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ABSTRACT

Bachelor thesis in Political Science by Emelie Wange spring term 2017

Supervisor: Tomas Mitander

”What is the problem with gender equality?: A WPR-analysis of gender equality

in the Swedish school”

The theme of this thesis is gender equality, and especially gender equality in school. The study

assumes a poststructuralist position and aims to demonstrate how gender equality is problematized

in the world of education. Through studies of documents and interviews with people in the school

world, the representations of the gender equality problem were brought to light. A WPR-perspective

helped in the process of revealing how gender equality is “made”. The material were reduced to

three categories: gender roles, ethnicity, and knowledge. The research questions were based on

Carol Bacchis WPR-perspective: 1) what is the problem with gender equality? 2) what assumptions

underlie the problem? 3) What is left unproblematic? and 4) what are the effects?

The result of the study shows that there are a lot of dichotomies in how gender equality is

represented, but the primary representation is a matter of me/others. Through the problematization

of boys (that is, students), culture (Swedish “equal” and non-Swedish, unequal “others”) and

knowledge (unknowing, hence unequal other teachers) is the problem made someone else's and

hence, ones own responsibility fails to represent the problem. 

Keywords: gender equality, Carol Bacchi, WPR, school, problem, gender roles,

ethnicity, knowledge
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1. Inledning

1.1 Problembild

Jämställdhetspolitiken växte fram under 1970-talet och till en början gällde frågan framförallt

arbete, lagstiftning och utbyggnad av offentlig sektor. Under 1980-talet fortsatte arbetet att

handla om arbetsmarknad och det offentliga, men i slutet av årtiondet presenterades en

proposition där jämställdhetspolitiken vidgades till att handla om fler frågor, däribland

familjepolitik. I propositionen framkommer att jämställdhet innebär ”att kvinnor och män har

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet”

(Alnebratt & Rönnblom 2016:28). År 1994 antogs propositionen ”Delad makt – delat ansvar”

där det fastslås att jämställdhet ska vara ett övergripande perspektiv i regeringens politik på

alla plan (Jämställ.nu 2017a). Att integrera jämställdhet i alla delar av styrningen brukar kallas

för just jämställdhetsintegrering. År 2006 reviderades målen och den nuvarande formuleringen

är att ”målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma

samhället och sitt eget liv” (Regeringen 2017). 

Arbetet med jämställdhet har pågått närmare ett halvt sekel, men hur kommer det sig att frågan

fortfarande är lika aktuell? Varför har inte män och kvinnor samma makt att forma samhället

och sina egna liv, vilket ju är målet, trots att arbetet pågått under så lång tid? Rönnblom och

Alnebratt hävdar att det inte är några fel på de ambitioner som finns i målen för jämställdhet,

men att de saknar förankring i problemformuleringar (Alnebratt & Rönnblom 2016:53). De

menar också att jämställdhet ”görs”:

En fråga, ett politiskt fält som ständigt formuleras och fylls med olika innehåll i olika sammanhang
och av olika grupper. Varför är det då viktigt att betrakta jämställdhet som ett görande? Är det inte
bara att krångla till det? Kanske det, men vi är övertygade om att jämställdhet är krångligt, eftersom
det handlar om politik och om makt. (Alnebratt & Rönnblom 2016:9)

Ser vi på jämställdhet som ett ”görande” istället för ett ”varande” kan vi också studera

jämställdhet ur ett annat perspektiv. Genom att se hur jämställdhet formuleras och konstrueras

kan vi synliggöra de maktrelationer som finns, för att på så sätt se hur de påverkar och

missgynnar grupper. 

Det övergripande jämställdhetsmålet riktar sig mot hela samhället och i november år 2016

utvecklades ett nytt delmål, då ”jämställd utbildning” gjordes självständigt (Regeringen 2017).

Jämställdhet ska vara inkluderat i arbetet i skolan i enighet med läroplanen. Det ingår i skolans

värdegrund att aktivt arbeta med jämställdhet, bland annat genom att motverka traditionella

4



könsroller. I läroplanen formuleras att:

Skolan ska 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 ska därför ge utrymme för eleverna att pröva
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket 2016:8)

I läroplanen framgår alltså att skolan ska arbeta med jämställdhet och för att kunna göra  detta

bör också frågan ställas hur jämställdhetsproblemet konstrueras i skolan. Problem-

representationen måste lyftas för att synliggöra de maktordningar som finns i skolan, för att

också kunna lyfta fram de grupper som missgynnas av jämställdhetsrepresentationen. Görandet

av jämställdhet sker i diskurser1 vilka samhället ständigt producerar och reproducerar.

Läroplanens formuleringar baseras på den förståelse för jämställdhet som produceras via

staten, samtidigt konstrueras jämställdhet i varje klass, på varje skola, i varje kommun i hela

landet. Diskursiva konstruktioner av jämställdhet bör problematiseras för att förstå hur

jämställdhet görs i skolan. Detta kommer att göras med hjälp av Carol Bacchis (2009)

policyanalysverktyg, ”What's the problem represented to be?” (WPR). Bacchis analysverktyg

går ut på att studera åtgärdsförslag för att lyfta fram vad som implicit sägs, för att i

förlängningen kunna analysera detta djupare (Bacchi 2009:3). 

Trots att jämställdhet som begrepp ofta syftar på kön bör inte andra kategorier uteslutas, ett

intersektionellt perspektiv är viktigt när jämställdhet studeras. Med intersektionalitet menas,

väldigt förenklat, att man inte kan förminska problematik kring makt och jämställdhet att

endast handla om kön, klass eller etnicitet. Förtryck sker snarare i skärningspunkten av dessa

och ytterligare kategorier (de los Reyes & Mulinari 2005). Kön, klass och etnicitet, bland

annat, påverkar maktstrukturer och förutsättningar. Genom att studera hur jämställdhet

konstrueras ur ett intersektionellt perspektiv kan problemrepresentationer med annan

problematik än endast kön studeras. 

Med tanke på studiens omfång strävar jag inte efter att kunna göra bredare generaliseringar

eller att beskriva skolornas allmäntillstånd i jämställdhetsarbetet. Förhoppningen är dock att

studien kan hjälpa till att peka ut problembilder som görs och hur jämställdhetsproblemet kan

konstrueras i skolan. Genom att utveckla de kunskaper som finns om jämställdhetspedagogik

ur ett intersektionellt perspektiv kan jämställdhetsarbetet bli bättre. Dessutom tycks det finnas

viss lucka i forskningen, då tidigare forskning om jämställdhetspedagogik mestadels studerar

förskola eller yngre årskurser. De intervjuer som studien baseras på är högstadielärare, vilket

1 Förenklat ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:7). 
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kan att utöka forskningen genom att skapa en bild av hur jämställdhet görs i högstadium. 

Materialet i uppsatsen utgörs av statliga dokument och intervjuer. Att göra en policyanalys på

intervjuer kan tyckas kontroversiellt, men policys kan förstås på fler sätt än endast som

dokument. Vad som sägs kan också ses som strukturerande och normskapande, vilket påverkar

hur policys skapas. Winther Jørgensen och Phillips skriver att ”det just är i den konkreta

användningen av språket som strukturen skapas, reproduceras och förändras” (Winther

Jørgensen & Phillips 2000:18). Genom ett poststrukturalistiskt perspektiv kan vi alltså tolka

intervjuerna som normskapande vilket gör dessa relevanta att studera med Bacchis

analysverktyg. Med anledning av materialet och det metodologiska verktyg som används för

analys av materialet kan uppsatsen ses som relativt ensam i sitt slag, men med det sagt är

uppsatsen än dock ett tillskott i förståelsen av jämställdhet. 

Den statsvetenskapliga relevansen i ämnet återfinns i det politiska. Jämställdhet är en stark

politisk kraft, och att skolorna ska arbeta med jämställdhet är ett politiskt beslut fattat på

regeringsnivå. Samtidigt är jämställdhet ett omtvistat begrepp och vad som innebär med

jämställdhet är inte lika för alla människor. Att förstå hur jämställdhet kan konstrueras är ett

led i att utveckla jämställdheten och med anledning av detta är det viktigt att se på

problemrepresentationen. Genom att försöka se hur problemet konstrueras och hur jämställdhet

görs i skolan kan arbetet anpassas och förhoppningsvis utvecklas.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med uppsatsen är att studera problemrepresentationer av jämställdhet i styrdokument

och intervjuer för att förstå hur jämställdhet konstrueras och problematiseras i skolan. Genom

väl valda frågor till materialet analyseras hur problematiseringen görs, vad som bortses från i

problematiseringarna och de effekter som skapas av representationerna. 

Med anledning av syftet formuleras forskningsfrågorna baserade på Bacchis (2009) WPR-

verktyg:

• Hur framställs jämställdhetsproblemet i skolan? 

• Vilka underliggande antaganden och påståenden ligger till grund för och formar

problemet med jämställdhet?

• Vad problematiseras inte i jämställdhetsproblemet?

• Vilka effekter får problemrepresentationen? 
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1.3 Disposition

I uppsatsens andra kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna. Där redogörs för

tidigare forskning, såsom jämställdhetsbegreppet och den teori som uppsatsen baseras på.

Under kapitel tre beskrivs och diskuteras metodval, urvalsprocessen och det material som

insamlats. I kapitel fyra presenteras det material som valts ut och analys görs. Kapitlet delas in

i de tre teman som ligger till grund för analysen, könsroller, etnicitet och kunskap. I det

avslutande kapitel fem knyts analysen ihop genom diskussion, därefter förs förslag på vidare

forskning fram följt av avslutande tankar.
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2. Teoretiskt ramverk

2.1 Jämställdhetsbegreppet

Det pratas ofta om jämställdhet som att alla vore överens om vad det innebär. I själva verket

har människor ofta en egen uppfattning om vad som innebär med jämställdhet. Det finns dock

mer vedertagna förklaringar till vad jämställdhet är vilka ofta kokas ned i att ”kvinnor och män

ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet”

(Glans 2008:16, jmf Fürst 1999; Jämställ.nu 2017b; Nationalencyklopedin; Mark 2007 mfl.). I

detta avsnitt förklaras och diskuteras jämställdhet för att på så sätt ge större förståelse för

uppsatsens positionering och utgångspunkter. 

Jämställdhet ses ofta som tvådelat – formell och reell jämställdhet. Med formell jämställdhet

menas att lagstiftningar, möjligheter att rösta, tillgång till skola och yrken inte diskriminerar

något av könen (Glans 2008:23). Det innebär helt enkelt att vi är lika inför lagen. I det

avseendet har Sverige kommit lång väg och det kan konstateras att i Sverige är det formellt

jämställt. Reell jämställdhet innebär att ”kvinnor och män i realiteten och på ett likvärdigt sätt

delar på den makt, det inflytande, de rättigheter och skyldigheter som formell jämställdhet

tillförsäkrar oss” (Mark 2007:16) vilket i dagsläget inte är realiteten. Kvalitativ och kvantitativ

jämställdhet är två begrepp som också framkommer inom jämställdhetsdiskussioner. Med

kvantitativ jämställdhet menas att det är jämn könsfördelning på exempelvis arbetsplatser eller

bland chefer. För att nå kvantitativ jämställdhet i lagens mening krävs en fördelning på 40 %

till 60 % eller närmare hälften/hälften. Kvalitativ jämställdhet behandlar de stereotypa normer

och föreställningar som finns på könen (Mark 2007:15). Dessa begrepp används ofta i

jämställdhetsarbete.

Det finns problematik kring hur vi förstår jämställdhet, och ofta problematiseras likhet/särart.

Särartsteori innebär i korthet att män och kvinnor i grunden är olika, att det finns essentiella

skillnader mellan könen. Likhetsteori innebär att män och kvinnor föds lika men att vi genom

socialisering blir olika (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:21). Det finns en paradox i hur

jämställdhet framställs. Glans beskriver att:

Bredare kompetens, ökad effektivitet och bättre arbetsklimat är bara några av alla förväntningar på
kvinnors och mäns samarbete i arbetslivet. Samtidigt är det vanligt att könstillhörighet påstås sakna
betydelse i en organisation. Kvinnor och män antas ha samma möjligheter och villkor, rekryteringen
och fördelningen av arbetsuppgifter bör ses som könsneutrala. Detta ger jämställdhetsarbetet en
minst sagt motsägelsefull funktion. Hur kan könsblandade arbetsgrupper vara positivt om kön
saknar betydelse? (Glans 2008:18)
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Vidare diskuterar hon vår förståelse av kön och föreställningar som finns på könen, hur detta

kan påverka hur uppfattningen om jämställdhet görs. Med stereotypa föreställningar om kön

påverkas människors uppfattningar om förmågor, egenskaper, intressen etcetera. Detta bidrar

till att könsmaktsordningen förstärks då den ses som naturlig och biologisk. De normer som

finns mellan könen och de förväntningar som finns på människor skapar och återskapar de

identiteter som finns tillgängliga vilket påverkar människor formas (Connell & Pearse

2015:141f). Jämställdhet kan således, beroende på synen på människor, betyda helt olika saker

för olika personer. Rönnblom diskuterar hur det är problematiskt att se jämställdhet som ett

självklart och gemensamt mål och att jämställdhet borde problematiseras som ett ”görande”

som även påverkar hur kön görs (Rönnblom 2011:36). 

