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ABSTRAKT  

Gender&pedagogues’&stories&about&power&and&control&&
In!this!thesis!14!gender!pedagogues’!stories!about!power!and!control!are!described!
and!analysed.!Here!the!term!gender!pedagogue!refers!to!educators!who!have!parF
ticipated! in! further! training! in! gender! and! gender! equality! studies.! The! training!
programme!was! the! result!of! an! initiative! taken!by! the! former!Social!Democratic!
government.!The! intention!of! the!government!was!that! those!who!participated! in!
the!training!programme!would!then!work!as!resource!persons!in!the!work!for!genF
der!equality! in!preschools!and!schools! (Frånberg,!2010;!Regeringen,!2001a,!2001b;!
Wahlgren,! 2009).!The$purpose$ of$ this$ study$ is$ to$ describe$ and$ analyse$ the$ gender$ peda5
gogues’$access$to$power$and$control$in$work$for$change.!The!theoretical!framework!choF
sen! for! the! study! consists! of! Basil! Bernsteins! concepts! classification! and! framing!
(Bernstein,!1977,!2000)!and!Hildur!Ve’s!(1999a,!1999b)!use!of!the!concepts!technical!
limited! rationality! and! care!work! rationality.!The! empirical! evidence! is! based!on!
observations!in!a!seminar!series!on!gender!issues!and!semiFstructured!interviews.!
The! results!of! the! interviews!are!presented!as! stories!which!have!been!created! in!
the!interplay!between!the!gender!pedagogues!and!the!interviewer.!One!conclusion!
that!can!be!drawn!from!the!stories!is!that!power!relations!and!gender!patterns!on!
many! different! levels! influenced! the! possibilities! of! the! gender! pedagogues! for!
power! and! control.! Power! and! control! in! the! relation! between! technical! limited!
rationality!and!care!work!rationality!is!expressed!in!different!ways.!It!is!seen!in!the!
possibilities!and!descriptions!of!resistance!and!difficulties.!Resistance!and!difficulF
ties! depended,! according! to! the! gender! pedagogues,! on! the! differences! between!
their!own!view!of!knowledge!and!that!of!others.!If!gender!and!gender!equality!was!
not!considered!to!be!an!important!area!of!knowledge,!possibilities!for!power!and!
control!decreased.!!
!
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FÖRORD  

Nu!är!avhandlingen!färdig!efter!en!lång!tid!av!roligt,!hårt,!ensamt!och!lärorikt!arbete.!
Trots!att!avhandlingsarbete!i!mångt!och!mycket!är!ett!ensamarbete!är!det!inte!möjligt!
att! genomföra! utan! andras! delaktighet,! hjälp,! stöd! och! uppmuntran.! Det! är! därför!
många! jag! vill! tacka.!Utan! avhandlingens! huvudpersoner,! 14! genuspedagoger,! hade!
det!inte!blivit!några!berättelser!om!makt!och!kontroll.!Tack!alla!ni!för!att!jag!fick!ta!del!
av!era!erfarenheter!och!tankar.!!
!
Till!mina! handledare!Anders!Olofsson! och!Christina! Segerholm!vill! jag! rikta!många!
stora! tack.!Tiden! som!doktorand!med!er! som!handledare!har!varit! lärorik!på!många!
olika!sätt.!Tack!för!ert!stora!tålamod,!konstruktiv!kritik,!uppmuntran,!utmaningar!och!
då!och!då!handfast!stöd.!Jag!är!också!så!här!efterhand!tacksam!för!att!ni!knuffade!ut!
mig!på!det!”stora!vimlande!havet”.!!
!
Vid! två! tillfällen! under! doktorandtiden! har! avhandlingsmanuset! lagts! fram! för!
granskning.!Jag!har!tre!personer!att!tacka!för!noggrann!läsning!och!konstruktiv!kritik!
vid!dessa!tillfällen.!Tack!Göran!Bostedt!för!dina!konstruktiva!och!uppmuntrande!synF
punkter!vid!20!%!Fseminariet.!Tack!BrittFMarie!Berge!och!Lena!Boström!för!detsamma!
vid!slutseminariet.!Allt!detta!har!varit!värdefullt!för!det!fortsatta!arbetet!med!avhandF
lingen.!Till!BrittFMarie!Berge!vill!jag!rikta!ett!särskilt!stort!tack.!Med!skarpa!och!kloka!
synpunkter!på!avhandlingen!och!i!synnerhet!analyserna!gav!du!förslag!på!förbättringF
ar.!Det!har!varit!till!ovärderlig!hjälp!för!den!fortsatta!analysen,!det!slutgiltiga!resultatet!
och!genuspedagogernas!berättelser.!
!
Jag! vill! också! tacka! alla! doktorandkollegor.!Min! grupp!med! Peter! Degerman,! Birgit!
Gustafsson,! Anneli! Hansson,! Odour! Olande,! AnnFKatrin! Perselli,! Maria! Rasmusson!
och!alla!er!andra!doktorander.!Tillhörigheten!i!doktorandgruppen!som!helhet!har!varit!
viktig!och!givande,!den!har!gjort!det!möjligt! att!göra!och!dela!nya!erfarenheter!men!
även!att!få!hjälp!att!förstå!vad!det!hela!handlar!om.!
!
Ur!den!stora!gruppen!av!doktorander! formerades!en! lite!mindre!grupp!som!betyder!
mycket.!Tack!AnnFKatrin,!Maria!och!Sofia!för!stöd,!uppmuntran!och!många!roliga!och!
allvarliga!stunder.!!
!
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AnnFKatrin,!du!får!ett!alldeles!eget!och!särskilt!tack.!Vi!startade!vår!doktorandtid!samF
tidigt,!och!utan!dig!hade!detta!blivit!något!helt!annat.!Tråkigare,!svårare!och!mer!enF
samt!på!alla!vis.!Vi!har!rest!bort!tillsammans!flera!gånger,!att!resa!med!dig!är!roligt!och!
spännande!och!nu!hoppas!jag!att!det!snart!blir!tid!för!nya!gemensamma!äventyr.!!
!
Tack!också!till!alla!kollegor!på!UTV!för!roliga,!allvarliga!och!fåniga!samtal!som!varit!
viktiga!andningshål!i!den!stressade!doktorandtillvaron.!Och!naturligtvis!inte!minst!för!
arbetsgemenskap!med! undervisning! på! lärarutbildningen.! Några! av! er! har! varit! till!
särskilt! stort! stöd! och! hjälp! under! det! sista! året! då! avhandlingssskrivandet! skulle!
kombineras!med!en!ny!anställning!som!adjunkt.!Tack!snälla!ni!för!det.!!
!
I!det!privata!livet!riktas!ett!gemensamt!tack!till!min!familj!och!alla!vänner.!Några!av!er!
har!tålmodigt,!strängt!och!noggrant!läst!korrektur,!det!är!jag!tacksam!för.!Alla!har!jag!
försummat!för!att!arbetet!krävt!sitt,!men!förhoppningsvis!blir!det!lite!bättre!nu.!!
!
Sist!men!mest,!Tomas,!tack!för!ditt!tålamod,!för!goda!middagar!och!för!att!du!sett!till!
att!livet!inte!bara!handlat!om!att!skriva!avhandling.!!
!
!
Sundsvall!den!9!mars!2014!
!
!
!
! !
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KAPITEL 1 INLEDNING 

I! den! här! avhandlingen! beskrivs! och! analyseras! 14! genuspedagogers! berättelser!
om!makt!och!kontroll.!Med!genuspedagoger!avses!i!denna!framställning!pedagoF
ger! som!har! gått! en! utbildning! i! genusF! och! jämställdhetskunskap.!Utbildningen!
kom!till!på! initiativ!av!den! förra!Socialdemokratiska!regeringen.!Bakgrunden!var!
att! regeringen! ansåg! att! arbetet! för! att! skapa!mer! jämställda! villkor! i! skolor! och!
förskolor!gick! för! långsamt! (Regeringen,!2001b).!Regeringens! intention!var!att!de!
som!gick!utbildningen!sedan!skulle!få!arbeta!som!resurspersoner! i! förskolors!och!
skolors! arbete! med! jämställdhet! (Frånberg,! 2010;! Regeringen,! 2001a,! 2001b;!
Wahlgren,! 2009).! I! avhandlingen!beskrivs! och! analyseras!genuspedagogernas!beF
rättelser!om!sina!möjligheter!att!få!göra!just!detta.!!
!
Förskolan! och! skolan! är! politiskt! styrda! organisationer.!Det! innebär! att!med! förF
ändringar!i!politiskt!styre!sker!också!förändringar!i!synen!på!vad!som!är!viktigt!att!
barn!och!elever!ska!lära!och!utvecklas!till!(Lindensjö!&!Lundgren,!2000).!UppdraF
get! som! lärare! innebär! att! vara! ansvarig! för! såväl! fostran! som! lärande! och! kunF
skapsutveckling! (se! t.ex.! Englund,! 2005).! Jämställdhetsfrågor! har! sedan! lång! tid!
varit! en! del! av! fostransuppdraget! och! innebörden! i! uppdraget! har! formulerats! i!
läroplanerna!(Gannerud,!2009;!Wernersson,!2007).!!
!
I! detta! inledande! kapitel! diskuteras! genuspedagogutbildningen! i! relation! till!
forskning!om!jämställdhet!och!värdegrund!och!om!utbildning.!Avsikten!är!att!på!
detta!sätt!belysa!utbildningen!och!regeringens!intention!som!en!utbildningspolitisk!
satsning!med!genuspedagoger!som!resurs.!Kapitlet!avslutas!med!syfte,!forskningsF
frågor!samt!avhandlingens!fortsatta!disposition.!

Jämställdhet, en del av förskolors och skolors uppdrag 
Jämställdhet!har!sedan!länge!betonats!som!en!viktig!samhällelig!fråga!och!som!ett!
förändringsområde.! Eftersom!både! skolan! och! förskolan! är! en!del! av! samhället! i!
stort! är! jämställdhet! en! del! av! värdegrundsuppdraget.! I! läroplanerna!
(Utbildningsdepartementet,!2011a,!2011b,!2011d,!2011e,!2011f)!beskrivs!de!uppdrag!
som! lärare! har! inom! området,! men! också! vad! som! är! jämställdhetens! mål! eller!
strävan!(Tallberg!Broman,!2002).!I!de!svenska!läroplanerna!har!jämställdhet!funnits!
som!mål! och! innehåll! sedan! 1960Ftalet.! Formuleringarna! har! förändrats! när! nya!
läroplaner!införts,!men!budskapet!har!alltid!på!något!sätt!rört!utbildningens!uppF
drag! att! fostra! jämställda! medborgare! och! på! så! sätt! främja! jämställda! villkor!
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(Wernersson,! 2007).! De! förbättringar! inom! detta! område! som! skett! i! samhället! i!
stort! syntes! dock! ganska! lite! av! i! skolan! enligt! den! dåvarande! regeringen!
(Regeringen,!2001a,!2001b).!Detta!trots!att!läroplaner!på!olika!sätt!betonat!skolans!
ansvar!för!att!fostra!eleverna!till!jämställda!medborgare.!Jämställdhetsaspekter!har!
också!lyfts!fram!i!kursplaner!och!funnits!som!del!av!vissa!ämnens!innehåll!(Weiner!
&! Berge,! 2001).! Det! långvariga! politiska! och! ideologiska! arbete! för! jämställdhet!
som!pågått!i!samhället!har!dock!inte!i!lika!hög!grad!inneburit!att!förändringar!skett!
i!skolan!och!undervisningen!(Weiner,!2005).!!
!
Den!dåvarande! Socialdemokratiska! regeringen!hävdade! att! brist! på! kunskap!var!
en! förklaring! till! den! alltför! långsamma! förändringen.! Det! vill! säga,! lärare! och!
andra! som!arbetade! i! skolan! hade! inte! tillräcklig! kunskap! om! jämställdhetsF! och!
genusfrågor.!Regeringen!avsatte!därför!medel!i!budgeten!för!år!2002!som!stöd!för!
jämställdhetsprojekt!i!skolor!och!förskolor,!men!också!till!utbildning!för!resursperF
soner! (Regeringen,! 2001a).!Dessa! resurspersoner,! som!kom!att! kallas! genuspedaF
goger,!skulle!arbeta!med!”jämställdhetsfrågor!i!den!pedagogiska!praktiken!för!att!
höja!kvalitén!och!öka!måluppfyllelsen!inom!detta!kunskapsområde”!(Regeringen,!
2001b,!s!68).!Regeringens!intention!var!att!det!skulle!finnas!minst!en!genuspedagog!
i!varje!kommun!år!2004.!Myndigheten!för!skolutveckling!fick!regeringens!uppdrag!
att! genomföra! utbildningen! som! omfattade! motsvarande! 15! högskolepoäng!
(Regeringen,! 2001a).! Myndigheten! gav! i! sin! tur! uppdraget! till! VärdegrundsF
centrum! vid! Göteborgs! och! Umeå! universitet! tillsammans! med! Ersta! Sköndals!
högskola.! Utbildningen! genomfördes!mellan! 2002! och! 2006.! Själva! utbildningen,!
som!riktade!sig!till!pedagoger!i!alla!skolformer,!var!kostnadsfri!för!kommunerna.!
De! förväntades! dock! att! stå! för! omkostnader! som! vikariekostnader! och! nedsättF
ning!i!tid!för!dem!som!fick!gå!utbildningen!(Regeringen,!2003).!I!några!kommuner!
gjordes!valet!att!låta!flera!pedagoger!gå!utbildningen,!till!exempel!en!från!vardera!
förskola,!grundskola!och!gymnasium.!När!utbildningen!lades!ner!år!2006!fanns!det!
genuspedagoger! i!ungefär!hälften!av! landets!kommuner! (SOU2006:75;!Wahlgren,!
2009).!!
!
Intentionerna!med!genuspedagogernas!arbete!var!att!det!skulle!stödja!pedagoger!i!
deras!kunskapsutveckling!och!processarbete!(jfr!Frånberg,!2010).!Med!fler!pedagoF
ger!som!hade!kunskap!i!genusF!och!jämställdhetsfrågor!och!kapacitet!att!arbeta!med!
förändring! skulle! läroplanernas! jämställdhetsmål! lättare! kunna! nås! (Regeringen,!
2001a).!Denna!strävan!kan!förstås!på!olika!sätt.!Ett!sätt!är!att!det!handlar!om!att!nå!
ett!av!läroplanens!mål!och!därmed!ett!uppdrag!som!alla!i!skolan!har.!Innebörden!i!
uppdraget!kan!bli! föremål! för! tolkningar!och!diskussioner! innan!beslut!om!inriktF
ning!tas!(Orlenius,!2010).!Ett!annat!sätt!att!förstå!denna!strävan!efter!förändring!är!
att!det!ur!ett!mer!övergripande!perspektiv!handlar!om!att!förändra!maktstrukturer!
(se!t.ex.!Mark,!2007).!Önskan!om!förändring!uttrycktes!på!politisk!nivå!och!oavsett!
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synen!på!uppdragets!innebörd!konkretiserades!den!genom!resurser!till!utbildningF
en.!Att!få!ett!uppdrag!som!resursperson!kan!därmed!innebära!att!också!vara!repreF
sentant!för!makthavarnas!önskningar!om!förändring!(jfr!Wahlgren,!2009).!

