkar. Nedan diskuteras möjliga innebörder när det gäller kön av klass-
rumssituationer som lagts upp på olika sätt och där man gjort olika pedago-
giska överväganden.

Helklass
I den hierarkiska situationen blir polariseringen oerhört tydlig. Att kunna ta
för sig i en sådan lite anspråksfull situation, där man måste räcka upp handen,
svara på frågan och gå vidare i en diskussion, ställer stora krav. Klarar man
det här i skolan blir det rimligen lättare att ta för sig även i andra kravfyllda
situationer. Att ha tränat på att ”ta ordet” i en sådan här diskussion och dess-
utom kanske ha bibringats uppfattningen att jag självklart är en person som
förväntas och kan göra det, innebär ett steg på vägen mot att kunna ta ordet
och makten i framtiden. Och omvänt att se sig som någon som inte kan/
vågar/vill ta möjligheterna att diskutera och föra fram sin åsikt på de här hög-
statusområdena kan innebära att hindren kommer att kännas oöverstigliga. I
den process, i det samspel mellan läraren, flickorna och pojkarna och deras
förväntningar på sig själva och varandra, riskerar ett mönster att formas som
blir till en gräns. Ett öppet eller dolt hinder för flickorna att ta för sig i krav-
fyllda situationer skapas som också bidrar till att traditionella mönster mellan
pojkar och flickor, män och kvinnor kan leva kvar.

Det blir stor skillnad på aktivitetsgrad när man studerar en situation där
konflikter eller någon moralisk fråga står på programmet. Där arbetar lära-
ren aktivt på att få med många av barnen i resonemangen och flickorna visar
också ett större intresse för att delta. Många av barnen deltar i samtalen och
de känner säkert en förväntan från de vuxnas sida att delta aktivt. Pojkarna
intar inte någon position motsvarande de ”andra projekt” som flickorna ägnar
sig åt när många pojkar diskuterar t.ex. naturvetenskap med läraren.
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Eget arbete
När barnen arbetar med ”eget arbete”, dvs. individualiserade arbetsformer,
visar sig inte könsrelaterade aspekter så tydligt. En tolkning skulle kunna
vara att individualiserade arbetsformer bidrar till en större jämställdhet och
att barnen får möjlighet att göra friare val. Att barnen får träna på att välja
vad de vill arbeta med och att ta ansvar för sina val kan också vara en väg till
att göra friare val i andra sammanhang. Samtidigt är det svårt att tro att en
sådan förhållandevis enkel åtgärd skulle vara lösningen på jämställdhetspro-
blematiken. Nej, snarare är det svårt att se vad individualiseringstendenserna
egentligen för med sig från könssynpunkt. Det är ju i samspelet, i relationerna
mellan barnen, som kön konstrueras och ojämlika maktaspekter visar sig.
Under ”eget arbete” blir det inte så aktuellt med aspekter som har med sam-
spel, förhållanden mellan barn osv. att göra. Kön, ojämlika maktförhållanden
eller för den delen jämlika och därtill kopplade fenomen kan vara svåra att se
här. Att aktivitetsgraden och delaktigheten ökar för flickorna jämfört med
den hierarkiska situationen är dock tydligt.

Rutiner och upprepade förhållningssätt
I Torpabroskolan precis som på andra skolor får barnen hjälpas åt med att
sköta viss städning och att hålla ordning i klassrummet. Det finns scheman
för vem som skall göra vad. Alla barn får hjälpa till med uppgifterna i tur och
ordning. Barnen gör också det och bibringas därmed en känsla av att det här
är uppgifter för alla. I matsalen får barnen plocka bort sin tallrik och torka av
sin egen plats men de är också fria att göra andra överenskommelser. Rutiner
som återkommer varje dag har en tendens att fastna. De blir till en vana och
de kan till och med sätta sig fast i kroppen. Att plocka bort sin tallrik från
bordet är en vana från daghem och skolor som många barn också uppmuntras
till hemifrån idag. Ofta gör barn det självmant, var man än är. Att plocka bort
sin tallrik är en självklarhet som man knappast glömmer.

Foucault (1987) menar att upprepade praktiker sätter sig som en norm i
kroppen. På så sätt skapades t.ex. den lydige industriarbetaren under indust-
rialismens första tidevarv. Rutiner som barn utför år efter år hänger förmod-
ligen med som vanor in i vuxenlivet. Får barnen med sig en vana av att olika
ordningsskapande aktiviteter är till för alla kanske de fortsätter med det.

Medvetna planerade rutiner, aktiviteter och planerad information ger
vissa signaler till barnen och omedvetna oplanerade händelser andra. Det
finns en större möjlighet att könsneutrala eller könssensitiva budskap ryms
inom den planerade delen av verksamheten även om det inte alls är entydigt
(jfr t.ex. med de hierarkiska situationerna i klassrummet). Vid spontana kom-
mentarer och akuta händelser kan andra direkt könssegregerande signaler visa
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sig som exempelvis flickornas akuta städingripanden. Inlärda mönster utifrån
social praktik från lärarnas barndom kan slå igenom i deras reaktioner. Gamla
mönster kan ses som att de sitter i de vuxnas kroppar men också som psyko-
logiska avlagringar av förhållningssätt och tänkesätt man mött under sitt liv
(Magnusson, 1998).

Vad barnen möter varje dag, år efter år i olika sociala praktiker, har som
jag sade i inledningen betydelse för vem man uppfattar sig vara och vilka
möjligheter man har. Det innebär också att pedagogernas sätt att försöka ge
”alla en chans” och bekymra sig för att alla ska ha vänner och att alla ska få
komma till tals på olika sätt är betydelsefulla från ett könsperspektiv även om
pedagogerna inte själva har det motivet i förgrunden.

Läraren och lärarens agerande blir oerhört viktigt när man ser hur bar-
nens möjligheter att välja könsgestaltningar och möjligheterna till uppluck-
ring av könsgränser förändras med upplägg och organisation av undervis-
ningen i skolan.

Könssensitiv undervisning?
Vid mitt första möte med pedagogerna på Torpabroskolan visade de ett posi-
tivt intresse för jämställdhetsfrågor, och de visste också en del om forskning
kring skola och kön. I skolvardagen däremot föreföll inte könsrelaterade frå-
gor vara så aktuella. Könssegregerade grupper som verktyg för att få ett
bättre socialt klimat var dock något som man prövade. I samtalen med peda-
gogerna talade de något om att flickor behöver stöttas och att pojkar ibland
tar väl stort utrymme. Ovanstående punkter återkom i verksamheten och i
samtalen.

