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Abstract 

Uppsatsens första syfte är att utreda begreppen kön och genus. Vad kan dessa omdebatterade 

begrepp ha för olika betydelse? Uppsatsen andra syfte är att, med hjälp av en liten studie, ge 

exempel på hur en undersökning av kön och genus i skolan kan se ut. Studien tar sin 

utgångspunkt i På lika villkor, ett jämställdhetsprojekt som startade i Falu kommun 1994. 

Påverkar lärarens deltagande i projektet elevernas sätt att vara i förhållande till genus? Svaret 

blir både nej och ja.    

 
Sökord: Kön, genus,  På lika villkor, elevers beteende. 
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1. Inledning 
Män gör misstaget att vänta sig att kvinnor ska tänka, kommunicera och reagera på samma sätt 

som män. Kvinnor gör misstaget att vänta sig att män ska känna, kommunicera och ge gensvar på 

samma sätt som kvinnor. Vi har glömt att män och kvinnor ska vara olika. Följden blir att våra 

relationer fylls av onödiga motsättningar och konflikter. Det är uppenbart att risken för förvirring i 

umgänget med det andra könet minskar dramatiskt om vi inser skillnaderna och respekterar dem. 

När du minns att männen kommer från Mars och kvinnorna från Venus, kan allting förklaras.1

 

Män kommer från Mars och kvinnor kommer från Venus, det påståendet förklarar en hel del. 

Det förklarar varför pojkar spelar fotboll och flickor hoppar hage. Det förklarar varför jag är 

intresserad av bilar när min sambo är intresserad av hästar. Det förklarar varför jag blir 

inåtvänd och koncentrerad i en stressad situation, när min sambo blir utåtvänd och 

känslomässigt engagerad i samma situation. Men är det verkligen så enkelt? Jag vet inte 

svaret men jag vet att Rolf- Göran Bengtsson, som är en man, intresserar sig för hästar, och 

när jag tänker efter så vet jag att kvinnan Tina Thörner är intresserad av bilar. Dessutom blir 

min sambo ibland inåtvänd i en stressad situation när jag, i samma situation, känner att jag 

bara behöver prata om det som händer. Förresten, är det så säkert att min sambo är en kvinna? 

 

Kön och genus är två begrepp som är oerhört värdeladdade idag, inte minst i skolans värld. 

Det är två begrepp som vi alla har en relation till, vi kan aldrig fly från vårt kön eller vårt 

genus och därför blir de flesta av oss också personligt engagerade när begreppen kommer på 

tal. Jag vill utreda dessa begrepp och ta reda på vad de kan stå för, jag vill också relatera dem 

till skolans värld och göra en mindre studie där jag undersöker elevers beteende i förhållande 

till deras kön eller genus.    

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte består av två delar. I första hand vill jag, med hjälp av ett litteraturstudium, 

utreda begreppen kön och genus och ta reda på vad de kan stå för. Jag vill också, med hjälp av 

en liten studie, relatera dessa begrepp till skolans värld och ge exempel på hur vi kan utreda 

frågeställningar kring kön och genus i skolan. Studien tar sin utgångspunkt i 

jämställdhetsprojektet På lika villkor. Projektet är riktat till Falu kommuns lärare och har 

pågått sedan 1994. Frågan är om lärarnas medverkan eller icke medverkan i På lika villkor 

har påverkat de undersökta elevernas bemötande av varandra utifrån kön och genus. Elevernas 

 
1 John Gray, Män är från Mars kvinnor är från Venus. Stockholm 1994, s. 20 
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beteende kommer att beskrivas med hjälp av Yvonne Hirdmans begreppsvärld. Redan 1988 

lanserade Hirdman, professor vid Stockholms universitet, begreppen genussystem och 

genuskontrakt i Sverige. Två begrepp som fick stor betydelse för forskningen om hur 

”kvinnligt” och ”manligt” skapas. 

 

De två frågor som jag vill svara på är alltså: 

• Vad kan begreppen kön och genus stå för? 

• Har lärares medverkan eller icke medverkan i jämställdhetsprojektet På lika villkor 

påverkat de undersökta elevernas bemötande av varandra utifrån kön och genus. 

2. Metod 

Eftersom första delen av uppsatsen är ett litteraturstudium och eftersom det inte finns så 

mycket mer metodmässigt att säga om det än att jag har studerat litteratur, så kommer det här 

metodkapitlet att behandla den andra delen av uppsatsen, nämligen undersökningen på 

skolorna. 

 

För att studera elevernas beteende har jag valt att använda mig av en kombination av 

observation och intervju. Observationen av eleverna har skett i korridoren, på skolgården, i 

idrottssalen, i matsalen och i klassrumsmiljö. Intervjuerna har gjorts med deras lärare. 

Anledningen till att jag inte har intervjuat eleverna är att de, som oss alla, inte alltid är 

medvetna om hur de beter sig. En annan anledning är elevernas ålder, det vill säga att 

ämnesområdet kön och genus inte är helt lätt och det kan vara svårt för en 12- åring att 

relatera till det. Lärarna iakttar elevernas beteende dagligen och blir därför en bra och 

tillförlitlig andrahandskälla. Det är dock observationerna som är min primära källa. 

2.1 Observationer 

I boken Forskningsmetodikens grunder beskriver författarna Runa Patel och Bo Davidson hur 

observationer är användbara när vi vill samla in information om beteenden och skeenden i 

naturliga situationer. Det kan handla om fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer 

mellan individer eller känslouttryck. Med hjälp av observationer ”kan vi studera beteenden 

och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar”. Enligt Patel och 

Davidson finns det tre frågor som jag måste ta ställning till oavsett vilken typ av observation 

jag gör. 
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• Vad ska jag observera? 

• Hur ska jag registrera observationerna? 

• Hur ska jag som observatör förhålla mig?2 

2.1.1 Vad ska jag observera? 

Det är elevernas beteende som jag vill observera ur ett genusperspektiv. Under observationen 

kommer jag alltså hela tiden fråga mig hur eleven/eleverna beter sig och vilket kön/genus 

eleven/eleverna har. 

2.1.2 Hur ska jag registrera observationerna? 

Patel och Davidson skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade observationer. Om vi ska 

använda oss av strukturerade observationer behöver problemet vara så väl preciserat så att det 

är givet vilka beteenden och vilka situationer som ska ingå i observationen. Då kan vi 

konstruera ett antal kategorier som täcker det som vi avser studera. Under observationen 

prickar vi sedan av varje gång vi ser ett beteende som ingår i någon av, de i förväg gjorda, 

kategorierna. Har forskaren däremot ett utforskande syfte och vill använda observationerna 

för att få så mycket information som möjligt utesluter det att man använder sig av, i förväg 

uppställda, kategorier. Då passar det bättre att använda sig av den ostrukturerade 

observationen. Enligt Patel och Davidson finns det en mängd variationer mellan 

ostrukturerade och strukturerade observationer och man kan nog säga att det sätt jag valt 

hamnar mer åt det ostrukturerade hållet.3

 

Jag kommer inte att använda mig av i förväg uppställda kategorier under mina observationer 

då det inte passar mitt syfte. Om jag konstruerar kategorier av beteenden i förväg och bara 

tittar på dessa är risken stor att jag missar beteenden som kanske är viktiga för studien, 

beteenden som inte gått att förutse. Genom att istället så ingående som möjligt beskriva 

elevernas beteenden under skoldagen samtidigt som jag fokuserar genusperspektivet 

minimerar jag risken att missa något väsentligt. 

 
2 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund 2003, s. 87 
3 Ibid., s. 87 
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2.1.3 Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

Enligt Patel och Davidson måste jag som observatör ta ställning till hur jag ska förhålla mig 

till mitt studieobjekt. Ska jag delta eller inte? Ska studieobjektet känna till att jag finns där 

eller ej?4

 

Under drygt ett år följde Fanny Ambjörnsson ett trettiotal gymnasietjejer under vardagarna på 

två olika gymnasieprogram. Resultatet av studien blev boken I en klass för sig - genus, klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer. Den huvudsakliga metod som hon använde sig av var 

deltagande observation. Ambjörnsson menar att observationen ger tillgång till den kunskap 

som ofta är outtalad, svårformulerad eller bara kroppslig.5

 
Det handlar om kroppars rörelser i rummet; om hur vassa blickar, införstående nickar, en kylig 

stämning eller reaktioner på ett slarvigt noppat ögonbryn säger något väsentligt om de ramar inom 

vilka tjejer skapar genus.6

 

Eftersom Ambjörnsson i första hand intresserade sig för det vardagliga samspelet kom, enligt 

hennes egen uppfattning, deltagandet att bli av största vikt. Deltagandet gav henne tillgång till 

den känsliga och ofta tillfälliga informationen som karakteriserar frågor kring genus, 

sexualitet och klass.7

 

Patel och Davidson menar att en av de nackdelar som finns med en deltagande observation är 

det faktum att observatörens deltagande stör gruppens naturliga beteende. Enligt författarna 

kan problemet dock undvikas om observatören inte är deltagande. När den inte deltagande 

observatören befinner sig i observationssituationen så är dennes roll väl definierad som 

observatör och därför befinner sig också observatören utanför situationen. Till att börja med 

kan närvaron påverka individerna men med tiden vänjer de sig vid observatören och återgår 

till sitt naturliga beteende.8

 

Om min studie hade sträckt sig över en längre period hade jag sett större fördelar med att 

använda mig av deltagande observation, för precis som Ambjörnsson är jag intresserad av det 

 
4 Patel och Davidson, s. 95 
5 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm 2004, s. 39 
6 Ibid., s. 39 
7 Ibid., s. 40 
8 Ibid., s. 97 
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vardagliga samspelet. En deltagande observation ger större möjligheter att tränga in på djupet 

och uppfatta de små signalerna. Men det tar tid att bli accepterad av en grupp och innan 

observatören har blivit det så är risken stor att gruppen avviker från sitt vanliga beteende. 

Mina observationer sträcker sig bara över en dag och därför är det av största vikt att jag stör 

den vardagliga gången så lite som möjligt. Hade jag kunnat göra mig osynlig hade det nog 

varit bäst men nu kan jag inte det. Däremot kan jag göra mig passiv och inte vara deltagande. 

Det angreppssättet ger bäst resultat med tanke på den lilla tid jag har på mig att observera 

eleverna. 

2.2 Uppföljande intervjuer 

Enligt Patel och Davidson ger de frågor som ställs i en kvalitativ intervju intervjupersonen 

utrymme att svara med egna ord. Syftet med en kvalitativ intervju kan till exempel vara att 

upptäcka den intervjuades uppfattning av något.9

 

De intervjuer som jag genomfört skulle kunna kategoriseras som kvalitativa och grundar sig 

på de observationer av elever som gjorts innan intervjutillfället. På varje skola var det två 

lärare som ansvarade för de elever som jag observerat och lärarna intervjuades också två och 

två. Dessutom tog intervjuerna sin form utifrån två huvudfrågor. 

• Stämmer de beteenden jag beskrivit överens med en ”vanlig” dag? Om inte, på vilket sätt 

avviker beteendet från det normala? 

• Hur närvarande är tankar kring genus och kön när du undervisar? 

 

Med hjälp av intervjuerna får jag en chans att bekräfta eller ifrågasätta de beteenden som jag 

observerat hos eleverna. 

3. Disposition 

Den fortsatta uppsatsen är indelad i fyra kapitel. Kapitel fyra är ett litteraturstudium där jag 

utreder begreppen kön och genus ur fyra olika utgångspunkter. Biologiska orsaker, Biologiska 

skillnader och social konstruktion, Biologiska skillnader, en social konstruktion och Den 

individuella kroppen. I kapitel fem presenteras de observationer och intervjuer som jag har 

gjort på två olika skolor i Falu kommun. En skola där lärarna har deltagit i På lika villkor och 

en skola där lärarna inte har deltagit i På lika villkor. I kapitlet ges först en bakgrund till 

 
9 Patel och Davidson, s. 78 
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undersökningen där På lika villkor presenteras lite närmare, jag går även igenom vad skolans 

styrdokument har att säga om jämställdhet och det ges en beskrivning av Yvonne Hirdmans 

begreppsvärld. Sedan sammanfattas och diskuteras undersökningens resultat i förhållande till 

den bakgrund jag givit. För den intresserade finns hela observationsmaterialet bifogat längst 

bak i uppsatsen. I kapitel sex följer några avslutande tankar kring uppsatsen och i kapitel sju 

ges en sammanfattning.  

4. Litteraturstudium 

Vad kan begreppen kön och genus betyda?  Frågans formulering är viktig, det står inte: Vad 

betyder begreppen kön och genus? Jag insåg redan tidigt i arbetet med uppsatsen att det finns 

nästan lika många tolkningar av kön och genus som det finns människor på jorden. Jag är 

alltså medveten om att det finns många svar på frågan och inget enskilt svar är mer rätt än 

något annat. Jag har valt att utgå från fyra olika perspektiv, fyra olika utgångspunkter, för att 

beskriva begreppens möjliga innebörd. 