Jämställdhet kan alltså förstås som ett tillsynes konkret och eftersträvansvärt mål men

begreppet bör betraktas med den ambivalens som tycks ingå i det. Ett antagande om att

jämställdhet definieras lika bland människor kan bli problematiskt då det sannolikt inte gör det.

Uppsatsens syfte är att försöka skapa en bild av hur jämställdhet konstrueras och

problematiseras i skolan, vilket görs genom ingående studier av intervjuer och dokument. Hur

jämställdhet förstås påverkar problematiseringen av jämställdhet i skolan och därmed också

hur jämställdhet görs. 

2.2 Jämställdhet i pedagogiska rum

Redan på 1960-talet började jämställdhetsarbetet inom utbildningssektorn i Sverige och det

finns mängder av forskning kring hur jämställdhetspedagogik bör göras och kanske inte borde

göras. Jämställdhetsarbetet handlade till en början om att försöka få, framförallt flickor, att

välja utbildningar som inte följer könsmönstren. Under 1970- och 1980-talen präglades

jämställdhetsarbetet av könsneutralitet (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:21). Det könsneutrala

sättet att arbeta med jämställdhet är ett mindre kontroversiellt tillvägagångssätt, där konsensus

ofta är lätt att nå. Detta till följd av att könsneutralitet både kan ses ur ett likhets- och

särartsperspektiv. Eidevald och Lenz Taguchi beskriver att: 

Oavsett om man tänker att könsolikhet och särart är determinerad och biologiskt bestämd, eller om
man tänker att olikheterna skapas i det sociala samspelet mellan människor, kan man ändå enas om
att man inte ska tala på olika sätt till flickor och pojkar och att man ska erbjuda barnen aktiviteter,
lekar och material som inte är överdrivet könskodade. (Eidevald & Taguchi 2011:22)

Jämställdhetsarbetet kan också ske genom ett kompensatoriskt angreppssätt. Detta kan också

kopplas ihop med både likhets- och särartsteori men Eidevald och Lenz Taguchi hävdar att

arbetet framförallt utgår ifrån att kön är en social konstruktion vilket också går att förändra
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(Eidevald & Lenz Taguchi 2011:22). Forskning visar att jämställdhetsarbetet ofta görs både

könsneutralt och kompensatoriskt vilket kan bli motstridigt. 

Motstridigheten, rent teoretiskt, beror på att något som anses vara könsneutralt per definition inte
har eller kan ges ett kön/genus, medan det kompensatoriska arbetet utgår från att allt på något sätt
alltid redan är ”könat” och har ett genus. I det ena synsättet ska man alltså bortse från kön/genus och
i det andra ska man arbeta med det faktum att allt redan har/ges ett kön/genus och försöka göra
något annat och nytt med det. Därför blir det motstridigt om ett arbetslag beskriver att de arbetar
med att tala med flickor och pojkar på samma sätt, samtidigt som de också skriver att de
uppmuntrar pojkar att leka med flickleksaker och tvärt om. (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:23)

Dolk (2011) kritiserar det dikotoma tankesättet inom det kompensatoriska jämställdhetsarbetet

och menar att andra kategorier än kön utesluts och fokuset hamnar på skillnader mellan tjejer

och killar, vilket skapar en snäv bild om hur kön konstrueras. Särskiljandet av könen inom det

kompensatoriska perspektivet bidrar, enligt Dolk till den binära könsstrukturen där tjejer och

killar konstrueras till två ömsesidigt uteslutande grupper (Dolk 2011:56). Hon föreslår istället

en ”komplicerande” pedagogik, vilket innebär att se kön som något mer komplicerat än ”bara”

kön. Detta är ett mer poststrukturalistiskt perspektiv att se på jämställdhet, där identiteten

präglas av världen runt omkring. Identiteter skapas och förändras beroende på situation och

sammanhang, och detta förändras konstant (Dolk 2011:56f). Dolk beskriver den komplicerande

pedagogiken genom att problematisera detta: 

Ett barns sätt att göra femininitet eller maskulinitet är inte statiskt utan varierar från sammanhang
till sammanhang: det är ofta inte detsamma med kompisar, inom familjen eller i skolan. […] Vad
jag däremot vill säga är att barns respektive positioner för det första inte nödvändigtvis är ett uttryck
för deras förmågor, eller avsaknad därav, vilket ofta antas inom den kompensatoriska pedagogiken.
[…] För det andra är positionerna heller inte enbart ett uttryck för deras könade identiteter, utan
påverkas av sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmågor, ålder och klassbakgrund. (Dolk
2011:57)

Eidevald (2011) diskuterar komplexiteten i jämställdhetspedagogiken och beskriver att alla

människor har en del i skapandet av föreställningar om kön. Han skriver att ”även om vi tror

att vi är neutrala och passiva i mötet med barnen kommer vårt sätt att säga och göra saker bidra

till att upprätthålla normer och (ibland stereotypa) föreställningar” (Eidevald 2011:88). Hur

vuxna pratar, reagerar och bekräftar barn kan alltså ses som en del i hur barnet skapar kön och

därmed också hur könsföreställningarna reproduceras. I sin avhandling studerar Eidevald

(2009) hur flickor och pojkar positionerar sig i relation till varandra och förskollärarna och hur

förskollärarna bemöter och gör skillnad på flickor och pojkar (Eidevald 2009:13). Han lyfter

hur förskollärarna ofta pratar om jämställdhet generellt utan svårigheter men att det konkreta

arbetet ofta är svårare att gripa. Förskollärarna lyfter de hinder som finns för hur de kan arbeta

med jämställdhet och vad som gör det svårt, där exempelvis media och föräldrar framförs vara

problematiska (Eidevald 2009:166). Den könsneutralitet som förskollärarna själva framställer
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motbevisas i studien, och förskolan kan förstås som producent av kön och makt vilket också

riskerar att förstärka stereotypa könsrelaterade förväntningar (Eidevald 2009:167f). 

Bland den tidigare forskningen om jämställdhetspedagogik tycks fokus främst finnas på

förskolenivå eller i de yngre årskurserna i skolan. Bland genusforskning som behandlar unga

vuxna återfinns Fanny Ambjörnssons (2004) avhandling, i vilken hon studerar unga kvinnors

gymnasietid, och hur klass, sexualitet och etnicitet påverkar hur genus görs. Dock är

pedagogiken inte i fokus i detta verk. Ungdomar spenderar en stor del av sin vardag i skolan

vilket också gör det viktigt att se hur jämställdhetsarbetet ser ut inom de högre årskurserna.

Den tidigare forskningen har bidragit med förståelse för hur pedagoger kan arbeta med

jämställdhet och vilka problem som finns och den har också bidragit till hur uppsatsens

problembild formulerats. Denna studie om jämställdhetspedagogik, där de intervjuade lärarna

verkar högre upp i årskurserna kan alltså bidra till att fylla den lucka i forskningen som tycks

finnas. 

2.3 Att styra mot jämställdhet

Malin Rönnblom och Kerstin Alnebratt granskar i sin bok (2016) ”görandet” av jämställdhet

och de effekter som det får på samhället. Det jämställdhetspolitiska tankesättet, enligt

Rönnblom och Alnebratt, tycks vara ersatt med ett byråkratiskt, administrativt sätt att styra mot

jämställdhet. De beskriver en tid av postpolitik, där marknad, konkurrens och management-

byråkrati präglar styrningen, och där jämställdhetsarbete ses som idealistiskt och

rättvisesökande (Alnebratt & Rönnblom 2016:11). I boken riktas fokuset bland annat mot den

politiska konfliktpotentialen kring jämställdhetspolitiken, att undersöka hur jämställdhets-

integrering fungerar som strategi och att studera vikten av enskilda personers engagemang i

jämställdhetsdebatten (Alnebratt & Rönnblom 2016:17ff).  Styrning mot jämställdhet görs mot

mätbara mål, och Rönnblom och Alnebratt hävdar att ”jämställdhet blir det som mäts”

(Alnebratt & Rönnblom 2016:34). Det är det konkreta, mätbara som syns och därför ligger

fokus där. Att synliggöra hur normer och föreställningar skapas är svårare att mäta, därför är

det också svårare att uppnå ett konkret mål, trots att normer har stor del i hur vi ser på

samhället. Enligt Bacchis (2009) policyanalys baseras alla politiska mål på outtalade problem.

Målen för exempelvis jämställdhetsintegrering i HÅJ-programmet (Program för hållbar

jämställdhet) baseras på kunskapsökning och information vilket innebär att det saknas kunskap

om jämställdhetsintegrering. Även i Jämi (Jämställdhetsintegrering i staten) och JiM

(Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter) syns samma mönster där kunskapsbristen
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pekas ut som problemet och utbildning som lösningen. Rönnblom och Alnebratt beskriver att

”tanken på jämställdhetsintegrering någonstans gått förlorad när den outsourcats till enskilda

myndigheter och kommuner” (Alnebratt & Rönnblom 2016:53) och att viljan att lösa de

strukturella problemen förlorats med det. ”Vi saknar helt enkelt det politiska i de

jämställdhetspolitiska ambitionerna” (Alnebratt & Rönnblom 2016:53) skriver de. Styrningen

mot jämställdhet bör handla om förändrade maktrelationer och strukturer, men handlar idag

snarare om kunskap om maktrelationer. Rönnblom och Alnebratt skriver att:

Att politiken finns kvar men enbart som ett vad medan varför och hur har försvunnit, varför har
blivit till en icke-fråga och huret en fråga om metoder och verktyg i det byråkratiska systemet. […]
För oss är politisk styrning helt avhängig artikulerad riktning och uttalad problemanalys. (Alnebratt
& Rönnblom 2016:123)

Författarna menar att kunskapen om jämställdhet självklart är en viktig del men att kunskapen i

sig inte nödvändigtvis leder till förbättring. Förändringsarbetet måste bygga på problem-

formulering för att faktiskt kunna arbetas med. Jämställdhetsintegration handlar inte bara om

att sprida kunskap utan också om att inkludera jämställdhetsperspektiv i beslutsfattandet på alla

nivåer. Problemet är dock att kunskapen kring hur man ska göra det saknas och det är den

kunskapen som måste öka. Det är i den änden arbetet måste börja. Analys ur jämställdhets-

perspektiv innan alla (framförallt större) politiska förslag är nödvändigt. Rönnblom och

Alnebratt skriver att ”politiken abdikerade från sitt ansvar och överlät det åt tjänstemän och

projekt” (Alnebratt & Rönnblom 2016:129). Det politiska skiftet mot governance, till

nätverksstyrning och effektivisering skapade legitimitet för att outsourca jämställdhetsarbetet –

detaljfrågorna ska inte ligga på politiker utan på tjänstemän. Problematiken här ligger i att

jämställdhet, som nämnts, är abstrakt och svårt att mäta i effektivitet eller vinst, vilket gör det

svårt att formulera konkreta mål och att uppnå en reell förändring. Jämställdhetsarbetet har

tidigare i hög grad riktat sig till regeringskansliet och politiken, men ju mer tid som går, desto

längre bort från politiken hamnar arbetet. Rönnblom och Alnebratt skriver att ”[i]stället har

ansvaret för att integrera ett jämställdhetsperspektiv kommit att hamna på mer operativa delar

av samhället ofta långt ut i verksamheten” (2016:156). Det blir alltså upp till andra än politiker

att bestämma vad jämställdhetsintegrering innebär. Så är också fallet med skolan. Regeringen

har utfärdat en läroplan där jämställdhet finns i värdegrunden, och därmed ska jämställdhet

genomsyra hela skolans verksamhet. Att styra mot jämställdhet tycks alltså göras primärt

genom outsourcing, det vill säga att decentralisera ansvaret. Att inkludera jämställdhet i

läroplanen är således ett steg i styrandet mot jämställdhet, att jämställdhetsintegrera. 

Vad som innebär med att styra mot jämställdhet är viktigt för att få en bild av bakgrunden till
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den problematik som finns med jämställdhetsarbetet. Det byråkratiska sättet att styra mot

jämställdhet, där mätbarhet, marknad och konkurrens formar arbetet kan alltså påverka hur

jämställdheten görs i skolorna. Genom att se på de problemrepresentationer som framkommer i

materialet kan också de problemformuleringar som förändringsarbetet kan bygga på

konstrueras. Med hjälp av analys av problemrepresentationerna kan också maktrelationer

studeras för att belysa de grupper som missgynnas av jämställdhetsgörandet. 

2.4 Teoretiska utgångspunkter

Uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk bygger på Carol Lee Bacchis (2009)

policyanalys ”What's the problem represented to be?” (WPR). Då WPR bygger på en

poststrukturalistisk och diskursanalytisk förståelse föregår den teoretiska beskrivningen av

Bacchis policyanalys kort introduktion till feministisk poststrukturalism och diskursteori

(Bacchi 2009:vi). Med tanke på att WPR är ett metodologiskt verktyg beskrivs endast de

teoretiska aspekterna i detta avsnitt, operationaliseringen av WPR sker i metodkapitlet. 