Tystnad kring kön
För övrigt ville pedagogerna inte gärna prata i termer av kön. De vände gång
på gång aktivt samtalen från könsrelaterade frågor till frågor som handlade
om individualiseringssträvanden eller sociala relationer. Min tolkning var att
frågor om kön, maktrelationer mellan könen osv. hamnade i bakgrunden av
andra, för lärarna mer framträdande och överhängande frågor. Det är i sig
inte särskilt förvånande. I Sverige har det inte varit vanligt med en föränd-
ringsinriktad jämställdhetsdiskurs i skolan. Trots att Sverige setts som ett
land där jämställdhetssträvandena nått långt har det inte inom lärarkåren fun-
nits någon ”självständig, aktiv och politiskt progressiv” feministisk rörelse,
vilket det gjort i en del andra länder. Det är i första hand inte lärare själva
som försökt få in t.ex. jämställdhetssträvanden på dagordningen i skolan
(Weiner & Berge, 2001). Weiner och Berge (ibid.) diskuterar möjliga orsaker
till att ett genustänkande och feministiskt tänkande vanligen är frånvarande i
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svensk skola idag. En orsak kan vara att det anses för kontroversiellt och
”politiskt” och därmed överskrida vad som anses lämpligt i en professionell
lärarpraktik. Att engagera sig i sådana frågor kan även tolkas som
mansfientlighet (ibid.). En undersökning av Hollingsworth från amerikansk
lärarutbildning refereras i Weiner och Berge (2001) och han menar att där är
ämnet tabu, det är lite för ”känslomässigt, kontroversiellt och känsligt” för att
tas upp i den ”neutrala och objektiva” lärarutbildningen. De pedagoger jag
pratar med på Torpbroskolan vänder helst bort samtalen med mig från
genusrelaterade ämnen till mer neutrala vilket tyder på att de upplever ämnet
som olämpligt och att det är åtminstone på gränsen till tabu.

I skolvardagen inträffar ibland händelser, och samtal utspelar sig, var-
ifrån en diskussion kring könsrelaterade frågor skulle kunna ta sin utgångs-
punkt (se avsnittet om ”Könsaspekter diskuteras inte i klassrummet” i kapitel
5). Ofta tar man inte de chanserna vilket gör att det traditionella tänkandet
knappast utmanas. Då de vuxna inte har de här frågorna på sin dagordning,
de ligger inte i förgrunden och associationerna går inte i de riktningarna, blir
det knappast aktuellt att ta upp dem till diskussion med barnen. Tystnad kring
frågorna bland de vuxna bidrar knappast till barnens reflektionsmöjligheter,
snarare till att de könsrelaterade frågorna förblir oreflekterade under ytan.

Ett vaknande intresse?
Möjligheterna att vidga sina föreställningar om vilka val man som barn kan
göra, kan delvis hänga samman med i vilken mån man har en medvetenhet
om vad en människas val styrs av. Davies (1995) menar att om man ger
barnen de diskurser som handlar om ojämlika maktrelationer kring könen
dvs. ger dem orden och begreppen, får de större möjlighet att reflektera och
kanske agera kring de här frågorna. Barn skulle kunna vara medarbetare i att
upptäcka olika könskodade aspekter om man experimenterade, forskade
kring frågorna i det egna klassrummet. Jag anser att till ett sådant arbetssätt
skulle barnen själva kunna tillföra erfarenheter och tankar. Hur ser det ut i
vårt klassrum och vad kan vi göra? Sådana tankar för Guldbrandsen (1994)
fram, hon menar att barn har en stark känsla för rättvisa som man kan an-
vända sig av, om man tillsammans utforskar barnens olika villkor i klassrum-
met. Lenz Taguchi (2001) menar att dekonstruktion av den egna praktiken
skulle kunna göra pedagoger medvetna om vad som händer i klassrummet.
En förutsättning är dokumentation av det egna arbetet.

Att diskursen i skolan knappast är jämställdhetsinriktad behöver i sig inte
betyda att undervisning och förhållningssätt nödvändigtvis skulle leda till
starka gränsdragningar. I den mån talet om att ”alla ska få sin chans” och att
det är ”viktigt att se alla” och så vidare slår igenom i en skolpraxis kan det
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stödja jämställdhetsintressen. Allt som inte medvetet tjänar till att öka jäm-
ställdhet och utjämna barnens villkor behöver inte nödvändigtvis vara mot
sådana strävanden. De aspekter kring kön som ändå finns med, könssegre-
gerade grupper och tankarna kring de tysta flickorna och de pojkar som hörs
och syns på olika sätt, och erfarenheter och reflektioner därifrån kan ses som
ett vaknande intresse.

Konsekvenserna av förändringsarbete eller av den praktik man har kan
överhuvud taget vara svåröverblickbara. Budskap och signaler med köns-
impregnerade budskap kan sträva åt olika håll samtidigt. Det innebär att det
är svårt att veta vad ens vad ens strävanden egentligen får för följder. Lenz
Taguchi (2001) problematiserar den här frågan och menar att det som kan
leda till förändrade villkor för ett barn inte nödvändigtvis gör det för någon
annan. Det känns viktigt att påpeka att skolan förmodligen endast kan för-
ändra inom vissa ramar. Vad en planerad förändringsprocess verkligen får för
konsekvenser kan också vara svårt att överblicka. Lenz Taguchi (2001)
citerar Foucault ”My point is not that everything is bad but that everything is
dangerous”. Hon menar att varje försök till förändring kan innebära oönskade
följder för vissa men inte för andra. Maktaspekter finns alltid närvarande och
Lenz Taguchi ställer sig frågan om ”vem och/eller vilket samhälle vill ha
kunskapsskapande, utforskande och självkritiskt granskande pedagoger som
utmanar våra föreställningar om barn och lärande”?

Skolan är en del av samhället utanför och existerar inte i ett vakuum. I
samhället drar vissa fördelar av att ett traditionellt könsrelaterat mönster vid-
makthålls och så länge det är så, är inte förändringsarbete på det här området
någon enkel sak.