Forskning om genus i förskola och skola 
Tanken!med!genuspedagogernas!arbete!var!alltså!att!de!skulle!stötta!andra!pedaF
goger! i! jämställdhetsarbeten.!Det! fanns! en!ambition!om!att!de! skulle!kunna!vara!
stöd!i!kunskapsutveckling!och!förändringsarbete!(Frånberg,!2010;!Wahlgren,!2009).!
Regeringens!uppfattning!om!att!det!fanns!en!kunskapsbrist!hos!lärare!(Regeringen,!
2001a)!delades!dock! inte!med! säkerhet! av!de! lärare! som!avsågs.! I! en! studie! som!
Gannerud! (2009)!genomförde!ansåg!de!deltagande! lärarna!att!deras!kunskap!om!
jämställdhetsfrågor! var! tillräckliga.!Detta! gällde! i! synnerhet! de!män! som!deltog.!
Att!lärarna!ansåg!sig!äga!tillräckliga!kunskaper!innebar!dock!inte!självklart!att!de!
arbetade!med!dessa!frågor!i!klassrum!eller!förskoleverksamhet!konstaterar!GanneF
rud!(2009).1!!
!
Forskning!som!bedrivits!om!undervisning!och!klassrumssituationer!visar!att!det!är!
svårt!att!förändra!stereotypa!könsmönster.!Det!i!sin!tur!påverkar!relationer!mellan!
elever! och! lärare,!men! också! lärares! förhållningssätt! till! pojkar! respektive! flickor!
(se!t.ex.!Berge!&!Ve,!2000).!Studier!gjorda!i!förskolan!visar!att!även!när!pedagoger!
anser! sig! ha! ett! genusmedvetet! förhållningssätt! bemöter!de! barn!med! stereotypa!
föreställningar! om! kön! (Eidevald,! 2009;! Odenbring,! 2010).! Barn! och! elever!möts!
alltså! ofta! av! förväntningar! knutna! till! kön.!Detsamma!gäller! lärare! både! i! skola!
och! förskola.! Män! som! blir! förskollärare! förväntas! ofta! tillföra! något! annat! än!
kvinnor! förmodas!kunna!göra! (Havung,!2000;!Nordberg,!2005)!och!vara!ett!komF
plement!till!det!som!beskrivs!som!feminiserat!(Florin,!1987).!Det!finns!också!studier!
som!visar!att!en!del!uppgifter!i!läraryrket!ses!som!mer!passande!för!män!och!andra!
för! kvinnor! (Hjalmarsson,! 2009).! Trots! diskussioner! om! förskolans! och! skolans!
feminisering,! är! det! ändå!möjligt! att! se! hur! synen!på!det!maskulint! kodade! som!
mer!värdefullt!löper!som!en!röd!tråd!genom!både!forskning!och!politik!(Paechter,!
2006).!Ve!(1999a)!argumenterar!för!ett!sätt!att!förändra!detta!på,!nämligen!att!se!till!
att!även!de!ämnen!och!erfarenheter!som!kan!ses!som!feminint!kodade!blir!innehåll!
i!undervisningen!för!både!pojkar!och!flickor.!Att!åstadkomma!en!sådan!strukturell!
förändring! tycks!dock! vara! svårt.!När! rådande! könsmönster! utmanas! väcker!det!
ofta!motstånd!hos!både!lärare!och!elever.!Stunder!av!förändring!och! jämställdhet!
blir! kortvariga!och! strukturerna! förblir!därför! oförändrade! (Berge,! 2001;!Berge!&!
Ve,!2000).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
1 Studien genomfördes inom projektet Förändrade köns/genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv 
och praktik (Wernersson, 2009a). 
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Utbildningspolitik och forskning om utbildning 
Demokrati!som!en!del!av!skolans!uppdrag!har!länge!varit!en!fråga!för!både!forskF
ning!och!svensk!utbildningspolitik! (Lundgren,!2002).!Utbildning!har!också!sedan!
lång! tid!ansetts!vara!ett!nödvändigt! samhälleligt! redskap! för!att! förändra!männiF
skors!villkor.!Genom!att!ge!människor!tillgång!till!utbildning!har!tanken!varit!att!
mer! lika! villkor! skapas.!Det! har! dock! alltid! funnits! olika! politiska! uppfattningar!
om!hur!långt!denna!strävan!ska!sträcka!sig.!Ett!exempel!på!det!är!diskussioner!där!
införandet!av!en!enhetsskola!ställdes!mot!ett!mer!differentierat!utbildningssystem!
(Lindensjö!&!Lundgren,!2000;!Lundgren,!2002).!!
!
I! Sverige! har! utbildningsforskning! och! politiska! reformer! varit! nära! knutna! till!
varandra.!Forskningen!ansågs!vara!en!viktig!utgångspunkt!och!kunskapskälla!för!
vad!som!behövde!förändras.!Skola!och!utbildning!har!varit!en!viktig!del!av!samF
hället,! och! en! jämlik! utbildning! en! viktig! politisk! fråga! som! setts! som! en! förutF
sättning! för! ett! demokratiskt! samhällsbygge! (Lundgren,! 2002).!Vad! som! är! inneF
börden!i!detta!förändras!dock,!både!över!tid!och!med!förändringar!i!den!politiska!
synen!på!utbildning!(Lindensjö!&!Lundgren,!1986).!Det!innebär!också!att!synen!på!
hur!skolan!ska!styras!och!kontrolleras!förändras.!Skolans!förändrade!uppdrag!från!
att! vara! målstyrd! till! att! vara! resultatstyrd! är! ett! exempel! på! detta! (Wahlström,!
2009).!I!det!ljuset!är!det!möjligt!att!förstå!genuspedagogutbildningen!och!satsningF
en!på!jämställdhetsarbete!som!ett!politiskt!redskap!för!förändring.!!

Reformer och förändring 
Genuspedagogutbildningen! och! de! jämställdhetssatsningar! som! gjordes! i! anslutF
ning!till!den!(Regeringen,!2001a;!Wahlgren,!2009)!var! inte!en!reform!i!den!omfatF
tande! eller! omvälvande! bemärkelse! som! exempelvis! Lindensjö! och! Lundgren!
(2000)! och! Englund! (2005)! studerat! och! diskuterat.! Som! en! utbildningspolitisk!
strävan! efter! förändrade! villkor! i! undervisning! och! förskoleverksamhet,! är! det!
ändå!intressant!att!belysa!den!i!ljuset!av!forskning!om!reformer.!!
!
Reformer!handlar!ytterst!om!makt!och!kontroll!över!vad!som!är!relevant!kunskap,!
men! också! hur! den! kunskapen! ska! produceras! och! reproduceras! (Lindensjö! &!
Lundgren,!2000;!Popkewitz,!1979).!Enligt!Popkewits!är!det!svårt!att!få!reformer!att!
leda! till!verkliga! förändringar.!Reformer!blir! i!högre!grad! symboliska!handlingar!
som!snarare!upprätthåller! status!quo!än! förändrar.!Ett! argument! i!denna!diskusF
sion!är!att!skolor!är!sociala!system!som!är!svåra!att!förändra.!Det!är!inte!heller!möjF
ligt,!att!förutsäga!hur!reformer!tas!emot!och!genomförs.!Intentionen!med!en!poliF
tisk! reform! kan! ta! sig! helt! andra! uttryck! än! beslutsfattarna! hade! för! avsikt!
(Popkewitz,! 1979;! Pressman!&!Wildavsky,! 1984).! Detta! kan! jämföras!med! SundF
bergs! (2005)!argumentation! för!hur!reformer!kan! förstås.!Politiska!reformer!komF
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mer!till!som!svar!på!många!samhälleliga!aspekter,!och!när!de!ska!genomföras!påF
verkas! de! också! av! kontextuella! faktorer.! Lärare! mottar! inte! reformer! på! något!
passivt!sätt.!Deras!sätt!att!förhålla!sig!till!och!ta!emot!reformer!är!beroende!av!den!
kontext!skolan!befinner!sig!i,!anser!Sundberg.!Dessutom!betonar!han!betydelsen!av!
varje! skolas!kultur! som!en!viktig! faktor! för!hur! reformer! tas! emot!och!eventuellt!
implementeras!och!genomförs.!!
!
Makt! och!kontroll! kan! ta! sig!många!uttryck! i! både!utbildningspraxis! och!utbildF
ningspolitik.!Sundberg!(2005)!diskuterar!detta!i!relation!till!tid.!Att!äga!makt!över!
tiden! hänger! samman!med! att! ha! kontroll! över! hur! resurser! ska! användas.! Det!
innebär! också! att! ha!makt! över!vad! tiden! ska! användas! till! och!därmed!över!utF
bildningens! innehåll.!Staten!kan!sätta!yttre! ramar! för! tidsanvändning!exempelvis!
genom!resurstilldelning!och!riktlinjer.!På!den!egna!skolan!har!makten!över! tiden!
betydelse!för!hur!till!exempel!lärartid!fördelas,!men!också!för!vilka!ämnen!som!ges!
störst! utrymme! (Sundberg,! 2005).!Den! brist! på! kunskap! om! jämställdhet! och!geF
nusfrågor!som!regeringen!ansåg!fanns!(Regeringen,!2001a),!skulle!då!kunna!förstås!
som!en!aspekt!av!makten!över! tiden.!Om!jämställdhetsfrågor! inte!ses!som!en!väF
sentlig!del!av!utbildning!eller!förskoleverksamhet,!avsätts!inte!heller!tid!till!sådant!
arbete.!!
!
Makt!och!genus!hör!nära!samman!(se!t.ex.!Bourdieu,!1999;!Connell,!2003;!Eduards,!
2007;!Göransson,!2007).!Paechter!(2006)!betonar!vikten!av!att!se!att!de!båda!också!
hör!samman!med!läroplaners!utformning!och!innehåll.!Genus!och!makt!påverkar!
hur!utbildning!utformas!genom!att!manligt!kodade!ämnen!och!områden!ges!högre!
värde!och!status!menar!hon.!Olika!områdens!genusprägel!gör!också!att!flickor!och!
pojkar!ofta!gör!olika!val!när!det!gäller!studier!och!intressen.!Enligt!Paechter!är!en!
förutsättning!för!förändring!att!inflytandet!av!genus!och!makt!synliggörs.!FörfattaF
ren! diskuterar! också! huruvida! lagstiftning! kan! åstadkomma! förändring! av! råF
dande!makt!och!genusmönster,!men!anser!att!detta! sällan!är!en! framkomlig!väg.!
Makt!och!genus!formas!och!förhandlas!i!mänskliga!praktiker,!förändringar!måste!
därför!ske!där!anser!Paechter!(2006).!!
!
Jämställdhetsfrågor!är!således!också!frågor!om!makt.!Det!är!därför!rimligt!att!relaF
tera! regeringens! intention! att! intensifiera! jämställdhetsarbetet! i! utbildning! och!
omsorg!till!maktaspekter.!I!det!som!Paechter!(2006)!beskriver,!rör!makt!och!maktF
relationer!synen!på!vad!som!ses!som!väsentligt!innehåll!i!undervisning!men!också!
vilka! ämnen! och! aktiviteter! som!ges! högre! status! än! andra.! Inte! nödvändigtvis! i!
hur!detta!är!uttryckt! i! styrdokument,!men!som!en! följd!av!de!strukturer!som!geF
nomsyrar! pedagogisk! praxis.! Ambitionen! med! genuspedagogernas! arbete! kan!
förstås! som! att! de! skulle! vara! till! stöd! för! att! förändra! sådana! strukturer! (jfr!
Wahlgren,! 2009).! Jämställdhetsarbete! blir! då! ett! sätt! att! förändra!maktstrukturer!



! 6!

och!maktrelationer!(Mark,!2007).!Att!få!ansvar!för!att! leda!sådant!arbete!kan!i!sig!
förstås!som!att!i!vissa!situationer!och!kontexter!äga!makt!över!innehåll!och!kontroll!
över!hur!det!ska!genomföras!(Bernstein,!2000).!Detta!begränsas!dock!av!styrdokuF
mentens! skrivningar,! där! värdegrunden! beskriver! avsikt! och! mål! med! förändF
ringsarbetet.!Tallberg!Broman!(2002)!anser!dock!att!de!diskussioner!som!förts!om!
jämställdhet!i!skola!och!förskola!har!bortsett!från!maktfrågor.!Det!är!problematiskt!
enligt! hennes! uppfattning,! eftersom! jämställdhetsarbetet! bör! belysa! frågor! om!
makt!och!maktfördelning.!Jämställdhetsarbete!i!förskola!och!skola!har!i!högre!grad!
handlat!om!att!förändra!barn!och!elever.!Många!satsningar!har!haft!som!mål!att!få!
flickor!intresserade!av!teknik!eller!matematik.!Sådana!satsningar!kan!vidga!flickors!
intressesfär!men!förändrar!inte!strukturer!eller!maktfördelning!(SOU2010:99).!

Beslut om förändring på politisk nivå – och sedan? 
Demokratifrågor! är! alltså! föremål! för! såväl! politiska! diskussioner! som! forskning!
om! utbildning.! Det! innebär! inte! med! självklarhet! att! förändringar! sker.! Mellan!
politiska! intentioner! och! genomförande! kan! det! vara! långa! avstånd.! Lundgren!
(2002)! talar! om! formuleringsarenan! där! beslut! om! önskade! förändringar! tas! och!
realiseringsarenan! där! dessa! förändringar! sedan! ska! genomföras.! Vad! som! tas!
beslut!om!på!formuleringsarenan!blir! inte!med!nödvändighet!verklighet!på!realiF
seringsarenan.!Det!är!ibland!som!om!det!finns!en!oöverstiglig!klyfta!där!beslutfatF
tarna! står! på! den! ena! sidan! och! de! som! ska! genomföra! den! på! den! andra! (jfr!
Lindensjö!&!Lundgren,!2000).!Den!här!bilden!är!kanske!överdriven!men!ger!ändå!
en! uppfattning! om! svårigheter! att! genomföra! reformer,! stora! som! små.! Edström!
(2010)!har!studerat!jämställdhet!i!förskolan,!som!den!beskrivs!i!läroplaner!i!Sverige!
och! Skottland,! och!vad! som!blivit! av!de! svenska! statliga! intentionerna!när!dessa!
ska! genomföras.! Resultatet! visar! att! det! finns! stora! skillnader!mellan! de! statliga!
besluten! och! genomföranden! på! kommunal! nivå.! Det! praktiska! jämställdhetsarF
betet!blir!ofta!något!som!sker!inom!en!liten!grupp,!ofta!på!den!kommunala!förvaltF
ningsnivån.!På!så!sätt!försvinner!det!lätt!eller!blir!ett!förändringsprojekt!som!sköts!
lite!vid!sidan!av!andra!förändringar!och!då!ofta!av!eldsjälar.!En!fråga!som!ställs!i!
avhandlingen!är!om!jämställdhet!i!styrdokumenten!i!högre!grad!handlar!om!symF
bolik!än!om!verklig!önskan!att!förändra!rådande!förhållanden!(Edström,!2010).!!
!
Det! faktum!att! jämställdhet,! i! skolan!och! förskolan!såväl! som!samhället! i! stort!är!
föremål! för!politisk!styrning,!är!en!viktig!aspekt! för!att! förstå!hur!det!var!möjligt!
att! ta! initiativ! till! något! som! genuspedagogutbildningen.! När! det! gäller! genusF
pedagogutbildningen! och! genuspedagogers! arbete! kan!det! sägas! att! jämställdhet!
också!blivit!till!en!fråga!om!pedagogik!och!kunskap!(jfr!Forsberg,!2002).!I!Sverige!
har!jämställdhet!sedan!länge!varit!en!politiskt!viktig!fråga.!Det!politiska!arbetet!har!
skett! vid! sidan! av! och! tillsammans! med! feministiska! rörelser.! Uttrycket! statsF
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feminism! har! använts! för! att! beskriva! detta! samarbete! (Florin! &! Nilsson,! 2000;!
Forbes,!Öhrn,!&!Weiner,! 2011;!Weiner!&!Berge,!2001;!Wendt!Höjer!&!Åse,!1999).!
Tallberg!Broman!(2002)!diskuterar!statsfeminismen!och!de!förändringar!som!skett!i!
samhället.!Hon!menar!att!begreppet!också!kan!användas! för!att!belysa! jämställdF
hetsaspekter! i! skolverksamheter,! och! väljer! då! att! benämna! det! skolmyndigF
hetsfeminism.!Skolmyndigheterna!har!haft!i!uppdrag!att!bedriva!eller!initiera!jämF
ställdhetsarbeten.!Det!är!arbeten!som!oftare!har!kommit!att!bedrivas!som!kortare!
projekt!än!som!en!långsiktig!strävan!efter!förändring!(Tallberg!Broman,!2002).!Som!
tidigare!nämnts,!var!det!också!en!skolmyndighet,!Myndigheten!för!skolutveckling,!
som!fick!ansvar!för!genuspedagogutbildningen!(Regeringen,!2001b).!Myndigheten!
ansvarade!också!vid!den!tiden!för!bidrag!till! jämställdhetsprojekt,!som!kunde!söF
kas! för! arbete! i! skolor! och! förskolor! (SOU2006:75).! Kanske! var! det! som!Tallberg!
Broman! (2002)! benämner! skolmyndighetsfeminism! en! förutsättning! för! att! detta!
skulle!bli!möjligt.!!