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen påverkar hur analysen av materialet görs. Den

poststrukturalistiska tolkningen av materialet innebär att försöka se bortom det som sägs och

skrivs för att komma åt de föreställningar som föranleder uttalanden. Det innebär också att

försöka se de maktrelationer som påverkar hur människor uppfattar jämställdhet och hur detta

påverkar problemrepresentationerna. 

2.4.1 Feministisk poststrukturalism

För att förstå feministisk poststrukturalism måste först synen på subjektet beskrivas. Den

essentialistiska synen innebär i korthet att människor har någon form av inbyggda egenskaper,

som finns innan kultur och annat påverkar oss. Det finns något som är essentiellt inom oss

anser den essentialistiska tänkaren, egenskaper tillskrivna biologiskt kön. Inom post-

strukturalismen konstrueras subjektet, det skapas och återskapas i olika former beroende på

omvärlden. Lenz Taguchi beskriver skillnaderna på synen på subjektet som en språklig

vändning: 

Den språkliga vändningen föreslår oss att tänka oss bort från sanning och essens som på förhand är
nedlagd i såväl omvärlden som i subjektet, och istället förstå att subjektet är något som blir till
(görs) i våra kulturellt konstruerade föreställningar om vad ett subjekt är och kan vara. […]
Subjektet går från att vara ett substantiv till att bli ett verb, som alltid befinner sig i ett tillstånd av
tillblivelse och omkonstiuerande. (Lenz Taguchi 2004:53)

Med andra ord är subjektet, inom poststrukturalismen, inte något som bara existerar. Det

skapas och återskapas genom språk och utan språk finns inte subjektet. Det är just det som all
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poststrukturalistisk forskning bygger på, enligt Lenz Taguchi (2004:65). Allt skapas genom ord

och språk och har de meningar som vi lägger in i orden. Detta ställningstagande kan enkelt

ifrågasättas genom att påstå att kroppen och materian existerar vare sig vi kan prata eller inte,

men inom det poststrukturalistiska tankesättet är det inte existensen som är viktig, utan vad

som läggs in i det. Carlson beskriver att: ”Språket behöver materien för att alls finnas, materien

behöver språket för att få form och bli begriplig. Psyket behöver kroppen för att alls finnas,

kroppen behöver psyket för att få form och bli begriplig” (Carlson, 2001:164). Detta är, i mina

ögon, en enkel förklaring på någonting som kan tyckas vara väldigt komplicerat och svårt. Min

tolkning av Carlsons förklaring är att inom det poststrukturalistiska tankesättet behövs

kroppen, för det är den som gör att människor lever och kan tala. Däremot har kroppen ingen

mening om vi inte kan lägga mening i den via någon form av språk. Med andra ord innehar

kroppen som materia inte heller könstypiska egenskaper, utan också detta skapas av subjekt.

Med detta resonemang är alltså de könsroller som finns skapade av något annat än det

biologiska. 

Det finns föreställningar om att människor, och kanske framförallt barn, har olika intressen

beroende på vilket biologiskt kön de innehar. Flickor ska vara lugnare, mer omhändertagande,

snälla och söta, och pojkar ska vara vilda, starka och kräva uppmärksamhet. Detta kan också

visa sig i praktiken, att flickor och pojkar utför och väljer könstypiska aktiviteter. Svaleryd

(2003:16) menar att barn väljer att agera könsstereotypt till följd av de sociala och kulturella

föreställningar, förväntningar och normer som finns knutna till könen. Redan från födseln

anpassas språket efter barnets tilldelade kön, flera undersökningar visar att man höjer tonen på

rösten när man pratar med flickor och sänker den när man pratar med pojkar. Studier visar

också att man är mindre försiktig med pojkar än med flickor. I skolans värld tenderar pojkar

och flickor att behandlas olika, på grund av föreställningar om könets kapacitet. Pojkar anses

vara mer fysiska och ha mer bråttom än flickor, vilket resulterar i att pojkar får uppmärksamhet

snabbare och i högre grad än flickor tillåts springa runt (Lenz Taguchi 2004:69f). Svaleryd är

kritisk till detta:

Genom att tillmötesgå och omedelbart behovstillfredsställa pojkar, signalerar de vuxna till pojkarna
att de har makt. Till flickor signaleras att de kommer i andra hand och att de inte är lika viktiga.
Därmed vidmakthålls genuskontraktet, som innebär att män och pojkar har och ges mer makt än
kvinnor och flickor. (Svaleryd 2003:18f)

Andra exempel där könen görs utifrån hur människor agerar är vad vi säger till barnen. Flickor

blir under uppväxten bekräftade genom utseende och när de hjälper till vilket gör att flickors

roll formas och förstås som duktiga, snälla, söta och lydiga. Detta kan leda till att egenvärdet
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finns i att göra andra människor nöjda genom att vara hjälpsam och snygg. ”Alla barn är

oerhört mottagliga för subtilt uttalade och outtalade signaler, krav, normer, förväntningar,

regler och villkor som de möter” (Svaleryd 2003:22) skriver Svaleryd. Barn förstår mer än

vuxna tror när det kommer till de förväntningar som finns på dem. De påverkas av de normer

som finns i samhället, genom skolan, vänner, vuxna och oändliga andra delar av sitt liv.

Människor föds inte till ett visst kön, men beroende på vilka yttre könsorgan vi föds med

uppfostras vi på olika sätt. Genom tal, normer och diskurser formas människor in i en roll, där

skillnader och likheter tolkas som naturligt, trots att det är en konstruktion av kön. Diskurserna

som formar subjekten upprepas och innebörderna bevaras, samtidigt som de förändras och

anpassas och det görs av alla människor. Diskurserna skapar och återskapar vår uppfattning om

vilka vi är, alltså våra subjektspositioner, enligt Lenz Taguchi (2004:71ff). 

2.4.2 Diskursteori

Den diskursteoretiska ansatsen innebär att diskurserna konstruerar världen ur ett socialt

perspektiv, och språkets instabilitet gör att diskurserna aldrig kan låsas fast. Diskurserna

kämpar konstant mot varandra för att konstituera sin betydelse (Winther Jørgensen & Phillips

2000:13). Diskursteorin bygger på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes tankar och innebär i

korthet att allt socialt är konstruerat och går därmed att analysera med diskursanalytiska

redskap. Subjektspositioner är viktigt för att få förståelse för diskursteori. Winter Jørgensen

och Phillips beskriver subjekt som en reaktion till diskurserna. Diskurserna kan aldrig bli så

starka att de är den enda strukturerande diskursen, utan de är alltid motstridiga och flera.

Subjektet är överdeterminerat, alltså är diskurserna i konstant konflikt. 

I diskursteorin är subjektet alltid i grunden överdeterminerat eftersom diskurserna alltid är
kontingenta; det finns ingen objektiv logik som anger en entydig subjektposition för subjektet.
Subjektpositioner som inte befinner sig i synlig konflikt med andra positioner är resultatet av
hegemoniska processer […] ett resultat av att alternativa möjligheter har uteslutits och en bestämd
diskurs framstår som den objektivt sanna. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:49)

Med andra ord kan subjekten – inom den diskursteoretiska tankebanan – tyckas vara entydigt

men är i själva verket aldrig helt suverän. Winther Jørgensen och Phillips sammanfattar

diskursteorins identitetsuppfattning med ett antal punkter:

• Subjektet är i grunden splittrat; det blir aldrig riktigt ”sig självt”.

• Det får identitet genom att representeras diskursivt.

• Identitet är således identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur. 

• Diskursivt konstitueras identiteten genom ekvivalenskedjor, där tecken sorteras och
knyts ihop i kedjor: hurdan man är och hurdan man inte är.
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• Identiteten är därmed alltid relationellt organiserad; man är något eftersom det finns
något annat som man inte är.

• Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det. 

• Subjektet är fragmenterat eller decentrerat; det har flera identiteter alltefter vilka
diskurser det ingår i.

• Subjektet är överdeterminerat; det har principiellt alltid möjlighet att identifiera sig på
olika sätt i en bestämd situation. En given identitet är därför kontingent: möjlig men
inte nödvändig. (Winter Jørgensen & Phillips 2000:51)

Både den individuella identiteten och den kollektiva skapas av samma principer. Winther

Jørgensen och Phillips hävdar att när människor delas in i grupper så inskränks deras

möjligheter. ”Människor konstitueras som grupp genom att vissa identitetsmöjligheter

framhävs som relevanta och andra ignoreras” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:51f) skriver

de. Detta kan tydligt kopplas till den dikotoma föreställningen om kön där kvinnor och män

tillskrivs egenskaper just på grund av sitt biologiska kön. I förlängningen innebär det att

människors möjligheter att vara sig själva minskar till förmån för en identitet som bättre

stämmer överens med normen i gruppen personerna kopplas ihop med. Gruppbildning, i det

diskursteoretiska perspektivet, bidrar till att det dikotoma förhållandet mellan könen

upprätthålls. Detta sker genom att man utesluter andra som man kanske annars hade kunnat

identifiera sig med på grund av att deras egenskaper ignoreras – till följd av deras grupp-

tillhörighet. 

Förståelse för de diskursteoretiska premisserna är nödvändiga för att få förståelse för

(framförallt) effekterna av problemrepresentationerna i analysen. Med förståelse för hur

subjektspositioner förklaras inom diskursteori blir de resonemang som görs i analysen också

bli tydligare. Teorin bidrar även till djupare förståelse för hur gruppbildning och förståelsen om

andra kan betraktas genom diskurser. 

2.4.3 What's the problem represented to be?

Bacchis ”WPR” är ett sätt att analysera policys ur en poststrukturalistisk synvinkel (Bacchi

2009:34), och trots att denna uppsats inte endast studerar policydokument kommer Bacchis

analysverktyg att användas. Genom att se bortom vad som uppenbart sägs, genom att arbeta

'baklänges' som Bacchi beskriver det (2009:3) kan vi ta reda på vad det outtalade 'problemet'

är. Detta analyssätt syftar inte till att bedöma policyn, eller i detta fall, de uttalanden som görs,

utan målet är snarare att försöka se de premisser och antaganden som genererar dem (Bacchi

2009:xiv). Den poststrukturalistiska förståelsen innebär att språket fyller en viktig funktion,

och att problemen 'skapas' först när de adresseras. Bacchi skriver att: ”Policys konstituerar

16



(eller gestaltar) 'problem'. Följaktligen, snarare än att reagera på 'problem', är de styrande

aktiva i skapandet (eller produktionen) av policy-'problem'” (Bacchi 2009:1, fritt översatt). Att

studera policys ur WPR-perspektiv innebär att dekonstruera och gå på djupet i hur policys

formuleras och vilka effekter som kan komma utav det. Genom detta, menar Bacchi, kan vi få

viktiga insikter i hur människor påverkas, till det bättre eller sämre, till följd av policys, utan

att för den sakens skull bidra med nya policyförslag (Bacchi 2009:34). Det innebär att ett

maktkritiskt perspektiv är centralt i WPR-analys. För att studera hur görandet av jämställdhet

konstrueras inom skolan är Bacchis WPR ett tydligt verktyg, där problemrepresentationer

analyseras för att se just konstruktionen av problemet. 
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3. Metod

3.1 Metodologisk ansats

Uppsatsen är av kvalitativ natur och materialinsamlingen har skett genom semi-strukturerade

intervjuer och dokumentstudier. Med en kvalitativ textanalys menas att noggrant läsa

materialet med syfte att lyfta fram det viktigaste ur det. Genom att läsa materialet flera gånger

med en analytisk approach kan vi undersöka de premisser som leder fram till slutsatser i

materialet. Genom att systematisera och kritiskt granska materialet kan vi således få en djupare

förståelse för texten, och därmed också kunna dra slutsatser kring materialet (Esaiasson et al.

2012:210). 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att frågeställaren under intervjutillfället inte har ett fast

manus att följa, utan att det förs ett någorlunda öppet samtal med vissa teman eller riktlinjer på

samtalet (Esaiasson et al. 2012:228f). Fokus vid intervjutillfällena var att skapa ett flytande

samtal och frågeunderlaget fungerade endast som stöd i intervjuerna (Hjerm et al. 2014:150).

Intervjuguiden (bilaga 1 och 2) är till synes välstrukturerad men har använts som ett verktyg

för att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Frågeställningarna i guiden fungerade som ett

sätt att inte glömma frågor som ansågs viktiga. Hjerm et al. diskuterar hur även en detaljerad

intervjuguide kan resultera i en spontan intervju utan att det skadar validiteten (Hjerm et al.

2014:151). Uppsatsens syfte ledde också till att intervjuerna gjordes med respondentkaraktär,

då uppsatsen syftar till att undersöka hur jämställdhet konstrueras i skolan snarare än skolan

som institution (Esaiasson et al. 2012:252). Med respondentintervju menas att underlaget för

studien är människors uppfattningar och föreställningar, istället för som vid informantintervju

försöka få fram information om något som hänt eller hur ett företag sköter sin verksamhet.