• Den första utgångspunkten menar att det finns biologiska orsaker till kvinnlighet och 

manlighet.  

• Den andra utgångspunkten menar att vi måste skilja på biologiskt kön och socialt genus. 

Vi har visserligen med oss biologiska egenskaper när vi föds men tolkningen av dem är en 

social konstruktion.  

• Den tredje utgångspunkten ifrågasätter punkterna ovan genom att hävda att det biologiska 

könet också är en konstruktion. Vad som är biologiska fakta är föränderligt från kultur till 

kultur och därför alltså en social företeelse.  

• Den fjärde utgångspunkten står sociologiprofessor Robert Connell för. Han hävdar att det 

finns en bättre förståelse av kön och genus, en förståelse som tar sin utgångspunkt i 

kroppens materia. 

4.1 Biologiska skillnader 

En vetenskapsgren kallad sociobiologi blev på modet under 1970- talet. Enligt sociobiologin 

är mäns och kvinnors kroppar bärare av naturlig maskulinitet och feminitet. Dessa maskulina 

och feminina drag har skapats genom den evolution som människan genomgått. Ett exempel 

är Lionel Tigers maskulinitetsteori. Tigers menade att mannen härstammade från en jagande 

art och denna jaktlust låg fortfarande kvar i mannens naturliga beteende. Med de maskulina 

6  
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generna ärver alltså mannen en rad egenskaper som aggression, tävlingslusta och 

revirtänkande.10

 

De idag aktuella författarna Rigmor Robert och Kerstin Uvnäs Moberg är inne på samma spår 

när de i förordet till Hon & Han- Födda olika beskriver hur det finns aspekter av kvinnligt 

och manligt som är grundat i vår konstitution, aspekter som många i dagens samhälle bortser 

ifrån. Dessa aspekter går inte att manipulera med utan risk för biverkningar. 

 
Om vi är medvetna om vad som är konstitutionellt inom oss behöver vi inte reta oss eller bli 

besvikna på sådant som inte går att ändra på hos andra och inte heller känna oss mindervärdiga 

över sådana drag hos oss själva.11

 

Rigmor Robert, läkare och psykoanalytiker, och Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, 

menar att det i ursamhället, på Afrikas savanner, var mannens uppgift att jaga och försvara 

gruppen och kvinnans uppgift att föda och amma barnen. De instinkter som hjälpte 

urmänniskan att klara sina uppgifter, som jägare eller förälder, finns fortfarande kvar. 

Visserligen har vår hjärnbark utvecklats kraftigt i jämförelse med våra urtida släktingars men 

de ursprungliga delarna av hjärnan har inte försvunnit. Det är till dessa äldre delar av hjärnan 

som vårt instinktiva beteende och våra djupare känslor är knutna.12

 

För att åskådligöra de skillnader som existerar mellan kvinnan och mannen beskriver 

författarna två extrema bilder av manlighet och kvinnlighet, i både kroppslig som själslig 

betydelse. Kamp- flyktmannen och den ammande Madonnan.  

• Kamp- flyktmannen har hög aktivitet i hjärnan, har okänslig hud, har fokuserad blick, är 

självsäker, oberoende, dominant, aggressiv och känslokall.  

• Madonnan har låg aktivitet i hjärnan, har känslig hud, har vidsynt blick, är följsam, 

lyhörd, lugn och känslomässig.  

Robert och Uvnäs Moberg menar inte att kvinnor alltid ammar eller att män alltid befinner sig 

i kamp. Deras hypotes är istället att det finns ett slags förberedelse för jägar- försvararollen 

hos män liksom för den barnafödande rollen hos kvinnor och att den bidrar till skillnader 

mellan könen.13

 
10 Robert W Connell, Maskuliniteter. Lund 2004, s. 70 
11 Rigmor Robert & Kerstin Uvnäs Moberg, Hon & Han. Födda olika. Halmstad 1994, s. 11 
12 Ibid., s. 18 
13 Ibid., s. 23 
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Den välkända psykologen C. G. Jung ger också uttryck för denna inställning då han menar att 

det ”helt naturligt” finns skillnader mellan män och kvinnor. 
 

Man kan nu inte eo ipso tillskriva kvinnorna ett lägre medvetande; det är bara olikt det manliga. 

Liksom kvinnan ofta är klart medveten om saker som mannen länge trevar efter i mörker, så finns 

det helt naturligt för mannen erfarenhetsområden som ännu för kvinnan ligger i det 

odifferentierades skugga, huvudsakligen saker, som hon tillsvidare just inte intresserar sig för. De 

personliga relationerna är i regel betydelsefullare för henne och intresserar henne mer än objektiva 

fakta och sammanhanget mellan dem (…) däremot utvecklar hon en noggrann insikt i fråga om 

personliga relationer, vilkas oändliga nyansering i regel undgår mannen.14

 

I början av nittonhundratalet, när Jung var verksam, så talades det om kön men inte om genus. 

Begreppet genus blev, som vi kommer att få se, inte aktuellt för än på 1950- och 60- talet och 

tänker vi efter är anledningen enkel. Om vi föds med vissa egenskaper knutna till vårt 

biologiska kön så finns det ingen andledning att tala om något annat än kön och könsroller. 

Det finns ingen anledning att försöka avskilja vårt beteende från kön då den faktiska orsaken 

till vårt beteende ligger just där. Med den här utgångspunkten betyder begreppet kön alltså det 

biologiska kön vi föds med men också indirekt de egenskaper som detta biologiska kön ger 

oss, egenskaper som vi ärvt av våra förfäder sedan tusentals år tillbaka. 

4.2 Biologiska skillnader och social konstruktion 

Man föds inte till kvinna, man blir det. Inget biologiskt, psykiskt eller ekonomiskt öde avgör 

utformningen av den gestalt som den mänskliga honan får i samhället. Det är civilisationen i dess 

helhet som formar det mellanting mellan hane och kastrat som kallas kvinnligt.15

 

I boken Det andra könet lanserar Simone De Beauvoir sin teori om att kvinnan är en 

samhällelig konstruktion. De Beauvoir menade att det inte främst var de biologiska faktorerna 

som formade kvinnan utan att det var de sociala faktorerna som gjorde henne ”kvinnlig”. 

Boken kom 1949 och slog ner som en bomb, De Beauvoir skilde på biologiskt kön och 

samhälleligt format kön, i och med det börjar vi närma oss begreppet genus entré i historien. 

 

Det var nämligen under 1950- och 60- talet som den amerikanske psykoanalytikern Robert 

Stoller använde begreppen sex och gender, på svenska kön och genus, för första gången. 
 

14 C. G. Jung, Jaget och det omedvetna, Trondheim 1989, s. 109  
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Stoller använde kön och genus för att beskriva den situation som transexuella befinner sig i. 

Enligt Stoller hade transexuella en bristande överensstämmelse mellan genus i betydelsen 

individuell könsidentitet och kön i betydelsen biologiskt kön. Begreppen plockades sedan upp 

av feministisk teoribildning men redan från början kom genus att betyda något mycket mer än 

bara individuell könsidentitet. Det är den amerikanske antropologen Gayle Rubin som 

vanligen anses vara den som införde begreppen i kvinnoforskningssammanhang. Hon menade 

att genus var en social uppdelning av människorna i två skilda kategorier, en uppdelning 

grundad på de sexuella och reproduktiva relationerna. Med begreppet genus riktade Rubin 

kritik mot det då vanligare begreppet patriarkat. Hon menade att ett patriarkat automatiskt 

innebar en hierarkisk ordning där den äldre mannen hade makt över yngre män, kvinnor och 

barn. Rubin ville inte utesluta möjligheten att det existerade egalitära genussystem och 

menade därför att begreppet patriarkat endast borde användas för att beteckna den manliga 

dominansen och inte användas som ett allmänt begrepp.16

 

En nutida företrädare för denna syn på kön och genus är socialantropologen Don Kulick. I 

förordet till artikelsamlingen Från kön till genus diskuterar han begreppen. Kulick använder 

kön i betydelsen biologiskt kön. Genus, beskriver han som ett ”betydelsesystem som består av 

två motsatta och uteslutande kategorier vari alla människor placeras”. ”Genus baseras på en 

kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.” Enligt Kulick är 

poängen med begreppen att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor inte utgör 

någon urkälla där våra föreställningar om kvinnligt och manligt tar form. Det är istället så att 

de skillnader som finns mellan kvinnor och män betonas eller tonas ner, framhävs eller glöms 

bort beroende på kulturell kontext och sociala förhållanden. Alltså, genus är en kulturell 

föreställning som har ytterst lite, om någonting alls, att göra med biologi.17

 

Precis som De Beauvoir ifrågasätter därmed Kulick det traditionella antagandet att biologiskt 

kön bestämmer genus. Kulick är antropolog och just den antropologiska forskningen har haft 

stor del i problematiseringen av förhållandet mellan biologiskt kön och socialt genus. 

 

Antropologer har till exempel menat att det i en del samhällen funnits tre eller fler genus. Ett 

exempel är berdacherna som levde i vissa nordamerikanska indianstammar. Berdacherna hade 

 
15 Simone De Beauvoir, Det andra könet. Stockholm 2002, s. 325 
16 Eva Gothlin, Kön eller genus. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 1999, s. 3 
17 Don Kulick (red.), Från kön till genus. Uppsala 2004, s. 11 
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manligt könsorgan men levde helt eller delvis som kvinnor. De klädde sig som kvinnor, 

utförde kvinnliga sysslor och levde ofta med män. Berdacherna blev alltså inte kategoriserade 

utifrån vilket könsorgan de hade utan utifrån vilka sysslor de utförde. 18

 

De Beauvoir, Rubin och Kulick representerar alla en förståelse av begreppen kön och genus 

där kön betyder det biologiska könet och genus betyder en uppdelning av människorna i två 

socialt konstruerade kategorier. Både kön och genus finns men de båda begreppen har 

egentligen inget, eller väldigt lite, med varandra att göra. 

4.3 Biologiska skillnader, en social konstruktion 

Med De Beauvoirs, Rubins och Kulicks perspektiv kommer kön före genus. 

Medicinhistorikern Thomas Laqueur menar att det är långt från självklart, det är snarare tvärt 

om. 

 

Laqueur hävdar att det ända fram till och med 1600- talet egentligen bara existerade ett 

biologiskt kön. Det kvinnliga könsorganet sågs som ett inverterat manligt könsorgan, 

skillnaden låg endast i att kvinnan ansågs ha könsorganen inuti kroppen och mannen utanför. 

Samtidigt som denna enkönsmodell existerade så fanns det en stark uppdelning mellan det 

”kvinnliga” och det ”manliga”. Alltså, menar Laqueur, föregår genus kön historiskt eftersom 

människan skilde på män och kvinnor i till exempel kläder och sysslor, men inte gjorde det på 

grund av någon tanke om två skilda biologiska kön.19

 

Laqueurs tankegångar vänder på steken. Kan det vara så att biologiskt kön är en del av genus? 

En som hävdar det är Judith Butler. Hon menar att vi endast bör tala om genus och inte alls 

om kön. Anledningen till det, menar Butler, är att kön är lika socialt konstruerat som genus, 

något som skapas utanför människan.  

 
What I call my ”own” gender appears perhaps at times as something that I author or, indeed, own. 

But the terms that make up one´s own gender are, from the start, outside oneself, beyond oneself in 

a sociality that has no single author…20

 

 
18 Gothlin, s. 8 
19 Ibid., s. 8 
20 Judith Butler, Undoing gender. New York 2004, s. 1 
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Butler anser att vårt västerländska tvådelade genussystem är sammankopplat med 

föreställningen om heterosexualiteten som ”naturlig”, den så kallade heterosexuella matrisen. 

En ”riktig” kvinna är då en person med kvinnliga könsorgan som åtrår en person med manliga 

könsorgan. Den avvikande homosexuelle mannen ses därmed som ”feminin” och den 

avvikande homosexuella kvinnan ses som ”maskulin”. Denna konstruktion kan se annorlunda 

ut i andra kulturer, det finns till exempel kulturer där homosexualitet är starkt förknippad med 

manlighet. Alltså, slår Butler fast, kroppen eller könet bör inte ses som ett passivt medium för 

genus. Kropp, könsorgan, genus och sexualitet hänger tätt samman och integrerar med 

varandra och de bör ses som en konstruktion.21

 

Ur Butlers, och till viss del Laqueurs, perspektiv saknar alltså det biologiska könet mening om 

det inte ses i förhållande till genus. Eller med andra ord, biologiskt kön är genus. 

4.4 Den individuella kroppen 

Sociologen Robert Connell ifrågasätter alla de ovan nämnda utgångspunkterna. Han menar att 

kön och genus inte behöver ses i ljuset av dikotomin mellan biologiska orsaker och sociala 

konstruktioner, istället förordar han ett annat angreppssätt. Ett angreppssätt som tar sin 

utgångspunkt i den fysiska kroppen. 