Sättet att praktisera pedagogik för jämställdhet måste ständigt omprövas
och kan aldrig avslutas, eftersom arbete med människor sällan går att
förutsäga. De människor som känner sina positioner hotade kommer för-
modligen att försöka finna nya vägar att stärka dem. Lösningen på de
maktproblem som finns i skolan kan således aldrig reduceras till en fråga
om enbart gruppsammansättning. (Berge, 1998, s 89–90)

Att några kan ses som vinnare och andra som förlorare om ett förändrings-
arbete lyckas är en aspekt man inte får bortse ifrån. Viljan till förändring på-
verkas av vilken gruppering man tillhör. Förändringssträvanden som leder till
könsgränser och andra gränsers uppluckring utmanar också tryggheten och en
känsla av att veta vad som är ”rätt och fel”. Känner man sig hotad, kanske
ångestfylld, av förändringar som leder till öppnare gränser kan reaktionen bli
ett aktivt motstånd mot dessa. Det här motståndet kan uppstå både bland
flickor och bland pojkar som kan känna sin världsbild och sin trygghet hotad.
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Teori- och metodrelevans
I förhållande till den fältstudie jag gjort visade sig den poststrukturalistiska
inriktning jag först valde inte räcka till eller passa in på den empiri jag samlat
in. Inom den feministiska poststrukturella diskurs jag hänför till i teoriavsnit-
tet använder man sig även av feministiskt klassiska begrepp som hierarki och
åtskillnad, exempelvis Davies & Banks (1995) talar om att placera problemen
med den nuvarande könsordningen i dess hierarkiska och dualistiska natur.
Men till skillnad från standpoint theory menar hon att maktrelationerna är
föränderliga och kan växla. Inom standpoint theory, varifrån de begreppen
kommer, beskriver de ett mer statiskt synsätt där hierarki och åtskillnad skär
genom världen som generella principer. Båda de här synsätten har varit till
hjälp för att förstå innebörden av den könsordning/ordningar som jag upp-
fattat på Torpabro skola. Thorne (1993) som varit en huvudinspiratör, kan
snarare placeras inom standpoint theory men använder sig i sin tolkning av de
teorier och kunskaper som kan vara till hjälp för att få förståelse för de feno-
men som studeras. På det sättet har jag också använt teori från olika skolor
för att få förståelse för de fenomen jag fokuserat. Standpoint theory har varit
till hjälp för att förstå den starka polariseringen mellan könen och de upprätt-
hållande av gränser, ”det som sitter i väggarna” (uttryck från Hedin och
Ekholm, 1991), som visat sig i vissa sammanhang. Den poststrukturella teori-
bildningen har varit till hjälp för att se variationen i maktrelationerna, mot-
stridigheterna i signaler när det gäller kön och för att få förståelse för det
motstridiga i de vuxnas tal om kön och könsaspekter. Båda typerna av teori-
bildning har varit till hjälp för att förstå maktaspekter och hur de kan driva
sitt spel.

I en fältforskningsstudie ger man sig ut med vida frågor. Min ingångs-
fråga var ”vad händer här då när det gäller kön?”. En sådan vid fråga kräver
att man efterhand avgränsar och ställer tydliga fokuserade frågor utifrån vad
man erfar under fältperioden. I mitt arbete har jag behållit ett ganska vitt
område att arbeta med vilket ger begränsningar och möjligheter. Resultatet
har blivit en form av överblick där många aspekter finns med. Komplexiteten
framträder och belyses. Vissa områden skulle kunna fördjupas men det har
inte varit möjligt i den här studien. Men den kan vara en ingång för att hitta
intressanta kritiska områden att arbeta vidare med som t.ex. gränsöverskri-
dandet.

En fältundersökning av det här slaget kan ses som ett nedslag under en
period av de här barnens liv. Det går att se inslag och komponenter i deras
konstruktion av sitt kön men att veta vad de innebär eller vad de har för
konsekvenser på längre sikt är omöjligt att avgöra. Öhrn (1997) påpekar detta
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och efterlyser fler undersökningar under lång tid när det gäller kön och för-
ändring.

Vidare forskning
Eftersom det visat sig att de könsrelaterade mönstren ser olika ut vid olika
arbetssätt och olika förhållningssätt från lärarens sida, vore det intressant att
närmare studera vad de förändrade arbetsformer som är vanliga i skolan idag
innebär ur könsperspektiv. Individualiseringssträvanden, läraren som handle-
dare, enskild planering är alla aktuella företeelser i skolan. I min studie upp-
fattar jag det som att könsmönster förändras när arbetssätten och förhåll-
ningssätt i klassrummet förändras. Det vore intressant att studera vad dessa
olika förändringar kan innebära för könsmönster, jämställdhet och för barns
möjligheter att göra val utan att kön är en så stark styrfaktor. Vad innebär det
att använda läraren som handledare? Vad innebär det att i stor omfattning
arbeta ensam som individ i förhållande till könskonstruktion och i förhållande
till maktrelationer mellan könen? Och i en förlängning, vad innebär den allt
starkare individualiseringen kontra det sociala, kollektiva projektet att ”göra
kön”?

Gränsöverskridare och gränsöverskridande när det gäller kön har inte stu-
derats så mycket. Föreliggande studie kan ses som explorativ just när det
gäller gränsöverskridande. Det finns många frågor att fortsätta arbeta med när
det gäller förståelsen av vad som kan göra gränsöverskridande möjligt och
vad det kan innebära. Frågor om vad som kan befrämja lyckade gränsöver-
skridanden eller inte är också viktiga. En fältstudie med dels observationer
och dels intervjuer där barn och/eller ungdomar som gjort gränsöverskridan-
de val direkt får tala om hur de ser på sig själva vore en relevant följd av den
här studien. Intressant vore att både kunna diskutera med barn/ungdomar som
varit framgångsrika i sitt gränsöverskridande och sådana som inte gjort det.
Barnens hela livssituation bl. a med avseende på klass, etnicitet och andra
kulturella förhållanden vore också intressant att beakta så att inte fokus läggs
enbart på skolan.

Ett annat intressant projekt vore att följa några skolor som aktivt arbetade
med att ge barnen begrepp för och kunskaper om jämställdhet, jämställdhets-
strävanden osv. Gärna med inriktning på att låta barnen själva delta i ”upp-
täckandet” av ojämlika villkor.
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Summary

Introduction and aim
Every child in our country as well as in many, many other countries are both
obliged and entitled to attend school. In school, children get different kinds of
experiences depending on factors related to class, gender and ethnicity. As
this thesis concerns issues related to gender and schooling, focus is located in
different conditions and experiences that boys and girls as gendered human
beings meet. One point of departure is ideas and issues from post structural
feminist research, that both boys and girls would benefit from a break-down
of or at least loosening of the dualism between male and woman and what is
considered male and female. The issue of equity and the strive for equity in
Swedish schools and other locations in society is another point of departure.
The standpoint is that, as long as these goals are not reached, research con-
cerning these issues is worthwhile and important. Questions like “what kind
of organisation and teaching in school promotes the above mentioned issues”
are important to ask.

Another influence is Thorne’s (1993) thoughts about children not neces-
sarily being stereotyped girls and boys as often described in gender-related
literature. She points out that in some research concerning gender-issues,
there is a bias called “the big-man bias”, which contains an image of “boy” as
athletic, fighting sportsman that makes good report in school. Evaldsson
(2001) points out that you can find a corresponding image of “girl” as nice,
well behaved and diligent. Thorne asks for further research focusing the vary-
ing patterns of children within their own sex and also the overlapped
behaviour you could watch among both boys and girls. This thesis focuses
boundaries between the sexes, crossing the boundaries and the following
consequences.