Meningen är alltså att fånga upp respondenternas förståelse för hur världen ser ut (Esaiasson et

al. 2012:259). 

3.2 What's the problem represented to be?

Den metodologiska ansatsen i uppsatsen är Carol Lee Bacchis ”What's the problem represented

to be?”. Den teoretiska bakgrunden till metoden återfinns under kapitel 2.3 Teoretiska

utgångspunkter. Materialet, bestående av intervjuer och dokument, kategoriseras in i de teman

som framgår tydligast. Därefter ställs de fyra frågorna till varje tema för att således kunna nå

en djupare förståelse av det som sägs och inte sägs. 

Utifrån uppsatsens syfte har dessa fyra frågor ur Bacchis WPR-analys valts ut:
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1. Hur framställs jämställdhetsproblemet?

2. Vilka underliggande antaganden och påståenden ligger till grund för och formar

problemet med jämställdhet?

3. Vad problematiseras inte i jämställdhetsarbetet/jämställdhetsproblemet?

4. Vilka effekter får problemrepresentationen? (Bacchi 2009:4, fritt översatt)

Framställningen av problemet

Den första av Bacchis frågeställningar syftar till att förtydliga vad som egentligen sägs om

problemet, på vilket sätt implicita problem finns representerade i policyförslaget. Bacchi menar

att policys är komplexa och att det inte sällan finns fler än ett problem representerat, och att

problemen kan vara motsägelsefulla (Bacchi 2009:4).

Underliggande antaganden och förgivettaganden

Bacchis andra fråga söker identifiera vilka föreställningar som skapar 'problemet', alltså vad

som tas för givet när problemet skapas. Det handlar inte om att identifiera subjektens fördomar

utan snarare om att finna diskursivt formade, kulturella antaganden som formar problem-

representationen från Bacchis första fråga. Dessa antaganden ska, inom WPR, förstås som

'bakgrundskunskap' som tas för given och genom att identifiera dessa kan vi undersöka vilka

premisser som skapar problemet (Bacchi 2009:5).

För att kunna identifiera de underliggande antaganden bidrar Bacchi med två analysverktyg:

dikotomier (eller som Bacchi skriver; binärer) och nyckelbegrepp. Dikotomier, eller binärer, är

ett motsatsförhållande mellan två ting, där den ena exkluderas helt ifrån den andra och vice

versa. De är således ömsesidigt uteslutande. Det dikotoma innehar också en hierarkisk ordning

där en är mer privilegierad än den andra. Exempel på dikotomier kan vara kropp/själ,

offentligt/privat och man/kvinna (Bacchi 2009:7). 

Bacchi förklarar policys som fyllda med abstrakta begrepp öppna för tolkning, där vissa

begrepp är mer öppna än andra. Samma begrepp kan betyda olika saker för olika personer,

eller ibland framstå som självklart, men enligt Bacchi är de alltid konstruerade trots att det inte

alltid tycks så (Bacchi 2009:8). Genom att studera de nyckelbegrepp som framställs är det

möjligt att se de underliggande premisser som finns i problemrepresentationen. 

Vad problematiseras inte?

Denna fråga är i raden Bacchis fjärde, och innebär just att se till vad som inte problematiseras,
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vart tystnaderna finns i policyn. Bacchi skriver att ”målet med Fråga 4 i WPR-analys är att

reflektera över och överväga de problem och perspektiv som inte identifieras i problem-

representationerna” (Bacchi 2009:13, fritt översatt). Policys begränsas nämligen genom att de

presenterar ett problem ur en viss vinkel, och just därför bör också de alternativa

problematiseringarna lyftas upp till ytan. Genom att identifiera de alternativa sätten att se på

problemen blir det också möjligt att se andra åtgärder i policydokument, vilket synliggör de

diskurser som annars kan vara svåra att upptäcka (Bacchi 2009:16). Trots att materialet inte

består av policydokument är denna fråga viktig för uppsatsens syfte. Appliceringen av denna

frågeställning innebär att försöka finna alternativa sätt att se på de problem som framställs i

materialet.

Vilka effekter får problempresentationen?

Bacchis femte, och min fjärde fråga innebär att föra analysen ett steg längre och se till vilka

effekter problemrepresentationen får. Ett grundantagande i WPR-analys är att vissa grupper

gynnas och andra missgynnas i policyskapandet, vilket också innebär att det är intressant att se

vilka effekter som faktiskt följer ett policybeslut. Inom WPR-analys finns tre typer av effekter:

diskursiva effekter, subjektseffekter och det som Bacchi kallar 'lived effects' (Bacchi 2009:15).

Fokus kommer att ligga på de två första effekterna, då dessa är mer relevanta för uppsatsens

syfte. Med diskursiva effekter menar Bacchi att  diskurser som formar problemrepresentationer

kan hindra oss från att se utanför diskursen, vilket kan hämma människors kritiska tänkande.

Med subjektseffekter menas att diskurserna möjliggör olika typer av subjektspositioner, vilka

människor till viss del formas av. Detta skapar också grupper, vilka genom problem-

representationens gynnande och missgynnande ställs mot varandra (Bacchi 2009:16). Ofta

framställs också en viss grupp eller vissa individer som ansvariga för problemet. Att identifiera

hur människor framställs är ett led i att kunna se hur maktrelationer och över- och

underordning konstrueras. Målet med analysen, enligt Bacchi, är att undersöka på vilket sätt

som problemformuleringar kan få skadliga effekter för grupper, för att i förlängningen kunna

revidera förslagen (Bacchi 2009:18).

3.3 Urval

Hur jämställdhet konstrueras och problematiseras kan studeras närmare överallt i samhället.

Även att studera jämställdhet i skolan kan göras på ett antal olika sätt. Uppsatsens syfte, att

studera just konstruktionen och problematiseringen av jämställdhet i skolan kan alltså göras

genom olika studier. De diskursiva konstruktionerna av jämställdhet görs konstant både
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uppifrån och inifrån i skolvärlden, alla involverade i skolan bidrar till hur jämställdhet görs.

För att få en förståelse för de sätt att tänka som finns i skolan, de artikulationer som konstruerar

jämställdhet, utgörs materialet av intervjuer och dokumentstudier. Detta material ger bredare

förståelse för hur jämställdhet görs, då det fångar konstruktioner av jämställdhet på olika

nivåer. Att använda material från statlig nivå samt från gräsrotsnivå ger möjligheten att se just

den bredd som finns inom jämställdhetsdiskurserna, vilket också ger en bredare bild på

problembilderna kring jämställdhetsproblemet. Analysenheterna är inte intervjusubjekten eller

dokumenten, utan de artikulationer om jämställdhet som framkommer utgör grund för analys

(Esaiasson et al. 2012:215). Med andra ord, vad som sägs snarare än vem som säger det är vad

som är relevant. 

De som intervjuades var tre lärare och en genuspedagog. De intervjuade lärarna har olika

bakgrunder och varierande arbetslängd från 2 år till 17 år. De arbetar på olika typer av skolor

med olika förutsättningar och problem, men alla arbetar med högstadieelever. För att kunna

studera hur jämställdhet konstrueras och problematiseras i skolan, innebar intervjuerna en

viktig del. Hur vi pratar om och förstår jämställdhet är en viktig del i hur jämställdhet görs

vilket också innebär att jämställdhet konstrueras på olika sätt. Diskurser i klassrummet

producerar och reproducerar könsroller vilket gör det viktigt att se hur förståelsen för

jämställdhet kan se ut. 

De dokument som valts ut är en utredning av Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA

(SOU 2010:99), samt ett av skolverket utformat förslag om hur arbetet med jämställdhet ska

göras (Skolverket 2012). Dessa valdes genom ett snävt urval, till följd av den relevans de har

till syftesformuleringen (Esaiasson et al. 2012:220). Ur dokumenten har relevanta delar valts ut

och problematiserats i enighet med Bacchis (2009) analysverktyg. Det är dock inte staten som

är analysenheten utan den jämställdhet som skapas i materialet. Jämställdhet konstrueras

genom diskurser och även hur myndigheter framställer jämställdhet är viktigt att studera. De

snävare urvalet har gett mer utrymme att gå ner på djupet i dokumenten. Andra dokument hade

kunnat bidra med ytterligare perspektiv. Annan läsning av materialet likaså.

3.4 Material

Intervjuerna hölls under semi-strukturerade former, där fokus låg på ett flytande samtal och

frågeunderlaget endast fungerade som stöd i intervjuerna (Hjerm et al. 2014:150).

Intervjuguiden (bilaga 1 och 2) är till synes välstrukturerad men har använts som ett verktyg

för att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Frågeställningarna i guiden fungerade som ett
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sätt att inte glömma frågor som ansågs viktiga. Hjerm et al. diskuterar hur även en detaljerad

intervjuguide kan resultera i en spontan intervju utan att det skadar validiteten (Hjerm et al.

2014:151). 

Det insamlade materialet reducerades genom upprepad läsning och tematisering. Intervjuerna

låg till grund för systematiseringen. Efter omfattande inläsning av intervjuerna lyftes de mest

tydliga problemformuleringarna i intervjuerna ut, och därefter tematiserades dessa. Bland de

teman som återfanns valdes de tre tydligaste tematikerna ut, där flest uttalanden gjorts. De

problemformuleringar som inte föll in under de tre mest framstående kategorierna valdes alltså

bort. De tre kategorierna av problemformuleringar som framkom i reduceringsprocessen

namngavs: könsroller, etnicitet och kunskap. Dessa låg också till grund för den analys som

senare fördes (Esaiasson et al. 2012:211). 

När intervjuerna strukturerats upprepades proceduren med dokumenten. Att basera

tematiseringen av dokumenten på de teman framkomna i intervjuerna bidrog till att

problemrepresentationen framställdes på intervjusubjektens premisser. Detta skapar ett levande

material där respondenterna inte behövde anpassa sig efter DEJA:s utlåtande utan fritt kunde

skapa sin problembild. 

I materialet framkommer motstridiga diskurser, vilket enligt Winther Jørgensen och Phillips är

en del av den diskursiva kampen, där diskurser konstant kämpar med varandra om att låsa fast

språket på sitt sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13). De beskriver också att diskurser

aldrig kan bli den enda strukturerande, då det alltid finns motstridiga diskurser (Winther

Jørgensen & Phillips 2000:49). Den hegemoniska processen som skapas kring jämställdhets-

begreppet kan betraktas genom den strävan som återfinns i materialet att framstå som

”jämställd”. Genom att identifiera sig som ”jämställd” konstrueras också en kollektiv identitet

där alternativa tolkningar och ageranden utesluts:

I diskursiva gruppbildningar utesluter man således ”den andre”, den i förhållande till vilken man
identifierar sig, och man ignorerar även de skillnader som existerar inom gruppen – och därmed alla
de andra sätt på vilka man också kunde ha bildat grupper. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:52)

Genom att utgå primärt från intervjuerna vid tematisering för att därefter leta efter de

representerade kategorierna i dokumenten konstrueras framförallt en problemrepresentation av

jämställdhet ur intervjuernas artikulationer. Detta avgränsar också materialet, då andra

problemrepresentationer har exkluderats ur analysen. 

Att använda Bacchis policyanalys-verktyg på material som inte explicit är policydokument kan

ifrågasättas, men genom ett poststrukturalistiskt perspektiv, likt Bacchis, skapas inte policys ur
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tomma intet. Policys skapas genom språk och hur verkligheten uppfattas påverkas av

diskurserna. Därmed är det också viktigt att studera hur det vardagliga språket kan förstås. I

intervjuerna skapas problem, likt i policydokument. Bacchi beskriver att ”rather than reacting

to 'problems', governments are active in the creation (or production) of policy 'problems'”

(Bacchi 2009:1). Genom att applicera detta på intervjuerna kan alltså intervjurespondenterna

förstås som medproducenter av problemen snarare än att de endast reagerar på dem. Detta gör

Bacchis verktyg lämpligt för att analysera intervjuerna. 