 
Ett sätt att inleda ett omtänkande är att erkänna att åtminstone i vår kultur är den fysiska 

upplevelsen av manlighet och kvinnlighet centrala för den kulturella tolkningen av genus. 

Maskulint genus är (bland mycket annat) en särskild känsla i skinnet, särskilda muskelformer och 

spänningar, särskild hållningar och sätt att röra sig och särskilda möjligheter när det gäller sex.22

 

Connell menar att kroppen är ofrånkomlig i konstruktionen av genus, men det handlar inte om 

en kropp. Det handlar om ungefär 5.4 miljarder kroppar, så många som det finns på jorden. 

Det finns stora och små kroppar, kroppar som alltid är smutsiga, kroppar som blivit böjda av 

för mycket hushållsarbete och kroppar med rena, manikurerade händer. Var och en av våra 

kroppar förändras med tiden och de är dessutom olika från början. Connell anser därför att 

kroppar inte kan förstås som tomma ark där de sociala processerna målar sina färger. 

Kroppars materialitet spelar roll. 

 

 
21 Gothlin, s. 10 
22 Connell, s. 78 

11  



Högskolan Dalarna                                                                                                                                
Lärarprogrammet, Pedagogiskt arbete                                                                                                            vt 2006 
Examensarbete, 10 poäng                                                                                                                      Jonas Nyman 
 

                                                          

De vill vissa saker och inte andra. I sociala praktiker som sport, arbete och sex uppträder kroppar 

som egna aktörer. 

Vissa kroppar är mer motsträviga, de splittrar och välter omkull de sociala arrangemang som de 

inbjudits till.23

 

Connell menar att kroppar bearbetas av sociala processer och blir på det sättet del av 

historien, men de upphör för det inte att vara kroppar. Kropparna förvandlas inte till symboler 

eller tecken utan behåller sin materialitet. Genus sociala process innefattar bland annat 

kroppsliga erfarenheter som födande, vårdande av barn, åldrande, njutning av idrott, arbete, 

sex, skador och död. Maskulinitet och feminitet har alltså en kroppslig dimension men de är 

för den skull inte biologiskt determinerade. Enligt Connell är beviset för det att endel världar 

som konstrueras är fientliga mot kroppen, till exempel kan människor svälta sig själva på jakt 

efter ett ouppnåeligt kroppsideal eller ha oskyddat sex under en pågående HIV- epidemi. 

Eftersom kroppen bevisligen skadas av vissa av dessa konstruktioner kan processerna inte 

vara styrda av kroppens fysiska logik och alltså inte vara biologiskt determinerade.24

 

Ur Connells perspektiv spelar alltså människornas individuella kroppar en roll i de sociala 

processer som skapar genus. Connell tar på sätt och vis ner begreppen kön och genus på ett 

individuellt plan. Han skapar förståelse för att genus är något personligt, något som kan se ut, 

kännas och vara olika för oss alla.     

4.5 Kön och genus 

• Vad kan begreppen kön och genus stå för? 

 

De fyra olika utgångspunkterna i förhållande till begreppen visar att det inte är självklart vad 

kön och genus står för. Antropologer som Rubin och Kulick skiljer på kön, i betydelsen 

biologiskt kön, och  genus, i betydelsen sociala kategorier som är baserade på en kulturell 

tolkning av biologiskt kön. Så långt är allt väl. Men det blir komplicerat när vi inser att det 

finns fler sätt att se på begreppen. Om vi till exempel tänker oss att det finns urgamla 

kvinnliga och manliga instinkter i våra gener, instinkter som formar vårt sett att vara, så finns 

det ingen anledning att använda oss av begreppet genus. Då blir det naturligare att använda 

begreppsparet kön och könsroll för att belysa kopplingen mellan biologiskt kön och beteende. 

Om vi sedan, som Judith Butler, istället anser att kroppen och det biologiska könet endast får 
 

23 Connell, s. 85 
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betydelse i en social konstruktion så finns det ingen anledning att diskutera kön i betydelsen 

biologiskt kön. Biologiskt kön blir meningsfullt först när det får ett genus, är genus. Alltså 

räcker det att tala endast om genus. 

 

Eva Gothlin, författare till Kön eller genus och docent vid institutionen för genusvetenskap på 

Göteborgs universitet, menar att det idag finns en utbredd medvetenhet om att uppdelningen 

mellan begreppen i många fall är problematisk. Gothlin tycker dock att det är viktigt att 

understryka att uppdelningen mellan kön och genus har varit fruktbar på ett analytiskt plan.25

 

Eftersom begreppen kan ha olika betydelse så är det viktigt att vara tydlig. Vi kan inte slänga 

oss med ord som kön och genus utan att förklara dess innebörd. I den undersökning som 

redovisas nedan har jag tagit hjälp av Yvonne Hirdmans begreppsvärld. Hirdman, som är 

professor vid Stockholms universitet, menar, precis som Butler, att genus bestämmer biologi. 

Det finns alltså ingen anledning att använda sig av begreppet kön i biologiskt mening då 

betydelsen redan är inbakad i Hirdmans genusbegrepp. När Hirdman använder termer som det 

strukturella könet eller det symboliska könet så menar hon inte biologiska kön utan socialt 

konstruerade kategorier. Jag kommer att återkomma till Hirdmans syn på genus och det 

genussystem som, enligt henne, genomsyrar våra liv i bakgrunden till undersökningen.   

5. Undersökning 

Undersökningen genomfördes på två F-6 skolor i Falu kommun. En skola där personalen har 

deltagit i jämställdhetsprojektet På lika villkor, Skola A, och en skola där personalen inte har 

deltagit i På lika villkor, Skola B. På Skola A observerade jag en blandad klass, år fyra till 

sex, under en skoldag. Det var tjugosju elever som deltog, tretton flickor och fjorton pojkar. 

På Skola B följde jag två klasser under en dag var, en klass i år fyra och en i år sex. Eleverna i 

år fyra var arton stycken, tio pojkar och åtta flickor. I år sex var de 19 stycken, nio flickor och 

10 pojkar. Eleverna informerades om undersökningen i förväg av sina lärare och på Skola A 

informerades elevernas föräldrar om undersökningen via skolans veckobrev. Föräldrarna på 

Skola B informerades via ett informationsbrev26, vilket skickades hem med eleverna tre 

veckor innan undersökningen genomfördes. Den information som gavs om studien i Skola 

A:s veckobrev grundade sig också på det informationsbrevet. 

 
24 Connell, s. 93 
25 Gothlin, s. 13 
26 Informationsbrevet finns bifogat. Bilaga 3 
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5.1 Bakgrund 

5.1.1 På lika villkor 

På lika villkor är ett program för kompetensutveckling om jämställdhet i skolan riktat till 

förskolans och skolans anställda för att stimulera till en förändring och utveckling av den egna 

pedagogiska verksamheten. Med fördjupad kunskap om vad jämställdhet är och med nya insikter 

om flickors och pojkars villkor i skolan följer ett annat förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt 

är grunden för utformandet av nya pedagogiska strategier. 

 

Skolstyrelsen vill med denna kompetensutveckling 

• långsiktigt förändra synen på könsroller så att flickor och pojkar går i skolan på lika villkor 

• öka lärarnas medvetande om könstillhörighetens betydelse i undervisningen27

 

Citatet ovan är taget från Falu kommuns hemsida. Det beskriver bland annat vilka mål som 

skolstyrelsen i  kommunen satt upp för jämställdhetsprojektet På lika villkor.  

 

I kursplanen för projektet finns ytterligare ett mål formulerat för verksamheten. Lärare ska 

”tillsammans med kolleger beredas tid och möjlighet att diskutera egna erfarenheter och 

synpunkter och relatera dessa till aktuell litteratur”. I kursplanen finns också en beskrivning 

av projektets arbetsgång. Tiden är en viktig faktor och för att förändringsarbetet riktigt ska få 

fäste måste det få ta tid. Tidsperioden för projektet har därför satts till tre terminer med träffar 

var tredje vecka.28

 

Det var lite inledande information om projektet. Men hur går det, lite mer ingående, till när 

lärare utbildas? 

 

Projektet är indelat i fyra steg: 

1. Den första delen är en grundläggande teoretisk del. De deltagande lärarna diskuterar 

inläst litteratur och relaterar den till egna undervisningserfarenheter. Utifrån de 

diskussionerna arbetar projektdeltagarna sedan fram handlingsstrategier i förhållande 

till elever, medarbetare och föräldrar. Detta är en viktig del i utbildningen, den 

kunskap lärarna skaffar sig här ligger till grund för det fortsatta projektet. 

 
27 http://www.falun.se/www/falun/skola/plv.nsf, 2006-04-25 
28 Kursplan, På lika villkor. Falu kommun, s. 1.  
http://www.falun.se/www/falun/skola/plv.nsf/V-
bild/AFDA082141542F4BC1256F71004FCB4B/$FILE/Kursplan%20skalad.pdf 
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2. Den andra delen av utbildningen ägnas åt observationer i klassrummen. Det är 

samspelet mellan lärare och elever, elever och elever, lärare och lärare som 

observeras. Det här steget är viktigt för att hitta strategier som leder till utveckling av 

skolan ur ett genusperspektiv.  

3. Steg tre är dokumentationen. I det här steget sätts en handlingsplan för förändring 

ihop. Vad ska vi göra i framtiden för att åstadkomma utveckling? 

4. I sista steget så följs de åtgärder som gjorts upp och man genomför en utvärdering av 

projektet.29 

 

I den skrift som Falu kommun gav ut om På lika villkor, i samband med projektets 

tioårsjubileum, ges ett antal pedagogiska tips från utbildade handledare. För att ge exempel på 

hur arbetet kan gå till så vill jag redovisa några av de tipsen. Det är olika handledare som ger 

olika tips om hur man kan jobba med genusfrågor i skolan. 

 

• På min ena skola har vi tjej- och killdagar framför datorerna. Är det tjejdag får inga 

killar vara där, oavsett om det sitter någon flicka framför datorn eller inte. 

• Vid inköp av leksaker och annat material ser vi alltid till att hitta saker som stärker 

flickorna men som passar både pojkar och flickor. 

• Vi arbetar mycket med att få både pojkar och flickor att våga synas i olika 

sammanhang. 

• I sagotema ingår frågeställningar kring könsstereotypa mönster. Påverkas barn av 

sagornas syn på vad flickor/kvinnor gör och tänker och vad pojkar/män gör och 

tänker? Barnen reflekterar och samtalar om detta.30 

 

Som jag beskrev i det inledande syftet startade projektet 1994. Idag har projektet fyra aktiva 

handledare som arbetar med sammanlagt elva handledningsgrupper och projektet är i allra 

högsta grad livskraftigt. 

5.1.2 Vad säger skolans styrdokument? 

I Lärarförbundets Genuspraktika för lärare kan vi läsa att läroplanerna, från år 1962 fram till 

idag, på olika sätt har intresserat sig för flickors och pojkars villkor. I 1962 års läroplan för 

 
29 Kursplan, På lika villkor. Falu kommun, s. 1-2.  
 
30 På lika villkor. Informationsbok, s. 59 
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grundskolan står att skolan ska ”förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper”. I Lgr 69 står att skolan bör ”orientera 

om könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande 

förhållanden”.31

 

I Lgr 80 kan vi läsa att skolan ska verka för jämställdhet. 

 
Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Skolan 

skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.32

 

I Lpo 94 behandlas ämnet bland annat under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

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

utveckla förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet.33

 

I kursplanen för de Samhällsorienterade ämnena står att ett av målen att sträva mot är att 

eleven ”gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 

oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet”.34

 

Vidare kan vi läsa i de yrkesetiska regler som tagits fram av lärarförbunden att ”lärare 

förbinder sig att i sin yrkesutövning inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell 

identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund”.35

 

Om vi vill sammanfatta citaten ovan på ett negativt sätt så kan vi hävda att dagens 

styrdokument inte ägnar speciellt mycket plats åt jämställdhetsfrågor. Om vi däremot vill 

sammanfatta på ett positivt sätt så kan vi lyfta fram att styrdokumenten, historiskt sett, från 

1962 års läroplan fram till Lpo 94 ägnat mer och mer plats åt jämställdhetsfrågor. 

 
31 Genuspraktika för lärare. Lärarförbundet, s. 15 
32 Lgr 80. Skolverket 
33 Lpo 94. Skolverket. 
34 Kursplaner och betygskriterier 2000, Grundskolan. Skolverket, s. 66 
35 Lotta Nordenfalk (red), Etik i princip och praktik- en antologi om lärares yrkesetik. Värnamo 2004, s. 36  
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5.1.3 En analysmodell 

I boken Genusmaskineriet beskriver Karin Kjellberg den teoretiska modell som jag vill 

använda i min analys. Det är, som jag redan beskrivit, Yvonne Hirdman som står bakom 

denna förklaringsmodell och hon sällar sig till dem som menar att vi alla lever i ett socialt 

konstruerat genussystem. 