The thesis aim is to understand possibilities for children to form their
gender in different ways regarding:

• construction and maintaining of gender-related boundaries – border-work

• loosening of gender-related boundaries

• crossing of gender-related boundaries and what that might mean to children
in school
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Questions related to the aim are:

What do the boundaries between boys and girls look like and how do they
show in the children’s behaviour, for example in their choices of activities
and friends? How do the teachers’ ways of organising their work as well
as their choices of contents during lessons impact the boys’ and the girls’
freedom to construct their gender in different ways?

The teachers’ ways of arranging and organising their work during lessons as
well as their choices of contents are regarded as important. Especially fre-
quent routines that the children meet every day contain messages of different
kinds concerning who they are and what kind of persons they might be when
they grow up. Some of these messages are valid for the construction of
gender.

Of importance is to what extent the teachers regard gender as a peda-
gogical question? Do they deliberately put gender-related questions like
equity, unfair power relations between the sexes or different conditions on
the agenda for issues to deal with in their every day work? To regard gender-
related problems as pedagogical problems always occurring in their work as a
teacher is named “gender sensitive” teaching in the Nordic countries
(Arnesen, 1998).

Another heavy impact on children who “do gender” is other children,
friends. A thread that might lead to the understanding of some of the gender
making is listening to the children’s stories about their life with friends and
foes in school.

The above-mentioned themes are all running through the thesis but they
are incorporated in the three chapters that contain the findings. Thus they are
subordinated the themes of producing and maintaining, loosening and cross-
ing gender-related boundaries.

Theory and strategy
As mentioned feminist post-structuralist theory is used in the thesis. I have
also added standpoint theory. Both directions contributed to my interpreta-
tions of the children’s formation of their gender and how it was related to
“boundaries” concerning gender. Concepts and insights from both theories
are used because of the possibility to get varied understanding of the
phenomena observed. Rhedding-Jones says that using different theories is a
way of being post-structural. The different concepts are focusing power and
power-relations. Power is looked upon both in a Foucaultian way as a rela-
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tion, as normalization and as discourse in standpoint theory whereas power is
seen as hierarchical and dualistic (Rhedding-Jones, 1996; Harding, 1986).

Another important theoretical implication is to abandon the thought of
“girls” and “boys” as unitary categories. Girls and boys vary in their forma-
tion of gender. Girls various ways of “being girls” have been in the spotlight
in recent years but it is a new topic in the research of boys and masculinity
(Yates, 1995; Martino, 1995).

The idea of gender as a social construction is also a point of departure.
West and Zimmerman (1991) say that we “do gender” in a social context, we
try to be “woman” or “man” in a way we think is acceptable to others.

As strategy for collecting data for the analysis I chose fieldwork. My
period of fieldwork started in January 1998 and was finished in Feb-
ruary1999. I stayed in the school for 35 days, partly in periods of two or three
days and partly during single days. I did my fieldwork in a school located in a
fairly large village just outside a big city in mid-Sweden. The population was
mainly middle-class with some elements of craftsmen. During this period
unemployment was common in Sweden and some of the parents, though not
many, were unemployed. The population in the village was homogeneous
regarding both class and ethnicity.

I studied two classes with 30 children in each. The classes integrated
pupils from first, second and third grade. The age of the pupils varied
between seven and ten years. Seven or eight staff worked in this section of
the school. Teachers, assistant teachers, pre-school teachers and a special
teacher for children with learning disabilities worked there.

In fieldwork you often combine different ways of collecting data. I
observed both in classroom and outside the school and made interviews with
the teachers and some of the children. I also took field-notes. The combina-
tion of observations and interviews I found particularly useful, as I wanted to
get information about what was actually going on concerning gender in the
setting as well as the informant’s perspective.

The analyses are based partly on findings in the fieldwork and partly
from theoretical assumptions. I saw the activities and pedagogical processes
in school through gendered glasses. It is neither fully grounded nor fully
theoretical. Abduction is a concept that might describe the work done. During
fieldwork analysis is an ongoing process.

Different analyses were made. From the observations activities in the
school were summarized in every-day concepts like “discussion”, “other
projects”, “fighting” and so on. Then I thematized the findings in three
themes. Power-relations was the first theme, boundaries, border-work, cross-
ing the boundary between the sexes the second, and the last one was gender
as a pedagogical question. From the interviews I partly wanted to get
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information about what was actually happening in the school setting but as I
wanted also the informants’ perspective. That part of the analysis focused on
finding the informants’ images of gender, what they did regard as natural,
normal, what was taken for granted, and was inspired by a foucaultian way to
analyse discourse. I was also interested in what the teachers and children did
not talk about.

Later the different findings were organised in three parts. The theme of
boundaries was given a superior status in relation to the other themes and my
findings were sorted in three gender-related aspects of “boundaries”, namely,
construction and maintaining, loosening and crossing of boundaries related to
gender. These concepts also organise the written presentation of the findings
concerning how children live and do gender in relation to these boundaries.

Findings

Reproducing the boundaries
In the first chapter the reproduction of gender-related boundaries is in focus.
The children told me they wanted to be nice because they are then able to
make friends. Friends, mates seemed to be extremely important to the chil-
dren. Their worst fear was to be left alone during breaks, in the schoolyard.
The impact of this on construction of gender I think is that the children form
their gender taking into consideration what impression they will make on
their friends. They choose gender formations that make them as socially
acceptable as possible just as West and Zimmerman points out (1991). To
choose unusual ways to behave like a girl or a boy might be a social risk.

Processes in school that might contribute to reproducing gender-related
boundaries are the children’s own way of investing their energy and power in
single-sex groups. They are so interested in their best friends that they turn
away from children of the other sex. Children of the opposite sex become
very uninteresting. Both play and conflicts originate mainly from the single-
sex groups. The children do construct their gender through disinterest and
difference. When left alone with a free choice the children choose to play or
fight with other children of their own sex, they maintain segregation between
the sexes.