3.5 Etiska överväganden

Innan intervjuerna informerades alla intervjusubjekt om att deltagande i studien var frivillig

samt konfidentiell. De blev även informerade om att det är en uppsats på kandidatnivå samt

vilket ämne uppsatsen behandlar vid tillfrågan om intervju. För eget bruk ämnades intervjuerna

spelas in, vilket jag frågade om både vid intervjuförfrågan samt vid starten av intervjun. Alla

blev informerade om att endast jag och eventuellt min handledare skulle ha tillgång till dessa

inspelningar och att de hade rätt att läsa transkriberingen av materialet om de önskade. Alla

intervjusubjekt godkände inspelning. Vid start av intervjun informerades intervjusubjekten

tydligare om vad uppsatsen skulle behandla för att förtydliga detta för de inblandade (Hjerm et

al. 2014:162f). Andra etiska ställningstaganden har gjorts på tidigare stadier i uppsats-

processen, exempelvis kring de frågor som framkommer i intervjuguiderna (bilaga 1 och 2)

som behandlar etnicitet och klass. Trots den känsliga naturen på vissa av frågorna bedömdes

ändå att dessa var rimliga med tanke på den höga anonymitetsgraden i uppsatsen.
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4. Analys
I denna del av uppsatsen sker analys av materialet. Kapitlet är indelat i tre avsnitt där de tre

problemrepresentationerna delas upp. Under varje avsnitt appliceras Bacchis analysfrågor

genom fyra underrubriker. Materialredovisning kombineras med analys då detta faller sig

naturligt inom WPR som metod. Allt tillgängligt material citeras inte utan utvalda delar

demonstreras för att visa hur förståelsen för jämställdhet kommer till uttryck. Analysen i de tre

senare underrubrikerna baseras på vad ”framställningen av problemet” är, och alltså kan, i

materialet, finnas delar som säger emot resultaten. Det finns även delar som utmanar varandra i

det representerade materialet, vilket beror på den diskursiva kampen som tidigare diskuterats

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:13).

De tre huvudkategorierna i analysen; könsroller, etnicitet och kunskap, är inte ömsesidigt

uteslutande kategorier utan snarare en väv av föreställningar och tankar som framgår i

materialet. De utvalda delarna har därför ofta inslag av alla kategorier invävt i texten. Mina

aspirationer har varit att försöka bena ut vad som sägs om vardera kategori. Jag vill också

poängtera att materialet har motsägelsefulla delar och att analysen gjorts genom urval och

prioriteringar. Det finns viss ambivalens kring det skrivna materialet och intervjuerna. Med

tanke på att intervjuerna är gjorda med respondentkaraktär fångas intervjusubjektens

uppfattningar av jämställdhet. De dokument som studeras utgörs av statliga dokument, vilka

kan betraktas som mer formella ställningstaganden om jämställdhet. Detta gör att det ibland

kan finnas skilda perspektiv från de olika materialen. Som nämndes i uppsatsens början finns

inga förhoppningar att vara generaliserande. Uppsatsens teoretiska ansats baseras på att det inte

finns en objektiv sanning, vilket också innebär att andra människor kan tolka materialet utifrån

sina perspektiv och andra problemrepresentationer kan ses. 

Kategorierna är också väldigt olika i sin karaktär, där könsroller kan förstås som själva

grundproblemet med jämställdhet, kunskap kan förstås som en strategi för att lösa

jämställdhetsproblemet och etnicitet kan förstås som en problematisering där en viss grupp

elever ses som problemet. Detta gör att kategorierna kan analyseras på lite olika sätt. Genom

urvalet har andra kategorier försvunnit, till följd av att samtalen inte bidragit med tillräckligt

mycket information för att kunna knyta samman. Att påverka intervjupersonerna genom att

”tvinga” fram reflektioner kring ämnen hade kunnat påverka validiteten i uppsatsen. De ämnen

som lyfts fram är alltså de som är diskuterade under ett mer naturligt samtal där

intervjupersonerna fått ta en mer aktiv roll. 
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4.1 Könsroller

Framställning av problemet

Bacchis första fråga som handlar om hur jämställdhetsproblemet framställs kan i materialet

utläsas att vara ett problem med könsroller. I både rapporter och intervjuer beskrivs

könsrollerna vara ett stort problem, där eleverna beskrivs anamma de förväntningar som finns

på det egna könet. DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) skriver i Flickor, pojkar,

individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling (SOU 2010:99) om

problemet med att pojkar har andra föreställningar på sitt beteende:

Den största otjänsten vi kan göra pojkarna är att under devisen ”pojkar är som pojkar är” ha låga
förväntningar och acceptera normbrott eller andra beteenden i skolan som leder till sämre
skolprestationer för pojkar. I delegationens delbetänkande [...] kunde vi visa att pojkars och flickors
skolarbete skiljer sig åt genom att flickor i genomsnitt anstränger sig mer och använder mer tid åt
skolarbete än vad pojkar gör. (SOU 2010:99 s. 65)

Implicit kan ses att flickornas ageranden ses som det eftersträvansvärda och att pojkars

beteende är problemet. Genom att pojkar beter sig 'bråkigt och omoget' kan flickor lätt bli

åsidosatta och bortprioriterade, då deras beteende oftare ses som önskvärt. Att inte tillåta

pojkar att bryta mot ”skolnormen” blir alltså åtgärden som ligger till grund för förändring.

Alltså blir, i Bacchis fråga ett, ”jämställdhetsproblemet” att pojkar tillåts agera efter de normer

och föreställningar som finns om att vara omogna, stökiga och prestera sämre i skolan, vilket

också innebär att pojkarna är problemet (Bacchi 2009:3). Det är pojkarna som bör bättra sig

och bete sig mer önskvärt för att få ”mer jämställdhet”.

Denna syn på könsrollerna delas till stor del av intervjusubjekten. En av lärarna beskriver

exempelvis att tjejer i högre grad följer de instruktioner som ges medan killar tenderar att 'röja

och riva': 

[...] när dom får en labbinstruktion, då läser tjejerna igenom instruktionen, sen går dom och hämtar
grejer. Killar läser två meningar, sen går dom fram och river och tar av allt som står där framme,
framdukat för labben, utan att egentligen läsa och tar väldigt lätt över. Och så sitter tjejen bredvid.
(Lärare 3)

Ansvarstagandet som mer kvinnlig egenskap beskrivs även av andra intervjusubjekt, och ofta i

relation till ett antagande om mognadsprocess. Pojkar beskrivs som mer omogna och stökiga,

och alla intervjuade lärare beskriver situationer där pojkarnas beteende har uppfattats som ett

problem. I relation till detta berättar ingen om de gånger tjejer hamnar i bråk. Tjejerna beskrivs

ofta som ”ordningsmän” och mer lugna och mogna. 

Så är det inte upptorkat eller avtorkat eller soporna tömda, då får dom vänta tills allt är gjort och det
är ingen som får gå, så att det till exempel alltid står fyra tjejer kvar och gör allting. Men flickorna
är lite ordningsmän över det hela. Jag tror att det är en mognadsprocess, tjejerna är lite mer mogna
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än vad killarna är. Det är framförallt i dom låga klasserna, inte i nian, då händer det sällan. Men i
sexan, där är det en mognadsprocess, det är jag helt övertygad om. Killarna är inte lika.. det är
fortfarande lek, medan tjejerna tar större ansvar. (Lärare 2)

Vilka underliggande antaganden och förgivettaganden görs?

Det som implicit ligger till förslag för förändring är att inte låta ”pojkar vara pojkar”, genom

att inte tillåta dem att bete sig annat än efter den eftersträvansvärda normen, vilket också gör

”jämställdhetsproblemet” till ett pojkproblem. I denna problemformulering kan dikotomier

identifieras. Pojke/flicka är ett dikotomiskt par, där pojkar antas vara mer omogna och tjejer

antas vara ansvarstagande. Dessa ord kan också ses som nyckelord i problemformuleringen av

pojkproblemet (Bacchi 2009:7f). I SOU 2010:99 diskuteras pojkars senare utveckling och de

förväntningar som finns på pojkar som ett led i att pojkar presterar sämre och därmed också

förväntas att bete sig annorlunda än flickorna (SOU 2010:99 s. 65). Flickor har förväntningar

på sig att prestera enligt de normer som råder och därför blir också en flicka som agerar inom

ramen för pojkarnas förväntningar problematiserad i högre grad. Med andra ord finns

föreställningar om att biologi påverkar hur de olika könen ska bete sig. Det finns en

förgivettagen föreställning om att pojkar mognar senare än flickor, vilket också leder till olika

förväntningar på pojkar och flickor, vilket i sig förstärker de beteenden som tycks naturliga.

Det skapas ett binärt förhållande mellan könen.

[...] jag blir argare på killarna för att jag tycker att dom är barnsligare, men det är ju en annan sak.
Men det är ju det där, mognadsprocessen, det blir mycket lek. Killarna leker mer och då blir man
argare, De står och sprätter vatten på varandra så att det blir blött överallt, men då skäller man ju
mer på killarna. Men man måste ju få en tillsägelse. Det är ju inte så många tjejer som står skvätter
vatten på varandra. (Lärare 2)

Det finns flera uttalanden bland intervjupersoner som indikerar att killar får mer skäll än

flickor till följd av att ”flickorna sköter sig bättre”. Detta kan bottna i de underliggande

antaganden som finns kring könsrollerna, att pojkar är omogna och buffliga och tjejer snälla

och ansvarstagande. Detta förstärker i sig könsrollerna då det blir ett kvinnligt attribut att vara

ansvarstagande och således utestängs killar från att agera efter epitet som kopplas till

ansvarstagande. Detta kan också visa på det hierarkiska förhållandet mellan dikotomierna, där

det kvinnliga anses sämre och mindre önskvärt hos männen, trots att de egenskaper som

kopplas samman med det kvinnliga inom skolvärlden ses som normen. 

Vad problematiseras inte?

Till följd av problematiseringen kring jämställdhet, att det är ett pojkproblem, problematiseras

inte den skolnorm som anses vara önskvärd – flickornas norm. Pojkarna anses vara i behov av
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förändrade normer men flicknormen problematiseras inte i sammanhanget (Bacchi 2009:13).

Det problematiseras visserligen kring flickornas krav på prestation och hur flickor i högre grad

lider av psykisk ohälsa till följd av prestationsångest (SOU 2010:99 s. 169f), men det saknas en

relationell problematisering av normerna. Genom att se över önskvärda normer och de

motsatsförhållanden som skapas genom könsrollerna, samt det maktförhållande som

upprätthålls genom detta kan problemet ses på ett annat sätt. Med anledning av det dikotoma

förhållande som existerar mellan flickor och pojkar, och de epitet som sammankopplas med

kategorierna kan flera slutsatser dras. Som flicka är det i många fall, till följd av det

maktförhållande som finns mellan könen, önskvärt eller positivt att anpassa sig efter den

pojknorm som finns (SOU 2010:99 s. 61). Normen för flickor är i många fall bredare än vad

maskulinitetsnormen är, och den genuspedagog som intervjuades beskrev att:

Jag märker att när det gäller flickor så har vi kommit mycket längre, flickor kan ju välja mycket
mera olika saker, men det är fortfarande lite kämpigt att tvinga pojkar till vissa saker […] Det är ju
hela könsmaktsordningen, är du den som har mest makt, är du den som är normen, så förlorar du så
mycket på att gå ner till den kvinnliga normen. […] som kvinna idag, jag kan ha kjol, jag kan ha
byxor, jag kan vara sminkad eller osminkad, ha långt eller kort hår, jag kan göra på så många sätt
och ändå hålla mig inom kvinnonormen. Men för män är faktiskt den normen ganska tajt ibland.
Också vad man får välja för fritidsintressen, vad man får välja för yrken. (Genuspedagogen)

Men vad händer när det önskvärda beteendet att följa flicknormen genom att vara

ansvarstagande och duktig också kopplas ihop med maktperspektivet att det anses vara

feminint och alltså ”sämre” att vara duktig i skolan? På ett sätt blir det både önskvärt och icke-

önskvärt att följa den normen som genererar bättre skolresultat. Finns det också risker med att

sätta flicknormen som generell norm? Att normalisera flickornas förväntningar ur ett

perspektiv där de står som mall för vad som anses ”bra” kan skapa orealistiska förväntningar

på flickorna som alltså måste agera efter förväntad norm för att på så sätt hamna inom de

binära ramarna könet har. Dessa problem saknas i hög grad i materialet, som snarare

problematiserar pojkarnas icke-presterande än flickornas höga prestationer. 

Vad blir effekterna?

Bland de diskursiva effekterna som följer problemrepresentationen kan bland annat ”pojkar är

pojkar”-diskursen ses som en effekt. Det framgår vid flera tillfällen i materialet att pojkar är

omognare än flickor vid skolstarten, att pojkar mognar senare och att flickor är mer

ansvarstagande (se bl.a SOU 2010:99). Det framställs som ett resultat av biologisk karaktär

vilket gör att det framställs som naturligt och därmed också en diskurs som hierarkiskt

underminerar andra förklaringar (Bacchi 2009:16). Människors kritiska tänkande hämmas när

den biologiska förklaringsmodellen konstant framställs som primär, och barnens beteenden
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bortförklaras med vilket kön de tillhör. Effekterna kan ses i att pojkar alltså tillåts agera mer

omoget än flickor, på grund av att de anses vara mer omogna. Med en annan ingångsvinkel kan

problemet ses i att pojkar tillåts bete sig omoget och därför också gör det, alltså att

omogenheten skapas på grund av att det tillåts. Flickor, som anses mognare, blir alltså mognare

på grund av att de inte tillåts agera omoget. Det kan ses som en reproducerande och

förstärkande del i hur könsrollerna görs. Den diskursiva låsningen som skapas i det biologiska

gör alltså att förändring uteblir och diskursen kan alltså ses som en form av självuppfyllande

profetia. 