 

Grundtanken är att vi lever i ett samhälle som särskiljer människor utifrån kön och att det i 

denna särskiljning råder en hierarki där mannen och det manliga värderas högre än kvinnan 

och det kvinnliga. Synen på vad som är manligt respektive kvinnligt kan skifta med tiden och 

mellan olika delar av världen, grundstommen är att det som är kvinnligt och det som är 

manligt hålls isär och att det existerar en hierarki dem emellan där det manliga har makten.36

 
Yvonne Hirdman säger att makt i första hand handlar om vem det är som tar plats och utrymme. 

Hon ser den manliga överordningen i allt från vilka röster det är som hörs i ett klassrum, vilka som 

syns i media och vem det är som sitter i bolagsstyrelser. Ja, överordningen märks till och med i hur 

män och kvinnor sitter. Män tar plats, kvinnor kryper ihop.37

 

Hirdman menar att det finns en manlig prototyp. Han är normen för hur många röda 

blodkroppar i blodet som är vanligt, han är normen för hur en läkare, banktjänsteman, 

professor, polis eller företagsledare är. I förhållande till detta ”normala” saknar kvinnor 

ansiktshårighet eller har något ”för högt” blodtryck, i förhållande till normen passar inte 

kvinnor till yrken som polis eller professor. Men enligt Hirdman så representerar den manliga 

normen också något annat, människan. Han är människan i relation till djuren och i relation 

till kvinnan.38

 

I alla maktrelationer färgar makten av sig på den som äger den. Den manliga belägringen av 

företeelsen människa har därför, enligt Hirdman, skapat en slags ”den vita mannens börda”. 

Denna börda skapar förpliktelser, ansvarsområden och privilegier. Det är inte lätt att leva upp 

till bilden av man som människa. Den, enligt Hirdman, viktigaste metoden att ”göra man” är 

att hålla isär och att förstärka den egna gruppen. Hon anser därför att segregationen mellan 

kvinnor och män inte är en kvarleva från en förindustriell tid utan tvärt om kan ses som ett 
 

36 Karin Kjellberg, Genusmaskineriet. Stockholm 2004, s. 27 
37 Från en intervju med Yvonne Hirdman på hemsidan www.jamstalldhet.nu, 
http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm, 2006-05-12 
38 Yvonne Hirdman, Genus- det stabilas föränderliga former. Malmö 2003, s. 59 
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mönster som uppstår om och om igen. Under de senaste 200 åren har det till exempel vuxit 

fram nya arbetsområden, ett sentida exempel är databranschen, där det på nytt uppstått en 

segregering mellan manligt och kvinnligt.39

 

Enligt Karin Kjellberg menar Hirdman att våra uppfattningar om vad som är typiskt manligt 

och kvinnligt visar sig på tre olika nivåer. Det individuella könet är våra egna individuella 

erfarenheter av att vara man eller kvinna, det strukturella könet är till exempel 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor och det symboliska könet är de idéer som finns 

om manliga och kvinnliga egenskaper. På alla dessa nivåer pågår processer som skapar och 

återskapar hierarkier och isärhållande. Våra uppfattningar om vad kvinnor och män bör göra 

ger hela tiden bränsle till processen. Hirdman kallar detta för genuskontrakt. Det är via 

genuskontraktet som genussystemet bevaras. Både kvinnor och män bidrar i och genom sina 

liv till detta genuskontrakt.40

 

Hirdman medger själv att det är en statisk bild som hon har tecknat: 
 

… kvinnan, den underordnade som halvimbecill sitter och trycker i köket, eller som rycker upp 

sig, gör saker, som bara gör allting värre. Värre ur ett emancipatoriskt perspektiv, det som handlar 

om rörelse, möjligheter och lycka som springer ur självständig handling i världen och känsla, ja 

rentav visshet att man kan förändra. Mannen som drivs av en extremiserad kontrakttext dit han inte 

vill. Båda tyngda under kontraktet som oxar under ett gemensamt ok.41

 

Hirdman har medvetet frikopplat genuskontraktet från tid och rum. Hon menar att det är gjort 

för att kunna renodla det mönster av gemensamma handlingar och underordning som hon 

tycker att begreppet belyser.42

 

Frågan är om kontraktet över huvudet taget kan brytas eller förändras? På ett teoretiskt plan 

anser Hirdman att vi kan påverka kontraktet genom att undvika det, fly från det eller försöka 

förändra det. Enligt Hirdman är det i första hand Hon som behöver undvika, fly eller förändra 

kontraktet. Men hur? Hur kan en människa bryta sig loss från något som ses som självklart. 

 
39 Hirdman, s. 66 
40 Kjellberg, s. 28 
41 Hirdman, s. 94 
42 Ibid., s. 94  
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Jo, genom att mattan dras bort under fötterna, när det inte längre är möjligt att efterleva 

grundkontraktets paragrafer.43

 

För vi in genussystemet med dess genuskontrakt i en historisk kontext så tycker sig Hirdman 

se att det har skett förändringar. När det handlar om den segregerande aspekten så uppstår nya 

möten varje dag och det finns situationer av blandning mellan könen som kan ge 

oförutsägbara konsekvenser, mattan kan dras bort. Könssegregeringens stabilitet har, enligt 

Hirdman, absolut ruckats, även mannens roll som normalprototyp har tunnats ut.44

 
 

5.2 Observation 

5.2.1 Isärhållande 

Yvonne Hirdman talar om tre olika nivåer i förhållande till våra uppfattningar om att vara 

kvinna eller man, tjej eller kille. Det individuella könet, det strukturella könet och det 

symboliska könet.45 Min undersökning är inte tillräckligt djupgående för att jag ska kunna 

uttala mig om elevernas egna individuella erfarenheter av att vara tjej eller kille. Däremot kan 

jag se tecken på isärhållande i förhållande till det strukturella och symboliska könet. 

 

Skola A: 

Ett exempel på isärhållande av det strukturella könet på Skola A är att det, under 

vårstädningen, bara var killar som gav sig på det ganska svåra uppdraget att ta ner, de under 

vintern upphängda, gungorna. Andra exempel är att det endast var tjejer som ägnade sig åt att 

hoppa hage eller åt att träna dans på rasten och att det under en annan rast bara var killar, med 

undantag för en tjej som jag kallar ”Flames”, som var med i en kull- lek vid flaggstången. 

Vidare var det tjejer som, i situationen beskriven nedan, tog störst initiativ till att hjälpa andra 

i klassrummet. 

 
Eleverna delas in i små grupper och de sprider sig till olika rum i skolan. När jag går runt bland 

grupperna så märker jag ganska snart ett mönster. I alla grupper utom en är det tjejer som för 

befälet och instruerar de yngre. Den grupp som avviker från mönstret består bara av killar. 

 
 

43 Hirdman, s. 94 
44 Ibid., s. 202 
45 Se s. 17 
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Studerar vi de mönster av beteenden som eleverna visade upp under observationen så kan vi 

se hur det symboliska könen hålls isär på Skola A. Det är killigt att vara högljudd, att 

”låtsasbråka”, att vara snabb och att komma först. Det är tjejigt att vara tyst, att vara lugn och 

att vara omhändertagande. 

 

Jag vill påpeka att det verkade finnas en skillnad mellan beteendet i klassrummet och 

beteendet i korridoren och på skolgården. I korridoren och ute på skolgården var eleverna 

nästan uteslutande uppdelade i grupper av killar och i grupper av tjejer och det var väldigt lite 

interaktion mellan dessa grupper. Denna uppdelning fanns inte på samma sätt i klassrummet. 

Det var också främst på skolgården eller i korridoren som de strukturella och symboliska 

skillnaderna visade sig. I klassrummet, eller i lärarens närvaro, visade sig inte skillnaderna i 

samma utsträckning. 

 

Skola B: 

Om vi börjar med isärhållande av de strukturella könen så var det, under båda dagarna, endast 

killar som spelade landbandy. Det var också bara killar som spelade fotboll vid 

utomhusrinken. Överlag så var killarna mer aktiva på rasterna än vad tjejerna var, med 

undantag för pojkarna i år fyra som stod och ”hängde” vid dörren och killarna från det ”tuffa” 

gänget i sexan som höll till i ett avbytarbås vid skolans uterink varje rast. Flera av tjejerna satt 

oftast i gäng vid någon bänk och pratade, eller så stannade de inne. 

 
Två av de tjejer som stannat inne kommer ut på skolgården. Går ett varv runt rinken och sätter sig 

sedan ner på en bänk. Det ringer i skolklockan och jag går in i klassrummet, där sitter redan de två 

tjejer som stannat inne hela rasten. 

 

Vid gungorna sitter ett gäng tjejer och pratar. Några av killarna från klassen spelar landbandy på 

asfalten framför skolan. Det ”tuffa” gänget hänger ännu en gång i avbytarbåset vid rinken. Tre 

tjejer sitter vid ett bord och pratar. 

 

Några tjejer i fyran ägnar också en rast åt att sälja äpplen. 

 
Var är tjejerna? Vart jag än letar så kan jag inte hitta dem, ingen av dem. Efter en stund kommer 

alla tjejer ut och de har med sig en rullator, i rullatorn ligger ett täcke. Tjejerna går tillsammans 

något varv runt skolgården med rullatorn och jag har svårt att lista ut vad de håller på med. En 
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stund senare förstår jag vad de gör, det visar sig att de säljer äpplen. Äpplena är instoppade i täcket 

för att de ska skyddas mot regnet. 

 

Tittar vi på elevernas beteenden så ser vi tecken på isärhållande av de symboliska könen. Att 

vara tjej innebär att vara lugn, skötsam och tyst. Att vara kille innebär att vara högljudd, rörlig 

och aktiv. 

 

För eleverna i år sex är isärhållandet mellan könen, precis som på Skola A, mycket tydligare 

på skolgården än i klassrummet. Eller rättare sagt så är isärhållandet inte lika tydligt då 

läraren är närvarande i klassrummet. 

 
Efter en stund lämnar klassläraren rummet för ett ärende och ersätts av en tillfällig inhoppare. I 

klassrummet finns också en elevassistent sedan tidigare. En av killarna försöker direkt byta plats, 

han vill sätta sig med två andra killar på andra sidan klassrummet, han blir nekad. Det är större 

rörelse i rummet nu.  

 

Eleverna i år fyra däremot visar ett tydligt isärhållande mellan könen såväl på skolgården som 

i klassrummet. 

 
När en tid av lektionen gått börjar endel elever jobba med svenska. De grupperar sig för att 

samarbeta kring uppgifterna och efter ett tag märker jag att klassrummet på något vis är grupperat 

efter kön. De grupper som sitter ihop är alla könsenhetliga. Det är lite interaktion mellan flickor 

och pojkar, bara någon enstaka gång händer det att en flicka och en pojke pratar med varandra. 

5.2.2 Hierarki 

Hirdman menar att makt i första hand handlar om vem som tar plats och utrymme. Hon 

beskriver också hur hierarkin mellan könen bland annat innebär att det finns en manlig norm 

för hur vi bör vara och bete oss.46

 

Skola A: 

På Skola A visade sig hierarkin mellan könen främst i korridoren och på skolgården men 

också till viss del i klassrummet. 

 

 
46 Se s. 17 
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Utöver samtalstiden med läraren vilket verkade vara rättvist fördelad mellan tjejer och killar, 

hördes och syntes tjejerna väldigt lite i klassrummet. Några killar, däremot, tog för sig mer än 

de andra. 

 
En kille blir klar med sin första trana och proklamerar högljutt att han är klar. Det märks att han 

vill ha uppmärksamhet. 

 

Läraren har ritat spalter på tavlan och eleverna får kategorisera ng- ljudet efter stavning. Ord där 

ng- ljudet stavas med ng, n eller g. Tre killar ser det som en tävling och kommenterar vilket ng- 

ljud som leder för tillfället. 

 

I korridoren och på skolgården var mönstret dock ännu tydligare. Där var flera killar 

högljudda, de ”låtsasbråkade” med varandra, de tog helt enkelt upp mycket plats. Tjejerna tog 

det lugnare.  

 
Tre killar är ute i korridoren först, de bråkar lite och är rätt högljudda. De springer ut på rastgården 

så fort de kan. Alla tjejer tar det lugnt. Då menar jag alla. Några står i ring och visar lite danssteg 

för varandra. Det tar tid att fixa kläder. Någon drar händerna genom håret. Det är väldigt lugn och 

tyst stämning. 

 

Ett iakttagelse från skolgården är intressant. 

 
Helt plötsligt bryts mönstret. Fyra tjejer utmanar ett killgäng genom att börja knuffa på killarna. 