It is not only in activity this segregation is shown but also in conversa-
tion. Children mainly talk about their friends of the same sex and the adults
prefer to talk about boys and girls separately. Segregation is possible to find
in the discourse. Girls and boys at the school played together part of the time
but they did not want to talk about it, unless I ask them.
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As mentioned earlier, the organisation and the ways the teacher handles the
teaching is regarded as important from a gender point of view. One aspect
that I found differs is what gender-related signals the pedagogues give in
planned activities and in spontaneous comments and lines of conduct. In
planned activities you can find gender neutral or gender sensitive messages
but in spontaneous activities you can more easily find segregating messages.
One aspect of this is the earlier documented system of girls as “helpers” in
the classroom (Walkerdine, 1990). The girls in this study, as well as in
others, do help when “accidents” like dropping something on the floor
occurs. The girls are also used to calm down boys who fight or are too noisy
in the classroom. In planned activities for keeping the order in class such as
taking turn in watering the flowers or sweeping the tables in the school
restaurant, both boys and girls are expected to and do take part. But when
”accidents” happen only girls volunteer. They just do it without a “thank
you” or any kind of notice. I interpret this state of things as practice in
subordination. Spontaneous comments or activities give room for this kind of
processes. If planned activities give another signal regarding gender than
unplanned activities I think that points to the importance of having a gender
aspect woven to all planning activities in school as mentioned by Gordon and
Lahelma (1998).

If you regard gender sensitive teaching as a prerequisite for children’s
possibilities to form their gender in various and different ways, the teachers’
attitudes to gender and equity issues become important. In the school I
studied gender and equity issues were not frequently addressed. When I tried
to talk about such themes the pedagogues changed the subject and started to
talk about “weak” or “strong” children, children with different needs and that
all children should get “their chance”. They did not want to speak in terms of
“girls” and “boys” and they rarely had any activities that they thought would
lead to equity, equal conditions for girls and boys or anything like that. In the
classroom things sometimes happened that would have needed a discussion
about gender-related matters but this never occurred, either. On the whole the
school could be regarded as not really gender sensitive, rather neutral, or
separating the children.

In the classroom children form gender in different ways and some of
them could be regarded as polarized between the sexes. If the girls in class-
room did one thing the boys or many of the boys did something else. These
gender formations occurred in specific situations. When school and gender is
focused, room of speech, is one issue often studied. In this school, most room
of speech was taken by the boys just as described in different studies
(Einarsson & Hultman, 1983; Einarsson & Granström, 2002), especially in
some specific situations. The teacher was standing in front of the class, many
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children were in the room and the topics were science or society related
issues, e.g., talking about the weekly news. In this situation many boys
eagerly discussed the topic with the teacher while the girls were occupied
with “other projects”. “Other projects” could be talking silently with your
friend or combing your own or someone else’s hair or playing with some-
thing on the table. I interpret their behaviour as a way of showing that they
were not really satisfied with this situation and that they did not find the
topics interesting for them. In other situations they took part in the discus-
sions and activities in quite a different way. This was the only kind of situa-
tion that contained this very polarized behaviour between the sexes. However
a similar formation of gender occurred in “music” but then the boys were
involved in “other projects”, and the oldest girls together with the teacher
governed the lesson. I regard the polarized situation as very important for the
maintaining of hierarchy between girls and boys. In this situation boys prac-
tise how to discourse and turn taking in a demanding situation. This situation
does not appeal to the girls at all and they lose their chance to practise these
capacities.

Some boys also try to disturb the lessons and sometimes fight in the
classroom. They arouse attention from the adults and the other children. A
tension between the teachers and some of the boys appear in the classroom.
The teachers know that the boys will do something and they are prepared to
tell them to be quiet, to stop fighting or stop teasing someone. A threat could
be felt in the classroom. I saw this threat become reality when four 8-year-old
boys during a series of sports lessons took control over 12 girls and the
teacher in charge. They spoilt the games and harassed the girls. The threat
can be regarded as an attempt to maintain hierarchical relations between the
girls and the boys. In the earlier mentioned situation, where boys form their
gender as partaking and active in discussions with the teacher, hierarchical
relations are also reproduced but together with the adults. In the sports situa-
tion the boys placed themselves on the other side of a boundary. They were
on the opposite side from the teacher and the girls and they were really
regarded as out of line. Yet, during a period of time they succeeded in keep-
ing control of power in the room.

The gender formations shown in this chapter are constructed through dif-
ference and interest/disinterest. In polarized situations the girls and the boys
“do gender” in relation to one another in a dualistic and quite collective way.
If the boys do one thing the girls do something else. Both boys and girls
could show disinterest by doing “other projects” but mostly boys show dis-
interest by fighting and disturbing in the classroom.
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Loosening the boundaries
In this part focus has turned over to the loosening of gender-related
boundaries and what processes in school could contribute to that. The
polarized formations of gender earlier described are regarded as maintaining
the boundaries between the sexes. Many other formations of gender could be
found in the school-setting. In this part I present formations of gender that are
not so polarized and also formations that overlap between the sexes. Also I
describe what situations that seem to produce the different formations.

Other important issues are to what extent gender sensitive teaching could
be noticed and how different practices and circumstances contribute to the
possibilities for the children to choose different gender formations and to the
loosening of gender-related boundaries.

When the subject is changed in the classroom, the gender formations
change. You can find girls engaged in discussion with their teacher while the
boys take a lesser part. Such a situation arises when questions concerning
moral and how to behave towards each other are on the agenda. An aspect
that influences the situation is that, the teachers distribute room of speech
among the pupils. The girls who are very engaged in this situation would
probably talk anyway, but the boys would maybe talk to a lesser extent if
they had not become supported by the teachers, to take part in the discussion.
The tool used here to force most children to take part in the conversation is
deliberate distribution of the room of speech; every child got the chance to
talk. The teachers seem to use this way to try to collect all the children’s
feelings and worries, which they are always very concerned about that. This
way of working really gives many children the opportunity to talk.

Sometimes during the school days you can see mixed gender formations.
The children’s behaviour is to a lesser extent gender specific. This happens
for example when the children work individually. Individual work according
to the children’s own planning, takes up quite a large part of the day in the
studied school. During these lessons both boys and girls get tired, do “other
projects” such as talking with other children or walking around in the class-
room, and doing alternately their own work. Sometimes they ask the teacher
for help and sometimes they lose interest in their work. Gender formations
are more equal and differ during the lesson. A noticeable difference is that
boys or at least some of them fight and disturb in a way that girls hardly do.
But on the whole gender formations are more mixed during individual work.

Another gender formation that I observed was girls that became “wild”
and dominating in small groups. The boys were active and lively in the same
situation but not “wild” like the girls. This pattern was observed during
English lessons in the third grade in one of the classes. The teacher and the
children all liked these opportunities to get closer and get possibilities to talk
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more intimately. During these lessons the children used to have a competition
girls versus boys. All children were eager to win but the girls jumped,
shouted and drew most attention. The teacher told me that she deliberately
encouraged children who took great responsibility for themselves and others,
for example siblings, to “get wild” when they were in smaller groups. She
thought they needed it. The girls really took this offer seriously. Not that the
boys were silent and calm, it was not a polarized situation, but there was a
noticeable difference. Noticeable is also the segregation in “girls team” and
“boys team” in the competition. This is a good example that points out the
double messages the children often get in school from a gender point of view,
gender sensitive and gender segregating messages at the same time. In
smaller groups gender formations tend to change, but how also depends on
the pedagogues’ behaviour and way of handling the situation. The gender for-
mations are constructed in the specific situation.