Subjektseffekter som går att utläsa ur den givna problemrepresentationen kan ses i de

subjektspositioner som görs tillgängliga av diskurserna. Problemrepresentationen är att

pojkarna tillåts att agera efter de låga förväntningarna som finns på gruppen och åtgärderna

som föreslås är att sluta tillåta pojkar att agera efter förväntningar som är producerade av

könsföreställningar. Grupper som antas prestera väl kommer i högre grad prestera väl och vice

versa. Winther Jørgensen och Phillips skriver att ”[m]änniskor konstitueras som grupp genom

att vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta och andra ignoreras” (2000:52). Detta

skapar problem för pojkar som grupp, där de lägre förväntningarna också skapar sämre

incitament för att prestera och mindre krav att leva upp till. Detta kan påverkar hur pojkarna

ser sig själva, då förväntningarna på att prestera saknas. Samtidigt förväntas att flickorna är

högpresterande vilket skapar ett ”vi” och ”dom” vilket förstärker anknytningarna till könet.

Pojkgruppen konstrueras med lägre förväntningar på sin prestation och den binära

gruppdelningen förstärker detta. Att bryta mot subjektspositionen ökar risken att hamna utanför

gruppen och identifieras med flickgruppen (SOU 2010:99 s. 65). Med de åtgärder som föreslås,

att på ett medvetet sätt arbeta med jämställdhet i klassrummet, görs pojkarna till problemet då

det är flickornas grupp som ses som önskvärd (Bacchi 2009:16). Pojkar som grupp ställs

indirekt som ansvariga för klassrumsklimatet och dåliga resultat i skolan. 

4.2 Etnicitet

Framställning av problemet

I materialet framkommer vid flera tillfällen att det finns problematik kring hur jämställdhet

görs och uppfattas bland personer som själva inte är födda eller har föräldrar som inte är födda

i Sverige. Hederskulturer och synen på könsroller framställs som problematiskt, och flera av

källorna beskriver svårigheter. Dessa svårigheter beskrivs ofta i relation till ”svenska” elever,

och både skillnader och likheter görs påtagliga. En av de vanligare problematiseringarna
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återfinns i de könsroller som yttrar sig, där människor från andra kulturer än svenska ofta

beskrivs ha snävare könsroller.

[...] när man har grabbar som är minsta barnet i en familj där föräldrarna har flyttat hit från ett annat
land och dom har storasystrar som städar efter dom, plockar efter dom, och man förstår att dom gör
allt själva. Där får man jobba. För dom har med sig en helt annan bild, och dom har inte alltid en
jättetrevlig attityd mot tjejer eller kvinnliga lärare. Så där får man sätta ner foten stenhårt och
förklara att i detta landet gäller det här. Och oavsett hur du har det hemma så är inte tjejerna i
klassen till för att plocka upp efter dig. (Lärare 3)

En annan lärare beskriver hur det finns maskulinitetsnormer som resulterar i motvilja att göra

traditionellt kvinnligt kodade saker och gör kopplingen mellan könsroller, småstäder och

etnicitet:

Jag tror det är en jargong bland killar, men det kommer alltid att finnas tyvärr, i vissa lägen. Sen
kanske dom inte menar så mycket med det men. Det finns nog en sån jargong generellt. Och det är
klart att i ett litet samhälle är den kanske starkare än den är om man influeras i en storstad där
mångfalden är större. Och sen också med våra invandrare som kommer in och har en annan
kvinnosyn än vad vi har, så är det klart att det påverkas ju också. Och dom påverkas av oss. (Lärare
2)

En tredje lärare beskriver sina två klasser som lite olika, en högpresterande, svenskt och

maskulint homogen grupp, och en ”normalpresterande” där både etnicitet och kön varierar

väldigt mycket. Hen beskriver att skillnaderna mellan klasserna främst kan ses i hur språket

används och den klassrumsjargong som finns: 

De med högre betyg, den klassen är väldigt peppande mot varandra, väldigt pushande och väldigt
lugn. Dom andra är mer snackiga, jag kan gilla det, den är mer skojig men den är också mer stökig.
Dom är schyssta mot varandra också, men dom har den här 'omklädningsrumsjargongen', man får
jobba mycket, mycket mer med det i den klassen än i den högpresterande klassen. Det kan också
bero på individerna men i det här fallet är det så. Och jag har aldrig hört, i den högpresterande
klassen, någon säga ”men du då jävla bög” eller ”håll käften din hora” - aldrig hört. Det
förekommer alldeles för ofta i den andra klassen. (Lärare 1)

Bland lärarnas beskrivningar tycks framförallt pojkar med annan etnicitet än svensk uppfattas

ha annan kvinnosyn. Genuspedagogen tror att mycket handlar om kunskap i problematiken,

både från lärares håll och från föräldrars. Skolans uppdrag är att bryta mot de traditionella

könsrollerna som är i samhället (Skolverket, LGR11, s. 8) och genuspedagogen menar det

finns vikt i att förtydliga att både pojkar och flickor gynnas av att luckra upp könsrollerna:

På skolor vart man har olika etniciteter, där kan man ibland uppleva att lärarna oroar sig för hur det
ska bemötas, att man kommer och pratar om genus och jämställdhet. Men det är klart, har man
väldigt många nyanlända från vissa kulturer så kanske man får ta lite småsteg ibland. Men samtidigt
är det jätteviktigt att man står fast på att 'det här är vårt uppdrag' och därför är det ju så himla viktigt
att ha med sig sina styrdokument, ha med sig läroplanen vart det står 'vi ska bryta traditionella
könsmönster'.Och att man liksom lutar sig mot den hela tiden, för det gör vi ju i alla andra ämnen.
Så att föräldrarna förstår, och kanske ännu mer att man förklarar för föräldrarna, vad handlar det
om? Vad kan det ha för betydelse? Hur kan det stärka faktiskt både pojkar och flickor? Och ofta
upplever jag att om man bara pratar med föräldrarna ordentligt så är dom inte så himla oroliga.
(Genuspedagog)
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I delar av materialet framkommer hedersproblematik som ett problem med jämställdheten i

skolan. I DEJAs rapport framkommer att:

Synen på jämställdhet och genus skiftar mellan olika individer och familjer. I vissa familjer ses
könsmönster i hög grad som förhandlingsbara och utbytbara. Men många unga i Sverige lever i
familjer och sociala omgivningar med normsystem där könsmönstren i större eller mindre
utsträckning ses som låsta och förutbestämda. Principer om isärhållande av könen kan vara starkt
förankrade, och de begränsningar för individen som följer därav kan vara mycket starka. I särskild
utsträckning drabbas flickor eller kvinnor av begränsningar, men även pojkar drabbas. Ett särskilt
jämställdhetsproblem är de så kallade hedersrelaterade problemen. Den hedersrelaterade kulturen
har rötter i patriarkala samhällen främst kring Medelhavet, i Mellanöstern och i delar av Central-
och Sydasien, men kan även upprätthållas eller uppstå här i Sverige. (SOU 2010:99 s. 24)

Vidare diskuteras hur främst flickor men också pojkar begränsas till följd av heders-

problematik. Trots att de utsatta bor i ett land med formell jämställdhet saknar dessa den reella

jämställdheten. Det framkommer att pojkar och flickor begränsas i sina rättigheter till följd av

andras föreställningar om könsrollerna (SOU 2010:99 s. 174). En av lärarna adresserar

problemet:

[vi har] elever, flickor, från norra Afrika som inte ens får sitta bredvid killar i klassrummet, som inte
får jobba med dom, vi har haft en imam som kom och skulle läxa upp oss för att en dotter till hans
församlingsmedlem inte fick sitta bredvid killar. Och då förklarar vi att i svensk skola är det
jämställdhet som gäller och att vi gör fel enligt svensk lag om vi inte låter henne jobba med killar,
om vi anser att det är lämpligt. (Lärare 3)

I detta fall görs jämställdheten till ett etnicitetsproblem, där ”vi svenska” ställs mot ”dom andra

ojämställda”, ofta männen. Gottzén och Jonsson diskuterar hur den ”svenska, goda, jämställda”

mannen ställs som motpol till den ”andra, onde, ojämställde” mannen (Gottzén & Jonsson

2012:10). De skriver att:

[…] kunskapsbildningen kring så kallat hedersrelaterat våld ser våld i ”invandrarfamiljer” som
strukturellt och systematiskt, samtidigt som mäns våld mot kvinnor och barn i ”svenska” familjer
framstår som tillfälligt eller som resultatet av en dysfunktionell eller socioekonomiskt utsatt
position. Sverige kan på så sätt framstå som ett ”jämställdhetens paradis” där svenska män ses som
”näst intill immuna (eller vaccinerade?) mot att kunna begå könsrelaterade brott, åtminstone inte de
män som inte har sociala eller psykiska problem”. Idén om den jämställda maskuliniteten
upprätthålls, menar vi, genom att framställa icke-svenska män som mer traditionella och
ojämställda. Den svenska självbilden av jämställdhet används som etnisk markör. (Gottzén &
Jonsson 2012:10f)

Genom att skapa ett ”vi och dom” där ena parten består av personer med svenskt ursprung och

andra parten görs till människor som framställs vara av ”annan etnicitet” skapas ett

jämställdhetsproblem i skolan. Problemet görs till ett kulturellt eller integrationsproblem där

”vår svenska kultur” är fri från förtryckande, patriarkala strukturer och där det ojämställda

framställs komma från andra kulturer. Bacchis första fråga om vad problemrepresentationen är

kan således reduceras till att jämställdhetsproblemet görs till ett kulturellt problem, där andra

kulturer än ”svenska” problematiseras. ”Svensk” jämställdhet framställs som normen och
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eftersträvansvärt. De åtgärdsförslag som kan utläsas är att utbilda, integrera och ”försvenska”

de som kommer från andra länder. 

Vilka underliggande antaganden och förgivettaganden görs?

Jämställdhetsproblemet som framställs byggs på underliggande antaganden om jämställdhet.

Gottzén och Jonsson förklarar att jämställdhet skapas som etnisk markör som förstärker den

positiva svenska jämställdheten samtidigt som vissa kulturer pekas ut som ojämställda och

bärare av ”traditionella värden” (Gottzén & Jonsson 2012:11). Det finns underliggande

föreställningar om ”goda maskuliniteter” där svenskar som grupp ses som mer jämställda

endast till följd av de föreställningar som följer med epitetet ”svensk”. De ”svenskar” som

bryter jämställdhetsnormen om ”den jämställde mannen” ses som sjuka individer som

separeras från det kollektiva, som 'enskilda mäns agerande' och därför skapas en

problemformulering där det strukturella flyttas bort från gruppen och närmare individ och

gruppen ”andra” (Gottzén & Jonsson 2012:22). Människor med invandrarbakgrund förväntas

ha andra kulturella värderingar, patriarkala strukturer och tydligare könsnormer vilket också

bidrar med andra förväntningar på dem:

Trycket att framstå som jämställd förefaller alltså här större för 'invandrarfamiljen', då den
förknippas med en kulturbunden/rasifierad ojämställdhet som den svenskfödda familjen inte
behöver förhålla sig till. (Wikström 2011:183)

Bacchi talar om att fråga två bygger på att viss kunskap tas för given, och i fallet med denna

problembild kan de underliggande antaganden som skapar problembilden tolkas som att den

svenska kulturen är ”mest jämställd”. Den svenska nationella positioneringen som ett jämställt

land skapar också ett binärt ”vi och dom” där epitetet ”vi” konstrueras som det goda,

jämställda, svenska och ”dom” blir den binära motpolen. Dessa dikotomier begränsar det sätt

vi kan se på människor ur ett kollektivt perspektiv, och grupperna skapas med en tydlig

hierarki där majoriteten, ”vi” placeras som den överordnade gruppen (Bacchi 2009:7f). Bland

nyckelbegrepp som kan identifieras finns ”kultur”, ”kvinnosyn” och ”könsroller”. Det finns

föreställningar om att de binära grupperna har olika syn på nyckelbegreppen, där grupperna

återigen betraktas som motpoler.

Vad problematiseras inte?

När problemet med jämställdhet framställs som kulturellt innebär det också att andra delar

saknar problematisering. När ”hedersproblematik” behandlas i termer av patriarkala strukturer

långväga ifrån (SOU 2010:99 s. 173) negligeras den svenska hederskulturen. Hanna Wikström
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beskriver kunskapsbildningen kring det som till vardags benämns hedersvåld och ”vanligt våld

i nära relationer”:

Hedersvåld synes alltså vara kollektivt, planerat och systematiskt – så kallat svenskt våld
individuellt, oöverlagt och enstaka händelser; så kallat svenskt våld i nära relationer har alltså i
första hand individuella och situationella orsaker – hedersvåld strukturella/kulturella och
universella. (Wikström 2011:177)

De dikotomier som finns i problematiken skapar alltså ett ensidigt perspektiv där endast den

ena parten utgör det som bör förändras (Bacchi 2009:13). På det sätt som problem-

formuleringen ställs läggs en strukturell förklaring över minoritetsgruppen, vilket kan leda till

att gruppmedlemmarna uppfattas som mindre jämställda redan på förhand. Samtidigt ställs

majoritetsgruppen utanför och som tidigare nämnts, de ojämställda framställs som individer

med skev uppfattning. De ojämna bedömningskriterierna kan skapa effekter för subjektet (se

nedan). 