De får respons direkt och ett slags ”låtsasslagsmål” bryter ut mellan gängen. En kille skriker ”Hon 

skitade ner min kepa” och jagar efter en tjej. Tjejerna knuffar, slår och sparkar och responsen blir 

att killarna försöker försvara sig. 

 

Här tar några tjejer i allra högsta grad upp plats och blir synliga. Men hur blir de det? Jo, 

genom att tillfälligt vara som killarna har varit hela dagen. De kliver in i normen för hur du 

bör vara för att synas. 

 

Skola B: 

Precis som på Skola A så visade sig hierarkin mellan könen främst på skolgården. De som 

hördes och tog upp mest plats på skolgården var  pojkar. Främst på grund av att de killar som 
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spelade landbandy och fotboll tog upp stor plats och hördes mycket. I klassrummet, när 

läraren var närvarande, så betedde sig eleverna i år sex däremot helt annorlunda. 

 
Lektionen inleds med att läraren har en genomgång på tavlan. Sedan börjar eleverna arbeta 

självständigt i sina böcker eller med arbetsblad. De sitter två och två i sina bänkar och behöver de 

hjälp så verkar de först vända sig till sin bänkgranne. 

 

Läraren inleder lektionen med en introduktion till ämnet. Lektionen fortsätter sedan lugnt. De 

flesta eleverna diskuterar sina berättelser med sin bänkgranne. 

 

Detta mönster höll i sig så länge läraren var närvarande, när läraren försvann ur klassrummet 

blev hierarkin mellan könen dock tydligare. 

 
Efter en stund lägger jag märke till att alla tjejer sitter tyst och jobbar med berättelsen. En kille 

reser sig och går bort för att ”låtsasbråka” med en annan kille, blir tillsagd. Två andra killar knuffar 

på varandra i bänken, ännu en annan kastar ett sudde genom klassrummet. Jag räknar till nio killar 

som pratar högljutt eller håller på med något annat än arbetet. Killarna verkar ha tagit över 

klassrummet. 

 

Bland eleverna i år fyra var hierarkin mellan könen tydlig under hela dagen, oavsett om 

eleverna befann sig på skolgården…  

 
Några tjejer leker klapplekar, de andra tjejerna ser jag inte till. Samma gäng killar som ”hängde” 

utanför dörren förra rasten gör det den här rasten också. De står där med händerna i byxfickorna 

och pratar. En kille ur klassen spelar landbandy, två håller till vid rinken. 

 

…i gymnastiksalen… 
 

Killarna ”stormar” in från omklädningsrummet och alla sätter sig på golvet framför läraren. 

Läraren berättar vad som kommer att hända under lektionen. Flera killar kommenterar högljutt och 

är inte rädda för att säga vad de tycker. Alla tjejer är tysta. 

 

…eller i klassrummet. 
 

Några killar, tre stycken, pratar och ger förslag i princip hela tiden. Förslag på förslag på förslag, 

det ena omöjligare än det andra. Ett exempel är att skolan borde skaffa ett ”bungyjump- torn”. 

Ingen tjej förutom ”Bea”, som är ordförande, säger någonting under klassrådet. 
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5.2.3 Att bryta kontraktet 

Yvonne Hirdman menar att genuskontraktet först kan förändras när det inte längre är möjligt 

att efterleva dess paragrafer, när mattan har dragits bort.47 Men på individnivå så verkar inte 

alla acceptera genuskontraktet. 
 

Skola A: 

Den individ som utmärker sig genom att inte följa det traditionella genuskontraktet på Skola 

A är ”Flames”. I klädsel… 

 
Mest avvikande är en flicka som klätt sig i säckiga, lite stora kläder med ”flames” på. Den säckiga 

stilen är annars ganska vanlig hos pojkarna. 

 

…på lektionerna… 

 
Däremot är det som sagt många tjejer som går runt och hjälper så väl killar som tjejer. Det är ett 

tydigt mönster men som i alla mönster finns det avvikelser. Det är än en gång ”Flames” som 

sticker ut. Hon verkar inte alls intresserad av att vika tranor. 

 

…och på skolgården. 

 
Av någon anledning så är det nästan bara killar i området kring sandlådan och gungorna. Ännu en 

gång bryter ”Flames” mönstret, hon verkar inte alls umgås med andra tjejer utan ägnar istället 

ganska stor del av rasten till att bråka med två killar. 

 

Skola B: 

Bland de observerade eleverna på Skola B är det ”Erik” och ”Bea” i år fyra som inte verkar 

följa genuskontraktet helt. Även det ”tuffa” gänget i sexan bryter till viss del mot kontraktet. 

 
Lektionen slutar och ett gäng killar är snabbast ut i korridoren. De pratar högljutt och försvinner 

snabbt ut på skolgården. Efter en stund är alla killar utom en ute. Det är ”Erik” som är kvar i 

klassrummet. ”Erik” har en personlig assistent på lektionerna och behöver hjälp med hur han ska 

bemöta de andra eleverna. På det viset avviker ”Erik” inte bara från de andra pojkarna, utan också 

från de andra eleverna. 

 

 
47 Se s. 18 
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För ”Erik” har mattan dragits bort genom att han har helt andra förutsättningar än vad resten 

av eleverna i klassen har. På det viset innefattas inte ”Erik” i det gällande genuskontraktet. 

”Bea” bryter mot kontraktet på ett annat sätt. Genom att höras och synas mycket gör inte 

”Bea” tjej, egentligen gör hon istället kille. 

 
Det är lite interaktion mellan flickor och pojkar, bara någon enstaka gång händer det att en flicka 

och en pojke pratar med varandra. Det finns undantag, det är ”Bea”, jag kallar henne det. Hon 

sitter längst bak och verkar samtala med de flesta i klassrummet. ”Bea” avviker från de andra 

tjejerna då hon tar mer plats i klassrummet. Hon verkar självsäker och gör sin röst hörd. 

 

Det ska bli klassråd. Jag märker att ”Bea” än en gång gör sin röst hörd i klassrummet, ”Bea” plus 

två, tre killar är de som syns och hörs allra mest. 

 

Det ”tuffa” gänget som består av tre tjejer och tre killar bryter mot gällande genuskontrakt 

genom att de helt enkelt umgås över könsgränserna, vilket annars inte alls är vanligt. 

 
Ett gäng som framstår som lite ”tuffare” drar iväg till utomhusrinken och sätter sig i ett av 

avbytarbåsen. Gänget består av tre tjejer och tre killar. 

 

Några av killarna från klassen spelar landbandy på asfalten framför skolan. Det ”tuffa” gänget 

hänger ännu en gång i avbytarbåset vid rinken. Tre tjejer sitter vid ett bord och pratar. Med 

undantag för det ”tuffa” gänget så verkar tjejerna och killarna i klassen inte umgås alls på rasterna. 

5.3 Intervju med lärare 

5.3.1 Skola A 

• Stämmer de beteenden jag beskrivit överens med en ”vanlig” dag? Om inte, på vilket sätt 

avviker de från det normala? 

 

Till stor del så stämmer bilden med hur en vanlig dag ser ut, med undantag för en tjej i fyran 

som umgås mycket med killar, det hade jag missat i observationen. En annan tanke var att det 

nog såg annorlunda ut när de var hemma, då verkar det som de umgås mer över 

könsgränserna. Det beror också på var de bor och vem som bor nära. Lärarna ansåg också att 

sättet att umgås på rastgården var årstidsstyrt, vilket säkert påverkade min observation. Under 

observationen låg snön och slasket kvar på marken. När snön försvinner och marken har 
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torkat upp så kommer höjdhoppsställningen och fotbollarna fram. Då blir det mer blandat, för 

det är både tjejer och killar som hoppar höjd och spelar fotboll.  

 

• Hur närvarande är tankar kring genus och kön när ni undervisar? 

 

Enligt lärarna finns frågorna alltid i bakhuvudet under undervisningen, åtminstone när det 

handlar om att fördela ordet. Men det är inte bara en könsfråga, det är inte bara tjejer som 

behöver lyftas fram i klassrummet, det finns även killar som är i behov av den hjälpen. 

Periodvis så läggs större fokus på genusfrågorna, då får eleverna jobba med temaarbeten till 

exempel. 

5.3.2 Skola B 

• Stämmer de beteenden jag beskrivit överens med en ”vanlig” dag? Om inte, på vilket sätt 

avviker de från det normala? 

 

Läraren i år fyra känner överlag igen sin klass och tycker att den bild jag beskrivit är rättvis. 

Jag har missat någon personlighet och hade jag till exempel varit där en måndag hade det nog 

hänt mycket mer. Flickorna i klassen är, precis som jag beskrivit, väldigt tillbakadragna och 

de blir väldigt sällan ens tilltalade av killarna. Undantaget är ”Bea”. 

 

Läraren i år sex tycker också att beskrivningen stämmer väl överens med den egna 

upplevelsen. Hade det varit en vanlig dag så hade lektionerna förmodligen varit ännu lugnare. 

Tycker också att den egna frånvaron verkar påverka eleverna på ett negativt sätt. När läraren 

är borta är klassen ofta stökig. 

 

• Hur närvarande är tankar kring genus och kön när ni undervisar? 

 

Läraren för år fyra tycker att tankarna är närvarande som ett dåligt samvete. Läraren är 

medveten om att flickorna inte får lika mycket tid och försöker på bästa sätt göra något åt det. 

Det är ofta svårt i helklass, men i halvklass då de stökigaste killarna är borta så finns det stora 

möjligheter. 
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Läraren i år sex anser att tankar kring genus och kön ständigt är närvarande. Läraren har aktivt 

försökt lyfta fram tjejerna i klassen och tycker sig också ha lyckats med det. Nu tar flickorna 

sin rättmätiga plats i klassrummet. 

5.4 Observationen i förhållande till skolans styrdokument 

Hur väl stämmer den skola som min undersökning beskriver med den skola som 

styrdokumenten vill ha? 

 

Tittar vi på lärarnas attityder till frågeställningarna så stämmer de väl med styrdokumenten. 

Lärarna på Skola A menar att tankar kring kön och genus hela tiden finns i bakhuvudet under 

undervisningen. Periodvis så läggs större fokus på genusfrågorna men det handlar inte bara 

om genus, det finns andra rättviseaspekter att lyfta fram. På Skola B har läraren i år sex jobbat 

aktivt med att lyfta fram tjejerna i klassrummet. Vilket stämmer bra med vad Lpo 94 och de 

yrkesetiska reglerna säger. 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.48  

 

…lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning inte diskriminera någon med avseende på kön, 

sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund.49  

 

Läraren för år fyra på Skola B sticker ut lite grann genom att hävda att tankar kring kön och 

genus är ständigt närvarande som ett dåligt samvete. Läraren försöker på bästa sätt att göra 

något åt det men upplever det som väldigt svårt att ändra mönstren. Lärarens tankegångar är 

intressanta då de sätter fokus på hur svårt det är att förändra något som ses som naturligt. 

Yvonne Hirdman menar att det bäst kan ske genom att mattan dras bort under fötterna, att 

omständigheterna ofrivilligt ändras. Lpo 94 menar att det är skolans ansvar att dra bort 

mattan. 

 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet.50

 
 

48 Lpo 94, Skolverket 
49 Nordenfalk (red), s. 36 
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Om vi nu flyttar vårt fokus till elevernas beteende och frågar oss om de undersökta skolorna 

lyckats motverka traditionella könsmönster så blir svaret, nej. Bland de elever, som jag 

studerat under en kortare tid, frodas traditionella könsmönster absolut. Framförallt på raster 

och i korridorer, ställen där läraren inte har samma kontroll som i klassrummet. Skillnaden 

mellan elevernas beteende i klassrummet och på skolgården kommer jag tillbaka till senare 

men det är möjligt att skillnaden mot hur det var för tio år sedan, då På lika villkor startade, 

ligger främst i klassrumsmiljön och väldigt lite i elevernas beteenden på rasten. 

5.5 Slutsats 

• Har lärarnas medverkan eller icke medverkan i jämställdhetsprojektet På lika villkor 

påverkat de undersökta elevernas bemötande av varandra utifrån kön och genus. 

 

Svaret blir både nej och ja.  

 

Nej, i den meningen att det inte går att påstå att de undersökta elevernas beteende på Skola A 

var annorlunda än de undersökta elevernas beteende på Skola B. Jag fann samma isärhållande 

mekanismer och samma hierarkiska uppbyggnad av de båda skolornas genussystem. Det var 

också ungefär lika få elever som verkade bryta mot genuskontraktet på varje skola. 