Studiens problemområde  
I!det!här! inledande!kapitlet!har! jämställdhet!och!politiska! intentioner!behandlats.!
Strävan! har! varit! att! visa! satsningen! genuspedagogutbildningen! som! en! del! av!
utbildningspolitiska!strävanden!och!önskningar.!I!ett!övergripande!perspektiv!kan!
det!sägas!att!diskussioner!och!beslut!både!på!formuleringsarenan!och!realiseringsF
arenan! (Lindensjö!&!Lundgren,! 2000;! Lundgren,! 2002)! är! av! intresse! för! studien.!
Av! särskilt! intresse! är! emellertid! vad! pedagoger! som! gick! utbildningen! berättar!
om! sina! möjligheter! att! förverkliga! de! jämställdhetssträvanden! som! formulerats!
och!beslutats!på!politisk!nivå.!Med!två!av!studiens!teoretiska!begrepp!handlar!det!
om!dessa!genuspedagogers!möjligheter!till!makt!och!kontroll!(Bernstein,!2000).!!
!
En!begränsad!studie!som!denna!kan!inte!säga!något!om!resultatet!av!satsningen!på!
utbildning!och! jämställdhetsarbete.!Däremot!kan!den!belysa!erfareneheter!av!och!
tankar!om!förändringar!och!om!utbildningsfrågor.!Jämställdhetsarbete!och!genusF
frågor!som!både!värdegrundsfrågor!och!kunskapsfrågor!sågs!under!en!tid!som!ett!
viktigt! område! inom! utbildning! och! förskoleverksamhet! (jfr! Forbes! et! al.,! 2011).!
Som!ovan!beskrivits!ansågs!det!så!viktigt!att!den!dåvarande!regeringen!ville!finanF
siera! utbildning! av! resurspersoner! (Wahlgren,! 2009).! Det! är! därför! intressant! att!
studera! dessa! resurspersoners! tankar! om! detta.! Berättelserna! som! beskrivs! och!
diskuteras! i! avhandlingen! bidrar!med! bilder! av! genuspedagogernas! erfarenheter!
och!tankar.!Dessa!bilder!kan!andra!som!arbetar! i!pedagogiska!verksamheter!relaF
tera!till!sina!egna!erfarenheter.!Stake!och!Trumbull!(1982)!kallar!det!vicarious$experi5
ence$(a.a.!s.!3).!Att!bidra!med!ställföreträdande!erfarenheter!ses!som!ett!viktigt!biF
drag!både!till!forskning!i!pedagogik!och!till!pedagogisk!praktik.!!
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet!med!studien!är!att!beskriva!och!analysera!genuspedagogers!tillgång!till!makt!
och!kontroll!i!förändringsarbete.!!
!
Syftet!preciseras!i!följande!forskningsfrågor:!
!
• Vad!är!det!möjligt!att!ha!tillgång!till!makt!och!kontroll!över!enligt!genuspedaF

gogerna?!
• Vad!är!det!enligt!genuspedagogerna!möjligt!för!dem!att!göra!i!förändringsarF

bete?!
• Hur! kommer! makt! och! kontroll! till! uttryck! i! förhållandet! mellan! omsorgsF

rationalitet!och!teknisk!begränsad!rationalitet?!!

Avhandlingens fortsatta disposition 
I!det!inledande!kapitlet!har!genuspedagogerna!och!deras!utbildning!beskrivits.!De!
politiska!intentioner!som!låg!bakom!tillkomsten!av!utbildningen!samt!utbildningsF
politiska! reformer! har! diskuterats.! Kapitel! två! är! en! forskningsöversikt! och! där!
behandlas! forskning! som! anses! ha! relevans! för! avhandlingens! problemområde.!
Den!första!delen!innehåller!beskrivning!av!genusforskning!som!rör!organisationer!
av!olika!slag.!Genus!betydelse! för!hur!olika!organisationer! formas,! liksom!skolan!
och! förskolan!som!genusskapande!kontexter! tas!upp.!Efter!dessa!avsnitt!beskrivs!
forskning! om! implementering! och! förändringsarbete.! Som! avslutning! på! kapitel!
två! diskuteras! forskning! om! jämställdhet! och! jämställdhetsarbete.! I! kapitel! tre,!
Teorier!och!centrala!begrepp,!beskrivs!och!motiveras!de! teorier!och!begrepp!som!
varit! studiens! analysredskap.!Det! teoretiska! ramverket! består! av!Basil! Bernsteins!
(1977,! 2000)! begrepp! Klassifikation! och! Inramning! samt! begreppen! Teknisk! beF
gränsad!rationalitet!och!Omsorgsrationalitet.!De!senare!har!använts!av!bland!annat!
Hildur!Ve!(1999a,!1999b)!för!att!analysera!undervisning.!Kapitel!fyra,!Metodologi,!
innehåller! en! redogörelse! för!val! av!metod,! tillvägagångssätt!och!analys.!AnalysF
processen! och! studiens! analysmodell! beskrivs.! Metodologikapitlet! avslutas! med!
forskningsetiska!överväganden!och!en!metoddiskussion.!Kapitel! fem,! sex!och! sju!
är! studiens! resultatkapitel.!Varje! resultatkapitel!har! sin!utgångspunkt! i! varsin! av!
studiens!forskningsfrågor.!Kapitel!åtta!är!avhandlingens!diskussionskapitel.!I!detta!
kapitel!problematiseras!resultatet!ytterligare! i! relation!till! forskning,!studiens! teoF
rier,! syfte! och! frågeställningar.! Diskussionen! görs!med! utgångspunkt! i! den! anaF
lysmodell!som!konstruerats.!Avhandlingen!avslutas!med!en!engelsk!sammanfattF
ning,!Summary.!!
!
!
!  
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KAPITEL 2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I!det!här!kapitlet!behandlas!aspekter!som!på!olika!sätt!kan!relateras! till!genuspeF
dagogers!arbete.!Avsikten!är!att!med!den!forskning!som!valts!belysa!och!rama!in!
studiens! problemområde,! nämligen! genuspedagogers! tillgång! till!makt! och! konF
troll!i!jämställdhetsarbete.!Som!resurspersoner!träder!de!in!i!olika!slags!organisatF
ioner!vars!genuskodning!kan!ha!betydelse!för!deras!villkor.!I!det!inledande!avsnitF
tet! behandlas! forskning! som! tar! upp! dessa! frågor.! Skälet! till! detta! är! att! skolan!
sannolikt!har!många!beröringspunkter!med!andra!organisationer!och!yrkesområF
den!när!det! gäller! genusaspekter.!Detta! följs! av! ett! avsnitt! som!mer! specifikt! beF
handlar!skola!och!förskola!som!kontexter!där!genus!skapas.!!
!
Genuspedagogers! uppdrag! är! att! arbeta!med! jämställdhet! på! olika! sätt,! vilket! är!
förändringsarbete.!Att!arbeta!med!förändring!är!långvariga!processer,!från!impleF
mentering! till! genomförande.! Forskning! om! detta! beskrivs! i! ett! avsnitt! liksom!
forskning!där!jämställdhet!som!specifikt!innehåll!i!förändringsarbete!har!studerats.!
Som!beskrivits!i!föregående!kapitel!så!sker!förändringsarbete!i!skolan!och!förskoF
lan! ofta! som! en! följd! av!politiska! beslut! och! reformer! (se! t.ex.!Rönnerman,! 1993;!
Segerholm,!1998).!Genuspedagogerna!och!målet!med!deras!arbete! är! ett! exempel!
på! det! (Frånberg,! 2010;!Wahlgren,! 2009).! I! en! del! av! den! forskning! som! tas! upp!
diskuteras!jämställdhetsarbete!i!relation!till!politiska!beslut.!!

Genusaspekter i organisationer och yrkesliv 
Forskning!om!organisationer,!yrkesliv!och!genus!har!bedrivits!inom!många!områF
den.! Ledarskap! har! studerats! ur! genusperspektiv!med! hänseende! till! både! kvinF
nors! och! mäns! ledarskap! (Brüde! Sundin,! 2007;! Fogelberg! Eriksson,! 2005;! Keisu,!
2009).!Många!forskare!beskriver!och!analyserar!villkoren!för!kvinnor!som!arbetar!
som!chefer!i!traditionellt!manliga!yrkesområden.!I!några!av!dessa!studier!analyseF
ras! vad! det! innebär! att! arbeta! som! minoritet! i! mansdominerade! organisationer!
(Kanter,!1993;!Vänje,!2005).!Andra!forskare!som!studerat!kvinnors!villkor!som!leF
dare!behandlar! ledarskapet! i!organisationer!som!domineras!av!kvinnor! (Franzén,!
2006;!Söderberg!Forslund,!2009).!Dessa!studier!är!genomförda!i!olika!kontexter!och!
inom! varierande! yrkesområden,! exempelvis! rektorers! ledarskap! (Franzén,! 2006;!
Söderberg! Forslund,! 2009)! och! ledarskap! inom! näringslivet! (Höök,! 2001;! Kanter,!
1993;!Wahl,!1992).!Båda!slagen!av!studier!visar!att!genus!har!betydelse!för!arbetets!
och!individers!villkor.!Det!framkommer!också!i!studier!om!män!som!valt!att!arbeta!
som!sjuksköterskor.!Liksom!kvinnor!som!arbetar!i!mansdominerande!yrken!behöF
ver!de!förhålla!sig!till!föreställningar!om!genus!i!sitt!sätt!att!forma!sin!yrkesroll.!En!
av!dessa!är! föreställningen!som!tycks! finnas!om!manliga!sjuksköterskor!att!de!är!
homosexuella!och!därmed!omanliga!(K.!Davies,!2001;!Ekstrand,!2005).!Ett!sätt!för!
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dessa!män!att!förhålla!sig!till!en!sådan!syn!är!att!distansera!sig!genom!att!välja!att!
inta!det!som!Connell!(1995/2005)!kallar!en!hegemonisk!maskulinitet!och!ta!avstånd!
från!yrkets!vårdande!aspekter.!Genom!att! istället!välja!uppgifter!eller!yrkesområF
den!som!är!mer!tekniskt!eller!medicinskt!inriktade!blir!det!möjligt!att!upprätthålla!
sin!status!som!man!och!sjuksköterska!(Ekstrand,!2005).!!
!
Det! som!har! beskrivits! ovan!kan! förstås! som!en! effekt! av!organisationers! genusF
kodning!vilka!påverkar!individers!villkor!i!och!för!arbetet.!Genuskodningen!framF
träder! i! de! innebörder! som! beslutsordningar! och! ledningsformer! ges.! En!manlig!
genuskodning!synliggör!andra!innebörder!än!en!kvinnlig!sådan!och!får!också!beF
tydelse! för!hur!beslut!kan! implementeras!och!mål!uppnås! (Forsberg!Kankkunen,!
2009).! Detta! är! synligt! i! Forsberg! Kankkunens! (2009)! studie! där! två! olika! slags!
kommunala! verksamheter! ingick:! en! teknisk! verksamhet! med! en! tydlig! manlig!
genuskodning! och! en! omsorgsverksamhet! med! kvinnlig! genuskodning.! Studien!
genomfördes! i! två! kommuner! och! i! jämförelsen! verksamheterna! emellan! framF
kommer! dessa! olikheter! tydligt.! Resultatet! visar! att! genuskodningen! påverkade!
hur! ledarskapet! utformades! och! genomfördes!men! också! vilka! beslutsordningar!
som! var! möjliga.! I! den! tekniska! verksamheten! rådde! en! större! genomskinlighet!
mellan! beslutsnivåerna! än! i! omsorgsverksamheterna.! I! omsorgsverksamheterna!
tycktes!det!råda!större!avstånd!mellan!den!beslutande!nivån!och!verksamheterna.!
En!effekt!av!detta!blev,! till!exempel,!att! ledningen! i!omsorgsverksamheterna!sakF
nade!kunskap!om!eller!förståelse!för!vilka!konsekvenser!ekonomiska!förändringar!
kunde!få!för!en!förskolas!verksamhet!(Forsberg!Kankkunen,!2009).!!
!
Genus!är!alltid!närvarande!på!olika!sätt!och!påverkar!organisationers!kulturer!och!
individers!villkor!i!dem!(Bourdieu,!1999;!Connell,!2003;!Hirdman,!2001).!Det!inneF
bär!inte!att!förhållanden!är!statiska!och!oföränderliga.!Studier!visar!att!när!organiF
sationer! förändras! till! att! vara! mindre! byråkratiska! kan! det! vara! till! fördel! för!
kvinnor! i! ledande! ställning! (se! t.ex.! Lindvert,! 1997;!Wahl,! 2001).!Det! finns! större!
möjligheter!att!forma!och!utöva!ledarskap!där!också!traditionellt!kvinnliga!kompeF
tenser!kommer!till!användning!(Lindvert,!1997).!Med!hänvisning!till!det!som!tidiF
gare!beskrivits!om!organisationers!genuskodning!skulle!detta!kunna!ge!möjlighetF
er!till!många!olika!sätt!att!vara!ledare!på,!både!för!män!och!kvinnor.!Att!det!finns!
möjligheter!att! förändra!den!egna!yrkesrollen! innebär!dock! inte!med!självklarhet!
att!organisationen!blir!mer!jämställd!(Forsberg!Kankkunen,!2009).!Forskning!visar!
tvärtemot!att!försök!att!bryta!ner!hierarkiska!och!traditionella!maktordningar!ofta!
möter!motstånd! från!både!kvinnor!och!män.!Det!gör! att! rådande!maktordningar!
kan!bestå!och!att!traditionellt!manliga!värden!och!kompetenser!fortsätter!att!prägla!
såväl! organisationer! som! dess! ledarskap.! Detta! är! något! som! framträder! i! vissa!
relationer!och!situationer!även!i!skolan,!trots!att!det!är!en!organisation!där!kvinnor!
är! i!majoritet! (Brüde!Sundin,!2007;!Hjalmarsson,!2009).!Det!kan!exempelvis!synas!
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genom!att!manligt!kodade! sätt! att! agera!och! leda!används!av! ledare!oavsett! kön!
(Söderberg!Forslund,!2009).! I!vissa!kontexter!är!det!nödvändigt! för!att! få! tillträde!
till! ledande! positioner! (Göransson,! 2007).! Det! faktum! att! män! och! kvinnor! kan!
välja!samma!sätt!att!agera! innebär!dock!inte!att!det!är! lätt!att!överskrida!förväntF
ningar! som! följer! av! kroppars! genuskodning.!Män! som! väljer! en!manligt! kodad!
ledarstil!uppfattas!ofta!som!kraftfulla.!Kvinnor!som!gör!det!samma!kan!anses!vara!
aggressiva!och!kanske!upplevas!som!hotfulla!(Söderberg!Forslund,!2009).!Å!andra!
sidan!kan!kvinnor!som!i! sitt!agerande!överskrider! traditionella!genusgränser,!exF
empelvis!i!sitt!ledarskap,!mycket!väl!möta!uppskattning.!I!vissa!kontexter!är!dock!
förutsättningen!för!detta!överskridande!att!de!samtidigt!bevarar!det!som!ses!som!
kvinnlighet!i!just!denna!kontext!(Angervall,!2005).!!
!
Franzén!(2006)!visar!i!sin!studie!om!ledarskap!i!skolan!att!det!finns!möjligheter!att!
forma!sin!yrkesroll!på!ett!gränsöverskridande!sätt.!Hon!menar!att!det!faktum!att!så!
många!kvinnor!är! rektorer!kan!ha! förändrat!synen!på!vissa!delar!av! ledarskapet.!
De! lärare! som!deltog! i! hennes! studie! hade!däremot!mer! könsstereotypa! förväntF
ningar!på!sin!skolledare.!I!synnerhet!kvinnorna!positionerade!sin!egen!skolledare!i!
relation! till! traditionella! föreställningar! om! manligt! och! kvinnligt! ledarskap!
(Franzén,!2006).!
!
Ledarskapets! och! organisationers! genuskodning! kan! tyckas! långt! ifrån! genusF
pedagogers!uppdrag!och!arbete!med!jämställdhetsfrågor.!Utgångspunkten!är!dock!
att! skolans! och! förskolans! organisation! och! verksamhet! såväl! som! genusF
pedagogers! uppdrag! kan! förstås! i! ljuset! av! det! som! beskrivits! här.! Precis! som!
andra!organisationer!och!verksamheter!präglas!förskola!och!skola!av!både!kvinnlig!
och!manlig! genuskodning! (jfr! Gannerud!&! Rönnerman,! 2006).! Det! är! rimligt! att!
tänka!att!det!tar!sig!olika!uttryck,!beroende!på!traditioner!och!verksamhetens!kulF
tur.!Samtidigt!finns!det!manligt!kodade!som!någon!slags!norm!att!förhålla!sig!till!
(se!t.ex.!Paechter,!2006).!Uppdraget!som!resursperson!innefattar!ett!slags!ledarskap!
(Regeringen,!2001a;!Wahlgren,!2009).!Det!innebär!därmed!i!någon!mån!att!tilldelas!
en!maktposition.!Därtill!kan!arbete!med!jämställdhet!i!sig!utmana!maktpositioner!
och!rådande!maktstrukturer! (Amundsdotter,!2010;!Angervall,!2005).!De! flesta!geF
nuspedagoger! är! kvinnor,! vilket! är! något! som! i!många! kontexter! ytterligare! kan!
verka!utmanande!och!provocerande!(jfr!Wahl,!2001).!
!  
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Genusaspekter i förskola och skola 
I!de!avsnitt!som!nu!följer!behandlas!forskning!om!förskola!och!skola!där!genus!har!
belysts! ur! olika! aspekter.! Forskningen! belyser! genuskapande! och! hur! förF
väntningar!har!betydelse!för!såväl!barn,!ungdomar!som!vuxna!i!förskola!och!skola.!!