Att bortse från ”svenskt” våld som strukturellt och patriarkalt kan påverka jämställdhetsarbetet,

då det framstår som att jämställdhetsarbete bör ske på individnivå snarare än på strukturell

nivå. Det kollektiva ansvaret som kommer med jämställdhetsarbete, att jämställdhet är något

som görs snarare än något som bara är hamnar utanför diskurserna när svenska män inte anses

strukturellt ojämställda. Dessutom begränsas hur jämställdhet kan göras genom att göra den

”svenska” jämställdheten till det rätta och därmed alla andra sätt att göra jämställdhet till

felaktiga. 

Vad blir effekterna?

Bland de diskursiva effekter som kan följa problemrepresentationen kan annan problematik

stängas ute. Som tidigare nämnts tenderar ”svenska” ojämställda män falla utanför normen och

ses som avvikare vilket kan resultera i effekterna att svenska män antas vara utanför den

maktproblematik som finns mellan könen. Dessutom riskerar invandrargrupper att cementeras

som ojämställda till följd av hur problemet adresseras. Detta kan göra det svårare för

människor att se ojämställdhet som ett strukturellt problem kopplat till någonting annat än

kultur och främmande vilket också kan göra det svårare för människor att se sin egen roll i

strukturerna (Bacchi 2009:16). Att skapa denna ”vi och dom”-dikotomi riskerar alltså att

motverka jämställdhetsarbetet, då problemet görs ”någon annans”. Subjektseffekterna med

denna problemrepresentation kan ses i subjekten som görs tillgängliga för eleverna. Genom att

ha förväntningar på att elever med invandrarbakgrund ska ha en ”sämre” kvinnosyn eller vara

mer traditionella i könsrollerna skapas också ett snävt fack att placeras i. Att andra identifierar
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en som ”ojämställd” riskerar också att skapa denna subjektsposition utan egentlig grund.

Bacchi beskriver att:

[...] discourses make certain subject positions available. And, when such a position is assumed, a
person tends to make sense of the social world from this standpoint, all the while being subjected to
the full range of discourses constituting this position. Hence, who we are – how we feel about
ourselves and others – is at least to an extent an effect of the subject positions made available [...].
(Bacchi 2009:16)

Alltså finns risken med inlåsande subjektspositioner att personer identifierar sig såsom andra

identifierar en, vilket förstärker länken mellan föreställningarna och subjekten. Grupperna

ställs även mot varandra, där ”invandrargruppen” både är minoritet och ses som ansvarig för

det problem som representeras. Detta kan dra blicken från andra problematiseringar av

jämställdheten, och skapa motsättningar i samhället där ”vi och dom”-uppdelningen förstärks

ytterligare. 

4.3 Kunskap

Framställning av problemet

En omfattande del av materialet konstruerar jämställdhetsproblemet som ett kunskapsproblem.

Skolverket skriver i redovisningen av regeringsuppdraget för att främja jämställdhet inom

skolväsendet att en ”stor del av insatserna handlar om fortbildning och kompetensutveckling”

(Skolverket 2012:1). Att utveckla, fortbilda, genomföra kurser och ge stödmaterial framställs

som en viktig del i att främja jämställdhet i skolan. Genuspedagogen är positiv till att arbetet

börjar med utbildning:

[…] jag insåg snabbt att kunskap är A och O, för pratar man med folk så är dom såååå jämställda
och pratar du med lärare så ”dom ser bara till individen, dom tänker aldrig på kön” och när folk
säger så, då ringer varningsklockan för mig för då inser jag att ”du har ju inte fattat så mycket”, för
ju mer kunskap man har desto mer medveten blir man om hur mycket vi påverkas och hur mycket
vi får med oss och det är dom normerna vi måste gå in och titta på. (Genuspedagogen)

Genom att utbilda lärare i genuspedagogik menar genuspedagogen att lärare kan börja se de

förtryckande strukturer och normer som formar beteenden i flera led. Hen menar att människor

måste medvetandegöras om hur könsnormer ser ut för att också kunna se sin egen roll i

återskapandet av normerna. Även DEJA förklarar att:

Om en lärare behandlar flickor och pojkar på ett oreflekterat sätt i klassrummet, så får detta
sannolikt konsekvenser för enskilda flickors och pojkars lärande. En lärare förväntar sig sannolikt
inte samma beteende och sociala handlingar från flickor som från pojkar. […] Flickor och pojkar
som inte följer de gängse normerna för vad som förväntas av flickor och pojkar kan av oreflekterade
lärare bli stämplade som avvikare – något som kan få konsekvenser för deras möjligheter till
lärande. (SOU 2010:99 s. 68)
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Att vara medveten om de normer som formar samhället framställs alltså som någonting ytterst

viktigt bland experterna. Även lärarna lyfter vikten av att fortbilda sig och uppmärksamma hur

kön görs:

Spontant gentemot oss pedagoger är det nog bra om vi börjar uppmärksammas, igen, för man
behöver alltid bli påmind om vad man säger och vad man gör. Det är bättre att vi får uppdatering, så
vi kan börja jobba mer inkluderat och inte bara sitta en dag och mata. […] Man vill ju tro att man
har det i bakhuvudet hela tiden men jag tror att vi hela tiden måste påminna varandra och oss själva,
att vi synliggör det, att det inkluderas. (Lärare 1)

Det framgår i läroplanen att ett av rektorns ansvar i skolan är att ”i undervisningen i olika

ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet

[...]” (Skolverket 2016:19), och alltså framgår att jämställdhet ska integreras i ”olika ämnen”,

men uppfattningen bland lärarna är att det är svårt att integrera jämställdhet i vissa ämnen, och

flera av lärarna säger att de är osäkra på hur de ska integrera genusperspektiv i just sitt ämne.

Samtidigt menar genuspedagogen att det går att integrera genus i alla delar av undervisningen:

[…] att titta på hur man kan lyfta in det i som olika ämnena, titta över till exempelvis, hur pratar
man i sex och samlevnad? Så man inte bara pratar om sex mellan män och kvinnor, hur pratar man
om relationer? Pratar man om samkönade relationer? Historia: vilka personer tar man upp i
historien? Lyfter du bara kungar som varit män eller tittar du på kvinnor genom historien? Eller till
exempel kemi, teknik, fysik. Lyfter man kvinnliga nobelpristagare? Så att mycket sånt där att vara
inne och titta ”vad kan du göra i ditt ämne?”. I matematik, vilka är det som är med i de olika matte-
exemplen? Handlar det till exempel om hastighet så är det väldigt ofta män som kör bil och moped
medan kvinnorna cyklar. (Genuspedagog)

När problemet framställs på detta sätt kan implicit tolkas att jämställdhetsproblemet handlar

om lärares kunskapsbrist. Detta kan tolkas utav de åtgärdsförslag som finns, som alla syftar till

att kompetensutveckla och utbilda lärarna i hur de ska arbeta med genus (Bacchi 2009:3).

Kunskap framställs som nyckeln till jämställdhet i skolan. 

Vilka underliggande antaganden och förgivettaganden görs?

Med anledning av hur jämställdhetsproblemet framställs kan binära förhållanden ses bland

annat i kunskap/okunskap. De är ömsesidigt uteslutande med anledning att endera har man

kunskap, eller så saknar man den. Det följer också handlingsmönster med binärerna, där de

med kunskap alltså är de som kan skapa jämställdhet och de som saknar bidrar till att skolan

förblir ojämställd. Detta gör också att underliggande antaganden kan ses i att lärarna saknar

kunskapen och därför bidrar till att förstärka den ojämställdhet som råder. Andra antaganden

som därmed också görs är att jämställdhet reduceras till endast kunskap, om lärarna bara blir

mer kunniga kommer ojämställdheten försvinna. Det kan också ses antaganden om att valet är

aktivt, att människor genom att inte anskaffa sig kunskap aktivt väljer bort jämställdhet.

Nyckelkoncepten som skapas i ”kunskap” kan ses på flera olika sätt, då kunskap är någonting
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som betyder olika saker för alla människor trots den till synes uppenbara meningen (Bacchi

2009:8). Där finns också antaganden om att det faktiskt finns en kunskap som är ”sann”, en

kunskap som leder till jämställdhet. Jämställdhetsproblemet reduceras från det strukturella

planet till individens benägenhet att utbilda sig, vilket kan ses som ett antagande om att det

finns en universallösning. Andra antaganden som görs är att människor faktiskt uppfattar sig

som okunniga i ämnet, när fallet snarare tycks vara det motsatta. Bland intervjupersonerna i

studien framgår - trots att de är överens om att fortbildning är bra - att uppfattningen om den

egna medvetenheten i jämställdhetsfrågan är relativt bra. Genuspedagogen berättar om detta

problem:

Ibland när jag handlett arbetslag under en längre period, då brukar jag göra en sån där
värderingsövning, en sån linjal, ”hur jämställd eller hur medveten tycker du att du är med
jämställdhet?” och dom flesta ställer sig på ”ganska medveten”, sen när man har träffats några
gånger och jobbat, och så gör man det igen, och då tycker folk att dom har mindre kunskap än vad
de tyckte första gången. (Genuspedagog)

Alla dessa underliggande förgivettaganden skapar den problembild som framställs, där den till

synes relativt ”enkla” lösningen är att utbilda. 

Vad problematiseras inte?

Det är flera saker som inte problematiseras i representationen av jämställdhetsproblemet som

en kunskapsfråga. Dels problematiseras inte kunskap som någonting i konstant rörelse, utan

som någonting statiskt och väldefinierat. Att kunskapsbilder förändras och utvecklas i takt med

att den anskaffas diskuteras inte utan kunskap beskrivs som en fast punkt dit alla lärare ska nå

för att bli jämställda. Därtill problematiseras inte annat än lärarnas ansvar. Elever, familj och

samhället i stort lämnas oproblematiserat med denna problemrepresentation. Genom

representationen att lärarnas okunskap är grunden i jämställdhetsproblemet flyttas allt ansvar

till individen som alltså bör skaffa kunskap. Mediernas roll i normskapandet, föräldrarnas

påverkan och de strukturella problemen reduceras till huruvida enskilda lärare anskaffar

”kunskap”. Detta kan leda till att de förväntade resultaten uteblir, och cirkeln sluts i form av

mer utbildningar. Det problematiseras inte heller hur kunskapen ska bidra till ökad

jämställdhet, utan själva anskaffandet i sig framställs som nyckeln. Rönnblom och Alnebratt

diskuterar hur kunskap inte i sig leder till förändring, och hur kunskapsbildning kan resultera i

fastställandet att det behövs mer kunskap (Alnebratt & Rönnblom 2016:139). 

Vad blir effekterna? 

Effekterna med att representera jämställdhetsproblemet som ett lärarproblem kan ses på flera
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sätt, och bland de diskursiva effekterna som kan ses återfinns snävhet i synen på jämställdhet.

När jämställdhet reduceras till att vara en fråga om kunskap och alltså på individnivå hämmas

de kollektiva diskurserna där strukturer och normer utgör en viktig del. Effekterna kan alltså

bli att strukturer och normer inte ses bidragande till jämställdhetsproblemet. Detta påverkar

vilket sätt vi ser på jämställdhet, och individen ges ett stort ansvar i jämställdhetsarbetet.

Effekterna av att negligera samhällets roll i hur diskurserna konstruerar könen kan leda till en

”falsk trygghet”, där arbetet hela tiden kan vara aktivt men aldrig nå målet. Kunskap är en

viktig del i jämställdhetsarbetet, men det blir problematiskt när jämställdhetsfrågan reduceras

till individnivå. Som tidigare nämnts finns också problem i hur kunskap porträtteras, och de

människor som genomgått mer utbildning tycks anse sig själva mindre kunniga. Genom

problemrepresentationen där ”okunniga lärare reproducerar ojämställdhet” och vice versa blir

det problematiskt när utbildning tycks skapa lärare som anser sig själva ”mindre kunniga”. Det

kan skapa subjektseffekter där de faktiskt okunniga ser sig själva som kunniga och, e contrario,

lärarna som faktiskt är kunniga ser sig som mindre kunniga. Den problematiska effekten som

kan utläsas blir subjektspositionerna hos de som tror att de är kunniga (fastän de inte är det)

kan reproducera och konstruera hämmande strukturer som har negativ påverkan på

jämställdhet (SOU 2010:99 s. 68). Kunskap kan användas på sätt som inte gynnar utan snarare

förstärker maktstrukturer. Som tidigare nämnts konstrueras kunskap genom denna

problemrepresentation, till någonting statiskt och sant. Detta kan leda till effekter där

kunskapen i sig ses som det viktiga. Att deltaga på kurs eller fortbildning är arbetet som ska

göras. Detta kan leda till att själva användningen av kunskapen blir bortglömt. Genus-

pedagogen beskriver svårigheterna med att integrera kunskapen i det vardagliga och att se sin

egen roll i arbetet:

Det lättaste är att titta på materialet och vad barnen gör. Att titta på sig själv är ju liiiiite mera
kämpigt. […] Vi ska liksom ha in genusperspektivet i det vi gör, för det är då det händer saker.
Annars gör man såhär: Genus, CHECK! Och så har vi gjort genus för i år och nu gör vi som vi
brukar. Och det är väl där den stora utmaningen är, att få bort att genus är en egen grej.
(Genuspedagog)

Detta kan skapa subjektseffekter där människor placerar sig i facket ”jämställd” och andra i

facket ”ojämställd”, trots att positionerna kanske inte överrensstämmer med realiteten.