 

Ja, i den meningen att det faktiskt fanns skillnader mellan de olika klassernas beteenden i 

klassrummet, och att den skillnaden möjligtvis går att härleda till de olika lärarnas 

medvetenhet i frågor om kön och genus. Läraren i år fyra på Skola B, som inte har deltagit i 

På lika villkor, beskriver en slags hopplöshet inför situationen i klassen och verkar inte se 

någon lösning. Lärarens klass visar också upp ett tydligt isärhållande mellan könen och en 

stark hierarkisk ordning där några killar i princip tar all plats, på skolgården och i 

klassrummet. Lärarna på Skola A, som har deltagit i På lika villkor, och läraren i år sex på 

Skola B, som inte har deltagit, beskriver däremot en undervisning där de aktivt jobbar med 

genusfrågor. I klassrummen verkar dessa lärare kunna dämpa både hierarkiska och 

isärhållande mekanismer genom att jobba aktivt mot dem. Deras klasser visar upp ett mindre 

hierarkiskt och mindre isärhållande beteende då lärarna i fråga är närvarnade i klassrummet. 

När lärarna lämnar klassrummen eller när klasserna har rast förändras dock beteendet mot att 

bli mer hierarkiskt och mer isärhållande mellan könen.  

 
50 Lpo 94, Skolverket 
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Slutsatsen är att lärarens medvetenhet i frågor om kön och genus påverkar elevernas 

beteenden när läraren är närvarande och har kontroll i klassrummet. Då kan den medvetne 

läraren dämpa isärhållande mellan könen och motarbeta hierarkiska genusordningar. Däremot 

verkar elevernas beteende utanför klassrummet inte påverkas av läraren. En annan slutsats är 

att lärare som inte deltagit i jämställdhetsprojektet På lika villkor inte behöver vara 

omedvetna i frågor om kön och genus, det kan precis lika gärna vara tvärtom. Däremot är På 

lika villkor ett bra projekt för att öka medvetenheten hos de som ännu inte har den, för de 

finns också. 

6. Avslutande tankar 

Vi kan alltså konstatera att de allra flesta eleverna som deltagit i undersökningen visar upp 

traditionella genusmönster, oavsett skola. Framförallt på rasterna kan vi se att isärhållandet 

mellan könen är stort och att det existerar en hierarki där killar tar mer plats, hörs mer och har 

mer makt än tjejer. 

6.1 Fyra olika utgångspunkter i förhållande till observationerna 

Vad beror då detta på? Det finns naturligtvis inga enkla svar men jag vill avsluta uppsatsen 

genom att relatera min lilla studie i skolan till litteraturstudiumet. De fyra olika 

utgångspunkterna i förhållande till kön och genus ger fyra olika perspektiv på 

undersökningen. 

6.1.1  Biologiska orsaker 

Synen att människan har kvar vissa instinkter, som hjälpte urmänniskan att överleva på 

Afrikas savann, ger oss en förståelse för elevernas beteenden. Om mannen i sin konstitution är 

formad för att jaga djur och försvara flocken så är det inte konstigt att pojkar är högljudda 

eller att de ”låtsasbråkar” med varandra. Det är heller inte konstigt att många killar rör sig 

mycket, att de vill vara först eller att de håller på med mycket sport. Det ligger i pojkars 

konstitution. Om kvinnan i sin konstitution ska förberedas för att föda barn, amma och ta 

hand om familjen så är det heller inte konstigt att de flesta flickor beter sig som de gör. 

 
Eleverna delas in i små grupper och de sprider sig till olika rum i skolan. När jag går runt bland 

grupperna så märker jag ganska snart ett mönster. I alla grupper utom en är det tjejer som för 

befälet och instruerar de yngre. Den grupp som avviker från mönstret består bara av killar. 
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 Det gäller att träna inför att bli mamma, att bli omhändertagande. Med det här synsättet finns 

det egentligen ingen anledning att förändra några beteenden. Det kan, som Rigmor Robert och 

Kerstin Uvnäs Moberg menar, vara farligt att manipulera med aspekter av kvinnligt och 

manligt som är grundat i vår konstitution. Däremot kan vi förändra våra attityder i förhållande 

till dessa beteenden. 

6.1.2 Biologiska skillnader och social konstruktion 

Det finns biologiska skillnader mellan könen men det är sociala processer som skapar genus. 

Den utgångspunkten ger en annan förståelse av de undersökta barnens beteende. 

 
Efter en stund lägger jag märke till att alla tjejer sitter tyst och jobbar med berättelsen. En kille 

reser sig och går bort för att ”låtsasbråka” med en annan kille, blir tillsagd. Två andra killar knuffar 

på varandra i bänken, ännu en annan kastar ett sudde genom klassrummet. Jag räknar till nio killar 

som pratar högljutt eller håller på med något annat än arbetet. Killarna verkar ha tagit över 

klassrummet. 

 

Anledningen till att många pojkar är högljudda eller att de är fysiskt aktiva är inte att de är 

biologiska pojkar utan att de har fostrats till att bli högljudda och fysiskt aktiva. Anledningen 

till att tjejer är tysta och lugna är att vi, samhället, förväntar oss att tjejer ska vara tysta och 

lugna. Vi skiljer på flickor och pojkar, men ur det här perspektivet betyder inte det att flickor 

eller pojkar bör vara på ett speciellt sätt, och eftersom det handlar om sociala processer så kan 

vi påverka dem. Den här utgångspunkten i förhållande till kön och genus ger oss alltså 

möjlighet att påverka de traditionella könsmönstren. Tycker vi att de är orättvisa så försöker 

vi ändra dem. 

6.1.3 Biologiska skillnader, en social konstruktion 

Vad är orsaken till elevernas beteende om vi betraktar de ur det här perspektivet? Precis som i 

perspektivet ovan är deras beteende socialt determinerat och eftersom det handlar om 

konstruktioner så går deras beteende att förändra. Så långt är det ingen skillnad mot 

föregående perspektiv. Vari ligger då skillnaden? Jo, ur det här perspektivet har vi teoretiska 

möjligheter att förändra mer. Anledningen är att elevernas biologiska kön också är en social 

konstruktion, det är vi människor som kategoriserar oss i två kön, vilket vi inte behöver göra.  
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Sedan är det ”kramkull”. Några är jägare och ska jaga de andra. När jägaren får tag på någon ska 

den stå alldeles stilla tills den blir kramad. Leken börjar och redan tidigt syns ett mönster. Killar 

”kramar”, eller tar tag i, killar och tjejer kramar tjejer. Mönstret är inte entydigt, det finns några 

undantag. 

 

Eleverna lever i en konstruerad världsbild där en ”riktig” tjej har kvinnliga könsorgan och 

åtrår en kille med manliga könsorgan och tvärt om, heterosexualitet ses som ”naturligt” och 

homosexualitet ses som ”onaturligt”. Tjejer och killar kan därför inte krama varandra då det 

skulle uppfattas som en kärlekshandling, samtidigt har killarna svårt att krama varandra 

ordentligt då det skulle uppfattas ”onaturligt”. Den tvådelade genuskonstruktionen bidrar till 

elevernas beteende men går som sagt att förändra, om man vill. 

6.1.4 Den individuella kroppen 

Ur det här perspektivet är uppfattningen om vår kropp central för skapandet av genus, inte på 

ett biologiskt determinerande sätt, som i det första perspektivet, utan på ett mer individuellt 

plan. Det viktiga är att våra kroppar inte ska ses som tomma ark där de sociala processerna 

kan måla sina målningar. Ur det här perspektivet blir elevernas materiella kroppar en del av 

deras individuella förståelse av genus. Att utöva sport, att dansa, att ”låtsasbråka”, att få mens 

eller att klämma finnar. Alla dessa individuella kroppsliga erfarenheter måste vägas in i 

elevernas genusskapande, aspekter som inte går att påverka men som går att ta hänsyn till.  

 
Vid det här laget har ”Erik” lämnat lektionen, han var med en stund och hjälpte läraren under 

”prickboll” men deltog inte i någon stor utsträckning. 

 

”Erik” har inte samma kroppsliga möjligheter som många andra killar och konstruerar därför 

inte heller genus på samma sätt. Elevernas beteende kan alltså inte förstås utifrån bara sociala 

processer, deras individuella kroppar spelar roll i skapandet av genus. 

6.2 Pojkar spelar fotboll och flickor hoppar hage 

Fyrorna, femmorna och sexorna turas om att städa och att ha rast. Fyra tjejer hoppar hage. En 

grupp killar, sex stycken, samlas vid de upphängda gungorna. 

 

Utanför dörren står sex killar och hänger, två killar spelar fotboll på fotbollsplan som egentligen är 

en utomhusrink. Två andra killar från klassen låtsasbråkar en bit därifrån. Var är tjejerna? Vart jag 

än letar så kan jag inte hitta dem, ingen av dem. 
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Pojkar spelar fotboll och flickor hoppar hage. Män kommer från Mars och kvinnor från 

Venus. Jag ställer samma fråga som jag ställde i inledningen. Är det verkligen så enkelt? Min 

förhoppning är att den här uppsatsen pekar på svaret nej. 
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7. Sammanfattning 

Uppsatsen första syfte är att utreda begreppen kön och genus och att ta reda på vad de kan stå 

för. Den första frågeställningen att svara på är följdaktigen. 

 

• Vad kan begreppen kön och genus stå för? 

 

Uppsatsen beskriver kön och genus med hjälp av fyra olika utgångspunkter. Biologiska 

orsaker, Biologiska skillnader och social konstruktion, Biologiska skillnader, en social 

konstruktion och Den individuella kroppen. Slutsatsen blir i korthet dels att begreppens 

inbördes relation i många fall kan vara problematisk och dels att kön och genus kan ha olika 

innebörd och att det därför är viktigt att vi hela tiden är tydliga med vad vi menar när vi 

använder begreppen.  

 

Uppsatsen andra syfte är att, med hjälp av en liten studie, ge exempel på hur en undersökning 

om kön och genus i skolan kan se ut. Studien tar sin utgångspunkt i På lika villkor, ett 

jämställdhetsprojektet som startade i Falu kommun 1994. Jag observerar elever på två olika 

skolor, en skola där lärarna har deltagit i På lika villkor och en skola där lärarna inte har 

deltagit. Jag tar Yvonne Hirdmans begreppsvärld till hjälp för att beskriva elevernas beteende. 

Hirdman, professor vid Stockholms universitet, lanserade redan 1988 begreppen genussystem 

och genuskontrakt i Sverige. Den andra frågeställningen är alltså. 

 

• Har lärares medverkan eller icke medverkan i jämställdhetsprojektet På lika villkor 

påverkat de undersökta elevernas bemötande av varandra utifrån kön och genus. 
 
Svaret blir både nej och ja. Nej, i den meningen att det inte gick att se några egentliga 

skillnader mellan de undersökta elevernas beteende på Skola A och de undersökta elevernas 

beteende på Skola B. Ja, i den meningen att det gick att se skillnader mellan de olika 

klassernas beteende i klassrummet, och att dessa skillnader möjligtvis berodde på lärarens 

medvetenhet om frågor rörande kön och genus. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Observation: Skola A 

År 4- 6 

Samling kl. 8.30 

Skoldagen börjar halv nio och den första stunden på dagen ägnas åt praktiska frågor. Jag 

presenteras och jag får berätta lite om vad jag ska göra under dagen. 

 

Under samlingen så sitter eleverna lugna på sina platser, jag tittar på deras klädsel för att se 

om det finns något mönster. Det gör det. Tjejerna verkar i regel ha ljusa kläder. Killarna har 

generellt mörkare kläder. Mörkgrön, brun, mörkblå och svart är de färger som dominerar på 

kilarnas kläder. Ljusgrå och rosa är de färger som dominerar bland tjejerna. Det finns så klart 

undantag bland både killar och tjejer. Mest avvikande är en flicka som klätt sig i säckiga, lite 

stora kläder med ”flames” på. Den säckiga stilen är annars ganska vanlig hos pojkarna. 

 

Läsning kl. 9.00 

Sedan är det läsning i ungefär tio minuter. Två killar kommer och sätter sig bredvid mig i 

klassrummets enda soffa. Läsningen går lugnt till. Alla sitter stilla på sina platser och läser, 

alla med ett undantag. ”Flames” verkar ha lite annat för sig, hon är mer aktiv men inte 

högljudd på något sätt. 

 

Vika tranor kl. 9.11 

Under eftermiddagens temaarbete ska de äldre barnen, alltså de jag följer, hjälpa de yngre 

barnen på skolan att göra papperstranor. Därför ägnas nu en stund åt at träna på att vika 

tranor. Det första anmärkningsvärda som händer är att en kille vägrar ta emot ett rosa papper 

från läraren. Han vill ha ett blått. Min tanke är att jag inte ska fästa för stor vikt vid händelsen 

då jag ser att han sneglar åt mitt håll samtidigt som scenen spelas upp. Känslan var att han var 

ute efter att testa lite grann, men jag vet inte. 

Under arbetets gång bildas en grupp med tjejer vid en elevbänk. En tjej verkar vara i 

blickfånget för de andra. 
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En kille blir klar med sin första trana och proklamerar högljutt att han är klar. Det märks att 

han vill ha uppmärksamhet.  