Förskolan och skolan som genusskapande kontexter 

I! flera! studier! om! förskola! och! skola! behandlas! genusaspekter! och! hur! genusF
mönster!skapas!och!reproduceras!i!det!vardagliga!arbetet.!Studierna!rör!barns!och!
elevers!könsF!eller!genusskapande!(se!t.ex.!B.!Davies,!2003;!Öqvist,!2009)!men!också!
hur!de!vuxnas! förhållningssätt!och!agerande!påverkar!detta! (Ashley!&!Lee,!2003;!
Eidevald,! 2009;! Odenbring,! 2010).! Inom! forskningen! diskuteras! alltså! individers!
påverkan,!men!också!den!inverkan!verksamhetens!innehåll!och!genomförande!har!
på! genusskapandet.!Under! en! dag! i! förskolan! och! skolan! deltar! barnen! i!många!
aktiviteter! och! upplever! många!möten! där! genus! har! betydelse.! Odelfors! (1996)!
studie!om!förskolan!behandlar!pojkars!och!flickors!möjlighet!att!ta!plats!i!gruppen.!
Hon!studerade!olika!aktiviteter,!bland!annat!samlingar!i!förskolan.!Resultatet!visar!
att!samlingens!utformning!och!innehåll!hade!betydelse!för!om!det!var!pojkar!eller!
flickor!som!var!mest!aktiva!(Odelfors,!1996).!Pedagogernas!sätt!att!utforma!en!dag!
i! förskolan!har!således!betydelse! för!barnens!genusskapande.!På!så! sätt! finns!det!
möjligheter! för!pedagoger!att!vidga!gränserna! för!genusskapandet!men!också!att!
begränsa!dessa!möjligheter.!Det!vi!gör!och!det!vi!säger!samspelar!oupphörligt!(jfr!
Hellman,!2010)!
!
Det!genusskapande!som!diskuterats!här!sker!i!relationer!mellan!pedagoger,!exemF
pelvis!genom!deras!sätt!att! tala!om!flickor!och!pojkar!som!två!skilda!grupper! (B.!
Davies,!2003),!men!också!om!hur!pojkar!och! flickor!är!och!gör! (Rodríguez,,Peña,,
Fernández,)&)Viñuela,) 2006).!Genuskapandet! som! sker! i! både! förskola! och! skola!
inkluderar!också!föräldrarna.!En!studie!om!föräldrasamtal!i!förskolan!ger!exempel!
på! hur! språk! och! samtal! konstruerar! genus! och! det! ideala! barnet! (Alasuutari! &!
Markström,! 2011).! I! ytterligare! en! studie,! som! genomfördes! av! Markström! och!
Simonsson!(2011),!framkommer!också!hur!konstruerandet!av!flickor!sker!i!relation!
till! en! sorts! idealbild! av! en! flicka.! Mot! denna! verbala,! socialt! kompetenta! och!
ganska!följsamma!flicka!kontrasteras!två!andra!flickor,!den!lite!pojkaktiga!och!den!
alltför! flickaktiga! flickan.!Även! om!dessa! flickors! egenskaper,! intressen! och! ageF
rande!också!framställts!med!positiva!ord!är!den!överskuggande!bilden!som!ges!av!
dem!att!de!utmanar,!men!på!lite!fel!sätt.!De!flickaktiga!genom!sitt!traditionellt!feF
minina! sätt! att! agera! och! de! pojkaktiga! genom! att! utmana! traditionella! val! och!
ageranden.!Det!genusskapande!som!skedde!i!dessa!samtal!blev!till!genom!pedagoF
gernas!berättelser!och! tankar.!De!mammor!som!deltog! i! samtalen!utmanade!eller!
ifrågasatte!inte!dessa!konstruktioner.!På!så!sätt!framstår!pedagogerna!som!auktoriF
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teter!med!rätt!att!definiera!hur!flickor!bör!vara!och!hur!det!flickor!gör!ska!förstås!
(Markström!&!Simonsson,!2011).!!
!
Öqvist!(2009)!visar!också!i!sin!studie!språkets!betydelse!i!skapandet!av!genus!och!
identitet!i!en!grupp!femteklassare.!Om!språket!beskrivs!som!ett!redskap!för!genusF
skapandet! så! var! värdeladdade! ord! det! redskap! som! eleverna,! främst! pojkarna,!
använde.! Ord! som! hora! och! kärring! användes! av! vissa! pojkar! i! förhållande! till!
andra!pojkar!men!också!i!relation!till!flickorna.!I!relation!till!andra!pojkar!var!det!
ett! sätt! att! skapa! en! överordnad!manlighet.! När! dessa! ord! användes! för! att! beF
nämna! flickor! skapades! eller! markerades! överordning! utanför! klassrummet,! exF
empelvis!i!gymnastiksalen!eller!korridoren.!Flickornas!sätt!att!använda!språket!var!
istället!att!genom!skvaller!om!andra!flickor!skapa!en!genustillhörighet!i!den!egna!
gruppen!av!flickor.!Genom!skvallret!kunde!de!skapa!ett!vi!och!dem.!En!grupp!av!
flickorna!använde!sina!kroppar!för!att!skapa!en!kvinnlighet!som!blev!en!norm!för!
andra!flickor!att!förhålla!sig!till.!Den!norm!som!skapades!var!en!traditionell!kvinF
noroll.!Det!kan!jämföras!med!beskrivningarna!av!traditionellt!flickaktiga!förskoleF
flickor!i!Markströms!och!Simonssons!studie!(2011).!Den!flickaktiga!förskoleflickan!
framställdes!dock!som!avvikande!till!skillnad!från!flickorna!i!Öqvist!(2009)!studie.!
Genom!språket!och!skvallret!skapades!underordnade!och!överordnade!grupper!av!
båda!könen.!En!central!aspekt!av!genusskapandet!för!både!pojkarna!och!flickorna!i!
de!dominerande!grupperna!var!att! leva!upp! till!en!heterosexuell!norm.!För! flickF
orna!var!det!också!väsentligt!att!de!var!attraktiva!i!pojkarnas!blick.!Av!stor!vikt!för!
pojkarna! däremot! var! att! vara! något! som! inte! var! flicka! eller! underordnad! svag!
pojke!(Öqvist,!2009).!!
!
Genusmönster! skapas! och! reproduceras! oupphörligen! (se! t.ex.! Bourdieu,! 1999;!
Hirdman,!2001).!Kön!är!alltid!inblandat!i!detta!(Connell,!2003),!men!också!klass!och!
etnicitet!är!aspekter!som!påverkar!genusskapandet!(Acker,!2006;!Mohanty,!2006).!I!
en! studie! om! unga! kvinnor! på! två! olika! gymnasieprogram! visar! Ambjörnsson!
(2004)!hur!klass!och!kön!har!betydelse!i!de!unga!kvinnornas!formande!av!sin!egen!
kvinnoroll.!Klass!och!kön!påverkar!också!deras!sätt!att!förhålla!sig!till!andras!sätt!
att!forma!och!uttrycka!sin!kvinnlighet.!Öhrn!(1990,!2002)!har!också!i!studier!visat!
att!klassperspektivet!är!väsentligt!att! ta!hänsyn!till! för!att! förstå!både!pojkars!och!
flickors!villkor!i!skolan.!!

Pedagogers förhållningssätt och förväntningar  

När!jämställdhet!i!skola!och!förskola!diskuteras!framhålls!vikten!av!att!pedagoger!
har! ett! medvetet! förhållningssätt! och! bemötande! (se! t.ex.! Frånberg,! 2010;!
SOU2006:75;!SOU2010:99).!Att!pedagoger!äger!medvetenhet!och!kunskap!om!geF
nus!och!jämställdhetsfrågor!beskrivs!som!en!viktig!förutsättning!för!att!skapa!goda!
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villkor!för!barn!och!elever.!Forskning!som!rör!dessa!frågor!visar!att!pedagoger!ofta!
har! uttalade! ambitioner! om! att! skapa!möjligheter! till! att! överskrida! traditionella!
genusgränser.!Dessa!till!trots!kan!bemötandet!gentemot!barnen!vara!starkt!präglat!
av!stereotypa!kategoriseringar!(Ashley!&!Lee,!2003;!Tallberg!Broman,!2006).!Även!
om!pedagoger!anser! sig!äga!både!medvetenhet!och!kunskap!om!genusfrågor!beF
möter!de!ändå!barnen!med!förväntningar!knutna!till!kön!(Odenbring,!2010).!SkillF
nader!mellan!det!som!pedagoger!önskar!eller!anser!sig!göra!och!vad!som!i!verkligF
heten!sker!finns!i!flera!studier!(se!t.ex.!Wernersson,!2009b).!Det!visar!sig!exempelF
vis!i!hur!pojkar!och!flickor!får!olika!bemötande!även!om!de!agerar!på!samma!sätt.!
Eidevald!(2009)!visar!i!sin!studie!att!det!inte!fanns!så!stora!skillnader!i!barnens!lek!
eller!agerande!som!kunde!förstås!som!relaterade!till!genus.!Däremot!mötte!pedaF
gogerna!barnen!med!förväntningar!relaterade!till!genusnormer.!När!utåtagerande!
flickor! lekte! vilda! lekar! och! visade! ilska! blev! de! dämpade! och! när! pojkar! valde!
lugna!aktiviteter,!som!att!sitta!och!rita,!blev!pedagogerna!bekymrade.!Genom!peF
dagogernas! olika! sätt! att! förhålla! sig! till! barnen! skapades! olika! villkor! för! deras!
lärande!och!självständighet.!!
!
Som!en!del! av! sin! studie! tittade!Eidevald! (2009)! tillsammans!med!de!deltagande!
pedagogerna! på! videosekvenser! från! respektive! förskola.! Pedagogerna! kunde! se!
att!de!agerade!och!bemötte!barnen!på!olika!sätt.!De!ansåg!dock!att!det!i!högre!grad!
berodde!på!barnens! individuella!olikheter!än!på! förväntningar!knutna! till!genus.!
Denna!tolkning!gjordes!även!av!de!pedagoger!som!berättat!att!de!arbetade!aktivt!
med! jämställdhetsfrågor!på!sin! förskola! (Eidevald,!2009).!Dessa! tankar!om!bemöF
tande!kan!relateras!till!en!uppfattning!som!många!pedagoger!har,!nämligen!att!de!
möter! varje! barn! i! skolan! och! förskolan! som! en! individ! och! inte! som!pojke! eller!
flicka.!Det!framhålls!som!ett!tecken!på!medvetenhet!men!kan!snarare,!som!exempF
let!ovan!visar,!vara!ett!tecken!på!omedvetenhet!om!sin!egen!delaktighet!i!att!skapa!
och!reproducera!stereotypa!genusmönster!(se!t.ex.!Hellman,!2010).!

Kvinnor och män i skolan och förskolan 

Det! är! inte! enbart! barn! och! elever! som!möts! av! förväntningar! präglade! av! föreF
ställningar!om!genus.!Alla!de!vuxna!som!arbetar!i!skolan!och!förskolan!möts!och!
påverkas!i!sitt!arbete!av!detta.!De!förväntningar!som!finns!tycks!ganska!stereotypa!
och! starkt! genuskodade.! För! genuspedagogers! arbete! kan! detta! ha! betydelse! för!
vad!som!blir!möjligt!att!diskutera!och!förändra.!Jämställdhetsfrågor!och!frågor!om!
genusstrukturer! är! förknippade!med!möjligheter! och! begränsningar! för!män! och!
kvinnor! (se! t.ex.! Berggren,! 2006;! Hirdman,! 2001).! Studier! som! gjorts! om! lärares!
arbete!visar!att!det!finns!skillnader!i!förväntningar!på!män!respektive!kvinnor!som!
är! lärare.!En!del!av! lärarnas!uppgifter!ses!som!tydligt!genuskodade!och!män!och!
kvinnor!beskrivs!ha!olika!kompetenser.!Manliga!lärare!ses!ibland!som!mer!kompeF
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tenta!att!hantera!besvärliga!situationer!med!elever.!Det!tycks!inte!ha!mycket!med!
en! förvärvad! kompetens! att! göra! utan! hänger! samman!med! den! auktoritet! som!
följer!av!att!vara!just!man!(Brüde!Sundin,!2007;!Hjalmarsson,!2009).!!
!
Det!finns!forskningsresultat!som!visar!att!det!i!vissa!kontexter!och!situationer!finns!
möjligheter! för! skolledare! att! välja!mellan!manligt! och! kvinnligt! kodade! sätt! att!
vara! ledare! (Söderberg! Forslund,! 2009).!Att! skolledare! ser! dessa! vidgade!möjligF
heter! i! sin! yrkesroll! innebär! dock! inte! alltid! att! de! ser! på! lärare! och! elever!med!
samma!genusöverskridande!blick.!Tvärtom!framhålls!det!som!förknippas!med!det!
manliga! som! mer! värdefullt! (Söderberg! Forslund,! 2009).! I! Söderberg! Forslunds!
studie!(2009)!liksom!i!andra!(se!t.ex.!Haase,!2010)!framkommer!åsikter!om!att!män!
som!arbetar!som!lärare!är!viktiga! förebilder,! för!både!pojkar!och! flickor.!Männen!
förväntas!i!sin!lärarroll!tillföra!något!som!saknas!i!skolan!och!därmed!råda!bot!på!
en! brist! som! beror! på! att! skolan! ses! som! feminiserad.! En! vanlig! åsikt! är! att! efF
tersom!de!flesta!som!arbetar!där!är!kvinnor!så!genomsyras!skolan!av!en!kultur!som!
passar!bättre!för!flickor!och!kvinnor!(Drudy,!2008;!Florin,!1987).!Däremot!beskrivs!
sällan!kvinnor!som!viktiga!förebilder!för!barn!eller!elever,!vare!sig!för!pojkar!eller!
flickor!(jfr!Carrington,!Tymms,!&!Merrell,!2008).!
!
I!strävan!efter!att!få!fler!män!att!bli!lärare!av!olika!slag!finns!många!föreställningar!
om!vad!som!skulle!kunna!ske!(se!t.ex.!Berge,!2004;!Haase,!2010).!En!återkommande!
åsikt!är!att!om!könsfördelningen!i!sig!var!jämställd!skulle!det!åstadkomma!förändF
ringar! av! både! innehåll! och! organisation! (Mark,! 2007;! Rönnblom,! 2011).! Kritiker!
har!hävdat! att! det! är! ett! alltför! enkelt! sätt! att! beskriva! och! förstå!hur! förändring!
sker,!och!att!dessa!önskningar!nedvärderar! förskoleverksamheten!och!den!kultur!
som! råder!där.! I! diskussioner! framförs!dock! att! det! inte! är! självklart! att!männen!
som!väljer!förskolläraryrket!ska!ha!en!annan!roll!eller!andra!uppgifter!än!kvinnor!
(se!t.ex.!Berntsson,!2006).!Två!studier!om!förskolan!visar!också!att!förändringar!inte!
sker!med!automatik!för!att!arbetslaget!består!av!både!män!och!kvinnor!(Havung,!
2000;!Nordberg,!2005).!Båda!dessa!studier!tar!upp!det!som!beskrivits!i!studier!om!
skolan,! nämligen! att! männen! förväntas! tillföra! något! annat! än! det! som! ses! som!
traditionell! förskolekultur.! De! sysslor! och! aktiviteter! som! har! en! manlig! genusF
kodning! tillfaller! dem.! Det! innebär! att! männen! som! arbetar! i! förskolan! ofta! får!
snickra!och! sporta!med!barnen.!Dessutom! finns! förväntningar!på!att!de! ska! funF
gera!som!ett!slags!vaktmästare!eller!fixare.!Samtidigt!förväntas!männen!också!utF
föra!de!omsorgsuppgifter!som!ingår! i!yrket.!Det! tycks!alltså! råda!både!ett! särartF
stänkande! och! likhetstänkande! när! det! gäller!män! i! förskolan2.! Till! skillnad! från!
kvinnorna!som!förutsätts!kunna!välja!bort!aktiviteter,!exempelvis!sport,!så!förvänF

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
2 Särartstänkande när det gäller barn i förskolan diskuteras av Tallberg Broman (2006) i artikeln Att förändra den 
sociala ordningen.  
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tas!männen!utföra!alla!förekommande!sysslor!och!områden!i!förskolan.!De!förvänF
tas! både! tillföra! det! traditionellt! manliga! och! göra! det! traditionellt! kvinnliga!
(Havung,!2000;!Nordberg,!2005).!På!en!del!förskolor!arbetar!både!män!och!kvinnor!
med! de! delar! av! verksamheten! som! räknas! som!manliga.!Att! snickra! eller! spela!
fotboll! till! exempel.!När!det! sker! tycks!det! fortfarande!vara! så! att!männen! tillför!
något! som! saknas.! Kvinnorna! som! gör! detta! ses! däremot! som! lite! ovanliga! eller!
speciella.!Nordberg!(2005)!menar!att!en!förklaring!till!detta!är!att!manliga!sysslor!
och!en!traditionell!manlighet!ses!som!en!nödvändig!motpol!till!den!hotande!kvinnF
ligheten!som!råder!i!förskolan.!!