In smaller groups where no adults were present still other ways of being
a girl or a boy showed up. I saw some, though few situations were gender
seemed to be quite unimportant. Girls and boys talked and laughed in a
reciprocal interactive way while working, and power and domination seemed
absent. This was in a small group where the teacher was absent. In small
groups I also noticed other things happening, for example, a 7-year-old boy
and a 7-year-old girl together become very powerful, and they took the
chance to be bosses over their friends. The other children were not happy but
could not break the power these two children produced. Some of the children
told me about harassment between the sexes and also about reciprocal play
between the sexes that took place at the far end of the garden. Extremes of
gender-related behaviour seemed to happen in small groups in places were
adults could not see the children.

If we turn to pedagogical issues and gender, gender-related questions
were not often addressed in this school.

One thing was done concerning gender. As a tool to create a better
group-related climate in the classroom the teachers separated girls and boys
in single-sex groups to discuss feelings and conflicts. This was the one
activity that explicitly was done for the benefit of “boys” and “girls”. It was
not done for the sake of equity but the sake of good relations between the
children. These groups were very popular among the pupils. The aim was that
the children should be able to talk more and talk about topics that were
interesting to them.

When I spoke to the teachers, some things at last were mentioned in
terms of “girls” and “boys”. The teachers said that they thought that girls
would need some support and the boys would need to be taken down a little.
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They were aware of the girls’ silence in some situations and that boys
required more attention from their side than the girls.

Things that seemed to work for the sake of equity and the breaking down
of the dualism male-female, whether the teachers thought about it that way or
not, were practising of competence, parting the children in small mixed
groups and skilful stopping of the boys from harassing girls and the teachers.
Parting the children in small groups was done to practise something they
were not good at or to give all the children “their chance”, about the same
goals as in single-sex groups. Maybe these groups gave the opportunities for
both girls and boys to speak and practise things in a way that could give the
same results as single-sex groups.

To be given the opportunity to practise things you are not good at might
give chances for you to loosen boundaries. The children practised hockey
during sports lessons and more and more girls sometimes were accepted as
players in the games during recess. Hockey is by tradition a male dominated
game in Sweden

Varying gender formations and the loosening of gender boundaries give
possibilities to all children but they seem to apply mostly to the girls. Girls
use more differing gender formations and they take the offers given to them,
for example to be “wild” in the English lesson. Evidently the power relations
show somewhere. The girls benefit from changes to a higher degree than the
boys and giving opportunities to the girls sometimes mean to diminish the
boys’ room, domination or possibilities to get attention from the teachers.
Berge (1998) points out that as the girls benefit more, the boys are not
equally happy with changes.

Polarizations, segregation, the ”threat” from boys, hierarchy are tools
used to maintain the boundaries between the sexes. Loosening of the bound-
aries would, accordingly benefit from situations that give possibilities to a
wider range of gender formations, formations that do not mean a strong
polarization or a strong tension between the boys and the teachers.

The findings give cause to think it is meaningful to consciously regard
gender as a pedagogical question. As the gender formations vary so much
with the situations and the way of organizing life in classroom, it is really
worthwhile to reflect on what could be done in school, in specific classes,
and what consequences different efforts imply. I agree with Gordon and
Lahelma (1998) when they point out that it means something from a gender
point of view if you organize the teaching this way or that way, since what
you meet every day, year after year has a heavy impact.
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Crossing gender-related boundaries
The findings concerning crossing gender boundaries and what consequences
that might bring are the topics for the last chapter of findings.

To find gender formations that might be described as boundary crossing
required seeking at an individual level. Earlier mentioned formations were
possible to find while observing groups of children. In my data I found five
children who formed their gender in such a way that they could be described
as performing “girls” and “boys” in an unusual, not at all stereotype way.
Many other children did that too, but just sometimes. These children seemed
quite often to move close to the boundaries of a traditional gender discourse.
Three of them were mentioned by the teachers as tomboy (a girl), girlish (a
boy) and as having problems with friends of their own sex (a boy). I discuss
the children and their formations of gender in relation to Thorne’s (1993)
thoughts of boundary-crossing, and Davies and Banks’ (1993) discussion of
children’s different ways of regarding gender and what is male or female.

Thorne (1993) points out that if you want to be a successful boundary-
crosser you have to want to do the crossing, you have to persist, you have to
take a risk, be brave and you have to be skilful in the activity or game you
want to take part in. She also mentions that high status in the school classes
makes it easier for you to do other things than the most ordinary, for example
take part in the games and plays of the opposite sex. The crossing of
boundary she writes about is to play with the other sex. Davies and Banks
(1993) describe some children’s ways of talking about gender and what they
regard manly and womanly. They find four different categories of thinking.
Some children who themselves took traditional girl and boy positions thought
that there is an essential difference between the sexes, other children who
also took traditional positions said that it was hard to tell whether there were
any differences or not. A third opinion was that there are differences and they
are important. A girl who wanted to play with boys had this opinion. A
fourth way of regarding gender was to think that there are no differences or
at least there should not be any. These children thought it wrong to regard
some activities as male and other as female.

In my analysis of gender crossing I brought ideas from the above-
mentioned authors’ findings and combined them with the experiences from
my data to make categories of the children’s ways of crossing gender-related
boundaries. In accordance with my findings I chose to regard boundary-
crossing in a wider way than Thorne who restricted her boundary crossing to
mean play with the opposite sex. My categories are:
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a) Play with children from the opposite sex, from their (the other sex’)
interest.

b) Play with children from both sexes, from own interest.
c) Children who cross boundaries in their way of behaviour.
d) Children who deliberately cross gender boundaries.

In the first category I placed two children who often formed their gender as
boundary-crossers in the respect of rather playing with children of the oppo-
site sex. A boy, Karl, in the second grade wanted to play with the girls in the
first grade. He had had problems with the other boys who did not accept his
choice. The teacher told me that they had been talking about this issue in the
class. Karl’s choice was accepted now, she said. Karl had quite a bitter tone
in his voice when he talked about the other boys and he told me he preferred
to play with the small girls because they were nice and “you could have fun
together with them”. Karl had wanted to cross gender boundaries, he had
persisted and he had been taking risks. Now he was successful in his crossing
but to a price.