 

Ett mönster av beteenden spelas upp för mina ögon. Det verkar som det nästan uteslutande är 

tjejer som efter att de är klara hjälper sina kompisar. Det finns något undantag. Någon kille 

hjälper en annan kille. Jag ser inget exempel på att en kille hjälper en tjej. Däremot är det som 

sagt många tjejer som går runt och hjälper så väl killar som tjejer. Det är ett tydigt mönster 

men som i alla mönster finns det avvikelser. Det är än en gång ”Flames” som sticker ut. Hon 

verkar inte alls intresserad av att vika tranor. 

 

Två klasser kl. 9.42 

Eleverna delas i två klasser och halva gänget går iväg till ett annat klassrum. Jag stannar kvar 

i min soffa och tittar på när eleverna börjar jobba med sina arbeten. Det är en väldigt lugn 

atmosfär i klassrummet och eleverna skriver upp sig på tavlan när de behöver hjälp. Några 

killar tar lite mer plats på det sättet att de rör sig mer i rummet, verkar ha svårt att sitta still. 

Efter en stund lämnar läraren klassrummet för ett ärende och genast börjar tre killar 

”låtsasbrottas” med varandra. Alla tjejer sitter kvar på sina platser. 

 

Korridor kl. 10.00 

Klockan tio är lektionen slut och jag följer med de elever som varit i samma klassrum som 

mig ut i korridoren. Den andra halvan har inte slutat än så därför är det bara vi i korridoren. 

Jag sätter mig i längst bort vid ett bord för att få så bra sikt som möjligt, och för att störa så 

lite som möjligt. Tre killar är ute i korridoren först, de bråkar lite och är rätt högljudda. De 

springer ut på skolgården så fort de kan. Alla tjejer tar det lugnt. Då menar jag alla. Några står 

i ring och visar lite danssteg för varandra. Det tar tid att fixa kläder. Någon drar händerna 

genom håret. Det är väldigt lugn och tyst stämning. 
 

Nu kommer den andra delen av klassen ut i korridoren. De är några killar som kommer först. 

Scenen upprepar sig. Flera killar börjar ”låtsasbrottas”, inte alla. Alla tjejer tar det lugnt och 

ägnar sig istället åt att prata med varandra i små ringar. Eleverna går ut på rastgården i 

grupper, killgrupper och tjejgrupper. En grupp är ett undantag, den består av två tjejer och två 

killar och de diskuterar dans på vägen ut. 
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Plocka skräp på rastgården/Rast kl. 10.09 

Fyrorna, femmorna och sexorna turas om att städa och att ha rast. Fyra tjejer hoppar hage. En 

grupp killar, sex stycken, samlas vid de upphängda gungorna. Uppdraget verkar vara att ta ner 

gungorna. Mitt intryck är att det rummässigt är en stark uppdelning mellan killar och tjejer. 

Jag sitter vid skolans ingång och har överblick över nästan hela skolgården. Vänster om mig 

huserar nästan bara killar, höger om mig finns nästan bara tjejer. Snett till vänster om mig 

finns sandlådan och gungorna, idrottsplan och någon typ av hinderbana. Till höger ligger ett 

område av skolgården under tak, där finns det ett bord och där finns den bod med utesaker 

som eleverna får låna. Några tjejer hjälps åt att cykla på en enhjuling. 

 

Tillbaka till de upphängda gungorna där det samlas fler killar. Alla tittar på då den störste och 

troligtvis starkaste försöker ta ner gungorna. Det går inte så bra och läraren kommer till hjälp. 

Det finns en flicka i området, hon sitter passivt på staketet en bit bort och iakttar. 

 

Matematiklektion kl. 10.30 

Jag drar mig undan för att sammanfatta mina intryck. 

 

Svensklektion kl. 10.45 

Eleverna är än en gång uppdelade i grupper och jag går runt mellan klassrummen. Halva 

gänget har svenska och eleverna går igenom ng- ljudet. Läraren har ritat spalter på tavlan och 

eleverna får kategorisera ng- ljudet efter stavning. Ord där ng- ljudet stavas med ng, n eller g. 

Tre killar ser det som en tävling och kommenterar vilket ng- ljud som leder för tillfället. 

Eleverna bryter upp för nu ska de byta klassrum. Ännu en gång så är det några killar som så 

fort lektionen slutar börjar ”låtsasbråka”. Det blir ganska högljutt. Tjejerna går lugnt ur 

klassrummet. Jag generaliserar inte utan alla tjejer gick tyst och lugnt till nästa klassrum. 

 

Nu befinner jag mig i ett klassrum där sexorna har lektion. Sexorna är sammanlagt sex 

stycken idag och de består av en kille och fem tjejer. Nu är tjejerna mycket mer högljudda och 

de tar upp stor plats i klassrummet.  

 

Mot matsalen kl. 11.30 
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Efter lektionen samlas alla eleverna ute i korridoren, de ska gemensamt med läraren gå till 

matsalen. För första gången under dagen ser jag två tjejer som ”låtsasbrottas” med varandra. 

Eleverna går iväg till matsalen formerade som en lång orm. 

 

I matsalen verkar eleverna i ganska hög grad sitta grupperade efter kön. Killar pratar med 

killar och tjejer pratar med tjejer. Det finns några undantag och en grupp utmärker sig kanske 

mest. Där har två killar och två tjejer en ganska livlig och högljudd diskussion med varandra. 

Alla gör sina sysslor efter maten, att torka upp efter sig och att ställa upp stolen på bordet. En 

tjej går runt och ställer upp de stolar där det inte suttit någon. 

 

Rast kl. 12.00 

Till att börja med tycker jag det verkar vara samma rumfördelning av rastgården som vid förra 

rasten. Det stämmer också till viss del men ju längre tiden går desto större rörlighet blir det på 

eleverna. Helt tydligt är att de under hela rasten rör sig i grupper, grupperade efter kön. Ett 

undantag är några killar och tjejer borta vid hinderbanan. 

 

Av någon anledning så är det nästan bara killar i området kring sandlådan och gungorna. 

Ännu en gång bryter ”Flames” mönstret, hon verkar inte alls umgås med andra tjejer utan 

ägnar istället ganska stor del av rasten till att bråka med två killar. 

 

Det kan tyckas att jag generaliserar väldigt mycket men jag vill vara tydlig med att jag 

försöker att generalisera så lite som möjligt. Det är slående hur mycket eleverna delar upp sig 

efter kön på rasten. 

 

Korridor kl. 12.20 

Matrasten är slut och eleverna tar av sina kläder i korridoren utanför klassrummen. Några 

killar ”låtsasbråkar” med varandra och tar sig högljutt in i klassrummet. Alla tjejer glider 

obemärkt och tyst in i klassrummet. 
 

Vika svanar med de yngre kl. 12.25 

Efter lunch har eleverna ett långt temapass där de äldre barnen ska lära de yngre att vika 

papperssvanar. Eleverna delas in i små grupper och de sprider sig till olika rum i skolan. När 

jag går runt bland grupperna så märker jag ganska snart ett mönster. I alla grupper utom en är 
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det tjejer som för befälet och instruerar de yngre. Den grupp som avviker från mönstret består 

bara av killar. 

 

Samling kl. 13.30 

Alla elever samlas i ett klassrum igen. Jag ser ingen tjej som för liv eller bråkar. Många killar, 

inte alla, härjar rejält tills lärarna får nog och säger till. 

 

Rast kl. 13.35 

Nu är det eftermiddag och det börjar märkas att eleverna är trötta. Det är mycket spring och 

liv på skolgården. Till en början allra mest killar. Vid flaggstången samlas ett gäng killar och 

”Flames” för att leka någon typ av kull- lek. Två tjejer håller sig för sig själva och tränar på 

danssteg. Helt plötsligt bryts mönstret. Fyra tjejer utmanar ett killgäng genom att börja knuffa 

på killarna. De får respons direkt och ett slags ”låtsasslagsmål” bryter ut mellan gängen. En 

kille skriker ”Hon skitade ner min kepa” och jagar efter en tjej. Tjejerna knuffar, slår och 

sparkar och responsen blir att killarna försöker försvara sig. Min känsla är att de fyra tjejerna 

”får” ta i allt vad de orka medan killarna inte tar i på samma sätt. Det blir en ganska upprymd 

stämning på skolgården. Skolklockan ringer. 

 

Lugn läsning + Klassråd kl. 13.45 

Dagen avslutas med ett pass lugn läsning och sedan är det klassråd. Eleverna är uppdelade i 

två klasser så därför går jag emellan två olika klassråd. Klassråden är strukturerade och ordet 

fördelas rättvist mellan de elever som vill säga något, kille som tjej. 

 

Observation avslutas kl. 14.25 

Klassrådet avslutas och eleverna slutar för dagen. Jag skyndar mig till busshållplatsen för att 

hinna med bussen hem. Det visar sig att några elever också ska med bussen. Jag hade inte 

behövt haft så bråttom för vi får alla vänta ett litet tag innan den kommer. Medan vi väntar, 

två tjejer och två killar från klassen och jag, kommer ett gäng andra killar från klassen på sina 

cyklar, de turas om att försöka cykla på bakhjulet. De två tjejerna, en kille och jag står tysta 

och tittar på. 
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Bilaga 2, Observation: Skola B 

År 4 

Morgonsamling kl. 8.10 

Skoldagen börjar klockan tio över åtta. Jag får presentera mig och berätta varför jag är där. 

Sedan går läraren igenom vad som ska hända under dagen och veckoplaneringen delas ut. 

Under tiden försöker jag få mig ett första intryck av eleverna. Stämningen är lugn och jag 

tycker inte att någon speciell elev sticker ut. Jag räknar eleverna och antecknar vilka färger 

som dominerar klädseln. Det finns skillnader mellan flickor och pojkar. Tjejernas kläder 

domineras av färgerna lila, vitt, grått, rosa och rött. Blå, svart och grått är de färger som är 

mest frekventa på killarnas kläder. 

 

Tre killar går iväg för enskild undervisning, det är dags för matematiklektion. 

 

Mattelektion kl. 8.25 

Eleverna i klassrummet jobbar självständigt i böckerna, de räcker upp handen när de behöver 

hjälp. Det är fortfarande lugnt och än så länge har ingen elev utmärkt sig på något sätt.  

 

När en tid av lektionen gått börjar endel elever jobba med svenska. De grupperar sig för att 

samarbeta kring uppgifterna och efter ett tag märker jag att klassrummet på något vis är 

grupperat efter kön. De grupper som sitter ihop är alla könsenhetliga. Det är lite interaktion 

mellan flickor och pojkar, bara någon enstaka gång händer det att en flicka och en pojke 

pratar med varandra. Det finns undantag, det är ”Bea”, jag kallar henne det. Hon sitter längst 

bak och verkar samtala med de flesta i klassrummet. ”Bea” avviker från de andra tjejerna då 

hon tar mer plats i klassrummet. Hon verkar självsäker och gör sin röst hörd. 

 

Korridor kl. 9.30 

Lektionen slutar och ett gäng killar är snabbast ut i korridoren. De pratar högljutt och 

försvinner snabbt ut på rastgården. Efter en stund är alla killar utom en ute. Det är ”Erik” som 

är kvar i klassrummet. ”Erik” har en personlig assistent på lektionerna och behöver hjälp med 

hur han ska bemöta de andra eleverna. På det viset avviker ”Erik” inte bara från de andra 

pojkarna, utan också från de andra eleverna. 
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Jag går ut på rastgården. Det regnar och blåser kallt, det är inget roligt väder att vara ute i. 

Utanför dörren står sex killar och hänger, två killar spelar fotboll på fotbollsplan som 

egentligen är en utomhusrink. Två andra killar från klassen låtsasbråkar en bit därifrån. Var är 

tjejerna? Vart jag än letar så kan jag inte hitta dem, ingen av dem. Efter en stund kommer alla 

tjejer ut och de har med sig en rullator, i rullatorn ligger ett täcke. Tjejerna går tillsammans 

något varv runt skolgården med rullatorn och jag har svårt att lista ut vad de håller på med. En 

stund senare förstår jag vad de gör, det visar sig att de säljer äpplen. Äpplena är instoppade i 

täcket för att de ska skyddas mot regnet. 

 

Det ringer in och alla tjejer kommer först in i klassrummet, även ”Erik” är där tidigt. Sedan 

kommer ett gäng killar och sist, något för sent, kommer två eftersläntande killar. Alla går 

lugnt in i klassrummet. 

 

Lugn läsning kl. 9.50 

Eleverna tar fram sina böcker. Till en början är det tre pojkar som har svårt för att var tysta, 

efter en stund har en av de blivit tyst medan de två andra fortsätter att prata. Samtalsämnet är 

idrotten och de menar att de inte ska behöva vara med. Fyra av tjejerna sitter tillsammans i ett 

hörn av klassrummet och läser tyst. Klockan tio går alla tjejer iväg för de ska förbereda inför 

idrottslektionen. Nu är det bara killar i klassrummet. Två stycken, samma som innan, 

utmärker sig då de verkar ha svårt att sitta stilla. Det kommer frågor av typen ”Får vi gå 

snart?”. Resten läser lugnt och tyst. 