Implementering och förändringsarbete  
Ett!första!steg!och!en!viktig!del!av!förändringsarbete!är!implementeringen.!Det!är!
då!nya!mål! ska! förankras!och! förutsättningar! för!det! konkreta! arbetet! skapas! (se!
t.ex.! Blossing,! 2013).!Detta! första! steg! i! förändringsprocessen! är! ofta! komplicerat!
och!kan!väcka!motstånd!(P.!Berg,!2011;!Sarason,!1991).!Motståndet!kan!ha!många!
orsaker,!och!kan!komma!sig!av!att!de!som!deltar!i!förändringsarbete!ofta!har!önskF
ningar! om! att! förändringen! och! utvecklingen! ska! ge! ett! synligt! resultat! snabbt!
(Ohlsson,! 2001).!Att! implementera! och! genomföra! förändringar! av! verksamheter!
tar!dock!tid!och!arbetet!sker!inte!heller!i!rätlinjiga!processer.!När!ett!problem!är!löst!
följs! det! ofta! av! nya! svårigheter! som! måste! lösas! för! att! implementeringen! ska!
kunna!fortsätta!(R.!M.!Cohen,!1995).!Svårigheter!med!implementering!kan!alltså!å!
ena!sidan!komma!av!motstånd!mot!förändringen!i!sig,!å!andra!sidan!kan!det!som!
är!förändringsarbetets!innehåll!och!mål!vara!skäl!till!motstånd.!Forskning!om!jämF
ställdhetsarbete!i!organisationer!visar!att!så!ofta!är!fallet!(Angervall,!2005;!Pincus,!
2002).!Pincus!(2002)!visar!i!sin!avhandling!att!svårigheter!ofta!uppstår!när!nationF
ella!jämställdhetsmål!ska!förankras!och!genomföras!på!kommunal!nivå.!Angervall!
(2005)! tar! upp!maktfördelning! som! en! aspekt! som! kan! försvåra! jämställdhetsarF
bete.!Hon!menar!att!de!personer!som!har!kunskap!för!att!arbeta!med!jämställdhet!
inte!alltid!har!en!sådan!position!där!sådana!möjligheter!ges.!Däremot!kan!individer!
som!äger!makt!använda!den!för!att!i!tysthet!förhindra!att!implementering!och!förF
ändring!blir!genomförd!(Angervall,!2005).!Att!genom!passivitet!och!osynligt!ledarF
skap! se! till! att! vissa! frågor! inte!kommer!upp!på!dagordningen! är! också! en! aktiv!
handling!som!får!konsekvenser!(Lukes,!2005;!Pincus,!2002).!
!
Implementering!och!förändring!kan!alltså!väcka!motstånd,!såväl!mot!dess!mål!som!
mot! förändringar! i! sig! (Huberman!&!Miles,! 1984).!Vad! som!är!möjligt! att! ifrågaF
sätta! och! göra! motstånd! emot! kan! också! variera! mellan! olika! organisationer!
(Angervall,!2005).!När!det!gäller!svårigheter!med!att!implementera!och!genomföra!
jämställdhetsarbete! är! det! rimligt! att! tänka! att! det! kommer! sig! av!motstånd!mot!
såväl!den!önskade!förändringen!i!sig!som!dess!innehåll.!Med!stöd!av!Pincus!(2002)!
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kan! det! beskrivas! på! följande! sätt;! jämställdhet! kan! förstås! som! förändring! av!
maktrelationer!och!handlar!om!att!förbättra!kvinnors!liv.!Eftersom!män!oftare!är!i!
maktposition! ser! de! inte! några! fördelar!med! förändrade!maktrelationer.!De!män!
som!äger!maktpositioner!har!också!makt!att!besluta!vad!förändringar!ska!handla!
om!(jfr!Bernstein,!2000;!Lukes,!2005).!Samtidigt!betonas!ofta!vikten!av!att!både!män!
och!kvinnor!deltar!i!sådant!arbete!(Angervall,!2005).!Ett!skäl!till!det!är!att!män!anF
ses! kunna! påverka!mer! genom! att! de! ofta! har! högre! status.! På! så! sätt! ger! deras!
medverkan!också!högre! status! till! jämställdhetsarbetet.! Ytterligare! ett! skäl! till! att!
både!män!och!kvinnor!bör!vara!delaktiga!är!argumentet!att!jämn!könsfördelning!i!
sig! innebär! jämställdhet! (Rönnblom,! 2011;! Söderberg! Forslund,! 2009).! Samtidigt!
som!individers!ansvar!betonas!är!det!tydligt!att!organisationsstrukturer!begränsar!
vad!som!är!möjligt!att!förändra!(Angervall,!2005;!Forsberg!Kankkunen,!2009).!
!
Organisationers! struktur!och!kultur!har!betydelse! för!vad! som!är!möjligt! att! förF
ändra!men! också! hur! förändringsarbete! tar! form! (Blossing,! 2013;! Sarason,! 1991).!
Roos! (1994)! visar! i! sin! studie! om! förändringsarbete! i! barnomsorgen! exempel! på!
detta.!Studien!genomfördes!i!tre!kommuner!som!deltog!i!förändringsarbetet!som,!
liksom!genuspedagogutbildningen,!initierades!av!staten.!Staten!bidrog!också!med!
pengar! till!olika!utvecklingsprojekt.!När!studien!genomfördes!hade!sådant!arbete!
inte!tidigare!bedrivits!i!förskolan!utan!enbart!i!skolan.!Det!var!därför!av!intresse!att!
studera!hur!kommuner!på!olika!sätt!valde!att!arbeta!med!utvecklingsarbetet.!I!de!
tre! kommunerna,! benämnda!Nötknäckaren,! Eldsjälen! och! Blomsterängen! formaF
des!olika!sätt!att!arbeta!med!utveckling.!Nötknäckaren!präglades!av!att!ledningen!
på!ett!sätt!tydligt!styrde!såväl!innehåll!som!genomförande.!Trots!det!pågick!samtiF
digt!utvecklingsprojekt!som!startats!på!enskilda!pedagogers!initiativ!(Roos,!1994).!
Likt! omsorgsverksamheterna! i! Forsberg! Kankkunens! (2009)! studie! tycktes! det!
också!i!Nötknäckaren!finnas!starka!avgränsningar!mellan!nivåer!i!organisationen.!
Detta!gjorde!att!medarbetare!och!chefer!på!lägre!nivå!uppfattade!att!delaktigheten!
och!möjligheterna!att!påverka!var!liten.!!
!
I!Eldsjälen!var!det!en!person!på!ledningsnivå!som!hade!huvudansvaret.!Det!överF
gripande!ansvaret!delades!dock!med!en!närliggande!högskola!och!en!expert.!ExF
perten! initierade! och! ledde! ett! projekt! som! berörde!många! verksamheter! i! komF
munen.!Här!fanns!således!en!relativt!stark!styrning!från!ledningsnivån.!Samtidigt!
bedrevs!det!i!Eldsjälen!projekt!vid!sidan!av!den!statliga!satsningen.!Dessa!projekt!
hade!kommit!till!på!initiativ!av!pedagoger!i!förskoleverksamheter.!I!Eldsjälen!påF
gick!utvecklingsarbete!på!olika!nivåer!men!utan!att!deltagarna!hade!kunskap!om!
varandra.!Det!stora!projektet!och!de!mindre!tycktes!pågå!parallellt!med!varandra.!!
!
! !
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I! Blomsterängen! slutligen! rådde! en! större! frihet! utan! direkt! politisk! styrning! av!
innehållet! i!projekten.!Här!gavs!möjlighet! till!många!olika!grupper!att! lämna!förF
slag! på! utvecklingsprojekt.! Förslag! kom! från! såväl! förvaltningens! ledningsnivå!
som! föräldrar,! pedagoger! och! förskolechefer.! Det! var! således!många! olika! idéer!
och!projekt!som!pågick!samtidigt.!De!som!tagit! initiativ! till!dessa! fick!också!möjF
lighet!att!ta!ansvar!för!dem.!En!svårighet!var!dock!att!utvecklingsprojekten!pågick!
vid! sidan! av! varandra! utan! att! information! spreds! vidare! om! utvecklingen! som!
pågick.!!
!
De!tre!kommunernas!utvecklingskulturer!skiljer!sig!ganska!markant!åt.!Något!som!
ändå! kan! sägas! vara! gemensamt! är! svårigheter! med! att! skapa! kommunikation!
mellan!grupper!och!nivåer!på!ett!tillfredsställande!sätt.!Det!som!här!beskrivits!om!
Roos!(1994)!studie!visar!på!svårigheter!att!få!förändring!att!genomsyra!en!hel!verkF
samhet! eller! organisation.!Många! av! deltagarna! ansåg! att! de! inte! fick! tillräckligt!
med!stöd! för!att!arbeta!med!utvecklingsprojekten.!Det!kan!bero!på!svårigheterna!
med!att! fördela!makt!och! inflytande!(Roos,!1994).!Om!fördelningen!av!makt!eller!
kontroll!(jfr!Bernstein,!2000)!i!och!över!förändringsarbetet!är!otydlig!för!deltagarna!
kan!det!skapa!osäkerhet!hos!dem!om!hur!och!var!de!kan!få!stöd!(se!t.ex.!Björkman,!
2008).! Betydelsen! av! stöd! ur! olika! aspekter! förs! fram! av! Huberman! och! Miles!
(1984)!som!en!förutsättning!för!goda!resultat! i! förändringsarbete.!Stödet!kan!vara!
av!olika!slag!anser!de,!för!det!administrativa!arbetet!såväl!som!stöd!från!kollegor!
och!stöd!med!praktiska!ting.!De!diskuterar!också!något!som!de!ser!som!en!svårigF
het!för!att!få!varaktighet!i!förändringsarbetet,!nämligen!att!låta!detta!ledas!enbart!
av!eldsjälar.!När!eldsjälarna! inte!orkar!mer!eller!byter!arbetsplats!avbryts!arbetet!
och!de!förändringar!som!skett!blir!inte!varaktiga!(Huberman!&!Miles,!1984).!Det!är!
en! aspekt! som!kan! relateras! till! grupper! av! resurspersoner,! exempelvis! genuspeF
dagoger.!Engagemanget!hos!resurspersoner!är!väsentligt,!men!det!är!också!viktigt!
att!det!finns!strukturer!till!stöd!för!deras!arbete!(Huberman!&!Miles,!1984).!PedaF
gogers!möjlighet!att!gå!genuspedagogutbildningen!kan!ses!som!en!väg!för!dem!att!
gå!vidare!i!yrkeslivet.!Att!få!möjligheter!till!vidareutbildning!kan!ses!som!en!morot!
för!den!enskilde!pedagogen!och!att!med!den!nya!kompetensen! få!ansvar! för!nya!
områden.!Om!den!nya!kompetensen!då!inte!tas!väl!tillvara!av!organisationen!kan!
det!hända!att!han!eller!hon!väljer!att!söka!sig!till!andra!verksamheter.!Detta!behöF
ver!i!sig!inte!vara!negativt!för!dem!som!går!vidare.!Det!innebär!dock!att!värdefull!
kompetens!går!till!spillo!för!organisationen!menar!Huberman!och!Miles!(1984).!
!  
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Jämställdhet som innehåll i förändringsprocesser 
I!följande!avsnitt!belyses!jämställdhetsarbete;!hur!processerna!kunnat!genomföras!i!
några!olika!kontexter!och!villkoren!för!dem!som!deltog!i!dessa.!Dessutom!behandF
las!jämställdhetsarbete!i!skolan!och!förskolan.!!

Maktaspekter, möjligheter och utmaningar  

Att! bedriva! jämställdhetsarbete! innebär! att! på! något! sätt! arbeta!med! förändring!
(Amundsdotter,!2010).!När!det!finns!intentioner!om!att!förändra!något,!en!organiF
sation!eller!en!verksamhet,!har!maktrelationer!stor!betydelse!för!vad!som!sker!och!
hur!det!kan!ske.!Maktrelationerna!avgör!vem!eller!vilka!som!kan!ta!beslut!om!vad!
som!blir! föremål! för! förändring!och!hur!denna!ska!genomföras! (Bernstein,!2000).!
De!maktrelationer!som!råder!har!också!betydelse!för!vilka!som!får!att!delta!liksom!
för!vad!som!anses!vara!den!rätta!förståelsen!av!jämställdhetsarbetets!innehåll!och!
mål!(Mark,!2007).!Om!position!i!högre!grad!än!kunskap!om!jämställdhetsfrågor!ger!
möjlighet!till!att!delta!i!sådant!arbete!får!det!betydelse!för!såväl!beslut!som!genomF
förande.!Angervalls!(2005)!studie!av!jämställdhetsarbete!på!ett!företag!och!ett!uniF
versitet!är!ett!exempel!på!detta.!I!de!båda!organisationerna!valdes!oftast!personer!i!
maktposition! för!att! leda! jämställdhetsarbetet!även!om!de! inte!alltid!var! intresseF
rade!av!eller!hade!kunskap!om! jämställdhetsfrågor!eller!genusaspekter! i! arbetsliF
vet.!Detta!innebar!att!arbetet!fick!högre!legitimitet.!Det!fanns!emellertid!också!möjF
ligheter!för!personer!som!i!högre!grad!hade!kunskap!om!jämställdhetsfrågor!än!en!
maktposition!att!leda!förändringsarbete.!En!förutsättning!för!det!var!dock!att!dessa!
personers!förståelse!av!jämställdhetsarbetets!mål!var!densamma!som!fanns!i!orgaF
nisationen.!Denna!förståelse!innebar!i!båda!fallen!att!jämställdhet!bygger!på!mäns!
och!kvinnor!komplementära!relationer!(Angervall,!2005).!!
!
Maktrelationer! och!hur!makt! och! inflytande! fördelas!har! alltså! betydelse! för!vad!
som!blir!föremål!för!förändring,!men!också!hur!den!kan!ske.!Denna!fördelning!är!
inte!statisk!utan!kan!förändras!och!förskjutas!(jfr!Bernstein,!2000).!Gillbergs!(2009)!
studie!om!jämställdhetsarbete!i!förskolan!är!ett!exempel!på!det.!Det!jämställdhetsF
arbete! som!Gillberg! följde! och! deltog! i! startade! som! en! del! av! en! övergripande!
regional! satsning! som! innefattade! både! skolor! och! förskolor.! När! arbetet! i! den!
övergripande!satsningen!avslutades!valde!en!grupp!pedagoger!i!förskolan!att!fortF
sätta! jämställdhetsarbetet.! Till! en! början! upplevde! pedagogerna! att! de! fick! gott!
stöd! från!både!den!kommunala! ledningen!och!de!egna! cheferna.!Arbetet! som!de!
genomförde!sågs!då!som!legitimt!och!värdefullt.!Senare!skedde!en!förändring!i!hur!
ledningen!uppfattade!det! pågående! jämställdhetsarbetet.!Det! som!de! ansett! vara!
ett! viktigt! förändringsarbete! framställdes! i! högre! grad! som! ett! egenintresse! för!
pedagogerna.! I! detta! framstår! olika! uppfattningar! om! tid! som! en! viktig! faktor.!
Pedagogernas! övertygelse! om! att! förändring! tar! tid! stod!mot! ledningens! önskan!
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om!att! jämställdhetsarbetet!borde!ge! synliga! resultat,!gärna!på!kort! tid! (Gillberg,!
2009).!Det!kan!ses! som!ett!uttryck! för!kampen!om!makt!över!det! rätta! innehållet!
och! dess! genomförande! (jfr! Bernstein,! 2000).! Samtidigt! framträdde! kommunala!
politiker!i!media!och!betonade!då!vikten!av!ett!aktivt!jämställdhetsarbete!i!förskoF
lan!och!skolan,!skriver!Gillberg!(2009).!Politisk!retorik!och!vad!som!gjordes!möjligt!
i!den!pedagogiska!praktiken!var!till!synes!olika!saker!(jfr!Weiner,!2005).!
!
Det! tycks! som! om! det! jämställdhetsarbete! som! beskrivits! ovan! (Gillberg,! 2009)!
förväntades! bedrivas! lite! vid! sidan! av! med! hjälp! av! eldsjälar.! Liknande! bilder!
framträder! i! flera! studier! om! jämställdhet! (se! t.ex.! Edström,! 2010).! Hur! kan! det!
förstås?!Det!är!rimligt!att!tänka!att!det!är!komplicerat!att!få!förändringsarbete,!oavF
sett! inriktning,! att! genomsyra! en! verksamhet! som! helhet.! Roos! (1994)! studie! om!
förändringsarbete! i! förskolan! är! ett! exempel! på! detta.! Samtidigt! visar! studier! att!
just! jämställdhetsfrågor! berör! människor! djupt.! Det! vill! säga,! i! jämställdhetsF
arbeten!kan!både!förändringen!i!sig!och!dess!inriktning!skapa!oro!hos!människor.!
En!oro!som!i!förlängningen!gör!att!endast!ett!fåtal!vill!delta!i!arbetet!(jfr!Wahlgren,!
2009).! När! jämställdhetsarbete! i! organisationer! initieras! och! genomförs! sker! det!
ofta!som!en!följd!av!politiska!beslut!och!för!att!leva!upp!till!lagar!och!förordningar!
(jfr!Brunila!&!Edström,!2013;!Gillberg,!2009).!Det!kan!sägas!att!de!då!bedrivs!som!
ett! svar! på! en! politisk! retorik! om! önskad! förändring! (Pincus,! 2002;! Rönnblom,!
2011;!Tallberg!Broman,!2002)3.!Motsatsen!förekommer!också,!att!förändringsarbete!
startas!och!genomförs!på!arbetstagares!initiativ.!Det!var!utgångspunkten!i!en!stor!
jämställdhetssatsning! där! deltagarna! kom! från! olika! organisationer! och! företag!
(Amundsdotter,!2010).! I!de!deltagande!grupperna!utmanades!maktstrukturer!och!
maktrelationer!och!på!så!sätt!blev!normer!om!kvinnor!och!män!synliggjorda.!När!
normerna! blev! synliga! för! deltagarna! blev! de! också!möjliga! att! utmana! och! förF
ändra.!Samtidigt!väckte!dessa!nya!insikter!och!möjligheter!motstånd!hos!deltagarF
na,!men!också!hos!deras!kollegor!och!chefer.!Några!av!deltagarna!bemöttes!med!
tystnad!eller!aggressivitet.!För!några!av!kvinnorna!blev!ett!sätt!att!hantera!detta!att!
tona!ner!både!sin!kunskap!och!sitt! engagemang! (Amundsdotter,!2010).!AmundsF
dotter!använder!ordet!censurrummet!för!att!belysa!hur!önskan!om!status!quo!uppF
rätthålls!genom!tystnad.!Uttrycket!illustrerar!hur!det!man!inte!pratar!om!inte!heller!
behöver!förändras.!!
!
Oro!kan,!som!det!ovan!beskrivna!visar,!väcka!motstånd!mot!förändringar,!både!i!
organisationer!och!hos!individer!och!få!dem!att!försöka!bevara!status!den!ordning!
som! råder! (jfr! Bernstein,! 2000).! Jämställdhetsfrågor! uppfattas! ofta,! som! tidigare!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Andra exempel på hur det tar sig uttryck är de två utredningar om jämställdhet i förskola (SOU2006:75) och 
skola (SOU2010:99) som tillsattes av två olika regeringar. Den första utredningen tillsattes av en Social-
demokratisk regering och den andra av en borgerlig.  
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nämnts,! också! som!något! som! rör!bara!kvinnor!och!blir!på! så! sätt! ett! särintresse!
(Pincus,!2002).!!