Subjektspositionen determineras av självuppfattningen som ”jämställd” och de praktiker som

tycks vara jämställdhetsarbete, vilket i förlängningen kan skapa övertygelse om att personen

ifråga inte behöver mer kunskap. Bacchi beskriver att det kan vara svårt att ta ett steg tillbaka

från subjektspositionerna för att närmare granska dem (Bacchi 2009:17) vilket också kan bli en

effekt av denna problemformulering. Detta kan även påverka vem som ses ansvarig för
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problemet. De som uppenbart ses som problemet är lärarna, men den implicita ansvariga kan

ses som andra lärare. Effekter av detta kan bli att jämställdhetsarbetet fortgår som det alltid

gjort, och därmed förändras heller ingenting. 
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5. Slutsats och diskussion
Konstruktionen av jämställdhetsproblemet i materialet kan betraktas på flera sätt. Jag tycker

mig se viss ambivalens i hur lekmännen och fackmännen uppfattar jämställdhet vilket också

till viss del bekräftar problematiken i analyskategorin ”kunskap”. De sakkunniga, i det här

fallet genuspedagogen och de statliga dokument som studerats, har en tydligare

poststrukturalistisk syn på kön, hur kön skapas och könsroller konstrueras. Lärarna, å andra

sidan, uttrycker en mer essentialistisk syn på könen där strukturer bortses från. Pojkarna ses

som mindre benägna att arbeta i skolan, och som bråkigare. En av lärarna beskriver att de ”till

och med har fått killarna att läsa” (Lärare 1), med hjälp av utbytt litteratur och flera uttalanden

finns kring hur killarna är omogna och leker. Att konstruera jämställdheten genom att pojkarna

ska ”bättra sig” och sluta störa flickorna i klassrummet kan bli problematiskt för pojkarnas

subjektspositioner, men också för flickornas. Flickorna görs till offer för pojkarnas 'natur' och

där kan ytterligare reproducering av könsroller ses, där flickorna alltså måste räddas av

utomstående part för att kunna få tillgång till utbildning. Jag tror att kunskap har en stor del i

hur jämställdhet görs, men jag tror inte att endast kunskap är nyckeln. Arbetet med

jämställdhet måste, i mina ögon, ske i alla samhällets delar och inte förpassas till att endast

handla om ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor”. Maktstrukturer

måste belysas och alla människor måste arbeta för att se sina egna föreställningar och hur de

påverkar människor i agerandet. Ingen är någonsin fullärd, vi har alltid nya saker att lära sig,

förstå och respektera. 

Problemrepresentationen där jämställdhet framställs som ett etnicitetsproblem kan ses som

motsägande problemrepresentationen ”pojkproblem”, då ena problemrepresentationen bygger

på ”alla pojkar” och den andra bygger på att ”svenska pojkar” är jämställda och de ”andra” är

det inte. Bacchi menar dock att problemrepresentationer är komplexa och att det ofta finns

spänningar (Bacchi 2009:20). Dock vill jag påstå att jämställdhetsproblemet genomgående

framställs som ”någon annans problem”. Det är elevernas (pojkarnas) problem, det är ett

problem från en annan kultur samt ett problem med obildade (andra) lärare. Detta tror jag kan

vara konsekvenser av hur jämställdhetsstyrning görs, decentraliseringen och det könsneutrala i

styrdokumenten gör det svårt att faktiskt ta ansvar och arbeta på ett sätt som gynnar

jämställdhetsgörandet. Rönnblom och Alnebratt menar att problembeskrivning är viktigt för att

kunna arbeta med jämställdhet (Alnebratt & Rönnblom 2016:134). Utan att ha ett ”varför” i

arbetet, utan att ha en tydlig tanke i vad problemet är, blir det svårt att veta vad det är som

behövs göras. Jag tror att det är därför problemrepresentationerna framkommer såsom de gör,
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att det blir ett led i den osäkerhet som finns. När könen görs neutrala kan vi heller inte arbeta

med ojämställdhet – eftersom kön inte spelar någon roll i hur vi behandlar folk då alla ska

behandlas lika kan vi inte synliggöra de maktstrukturer som påverkar människors sätt att leva

sina liv. Genom tydligare problembeskrivning i styrdokumenten kan ojämställdhet förtydligas

vilket kan leda till att görandet av jämställdhet riktas annorlunda. 

Regeringens tydliga ställningstagande: ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma

samhället och sina egna liv” (Regeringen 2016) kan ses ur bristen på ”varför” och ”hur”. Att

konstatera att jämställdhet handlar om lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter tar fokus

från varför arbetet bör göras och hur de maktstrukturer som finns ska brytas. Rönnblom och

Alnebratt menar att det bör finnas ett politiskt ”varför” något bör förändras för att faktiskt

kunna ta sig någonstans (2016:123), vilket jag är enig i. Läroplanens ställningstagande om att

främja lika rätt och möjligheter bland män och kvinnor (Skolverket 2016:8) blir i

sammanhanget endast ett ”vad” i det politiska. Det är lätt att tolka in könsblindhet i läroplanens

könsneutrala styrdokument, och som tidigare diskuterats är könsblindheten snarare hämmande

för jämställdheten. 

Förslag till vidare forskning

Jämställdhetsarbetet har lång väg kvar att gå, och mycket motstånd finns i samhället. Att

fortsätta forska kring hur jämställdhet konstrueras är en del i vägen framåt mot ett samhälle

med reell jämställdhet. Med fördel bör konstruktionen av jämställdhet i skolvärlden undersökas

ytterligare, då utbildningssektorn har stor påverkansmöjlighet. Förslag på hur detta kan göras

är att se hur andra delar av skolorna, till exempel hur gymnasium eller rektorer problematiserar

jämställdhet. Att forska vidare inom ämnet kan göras både på bredden och på djupet. Att

djupare analysera hur lärarna uppfattar sig själva och andra i jämställdhetsarbetet vore ytterst

intressant, då mina indikatorer pekar på tendenser att värdera sig själv som jämställd. Att

forska på bredden genom att reproducera studien och på så sätt få en större mängd

intervjusubjekt hade också varit intressant. Vidare vill jag starkt uppmana till vidare studier om

jämställdhet ur maktperspektiv, för att förhoppningsvis landa närmare problemet med

jämställdhet någon gång i framtiden. 

Avslutande tankar

Efter omfattande läsning av litteratur som relaterar ämnet har min utgångspunkt om kön

förstärkts. Jag är envetet bestämd i att föreställningar om människor från födseln skapar de

könsroller och föreställningar som ses i samhället. Att killarna ses som bråkiga innebär inte
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bara att lärarna har ett inbyggt bias och bedömer pojkarna hårdare än flickorna, utan snarare

har föreställningar på pojkars beteenden i själva verket konstruerat den rollen som norm för

pojkar. Flickors snäva roll som prestationsprinsessor problematiseras endast i den psykiska

ohälsa som rollen senare riskerar att bidra till. Att se kön som konstruerat och därmed också

med möjligheter att omkonstrueras är, i mina ögon en förenkling av problemet. Det krävs hårt

arbete för att bryta de invanda mönster som vi föds in i. Könsrollerna är riktiga även om inte

anledningen är den samma som många tror. ”Teknikgenen” är skapad genom förstärkning av

beteenden och förminskning av andra beteenden. ”Kvinnor är mer omvårdande” är likaså en

reproduktion konstruerad av förväntningar på flickor att vara just ”mammiga”. Christian

Eidevalds (2009) avhandling (m.fl.) har varit till stor inspiration i skrivandet av denna uppsats.

Likt hans beskrivningar av förskollärarna ser jag mönster bland lärarna där generell

jämställdhet tycks någorlunda enkelt och den konkreta verksamheten svårare (Eidevald

2009:166). Trots att lärarna beskriver sin inställning som individualistiskt talas ändå om kön i

generella termer och därmed riskerar rollerna att reproduceras. Genom att prata om ”pojkar”

som bråkiga finns också risken att alla pojkar kommer behandlas som innehavare av

egenskapen. De normbrytande flickorna som är bråkiga ses inte som bråkiga i egenskap av

flicka utan som individ. Att inte göra skillnad på pojkar och flickor kan alltså verka hämmande

snarare än att bryta könsrollerna, då det krävs synliggörande och medvetande för att göra

jämställdhet (Eidevald 2009:167f). 

Även om flickor och pojkar behandlas till synes lika så är ojämställdhet något som är ständigt

närvarande i form av de förtryckande roller som könen placeras i. Könsrollerna är nämligen

lika verkliga vare sig vi väljer att ignorera dem eller att aktivt arbeta för att synliggöra och

bryta dem. Bara för att de skapas i våra huvuden betyder det inte att de är overkliga. För att

knyta ihop säcken lånar jag mina avslutande ord från en av de klokaste personerna jag vet:

'Tell me one last thing', said Harry. 'Is this real? Or has this
been happening inside my head?'
Dumbledore beamed at him, and his voice sounded loud
and strong in Harry's ears even though the bright mist was
descending again, obscuring his fgure. 
'Of course it is happening inside your head, Harry, but why
on earth should that mean that it is not real?'

(Rowling 2014:591)
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide Genuspedagog

Jämställdhetsarbete

• Hur är ditt arbete som genuspedagog?

• Hur etableras kontakten mellan skolorna och genuspedagogerna?

• Har alla skolor i kommunen ett aktivt jämställdhetsarbete?

• Utbildar man lärare och rektorer?

• Händer det att det finns motstånd från skolor/lärare/rektorer? 

• Hur hanteras det?

• Är arbetet någorlunda lika på skolor?

• Skiljer sig skolor i hur de förhåller sig kring jämställdhet?

• Utifrån din position, hur skulle du vilja att skolorna skulle arbeta?

• Hur brukar skolorna förhålla sig till ditt arbete?

• Vilka är de största problemen kring arbetet, anser du?

• Vad är det som är mest positivt?

• Har arbetet förändrats över tid?

• Vad är målen med jämställdhetsarbetet?

• Finns det några konkreta resultat?/Exempel på lyckade resultat?

Klass

• På vilket sätt skiljer sig ert arbete beroende på vilken skola ni arbetar med?

• Hur spelar socioekonomiska förutsättningar in i jämställdhetsarbetet?

• (Vad kan skillnader bero på?)

• (Hur anpassas jämställdhetsarbetet till skolor med olika socioekonomiska 

förutsättningar?)

• Hur arbetar man med klass och kön?

Kön/Genus

• Hur arbetar genuspedagogen med att ”motverka traditionella könsroller”?

• Hur arbetar ni med att upplysa om kön och genus?
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Bilaga 2

Intervjuguide lärarna

• Hur arbetar skolan med jämställdhet och genus?

• På vilket sätt får du som lärare stöd av skolan i jämställdhetsarbete?

• Går ni utbildningar eller på annat sätt får information?

• Hur arbetar skolan med läroplanens mål att ”motverka traditionella könsmönster”?

• Har skolan några konkreta mål med jämställdhetsarbetet? Vilka?

• Hur uppmärksammas myter och föreställningar kopplade till kön för eleverna?

• Vad hade skolan som institution kunnat göra bättre? 

• Hur gör du för att inkludera genus och jämställdhet i ditt arbete? 

• Hur väver du in arbetet med jämställdhet i undervisning?

• Hur yttrar sig elevernas föreställningar om kön i ditt klassrum? Hur förhåller du dig till 

det?

• Hur uppfattar du att könsroller uttrycker sig i rummet? Agerar eleverna efter de 

traditionella könsföreställningar som finns på dem? Arbetar man med det? Har det 

förändrats?

• Vilka svårigheter finns med jämställdhetsarbetet? 

• Händer det att till exempel föräldrar reagerar på genus/jämställdhetarbete? På vilket 

sätt?

• Skiljer det sig mellan barnen/föräldrarna med olika socioekonomiska förutsättningar?

• Skiljer det sig mellan barnen/föräldrarna med olika etniciteter?

• Ser du några skillnader i hur arbetet med genus/jämställdhet ser ut jämfört med när du 

började som lärare?

• Vad ser du för motstånd mot jämställdhetsarbete? 

• Vad är fördelarna och vinsterna? 

• På vilket sätt kan du förändra ditt arbete för att arbeta mer med jämställdhet? Vad kan 

skolan göra för att underlätta/förbättra?
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