 

Idrottslektion kl. 10.20 

Tjejerna är där sedan tidigare eftersom de har fått i uppdrag att planera och förbereda 

lektionen. Killarna ”stormar” in från omklädningsrummet och alla sätter sig på golvet framför 

läraren. Läraren berättar vad som kommer att hända under lektionen. Flera killar kommenterar 

högljutt och är inte rädda för att säga vad de tycker. Alla tjejer är tysta. 

 

Sedan är det ”kramkull”. Några är jägare och ska jaga de andra. När jägaren får tag på någon 

ska den stå alldeles stilla tills den blir kramad. Leken börjar och redan tidigt syns ett mönster. 

Killar ”kramar”, eller tar tag i, killar och tjejer kramar tjejer. Mönstret är inte entydigt, det 

finns några undantag. 
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Lektionen fortsätter med ”rörelsekull” och ”prickboll”. De sista tio minuterna ägnas åt 

avslappning, eleverna rusar mot underlagsmattorna och även fast några flickor hinner dit först 

så kommer alla killar därifrån med en matta innan någon tjej över huvudet taget fått tag på en 

matta. Först av tjejerna är ”Bea”. Vid det här laget har ”Erik” lämnat lektionen, han var med 

en stund och hjälpte läraren under ”prickboll” men deltog inte i någon stor utsträckning. 

Under avslappningen lägger jag märke till hur eleverna har placerat sig på golvet. Om jag 

hade dragit ett sträck från rummets ena hörn till det andra hade flickorna legat på en sida och 

pojkarna på den andra. 

 

Mat kl. 11.10 

Jag går direkt från idrotten till matsalen för att hinna äta innan eleverna kommer. När jag 

kommer fram ser jag att ”Erik” redan är där, även två killar som inte var med på idrotten. Jag 

sätter mig några bord ifrån dem i ett hörn, för att få bra uppsikt. 

 

Efter ett tag kommer resten av eleverna. Jag har tur och de sätter sig alla i närheten av mig. 

Alla tjejer vid samma bord som ”Erik” och killarna fördelar sig på två bord alldeles bredvid. 

Killar pratar med killar och tjejer pratar med tjejer. 

 

Matrast kl. 11.45 

Vädret är bättre nu och det känns inte alls lika kallt i luften, regnet har upphört. Några tjejer 

leker klapplekar, de andra tjejerna ser jag inte till. Samma gäng killar som ”hängde” utanför 

dörren förra rasten gör det den här rasten också. De står där med händerna i byxfickorna och 

pratar. En kille ur klassen spelar landbandy, två håller till vid rinken.  

 

Lektion kl. 12.00 

Det ska bli klassråd. Jag märker att ”Bea” än en gång gör sin röst hörd i klassrummet, ”Bea” 

plus två, tre killar är de som syns och hörs allra mest. Under klassrådet är ”Bea” ordförande 

och håller i klubban, en annan tjej är sekreterare. Några killar, tre stycken, pratar och ger 

förslag i princip hela tiden. Förslag på förslag på förslag, det ena omöjligare än det andra. Ett 

exempel är att skolan borde skaffa ett ”bungyjump- torn”. Ingen tjej förutom ”Bea”, som är 

ordförande, säger någonting under klassrådet. 

 

Svensklektion kl. 12.25 
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Läraren läser upp berättelser som eleverna skrivit och ger förslag på förbättringar. Jag passar 

på att dra mig tillbaka för att sammanfatta och skriva ner mina funderingar. 

 

Rast kl.13.05 

”Erik” stannar inne på rasten, det gör flera av tjejerna också. Samma gäng killar som tidigare 

”hänger” utanför dörren och två killar spelar fotboll. Två andra killar låtsasbråkar med 

varandra. Jag tar själv rast och dricker en kopp kaffe. 

 

Lektion kl. 13.30 

Läraren forsätter läsa de berättelser som inte hann bli lästa innan rasten. En kille kommer in 

för sent, pratar högljutt och tar stor plats. 

 

Klockan kvart i två är det dags att visa bilder från en utedag som eleverna haft tidigare under 

terminen. Till en början krånglar datorn och en kille vill vara med och hjälpa till, även ”Bea” 

är framme vid datorn. När bilderna visas kommenterar några killar egentligen varje bild. Jag 

uppfattar inte att någon tjej, utom ”Bea”, kommenterar någon bild. Varje kille säger något 

högljutt någon gång under bildvisningen, några av de gör det hela tiden. ”Bea” säger något 

ibland, resten av tjejerna är konstant tysta. 

 

Lektionen avslutas med en frågelek. För att få gå måste man svara rätt på en fråga och ställa 

nästa fråga. Leken utvecklar sig så att när en kille svarat rätt så ställer han en fråga och väljer 

en annan kille som får svara. I början är frågorna av typen ”Vad blir 1+1?”, men sådana 

frågor accepterar inte läraren. Det hela slutar med att alla killar utom ”Erik” är ute ur 

klassrummet först. 

 

Observationen avslutas kl.14.30 

Kvar sist i klassrummet blir ”Erik” och den tjej som haft svårast att kunna frågorna. 

År 6 

Morgonsamling kl. 8.10 

Samlingen börjar med att jag blir presenterad och jag får berätta lite om vad jag ska göra 

under dagen. Efter det går läraren igenom endel praktiska frågor. Under tiden passar jag på att 

räkna eleverna och notera färgval på kläderna. Det verkar vara mörka färger som gäller. 
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Förutom det är röd populärt hos flera killar. Några tjejer, närmare bestämt, fyra stycken har 

lite ljusare färger som rosa, turkos eller lila. 

 

Samlingen fortsätter med att läraren läser högt ur en bok. Det är lugnt och tyst i klassrummet. 

En pojke smyger iväg för enskild undervisning. 

 

Matematiklektion kl. 9.00 

Lektionen inleds med att läraren har en genomgång på tavlan. Sedan börjar eleverna arbeta 

självständigt i sina böcker eller med arbetsblad. De sitter två och två i sina bänkar  och 

behöver de hjälp så verkar de först vända sig till sin bänkgranne. 

 

Ju längre lektionen lider ju större rörelse blir det i klassrummet. Två killar ”låtsasbråkar” med 

linjal och blir tillsagda. Två tjejer i hörnet pratar ganska högljutt med varandra. 

 

Rast kl. 9.30 

När det ringer för rast skyndar sig ett gäng killar ut. Resten av klassen följer snart med, med 

undantag för fyra tjejer som stannar inne. Ute skiner solen och det är underbart väder. Killarna 

som hade bråttom spelar landbandy framför skolan. Ett gäng som framstår som lite ”tuffare” 

drar iväg till utomhusrinken och sätter sig i ett av avbytarbåsen. Gänget består av tre tjejer och 

tre killar. Två andra tjejer från klassen spelar någon typ av bollspel mot skolväggen med ett 

gäng andra elever, tjejer och killar.  

 

Två av de tjejer som stannat inne kommer ut på skolgården. Går ett varv runt rinken och sätter 

sig sedan ner på en bänk. Det ringer i skolklockan och jag går in i klassrummet, där sitter 

redan de två tjejer som stannat inne hela rasten. Snart kommer resten av klassen, sist kommer 

det ”tuffa” gänget. 

 

Lektion: Skriva en berättelse kl. 9.55 

Läraren inleder lektionen med en introduktion till ämnet. Lektionen fortsätter sedan lugnt. De 

flesta eleverna diskuterar sina berättelser med sin bänkgranne.  

 

Efter en stund lämnar klassläraren rummet för ett ärende och ersätts av en tillfällig inhoppare. 

I klassrummet finns också en elevassistent sedan tidigare. En av killarna försöker direkt byta 
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plats, han vill sätta sig med två andra killar på andra sidan klassrummet, han blir nekad. Det är 

större rörelse i rummet nu. Fyra killar utmärker sig genom att höras och synas mest, de blir 

mer och mer högljudda. Det är nästan bara killar som hörs i klassrummet. Två är uppe och 

knuffas och retas med varandra.  

 

Efter en stund lägger jag märke till att alla tjejer sitter tyst och jobbar med berättelsen. En 

kille reser sig och går bort för att ”låtsasbråka” med en annan kille, blir tillsagd. Två andra 

killar knuffar på varandra i bänken, ännu en annan kastar ett sudde genom klassrummet. Jag 

räknar till nio killar som pratar högljutt eller håller på med något annat än arbetet. Killarna 

verkar ha tagit över klassrummet. Lektionen slutar. 

 

Mat kl. 11.00 

När jag kommer upp till matsalen har klassen redan tagit mat och satt sig ner. Vi är tidiga så 

matsalen är för övrigt tom. Jag sätter mig vid ett bord en bit bort. Klassen har satt sig vid tre 

långbord. Vid det första sitter bara killar, vid det andra bordet sitter en elevassistent och en 

kille vid den ena sidan och två tjejer vid den andra, vid det tredje bordet sitter flera tjejer och 

två killar. 

 

Matrast kl. 11.30 

Ute värmer solen, flera elever har bara t- shirt på sig. Vid gungorna sitter ett gäng tjejer och 

pratar. Några av killarna från klassen spelar landbandy på asfalten framför skolan. Det ”tuffa” 

gänget hänger ännu en gång i avbytarbåset vid rinken. Tre tjejer sitter vid ett bord och pratar. 

Med undantag för det ”tuffa” gänget så verkar tjejerna och killarna i klassen inte umgås alls 

på rasterna. 

 

Skolklockan ringer in och gänget som spelade landbandy är först in, resten av klassen följer. 

Sist och lite för sent kommer det ”tuffa” gänget. 

 

Engelsklektion kl. 12.00 

Lektionen börjar med en introduktion av läraren. Eleverna börjar sedan arbeta enskilt, det är 

tyst i klassrummet. Några elever viskar för att hjälpa varandra med de glosor som ska tränas 

in. 
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Föredrag på annan skola kl. 12.25 

Eleverna ska på ett föredrag i en annan skola. Jag följer med. Vi åker buss, slussas in i aulan 

på skolan, lyssnar, föredraget slutar. Under föredraget så sitter eleverna tysta på sina platser. 

Nästan hela klassen sitter tillsammans på samma bänkrad. Det är två killar som sticker ut, de 

sitter några rader längre fram.  

 

Observationen avslutas kl. 14.00 

Utanför skolan har klassen samlats innan de ska gå in i bussen. När bussen kommer skyndar 

de sig att hoppa in i den. Allra sist, lite efter de andra , kliver det ”tuffa” gänget på bussen. Jag 

stannar kvar för att ta en annan buss hem. 
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Bilaga 3, Informationsbrev 

Information om studie angående elevers bemötande av varandra. 
 
Som målsman till elev/ elever på ---- skola tillfrågas du härmed om deltagande i denna studie. 
 
I Falu kommun har det sedan över tio år tillbaka pågått ett jämställdhetsprojekt 
som heter ”På lika vilkor”. Projektet är riktat till lärare och dess syfte är att göra 
lärare medvetna om att vi ofta bemöter och bekräftar flickor och pojkar utifrån det 
biologiska kön de tillhör, inte utifrån den person de är med lika eller olika 
egenskaper oberoende av kön. 
Syftet med min studie är att ta reda på om lärarnas medverkan i 
jämställdhetsprojektet ”På lika vilkor” påverkar deras elevers sätt att bemöta 
varandra.  
 
För att ta reda på det vill jag följa sammanlagt fyra klasser på två skolor under en 
skoldag var. Två klasser från en skola där lärarna deltagit i ”På lika vilkor” och två 
klasser från en skola där lärarna inte deltagit i ”På lika vilkor”. Finns det skillnader i 
hur eleverna bemöter varandra? 
 
Jag kommer alltså att följa ditt barns klass under en skoldag och dokumentera hur 
eleverna i klassen bemöter varandra. Dokumentationen kommer att ske med hjälp 
av anteckningar. Inga namn eller personuppgifter kommer att förekomma i studien, 
jag har aldrig träffat eleverna så jag kommer inte ens veta vad de heter. Elevernas 
medverkan i studien är så klart frivillig och kommer inte att på något sätt påverka 
skolarbetet eller bedömningen av deras skolarbete. 
 
Eftersom eleverna är mindreåriga behöver jag målsmans underskrift för att göra 
studien. Lappen ska så snart som möjligt skickas tillbaka med eleven till ditt barns 
klassföreståndare, underskriven eller ej. Det är av största vikt för mig att så snart 
som möjligt veta hur många som kommer att delta i studien.  
 
Tack på förhand från en tacksam lärarstudent. 
Ditt barn kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig. 
 
Jonas Nyman, ---------------, ------------------, -------------------, ------------------- 
 
 
 
Ditt namn:                            Målsman för:                               Underskrift: 
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