Jämställdhetsarbete i skola och förskola 

I!många! kommuner! finns! jämställdhet! som! ett! av! flera! prioriterade! utvecklingsF
områden!som!skolor!och!förskolor!förväntas!arbeta!med!(se!t.ex.!Tallberg!Broman,!
2006).! Som! tidigare! beskrivits! innebär!det! dock! inte! alltid! att! jämställdhetsarbete!
genomförs!som!ett!övergripande! förändringsområde! (Gillberg,!2009),!eller!att!nåF
gon! i! ansvarig!position! ansvarar! för!detta! (Edström,! 2010).! Edström!har! studerat!
jämställdhetsfrågor! i! förskolan.! I! en! av! studierna! i! sin! avhandling! beskriver! och!
diskuterar! hon! att! intresse! för! jämställdhetsfrågor! på! förvaltningsnivå! inte! alltid!
leder! till! att! jämställdhetsarbete! genomförs.! Även! om! det! finns! personer! på! ledF
ningsnivå! som! har! intresse! för! jämställdhetsarbete! så! tycks! det,! enligt! Edström,!
inte! finnas! några! uttalade! eller! långsiktiga! strategier! för! hur! jämställhetsarbete! i!
förskolorna! skulle! kunna! genomföras.! Bland!de! kommuner! som!deltog! i! studien!
genomfördes! stora! kommunövergripande! jämställdhetssatsningar! där! förskolor!
deltog.!Arbetet!bedrevs!i!projektform!och!då!projekttiden!var!slut!avstannade!arbeF
tet.! Det! fanns! dock! några! av! intervjupersonerna! som! ansåg! att! en! del! förskolor!
bedrev!jämställdhetsarbete!(Edström,!2010).!!
!
Vad! innebär! det! då! att! arbeta! med! jämställdhet! i! förskolan! och! skolan?! Ibland!
tycks!det! som!om!det! i! förskolan! finns! ett! fåtal!uppfattningar! eller! bilder! av!hur!
könsskapande! går! till! och! vad! som! är! skäl! till! att! jämställdhetsarbete! behövs! (se!
t.ex.!Edström,!2010;!Tallberg!Broman,!2006).!Frågan!har!inte!något!enkelt!svar,!men!
i!pedagogiska!samtal!om!jämställdhet!handlar!det!ofta!om!att!kompensera!brister.!
Utgångspunkten! är! olikheter! och! att! pojkar! och! flickor! behöver! stöd! för! att! utF
veckla! egenskaper!och! färdigheter! som!det! andra!könet! tänks!äga4! (Ingvar,! 2010;!
Kruse,! 1998).! Olikheter!mellan! könen! uppmärksammas! då! i! högre! grad! än! olikF
heter! inom! grupper! av! pojkar! och! flickor.!Genom! att! ge! pojkar! och! flickor! olika!
slags! stöd! är! det! tänkt! att! könsroller! eller! könsmönster! ska! vidgas! (Brunila! &!
Edström,!2013;!Edström,!2010).!Detta!sätt!att!arbeta!med!jämställdhet!har!varit!och!
är! fortfarande! vanligt! i! såväl! svensk! förskola! som! skola! menar! Lenz! Taguchi,!
Bodén!och!Ohrlander! (2011).! Jämställdhetsarbete! som!ett! kompensatoriskt! arbete!
diskuteras!också!av!Edström!(2010)!med!utgångspunkt!i!en!intervjustudie!med!nio!
förskolepedagoger.!Det! som!beskrivs! är! en!bild! av! aktiva!pedagoger! som! ser! sig!
som!ansvariga! för! att! skapa! jämställda!barn.!Barnen! framställs!därmed! som!pasF
siva! mottagare! som! behöver! utvecklas! och! förändras! enligt! Edström.! Huruvida!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
4 För en diskussion om förändringar i läroplaner och den retorik som funnits när det gäller vikten av att se olikhet-
er mellan kön i undervisning, se exempelvis Weiner och Berge (2001). 
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barnen!kan!vara!aktiva!i!arbetet!problematiserades!inte!av!pedagogerna!som!interF
vjuades.!Författaren!anser!också!att!det!finns!idealbilder!av!det! jämställda!barnet,!
en! aktiv! självständig! flicka! som! uppfyller! traditionella! manliga! normer! (jfr!
Markström!&!Simonsson,!2011).!Bilden!av!den!jämställde!pojken!är!ett!verbalt!och!
socialt!kompetent!barn!(jfr!Hellman,!2010).!Målet!med!jämställdhetsarbetet!blir!då!i!
högre! grad! att! ge! barnen!möjligheter! i! den! rådande! genusordningen! än! att! förF
ändra! den.! Edström! (2010)! menar! också,! liksom! exempelvis! Tallberg! Broman,!
(2002)! att!maktaspekter! sällan! diskuteras! som! en! del! av! jämställdhetssträvanden!
(Edström,!2010).!!
!
Forskning!om!genus!och!jämställdhetsarbete!i!förskola!och!skola!visar!att!det!kan!
vara! svårt! att! åstadkomma! förändringar! även! för!pedagoger! som!har! intentioner!
och!en!uttalad!önskan!om!att!förändring!ska!ske.!Även!för!medvetna!pedagoger!är!
det!lätt!att!falla!tillbaka!på!stereotypa!föreställningar!om!och!förväntningar!på!pojF
kar!och!flickor!(Berge!&!Ve,!2000;!Edström,!2010;!Odenbring,!2010).!Berge!och!Ves!
(2000)! studie! om! jämställdhetsarbete! i! en! skola! är! ett! exempel!på!detta.!De!båda!
deltog! tillsammans! med! en! grupp! lärare! i! aktionsforskning.! Målet! med! forskF
ningsprojektet!var!att!skapa!mer!jämställda!villkor!för!både!pojkarna!och!flickorna!
på!den!aktuella!skolan.!Såväl!de!deltagande!lärarna!som!forskarna!hade!erfarenhet!
och! kunskap! om! jämställdhetsfrågor! och! de! ansåg! sig! ha! ett! förhållningssätt!
gentemot! eleverna! som! inte! präglades! av! stereotypa! genustankar.! Berge! och! Ve!
beskriver!hur!både!de! som! forskare!och! lärarna! som!deltog! trots!detta!kände! sig!
provocerade! när! eleverna! överskred! eller! utmanade! genusgränser.! Lärarna! uppF
levde!de! flickor!som!utmanade! traditionella! flickroller!och! intog!mer!traditionellt!
manliga! positioner! som! problematiska! och! provocerande.! Trots! intentioner! om!
jämställda! villkor! så! fick!de! flickor! som!var! högpresterande! ibland!uppgiften! att!
hjälpa! pojkarna!med! uppgifter.! De! duktiga! pojkarna! blev! däremot! aldrig! tillfråF
gade! av!någon! lärare! för! att! hjälpa! flickorna.!Lärarna!utmanade! inte!heller! flickF
orna!i!sitt!lärande!i!samma!grad!som!de!gjorde!med!pojkarna.!På!så!sätt!skapades!
olika!förutsättningar!för!eleverna.!!
!
Berge!och!Ve!(2000)!beskriver!också!hur!föreställningar!om!genus!tog!sig!uttryck!i!
lärarnas!sätt!att!tala!om!eleverna.!I!samtal!uttrycktes!oro!för!flickor!som!var!alltför!
dominanta,!men!också!för!de!undergivna!pojkarna.!Dessa!pojkar!framställdes!som!
avvikande!och!som!i!behov!av!stöd!att!bli!lite!mer!framåt.!Det!som!däremot!framF
ställdes! som! önskvärt! var! en! dominerande!manlighet! i! idrottssammanhang.! För!
flickor!var!det!önskvärda!att!de!tog!plats!i!en!maskulin!ordning!men!utan!att!pojF
karna!förlorade!utrymme.!I!Berge!och!Ves!studie!användes!två!begrepp!Moments$of$
equity,! stunder! av! jämställdhet! och!Moments$ of$ normalization,! stunder! av!normaliF
sering.!Tanken!var!att!de!skulle!vara!till!stöd!för!diskussioner!som!en!sorts!gemenF
sam!bas!och!för!att!kunna!synliggöra!det!som!hände!i!klassrummet.!Att!använda!



! 23!

begreppen!kunde!också!vara!ett!sätt!att!lyfta!händelser!till!mer!teoretisk!nivå.!Men!
i! diskussioner! framkom! att! varje! lärare! hade! sin! egen! förståelse.! Varje! klassrum!
kunde!alltså!sägas!ha!sin!egen!sorts!Moments$of$equity.!Att!ha!kommit!överens!om!
ett! jämställt!arbetssätt!eller!att!arbeta!med!jämställdhet!betyder!inte!att!det!tar!sig!
uttryck!på!samma!sätt!i!olika!klassrum!(Berge!&!Ve,!2000).!!

Sammanfattning 
I!det!här!kapitlet!har!områden!som!rör!genuspedagogers!arbete!och!villkor!tagits!
upp.!Deras!uppdrag!som!resurspersoner!rör!i!första!hand!förskolan!och!skolan!och!
de! pedagoger! som! arbetar! där.! Liksom! andra! verksamheter! och! yrkesområden!
påverkas! dessa! verksamheter! av! genusF! och! maktrelationer.! Den! forskning! om!
genusaspekter! i! organisationer! och! yrkesliv! (se! t.ex.! Forsberg! Kankkunen,! 2009;!
Franzén,! 2006)! som!beskrivits! i! kapitlet! ses!därför! som! relevant! i! relation! till! geF
nuspedagogernas! uppdrag.!Om!och! när! de! blir! anlitade! för! att! planera! och! leda!
jämställdhetsarbete,! som! i! sig! kan! vara! utmanande! (Angervall,! 2005;! Gillberg,!
2009)!gör!det!de!i!kontexter!som!bär!olika!slags!genusprägel!(Forsberg!Kankkunen,!
2009;!Hjalmarsson,! 2009).! Detta! innebär! också! de! kommer! att! beröras! av!maktaF
spekter!(Pincus,!2002).!I!kapitlet!har!forskning!om!genusskapande!och!pedagogers!
förhållningssätt!behandlats.!Denna!forskning!är!viktigt! i! relation!till!studiens!delF
tagare! eftersom! deras! uppdrag! också! innebär! att! möta! och! hantera! andras! föreF
ställningar! om! genusskapande! (Hellman,! 2010),! förhållningssätt! till! barn!
(Odenbring,!2010)!och!de!vuxna!i!skolan!och!förskolan!(Nordberg,!2005;!Söderberg!
Forslund,!2009).!Tanken!med!genuspedagogernas!uppdrag!var!att!de!skulle!arbeta!
med! förändring!vilket! innebär!att!arbeta!med!processer.! Ibland!är!det! långvariga!
processer!och!ibland!har!arbetet!mer!karaktär!av!tillfälliga!projekt!(Edström,!2010;!
Gillberg,! 2009).! I! kapitlet! har! därför! förändringsprocesser! beskrivits;! svårigheter!
som!kan!uppstå!vid! implementering! (G.!Berg,!2011;!Sarason,!1991)!och!genomföF
rande!(Roos,!1994).!Dessutom!har!sådant!som!beskrivits!som!viktiga!förutsättningF
ar! (Huberman!&!Miles,! 1984)! tagits! upp.! Sammanfattningsvis! ses! den! forskning!
som!behandlats!i!kapitlet!vara!viktig!för!att!förstå!och!relatera!resultatet!i!den!slutF
liga!diskussionen.!!
!  
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KAPITEL 3 TEORIER OCH CENTRALA BEGREPP 

I!den!här!studien!är!makt,!kontroll!och!genus!de!områden!som!behandlas.!Dessa!
tre! kan! studeras! ur! både! samhälleliga! och! mellanmänskliga! perspektiv.! Basil!
Bernstein!(1977,!2000)!och!Hildur!Ve!(1999a,!1999b)!har!studerat!pedagogisk!prakF
tik!och!förändring!ur!dessa!perspektiv.!De!intresserar!sig!både!för!den!inre!pedaF
gogiska!praktiken!och!hur!den!påverkas!av!yttre! samhälleliga! faktorer.!Bernstein!
beskriver!pedagogisk!praktik!som!en!grundläggande!social!kontext!där!social!proF
duktion!och!reproduktion!sker.!Därmed!kan!pedagogisk!praktik!förstås!som!något!
som!sker!på!fler!platser!än!inom!förskolors!och!skolors!väggar.!Genuspedagogers!
uppdrag! är! formulerat! på! övergripande! politisk! nivå!men! det! ska! genomföras! i!
skolor!och!förskolor.!I!sitt!arbete!möter!genuspedagogerna!många!lärare,!barn!och!
elever!med! olika! uppfattningar! och! erfarenheter! av! genusfrågor.! Deras! uppdrag!
berör! därmed! såväl! yttre! samhälleliga! faktorer! som!mellanmänskliga! relationer.!
Bernsteins! (1977,! 2000)! teori! och! begrepp! liksom! Ves! (1999a,! 1999b)! sätt! att! anF
vända!begreppen!teknisk!begränsad!rationalitet!och!omsorgsrationalitet!bedömdes!
därför!vara!användbara!i!studien.!!
!
Bernsteins! teori! (1977,! 2000)! har! varit! vägledande! genom! studiens! alla! skeden.!
Begreppen! klassifikation! och! inramning! är! centrala! i! teorin.! Klassifikationen! rör!
relationer!mellan! olika! kategorier! och! inramningen! relationer! inom!kategorierna.!
Klassifikationen!beskriver!principer! för!makt!och! inramningen!principer! för!konF
troll.!Makt!handlar!i!den!här!studien!om!tillgång!till!makt!i!förändringsarbete.!Det!
kan!innebära!möjligheter!att!delta!i!beslut!om!att!förändring!ska!ske!och!vad!som!
ska! förändras,!det!vill! säga!vilket! innehåll! förändringsarbetet! ska!ha.! Innehållet! i!
de!förändringsarbeten!som!diskuteras!av!studiens!deltagare!är!genuskunskap!och!
jämställdhetsfrågor.!Kontroll!rör!principer!för!hur!ett!sådant!förändringsarbete!blir!
förverkligat.!Det! handlar! om!hur! innehållet! behandlas! och! hur! ansvaret! fördelas!
mellan!genuspedagogen!och!dem!som!deltar!i!förändringsarbetet!(Bernstein,!1977,!
2000).!!
!
Genus!är!en!grundläggande!aspekt!av!både!makt!och!kontroll.!För!studiens!deltaF
gare!är!genus!också!av!central!betydelse!i!uppdraget!som!resurspersoner.!Dels!för!
att!de!ska!arbeta!med!genusfrågor!och!dels!för!att!genus!påverkar!arbetets!villkor.!
Uttryck! och! effekter! av! genus! och! genusrelationer! finns! i! skolan! och! förskolan! i!
form!av!både!traditionellt!manliga!och!traditionellt!kvinnliga!värden.!Detta!påverF
kar! hur! utbildning! och! förskoleverksamhet! utformas,! och! har! betydelse! för! vad!
som!blir!möjligt!att!göra!för!barn,!ungdomar!och!vuxna.!De!ämnen!och!värden!som!
har!hög!status!ges!mest!utrymme!i!form!av!plats!och!tid.!Om!de!värden!som!förF
knippas!med! traditionellt!manligt! genus!har!högst! status! blir! vissa! sätt! att! agera!
dominerande!och!anses!mest!rationella!(Ve,!1999a).!Ves!begrepp!teknisk!begränsad!
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rationalitet!och!omsorgsrationalitet!(Ve,!1999a,!1999b)!bedömdes!vara!ett!användF
bart!komplement!till!Bernsteins!(1977,!2000)!teori!och!begrepp.!