Maja was the other child in this category. She was also successful in her
crossing because she was fully accepted by the boys she wanted to play with.
Maja’s wish was to take part in games and physical activities with a gang of
rather tough boys of the same age as she was. In her formation of gender she
was quite “macho”, tough, noisy and troublesome. Maja was an accepted and
even popular member of the gang and she had been so for a long time. She
was skilled in hockey, a game often played during recess. Maja had no
problems within the school with her crossing, but she met requirements she
did not approve of from the world outside, like swimsuit in the bathhouse and
single-sex changing-rooms in the sportsclub. For Maja the crossing meant no
problems at school. Her crossing was not risky and she didn’t have to be per-
sistent as she was a member of the gang. She did not have any relationships
with the girls and did not ask for it. However she had had secrets with one
girl, Kajsa, also one of the boundarycrossing children in the study.

One child’s formation of gender, a boy, could be regarded as new and
different from all the other children’s. Jonatan was a calm and quiet boy
whom I did not notice at first. In his formations of gender he chose to play
with both girls and boys and concerning activities he chose both what could
be regarded as girlish and boyish. He seemed to make his choices from
wishes and interests. During a long period he had been best friend with a girl
of the same age, a behaviour that was very unusual in the school-setting. He
seemed to be in another discourse, concerning gender, than the other chil-
dren, a discourse that did not part the world into two, one womanly and one
manly. This boy was closest to break up the dualism between the sexes
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among the children in the school. He succeeded in his boundary crossing.
Noone was scornful or tried to prevent Jonatan from his intentions. Both boys
and girls gladly accepted him in their activities. Why Jonatan could cross
stereotype boundaries and do very untraditional formations of gender is
worth reflection. I think he contributed in an important way to the plays or
activities in which he took part. He had skills like social competence and
imagination and he was not dominant or troublesome in any way. The teacher
told me that his parents, just like Majas, did not object to the children’s ways
of performing “boy” or “girl”. These parents were very open-minded towards
their children’s gender formations. That might contribute to these children’s
possibilities to choose in different ways compared with their friends.

In the third category I placed two children, Henrik and Kajsa. They were
both mainly interested in playing with children of their own sex but they both
formed their gender in an untraditional way. Henrik was regarded as a leader
among the boys both by his friends and by the adults. But he was not a leader
in a stereotype way. Henrik vas very short, he formed his gender as quiet and
nearly invisible among the other boys. He was also a member of the same
“tough” gang as Maja. But he sometimes chose to play with boys in another
gang with quiet and calm boys. Henrik was accepted in both groups. What
made him untraditional was his way of leadership or rather that he was
regarded leader although he was short, not athletic, not requiring attention in
the classroom, not among the oldest, and so on. What made him someone the
other boys respected, was probably his way of solving problems and having
good, for the others acceptable, ideas about how to go on in hockey and other
games. He could help the boys to solve problems with rules and time-taking
and other difficulties that often turned up in the boys fellowship. The teacher
said the other boys often regarded his word as law. Like Jonatan he could
contribute to the activities he wanted to take part in.

Kajsa was a girl who engaged mainly in play with other girls. I saw her
as someone who crossed boundaries in her behaviour as she like Maja was
very “macho” in her formation of her gender. She wanted to be one of the
dominating girls in the class but she did not reach that goal. She and her best
friend were instead placed a little “off” the girl’s gang. The other girls
regarded them as troublesome, and avoided them. Kajsa and her friend also
deliberately broke school rules and they were quite scornful towards teachers
and other children in their story telling during the interview. She had the
same bitter tone in her voice when I made the interview with her as Karl.
Kajsa was not really successful in her gender formation. Both the other girls
and the teacher often complained about her behaviour and gave her
reprimands. Maybe she would have been more successful had she wanted to
be with the boys, like Maja. If you are regarded as a “tomboy” maybe you
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can do other things than when you are regarded as a “girl”. Kajsa was brave
and took risks in her gender formations but she did not reach what she
wanted and her formations were problematic.

These findings exceed Thorne’s in some respects. While Thorne con-
centrated on children who wanted to play with the other sex I found three
differing categories of children crossing the boundary. In my fourth category
I found nothing. There a boundary emerged. Noone deliberately wanted to
cross a boundary.

Skilfulness in the attractive play is one required capacity Thorne (1993)
mentions as important for a successful crossing of gender-related boundaries.
I found that capacities, competence of different kinds, seem to make a
successful crossing of the boundaries easier. High status is one component,
but these above-mentioned children are not really high status. There are older
children with higher status in the class. The three children who succeed in
their crossing without problems, Maja, Jonatan and Henrik are all quite
popular but except for Henrik they are not really high status. Maybe you can
say they have stable positions among their friends. Kajsa and Karl met a lot
of problems and you could say that their positions were unstable. The compe-
tences I found that seemed to have en impact on what possibilities you have
to form different, unstereotype formations of gender are social competence,
imagination and positive ways of leadership, containing problem-solving and
good ideas about what and how to do.

Discussion
In the conclusion I summarize my findings and discuss them in relation to the
questions I asked at the beginning of the thesis.

One thing I searched for was different gender formations. I found a lot of
differing ways to form “girl” and “boy”. In some situations the gender
formations were collectively polarized in the sense of girls and boys taking
different opposite positions. Other situations showed formations of gender
that varied in different ways. They might be mixed, overlapping and both
boys and girls could do the same things or different things. The situations
where you could find the dissimilar formations differed. In the first-
mentioned situation, which could be regarded as a classical classroom
situation with a teacher in front of a class with many pupils, girls changed
their formations of gender if the boys did and vice versa. I regard this
situation as a hierarchical situation which both segregates girls and boys and
work for a male norm.

The other situations with mixed and overlapping formations of gender
were characterized by sometimes big groups, when talking about specific
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topics, smaller groups, the teacher working as a supervisor and some-times
absent adults.

The first theme of findings was maintenance of gender-related
boundaries. Phenomena that were regarded as contributing to maintenance
were polarized gendered situations, an assistant teacher system concerning
girls, threat from “boys”, a tendency to separate “girls” and “boys” in both
adults’ and children’s talk, also the children mainly separated themselves in
single-sex groups during recess, border-work. An antipathy among the
teachers, for talking about gender-related matters like equity, differing condi-
tions for the sexes etc., I also saw as a maintaining occurrence. Hierarchical,
segregating and normalizing processes worked for the maintenance of
gender-related boundaries.

The second theme was loosening of gender-related boundaries. Occur-
rences that I thought gave possibilities to loosening of the boundaries were
some ways of organizing the work in school, the teacher’s position, planned
work and situations, situations with possibilities for the children to form their
gender in different, non polarized ways. Also practising skills that you are not
good at might help.

Sometimes the children meet with messages that give contradictory sig-
nals concerning gender. This is why it is hard to know what messages con-
cerning gender that actually reach the children.