Bernsteins teori och begrepp 
De! centrala! begreppen! i! Bernsteins! teori! (1977,! 2000)! är! alltså! klassifikation! och!
inramning.! Klassifikationen! beskriver! principer! för! avgränsningar! av! kategorier!
och!dess!relationer!till!andra!kategorier.!I!det!här!sammanhanget!har!kategorier!en!
vid! innebörd.! Bernstein! talar! exempelvis! om! diskurser,! skolämnen! och! kön! som!
kategorier.!Det!är!emellertid! inte!kategorierna! i! sig!som!är!av! intresse!utan!deras!
avgränsningar!och!relationerna!mellan!dem.!Avgränsningarna!och!relationerna!är!
det!som!påverkar!individers!tillgång!till!makt.!Maktrelationer!skapar,!upprätthålF
ler! och! förändrar! avgränsningarna! och! därmed! relationerna! mellan! kategorier!
(Bernstein,!1977,!2000).!!
!
Inramningen!reglerar!hur! innehållet! i!en!kategori!kan!förverkligas!eller!genomföF
ras.!Den!handlar!också!om!inre!relationer!och!beskriver!vilka!former!för!förverkliF
gande! som! är!möjliga.! Inramningen! beskriver! vilken! kontroll! individer! har! över!
hur! arbetet! ska! genomföras,! de! regler! som! gäller! för! att! förverkliga! det! innehåll!
som!bestäms!av!klassifikationen.!I!ett!klassrum!handlar!det!exempelvis!om!i!vilken!
ordning!ett!ämne!behandlas,!hur!det!behandlas!och!utvärderas.!Det!handlar!också!
om! sociala! relationer!mellan! elever! och! lärare,! exempelvis! vad! lärare! respektive!
elever!har!kontroll!över.!Inramningen!avgör!även!vilka!förväntningar!som!finns!på!
eleverna!och!hur!detta!kommuniceras!till!dem!(Bernstein,!2000).!!
!
Klassifikationen!och!inramningen!(Bernstein,!2000)!kan!variera!i!styrka,!vara!stark!
eller!svag.!Maktrelationerna!reglerar!styrkan!i!avgränsningen!mellan!kategorierna!
och!kontroll!reglerar!de!sociala!relationerna!inom!kategorierna.!Med!en!stark!klasF
sifikation! är! kategorierna! tydligt! avgränsade! från! varandra,! exempelvis! genom!
tydligt!åtskilda!yrkesområden!eller!yrkesgrupper.!Styrkan!är!inte!statisk,!den!förF
ändras! av! förändringar! i!maktrelationer.!Med! hjälp! av! några! empiriska! exempel!
från! avhandlingens! studie! illustreras! hur! styrkan! i! klassifikation! och! inramning!
påverkar! villkoren! i! förändringsarbete.! Relaterat! till! studien! är! det! tänkbart! att!
avgränsningen!mellan!olika!grupper!av!lärare!har!betydelse!för!genuspedagogers!
villkor! i! förändringsarbetet.! I! en! lärargrupp!där! stark!klassifikation! råder! strävar!
deltagarna! efter! att! bevara! gruppens! speciella! identitet! och! egenart.! Identiteten!
bygger! på! tillhörigheten! till! ett! visst! ämnesområde,! exempelvis! matematik! eller!
fysik.!Förutsättningen!för!den!specifika!identiteten!är!att!avgränsningen!till!andra!
lärargrupper! fortsätter!att!vara! stark.!Att!anlita!eller! samarbeta!med!en!genuspeF
dagog!kan!då!ses!som!ett!hot!mot!de!rådande!maktrelationerna!och!gruppens!särF
skilda!identitet.!Med!en!svag!klassifikation!är!det!sannolikt!att!olika!lärargrupper!
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samarbetar! med! varandra.! Lärarna! i! dessa! grupper! är! också! intresserade! av! att!
integrera!olika!ämnesområden.!Avgränsningen!mellan!den!egna!gruppens!arbete!
och! samhället!utanför! är! också! svag.!En! lärargrupp!där! svag!klassifikation! råder!
bygger!sin!identitet!på!sociala!relationer!i!högre!grad!än!anknytningen!till!ett!visst!
ämnesområde.!I!en!lärargrupp!där!svag!klassifikation!råder!är!det!alltså!troligt!att!
lärarna!är!mer!intresserade!av!att!samarbeta!med!genuspedagoger.!Den!svaga!avF
gränsningen!mellan!den!egna!gruppen!och!omgivningen!gör!det!möjligt!att!involF
vera! genusF! och! jämställdhetsaspekter! i! arbetet.! Bernstein! (2000)! beskriver! två!
grundregler! för! klassifikation.! När! klassifikationen! är! stark! lyder! den! ”Things!
must!be!kept!apart”.!Där!svag!klassifikation!råder!är!regeln!däremot!”Things!must!
be!brought!together”!(Bernstein,!2000,!s.!11).!
!
Styrkan!i!avgränsningen!mellan!olika!grupper!av!lärare!kan!alltså!ha!betydelse!för!
huruvida! en! genuspedagog! blir! anlitad! eller! ej.! Inramningen! bestämmer! hur! geF
nuspedagogen! sedan! kan! arbeta.! Synen! på! kunskap! och!maktrelationerna! avgör!
inramningens! styrka! (Bernstein,! 2000).!Om!eller!när!genuspedagogerna!har!blivit!
anlitade! har! styrkan! i! inramningen! betydelse! för! hur! de! tänkta! förändringarna!
kommer!till!stånd.!Inramningen!avgör!också!hur!de!och!deltagare!förväntas!agera.!
Med!en! stark! inramning!är!genuspedagogen!en! tydlig! ledare!och!varje!deltagare!
vet!hur!förändringsarbetet!ska!genomföras.!Strukturerna!är!tydliga!och!målen!med!
förändringsarbetet! och! deltagarnas! kunskapsutveckling! är! tydligt! formulerade.! I!
ett! förändringsarbete! där! inramningen! är! svag! är! genuspedagogen! inte! en! lika!
tydlig! ledare! och! arbetet! har! inte! en! lika! tydlig! och! förutbestämd! struktur.! Det!
finns!sannolikt!mål!som!ska!uppnås,!men!de!är!inte!lika!tydligt!formulerade!eller!
uttalade.!Ett!förändringsarbete!med!svag!inramning!präglas!kanske!därför!mer!av!
att!deltagarna!och!genuspedagogen!provar!sig!fram!(Bernstein,!2000).!!

Klassifikation och inramning av kön/genus 

En!av!utgångspunkterna!i!studien!är!att!kön!har!betydelse!för!individers!villkor!(jfr!
Bourdieu,!1999;!Connell,!1987;!Göransson,!2007;!Hirdman,!2001).!Bernsteins!(1977,!
2000)! begrepp!klassifikation! kan! användas! till! att! beskriva!hur! relationen!mellan!
könen! avgränsas! som! en! verkan! av! en! yttre! klassifikation.! Individers! egna! inre!
relationer!och!gränser!avgörs!av!den! inre!klassifikationen.!Avgränsningar!mellan!
könen!i!en!skolkontext!kan!handla!om!att!män!och!kvinnor!i!hög!grad!arbetar!inom!
olika!områden.!De!flesta!lärare!från!förskola!och!uppåt!i!skolåren!är!kvinnor!och!de!
män! som! arbetar! i! skolan! gör! det! i! högre! grad! med! äldre! elever! (Statistiska!
centralbyrån,! 2012).!När!manliga! och! kvinnliga! lärare! arbetar! tillsammans! på! en!
skola!eller!i!ett!arbetslag!är!förväntningarna!på!vad!de!ska!ansvara!för!eller!deras!
kompetens!ofta!relaterade!till!kön!(Harris,!2008;!Hjalmarsson,!2009).!Manliga!lärare!
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förväntas! ofta! vara! förebilder! för! barnen.! Kvinnliga! lärare! framställs! mer! sällan!
med!den!förväntningen!(Carrington!et!al.,!2008).!!
!
Utanför!skolans!värld!kan!avgränsningarna!handla!om!hur!media!framställer!män!
och! kvinnor! på! helt! olika! sätt! (Hirdman,! 2001).! Isärhållandet! mellan! könen! och!
betoning! på! olikheter! kan! sägas! vara! en! verkan! av! en! stark! yttre! klassifikation!
(Bernstein,!2000).!Den! inre!klassifikationens!verkan!har!betydelse! för!hinder!eller!
möjligheter! inom! individer! i! relation! till! kön.!Dessa! inre! gränser! kan! exempelvis!
röra!sig!om!klädkoder,!yrkesval!eller!vem!som!bör!ha!tillgång!till!makt.!KlassifikaF
tionen!har!alltså! två! funktioner,! en!yttre! som!reglerar! relationer!mellan! individer!
och!en! inre! som!reglerar! relationer! inom!själva! individen! (Bernstein,! 2000).!Trots!
många! försök! att! få! fler!män! att! söka! lärarutbildning! och! arbeta!med! barn! i! de!
lägre! åldrarna! är! manliga! lärare! fortfarande! i! minoritet! (Skelton,! 2009).! Det! kan!
förstås!som!en!följd!av!både!en!stark!yttre!och!inre!klassifikation.!Kön!spelar!såleF
des!fortfarande!roll!för!individers!val!av!utbildning!och!yrke.!Traditionellt!manliga!
yrkesområden!har!också!högre!status!än!de!traditionellt!kvinnliga.!Om!män!väljer!
att! arbeta! i! ett! kvinnodominerat! yrke! kan! därför! både! individers! egna! inre! och!
yttre! samhälleliga! normer! om!kön!utmanas.!När!män!och! kvinnor! som!är! lärare!
förväntas!göra!olika! saker!kan!det! ses! som!ett! sätt! att!hantera!detta.!Det!handlar!
om!att!bevara!de!uppdelningar!som!genuskontraktet! föreskriver!menar!Hirdman!
(1990,! 2001).!När!maktrelationer! förblir! oförändrade!upprätthålls! också!dessa! geF
nusrelaterade!avgränsningar!(jfr!Bernstein,!2000).!!
!
Klassifikationen!och!inramningen!reglerar!vad!som!är!möjligt!beroende!på!kön!och!
hur!det!är!möjligt!att!vara!pojke!och! flicka! (jfr!Arnot,! 2002;!Dolk,! 2013;!Hellman,!
2010)!och!att!bli!man!eller!kvinna!(jfr!Ambjörnsson,!2004;!Fundberg,!2003;!Öqvist,!
2009).!I!grupper!där!både!en!stark!klassifikation!och!inramning!råder!finns!mycket!
tydliga!underförstådda!regler!för!relationerna!mellan!kvinnor!respektive!män!och!
mellan!män!och!kvinnor.!Det!kan!handla!om!hur!män!och!kvinnor!förväntas!och!
tillåts!att!agera,!tala!och!klä!sig.!Med!andra!ord,!hur!det!är!möjligt!att!vara!kvinna!
respektive!man!i!den!specifika!gruppen.!I!grupper!där!klassifikationen!och!inramF
ningen!är!svag!finns!inte!dessa!tydliga!avgränsningar!och!regler.!Gränserna!mellan!
vad!och!hur!det!är!möjligt!att!vara!kvinna!respektive!man!är!svagare.!Det!är!möjF
ligt! att! skapa! sin! identitet!utifrån!en!bredare! syn!på!kön!eftersom!behovet! av!att!
upprätthålla!avgränsningen!och!styrkan!i!inramningen!inte!är!så!starkt.!!
!
Genusstrukturer!regleras!alltså!genom!klassifikation!och!inramning.!Ett!exempel!är!
synen! på! betydelsen! av! en! jämnare! könsfördelning! bland! pedagoger! i! skola! och!
förskola! (Havung,! 2000;!Nordberg,! 2005;! Skelton,! 2009).!Å!ena! sidan!kan! strävan!
vara!att!få!olika!sorters!lärare!som!förebilder!för!att!visa!många!sätt!att!vara!vuxen!
på,!oavsett!kön.!Å!andra! sidan!kan!det! finnas! en! strävan!efter!både!manliga!och!
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kvinnliga! förebilder! som! just!män!och!kvinnor.!Eller! ibland!att!män!behövs! som!
förebilder,!i!första!hand!för!pojkar!(se!t.ex.!Cushman,!2010).!!

Omsorgsrationalitet och teknisk begränsad rationalitet 
Teknisk!begränsad!rationalitet!och!omsorgsrationalitet!eller!ansvarsrationalitet!har!
använts!inom!olika!områden!för!att!belysa!kvinnors!ageranden,!val!och!ställningsF
taganden!i!arbetslivet.!Kari!Wærness!(1996)!utvecklade!begreppet!omsorgsrationaF
litet!i!en!studie!om!norska!vårdbiträden.!Resultatet!visade!att!kvinnorna!i!studien!
utförde!mer!arbete!än!de!fick!betalt!för.!Wærness!vände!sig!mot!beskrivningar!av!
att!detta!inte!var!rationellt.!Med!begreppet!omsorgsrationalitet!blev!det!möjligt!att!
visa! att! det! finns! olika! sätt! att! vara! rationell.! Karen! Davies! (1996)! använde! omF
sorgsrationalitet! som! ett! av! sina! analytiska! redskap! i! en! studie! om! barnomsorg.!
Hon!pekar!på!hur!denna!rationalitet!utmanades!när!stora!förändringar!inom!barnF
omsorgen! skedde! i! början! av! 1990Ftalet.! De! ekonomiska! frågorna! tog! allt! större!
plats!och!tycktes!ibland!skymma!personalens!omsorgsuppgifter!(K.!Davies,!1996).!
Bjørg! Aase! Sørensen! (1982)! utvecklade! begreppen! teknisk! begränsad! rationalitet!
och!ansvarsrationalitet!i!en!studie!om!en!grupp!kvinnor!som!arbetade!inom!induF
strin.!Resultatet!visar!att!kvinnorna!måste!förhålla!sig!till!både!en!teknisk!begränF
sad!rationalitet!och!ansvarsrationalitet.!Sørensen!menar!att!kvinnornas!arbetsuppF
gifter!styrdes!av!teknisk!begränsad!rationalitet!samtidigt!som!deras!önskningar!om!
arbetsvillkoren!och!deras! egna!ageranden!präglades! av!ansvarsrationalitet.!KvinF
nornas!sätt!att!förhålla!sig!till!varandra!och!andra!arbetskamrater!präglades!också!
av!omsorg!och!samarbete.!!
!
I! den! här! studien! används! begreppen! omsorgsrationalitet! och! teknisk! begränsad!
rationalitet!så!som!de!utvecklats!och!använts!av!Hildur!Ve!(1999a).!Nedan!beskrivs!
de!i!relation!till!förskola!och!skola!och!i!förhållande!till!genuspedagogers!uppdrag.!!