The third theme was crossing the boundaries. Five children were
described as examples of gender formations that crossed boundaries. Four
ways of boundary crossing were found. They were: to play with opposite sex
on their conditions, to play with the opposite (and own) sex on own condi-
tions, to form your gender in an unusual way for your sex and to deliberately
cross gender-related boundaries. In the last category no children were found.
One boy performed a “new” boy or a “new” formation of gender, a child that
could choose friends and activities from his own wishes and interests. He
could be regarded as someone that broke the dualism manly – womanly. In
the literature a “new girl” (Weiner & Berge, 2001) has been described, a girl
who is self-dependent and active even in situations that traditionally have
been the boys’ scene. Öhrn (2002) points out that these girls are often
middle-class. Such a girl was not found in my study but I think maybe the
room for many girls has increased. The polarized situation with interacting
boys and teacher, and silent and dissociating girls did not occur many times a
day at this school. Other situations were more common. At the same time it is
interesting to reflect on what for example “individual work “ might mean
from a gender point of view. In this thesis construction of gender is regarded
a very collective project. You “do gender” in interaction with other people. Is
the varying ways children act as gendered human beings, when having
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“individual work” a consequence of the individual tasks as they do not inter-
act as much as in other situations or does this way of working really open
doors for children’s possibilities to choose formations of gender?

The findings indicate that gender, as a pedagogical question is impor-
tant. Planned activities seem to have a greater potential to give neutral or
gender sensitive messages to the children. Because the situations differ so
much and give different possibilities for the children to form their gender,
knowledge about the situations and what characterizes them might be a help
in arranging as gender sensitive teaching as possible. Still, it is hard to know
what different measures might mean to the individual. Lenz-Taguchi (2001)
means that documentation of what is happening in the classroom and outside
can give teachers important information of what actually is going on in their
own classrooms. Information that is deconstructed can give clues to what is
happening and what you can possibly do about it. Berge (1998) points out
that as long as one group wins and another group loses on gender-related
changes, changing is not easy. The winning group will tend to be more
interested in changes than the losing one.

Above I state that you never know what gender-related messages that
reach every individual child and what meaning they read into it. Lenz
Taguchi (2001) quotes Foucault “My point is not that everything is bad but
that everything is dangerous” and she means that every attempt for change
might give some people better possibilities and others worse and you never
really know the consequences. Power is always there. Berge (1998) holds
that you should never forget that as long as power is at play you could never
reduce work for equity and other gender-related aspects to a question of
school organisation like group-size. I definitely agree with her, but I also, as
she does too, think it is important to try to put gender on the teachers’ agenda
because that is what you can do, in order to get a grip on the processes of
power that are always at play.
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Bilaga 1 1 (2)

Intervjuguide – barnintervju: flickor och pojkar i
skola

Litet inledande småprat
Du går i klass ? eller hur? Vad tycker du om att gå i skolan? Favoritämne?

Grupperingar, kamrater
Kamrater? Brukar du vara tillsammans med XXXX någon gång (någon av
motsatt kön som hon inte nämnt.)? Brukar du vara tillsammans med XXXX
någon gång (någon av samma kön som hon inte nämnt)?

Rasterna
Vad är det som är kul på rasterna? Vad är det som kan vara tråkigt? Om
barnet nämner något om konflikter, bråk, trakasserier så fråga vidare.

Hur kunde det bli så här?
Varför tror du att det här hände?
Hur kändes det?
Vad hände sen?
Fick ni hjälp av någon vuxen? Hur?
Bad någon om hjälp eller kom någon vuxen ändå?

Ta upp en aktuell konflikt som diskuterats i klassen
nyligen
Vad hade hänt?
Varför tror du att det här hände?
Hur kändes det?

Fick ni hjälp av någon vuxen? Hur? Vad sa den vuxne?
Bad någon om hjälp eller kom någon vuxen ändå?
Vad hände sen?

Om det har varit bråk mellan barnen pratar fröken med er om det på lek-
tionen?

Hur får vuxna i skolan reda på när det varit bråk mellan er barn?



Bilaga 1 2 (2)

Satskompletteringar
Det bästa med att leka med flickor är…………………
Det bästa med att leka med pojkar är…………………..
Det bästa med att ha slöjd är …………………………..
Det tråkigaste med att ha slöjd är ………………………..
Det bästa med att leka med pojkar och flickor är……………………

I skolan kan jag bli rädd när………………
Det roligaste i skolan är…………………..
I skolan blir jag arg när…………………….
I skolan blir jag ledsen när……………………………

Kan du berätta om något tillfälle när du tycker att du
blivit orättvist behandlad av någon i skolan?

Pojke? Flicka? Vuxen?

I en bok jag har läst berättar norska flickor i 9-10-årsåldern att pojkar
kommer och bråkar förstör lekar. När de här flickorna bad sina fröknar
om hjälp fick de inte någon hjälp. Har du varit med om något
liknande?

Bråkar ni pojkar/flickor i skolan någon gång med
fröken/pojkarna/flickorna?

Vad gör ni då? Vad gör de då? Vad brukar hända?

Hurdan flicka/pojke vill du vara?
Nu? När du blir lite större? Varför? Förebilder?

Hurdan flicka/pojke tror du att de vuxna i din skola vill
att du ska vara?

Nu? När du blir lite större? Varför?



Bilaga 2 1 (2)

Intervjuguide – vuxenintervju: flickor och
pojkar i skola

Vilka konflikter, motsättningar och grupperingar finns det här i
klassen/gruppen nu?

Varaktiga – tillfälliga Flickors delaktighet Pojkars delaktighet
Hur får du reda på vad som händer? Uttryck för konflikter? Orsaker?

Vad gör du för att hjälpa barnen att reda ut konflikter.
Förklaringar? Resonemang? Olika sätt med olika barn?
Vad händer sen? Flickor–Pojkar?

Råkar du själv ut för kontroverser med barnen?
Orsaker? Vad gör du? Vad kan hända? Flickor–Pojkar?

Diskutera en aktuell konflikt barn–barn.
Händelse? Vem berättade? Hur gjorde du? Vad hände sen?

Två situationer från obsprotokollen?
Reaktioner, reflektioner och diskussion? Hur ser du på de här händelserna ur
ett könsperspektiv?

I våras berättade ni om en ”pojkflicka” och också om en
pojke som var som en flicka?
Hur är den här pojken? Hur är den här flickan? Vad är det som
gör att man betraktar de här barnen som icke typiska för sitt kön?



Bilaga 2 2 (2)

Är pojkars och flickors olikheter eller olika villkor ett
problem i skolsituationen?

Hur? Förändring viktig? Förändring möjlig? Har ni jobbat med det?

Finns något i din bakgrund som speciellt har påverkat din syn på könens olik-
heter och olika villkor?
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