Omsorgsrationalitet och teknisk begränsad rationalitet i förskola och skola 

Ve!har!i!flera!studier!använt!omsorgsrationalitet!och!teknisk!begränsad!rationalitet!
för! att! analysera! och! föra! diskussioner! om! undervisning! och! jämställdhetsfrågor!
(se! t.ex.! Ve,! 1998,! 1999a).! Enligt! Ve! möter! eleverna! uttryck! av! såväl! teknisk! beF
gränsad!rationalitet!som!omsorgsrationalitet!under!sin!skoltid.!Hon!menar!dock!att!
den!människosyn!som!präglar!teknisk!begränsad!rationalitet!blir!alltmer!domineF
rande!ju!längre!upp!i!skolåren!barnen!kommer!(Ve,!1995,!1999a).!!
!
! !
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Ve! (1999b)! skriver! att! teknisk! begränsad! rationalitet! har! värden! som! effektivitet,!
konkurrens,!lönsamhet!och!mätbarhet.!I!skolan!syns!det!i!att!teoretiska!ämneskunF
skaper!och!mätbara!resultat!lyfts!fram!som!det!mest!väsentliga!(jfr!Yandell,!2010).!
Det!framträder!också!i!synen!på!tid.!Tiden!bör!användas!effektivt!och!till!det!som!
ses!som!rätt!uppgifter!och!områden!att!använda! tiden! till.! I! skolan!och! förskolan!
kan!det!handla!om!att!dela!upp!barnen!i!grupper!för!att!åstadkomma!goda!resultat!
på! så!kort! tid! som!möjligt.! För!pedagoger! i! förskolan!har! tiden! till! synes!mindre!
påverkan!på!verksamheten.!Det!är!nog!ändå!tänkbart!att!den!finns!med!som!outtaF
lade!eller!underliggande!krav!på!vad!de!borde!ha!hunnit!med!att!göra.!!
!
Mätbarheten!som!ett!viktigt!värde!tar!sig!uttryck!i!krav!på!betyg!men!också!i!tillF
tron! till! nationella! prov! och! stora!mätningar! av! elevers! resultat! som! ett!mått! på!
kvalitet.!Eftersom!konkurrens!och!individualitet!värderas!högt!i!denna!rationalitet!
är! tävlan!om!goda! resultat!och!betyg!viktigare!än!att! samarbeta! (Ve,!1999b).! I! en!
verksamhet! där! en! teknisk! begränsad! rationalitet! kommer! till! uttryck! blir! varje!
enskild!individs!kompetens!och!arbetskraft!en!vara!som!går!att!sälja!till!en!arbetsF
givare.!Att!ha!en!kompetens!som!andra!saknar!kan! innebära!en! fördel! för!en!geF
nuspedagog! som!vill! få! arbeta!med! jämställdhetsfrågor.! Förutsättningen! är! dock!
att! arbetsgivaren! eller! en! chef! ser! denna! kompetens! som! användbar! och! att! den!
kommer!att!vara!lönsam!på!något!vis.!Det!är!också!kompetensen!i!sig!som!är!det!
viktiga!medan!genuspedagogen!som!individ!är!utbytbar.!
!
Omsorgsrationalitetens! värden! är,! skriver! Ve! (1999b),! omsorg! om! andra,! social!
samvaro,! empati,! ömsesidighet!och! solidaritet.! Såväl! skolan! som! förskolan!är!bäF
rare!av!denna!rationalitet!i!den!omsorg!som!pedagogerna!ger!till!barnen!och!elevF
erna.!Eftersom!omsorg! inte!kan!styras! i! tid!eller!portioneras!ut! i! lagoma!doser!är!
effektivitet! inte! väsentligt.! Mötet! är! det! viktiga! och! att! omsorgsgivaren! ger! den!
andre!det!som!den!behöver.!I!den!här!rationaliteten!är!det!nämligen!den!andre!som!
är! väsentlig! betonar!Ve! (1999a).!Hon! beskriver! också! att! ett! viktigt!mål! i!många!
omsorgsrelationer!är!att!de!som!tar!emot!omsorgen!ska!växa!och!mogna!för!att!så!
småningom!ta!vara!på!sig!själva.!För!att!det!ska!bli!möjligt!är!det!också!viktigt!att!
relationerna!får!bli!varaktiga!och!trygga!(Ve,!1999a).!!
!
Ovan! argumenteras! för! att! både! omsorgsrationalitet! och! teknisk! begränsad! ratF
ionalitet!kommer!till!uttryck!i!skolans!och!förskolans!verksamhet!(Ve,!1995,!1999a).!
Detta! syns! även! i! både! förskolans! och! grundskolans! läroplaner!
(Utbildningsdepartementet,! 2011a,! 2011b,! 2011c,! 2011d,! 2011e).! Eftersom! läroF
planerna! ska! utgöra! utgångspunkter! för! både! undervisning! och! förskoleverkF
samhet! kan!det! ses! som! en! självklarhet! (jfr! Jonsson,! 2013;! LoforsFNyblom,! 2009).!
Med!den!revidering!som!skett!av!läroplanen!för!förskolan!har!dock!en!förändring!
skett.!Nu!innehåller!läroplanen!för!förskolan!(Utbildningsdepartementet,!2011a)!till!
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skillnad!från!den!ursprungliga!(Utbildningsdepartementet,!1998)!tydligt!beskrivna!
ämnesområden! som!mål! för! barnens! lärande.! Teknisk! begränsad! rationalitet! kan!
sägas!komma!till!uttryck!i!högre!grad!än!tidigare!(jfr!Ve,!1999b).!!

Omsorgsrationalitet och teknisk begränsad rationalitet i relation till klassifi-
kation och inramning 

Hur! kan! då! de! båda! teorierna! förstås! i! relation! till! varandra?! Inom! den! teknisk!
begränsade! rationaliteten! (Ve,! 1999b)! råder! en! stark! klassifikation! med! tydliga!
avgränsningar! mellan! områden! och! individers! positioner! och! makt! (Bernstein,!
1977,!2000).!Dessutom!präglas!den!av!stark!inramning,!det!innebär!till!exempel!att!
arbetsuppgifter! är! tydligt! formulerade! och! att! vars! och! ens! ansvar! är! tydligt! beF
skrivet.!!
!
Verksamheter!som!präglas!av!omsorgsrationaliteten!(Ve,!1999b)!har!en!svag!klassiF
fikation! (Bernstein,! 1977,! 2000)!mellan!områden!och! individers!positioner.!Denna!
rationalitet!kännetecknas!därmed!mer!av! samarbete!än!av!konkurrens.! Samtidigt!
kan!omsorgsrationaliteten!ha!en!stark!klassifikation! (Bernstein,!1977,!2000)!genteF
mot!de!värden!och!områden!som!präglas!av!den!tekniskt!begränsade!rationaliteten!
(Ve,!1999b).!Inramningen!inom!omsorgsrationaliteten!är!svagare!än!inom!den!tekF
nisk! begränsade! rationaliteten.! Fördelningen! av! ansvar! och! arbetsuppgifter! är!
alltså! inte! lika! tydligt! uppdelade! i! den! här! rationaliteten.! Lärare! är! inte! nödvänF
digtvis!tydliga!ledare!i!en!verksamhet!präglad!av!omsorgsrationalitet.!Det!innebär!
dock!inte!att!lärarna!är!utan!makt!över!hur!mål!ska!nås!och!hur!det!ska!ske.!SkillF
naden!mot!den!teknisk!begränsade!rationaliteten!är!att!makten!är!till!synes!osynlig!
(jfr!Bernstein,!1977).!!

Sammanfattning 
I!det!här!kapitlet!har!studiens!teoretiska!ramverk!beskrivits!och!motiveras.!Studien!
behandlar! genuspedagogers! tillgång! till!makt! och!kontroll! i! förändringsarbete! så!
som! det! framträder! i! deras! berättelser.! Centrala! områden! är! makt,! kontroll! och!
genus,!vilket!har!beröring!med!både! inre!pedagogisk!praktik!och!yttre! samhälleF
liga!faktorer.!Dessa!områden!har!studerats!av!Bernstein!(1977,!2000)!och!Ve!(1999b)!
och!deras! teorier! och!begrepp!bedömdes!därför! vara! användbara! i! studien.!Med!
hjälp! av! Bernsteins! begrepp! klassifikation! och! inramning! (Bernstein,! 1977,! 2000)!
var!avsikten!att!belysa!genuspedagogernas!utsagor!om!makt!och!kontroll.!BernsteF
ins! begrepp! är! möjliga! att! använda! för! att! studera! genusaspekter.! Tillsammans!
med! Ves! sätt! att! använda! teknisk! begränsad! rationalitet! och! omsorgsrationalitet!
(Ve,!1999b)!blev!det!dessutom!möjligt!att!belysa!genusaspekter!på!ett!mer!preciseF
rat!sätt!i!förhållande!till!makt!och!kontroll.!



! 32!

! !



! 33!

KAPITEL 4 METODOLOGI 

I!det!här!kapitlet!beskrivs!och!motiveras!de!överväganden!som!gjorts!under!studiF
ens!gång.!Kapitlet!börjar!med!en!beskrivning!av!hur!studiens! teoretiska! ramverk!
har!använts!för!att!utforma!forskningsfrågor!och!intervjuguide.!Denna!genomgång!
följs!av!ett!avsnitt!där!urval!och!val!av!forskningsmetoder!behandlas.!AvhandlingF
ens!resultat!framställs!som!berättelser!vilket!beskrivs!i!ett!avsnitt.!Detta!följs!av!en!
redogörelse! för! studiens! genomförande.! Tillvägagångssättet! i! såväl! intervjuerna!
som!observationerna!beskrivs,! från! inledningen!av!processen! till!bearbetning!och!
analys! av!den! insamlade! empirin.!Analysen!har! skett! i! ett! växelspel!mellan! teori!
och!empiri!och!utmynnade!i!en!analysmodell.!Analysprocessen!beskrivs!i!kapitlet!
liksom!hur!begreppen!har!använts.!I!alla!forskningsstudier!är!etiska!spörsmål!nödF
vändiga!att!reflektera!över!och!uppfylla,!och!hur!detta!har!gjorts!i!den!här!studien!
behandlas!också!det!i!kapitlet.!Avslutningsvis!diskuteras!olika!aspekter!av!forskarF
rollen.!!

Teorier som utgångspunkt för forskningsfrågor och intervju-
guide 
Studiens!forskningsfrågor!utformades!med!utgångspunkt! i!det!teoretiska!ramverF
ket,!främst!Bernsteins!begrepp!klassifikation!och!inramning!(Bernstein,!1977,!2000).!
Forskningsfrågorna! behandlar! makt! och! kontroll,! där! klassifikation! handlar! om!
maktaspekter!medan!inramning!handlar!om!kontroll.!Det!som!var!av!huvudsakligt!
intresse!i!studien!var!inte!vem!eller!vilka!som!i!verkligheten!hade!makt!eller!konF
troll.!Med!forskningsfrågorna!som!utgångspunkt!var!avsikten!att!med!intervjuerna!
som!underlag!skapa!berättelser!om!möjligheter!till!makt!och!inflytande.!!
!
Följande!två!forskningsfrågor!utgör!underlag!för!intervjuguiden:!!
!
• Vad! är! det! möjligt! att! ha! tillgång! till! makt! och! kontroll! över! enligt! genusF

pedagogerna?!
• Vad!är!det!enligt!genuspedagogerna!möjligt!för!dem!att!göra!i!förändringsarF

bete?!
!
Genom!sin!utformning!och!användning!kan!dessa! två! frågor!ses!som!både! teoreF
tiska! och! empiriska.! De! har! sin! utgångspunkt! i! teoretiska! begrepp! och! utgör! en!
plattform! för! att! samla! den! empiri! som! utgör! underlag! för! studiens! berättelser.!
Förutom!dessa! två! formulerades! en! tredje! forskningsfråga! som! i! högre! grad! har!
karaktären!av!analysfråga:!
!
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• Hur! kommer! makt! och! kontroll! till! uttryck! i! förhållandet! mellan! omsorgsF
rationalitet!och!teknisk!begränsad!rationalitet?!!

!
Med!denna!forskningsfråga!var!avsikten!att!kunna!analysera!hur!uttryck!av!makt!
och!kontroll! som! träder! fram! i! genuspedagogernas!berättelser! relaterar! till! genuF
saspekter.! Här! fördes! studiens! samtliga! teoretiska! begrepp! samman.! Makt! och!
kontroll! relateras! till! teknisk! begränsad! rationalitet! och! omsorgsrationalitet! (Ve,!
1999a,!1999b).!Som!framkommit!i!teorikapitlet!ses!dessa!begrepp!som!användbara!
redskap!för!att!kunna! tolka!och!beskriva!aspekter!av!makt!och!kontroll! i! relation!
till!genus.!I!den!här!studien!är!utgångspunkten!att!tolkningar!av!genus!inte!enbart!
kan!knytas!till!kroppar.!Genus!kan!även!relateras!till!organisationer,!kontexter!och!
relationer!för!att!ge!några!exempel!(Alvesson!&!Billing,!2011).!
!
Kvale!och!Brinkman! (2009)!diskuterar!hur! forskningsfrågorna! i! en! studie!kan!utF
göra! grunden! för! att! formulera! en! intervjuguide.! De! betonar! dock! vikten! av! att!
använda! ett!mer! vardagligt! språk! i! intervjufrågorna! än! forskningsfrågornas!mer!
abstrakta!och! teoretiska!karaktär.! Intervjufrågorna!bör!konkretisera!och!bryta!ner!
det!tema!som!beskrivs!av!forskningsfrågorna.!Det!är!väsentligt!eftersom!intervjuF
frågorna!ska!bjuda!in!intervjupersonerna!till!att!prata!så!fritt!som!möjligt!kring!ett!
specifikt! ämne! (Kvale!&!Brinkmann,! 2009).!Med! inspiration! av!detta! utformades!
studiens!intervjuguide.5!Varje!forskningsfråga!konkretiserades!med!ett!antal!öppna!
intervjufrågor!till!en!semistrukturerad!intervjuguide.!Det! innebar!att!ett!antal! fråF
gor!var!formulerade,!men!att!de!var!av!öppen!karaktär!för!att!bjuda!in!genuspedaF
gogerna!till!att!berätta!fritt.!Den!semistrukturerade!formen!gjorde!det!också!möjligt!
att! ta! frågorna! i! varierande! ordning! och! att! vända! tillbaka! till! en! fråga! (Kvale!&!
Brinkmann,!2009).!!

Urval  
I!den!här!studien!är!det!en!grupp!genuspedagoger!som!är!huvudpersoner!och!de!
som!har!bidragit!med!sina!berättelser.!Med!genuspedagoger!avses!här!pedagoger!
som!har!gått!den!utbildning!som!tidigare!beskrivits.!Studiens!syfte!och!frågeställF
ningar!gjorde!att!det!var!naturligt!att!en!grupp!genuspedagoger!skulle!observeras!
och!intervjuas.!Det!sätt!som!använts!för!att!göra!urval!i!studien!kan!beskrivas!som!
avsiktligt! urval! (L.! Cohen,! Manion,! &! Morrison,! 2007).! Tanken! var! att! genusF
pedagogerna! hade! kunskap! om! studiens! problemområde! och! en! vilja! att! berätta!
och!reflektera!över!studiens!problemområde!(jfr!Holstein!&!Gubrium,!1995).!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Bilaga 1. Intervjuguide.  
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Observationerna!blev!möjliga! att! genomföra! sedan! jag! fått! ett! erbjudande!om!att!
följa!en!seminarieserie!om!jämställdhetsfrågor.!Seminarieserien!anordnades!av!det!
regionala! utvecklingsnätverket! vid! ett! lärosäte.! Vid! en! första! planeringsträff! fick!
genuspedagogerna!frågan!om!de!var!intresserade!av!att!delta!i!studien,!vilket!alla!
var.! Av! dessa! valde! sedan! åtta! att! även! delta! i! intervjustudien.! Åtta! intervjuF
personer!bedömdes!dock!utgöra!ett!för!litet!underlag.!Därför!kontaktades!en!perF
son!med!ansvar!för!ytterligare!ett!nätverk!för!genuspedagoger.!Den!ansvariga!perF
sonen! sände! en! lista! med! eFpostadresser! till! nätverkets! deltagare.! Deltagarna! i!
detta!nätverk!kontaktades!sedan!med!en!förfrågan!om!deltagande.!!
!
Studiens! deltagare! skulle! alltså! vara! genuspedagoger,! däremot! ställdes! inte! krav!
på!att!de!skulle!ha!en!anställning!som!sådan!eller!att!de!regelbundet!blev!anlitade!
för! jämställdhetsarbete.! Skälet! till! det! var! att! genuspedagogerna! oavsett! om! de!
hade!en!anställning!eller! inte! tänktes!ha!något!att!berätta!om!makt!och!kontroll! i!
förändringsarbete! (jfr!Holstein!&!Gubrium,!1995).!Det!som!var!viktigt!och! intresF
sant!för!studiens!resultat!var!att!få!ta!del!av!så!många!berättelser!som!möjligt.!TanF
ken!var! att!huruvida!genuspedagoger!blir! anlitade! för! att! leda! förändringsarbete!
eller! inte! kan! förstås! som! effekter! av! styrkan! i! klassifikation! och! inramning!
(Bernstein,!2000)!på!den!egna!skolan!eller!på!förvaltningsnivå.!Det!vill!säga;!i!vilF
ken!utsträckning!genuspedagoger!ges!möjligheter!eller!inte!att!ta!beslut!om!och!att!
delta! i! genomförande! av! jämställdhetsarbete,! säger! rimligen! något! om! hur!makt!
och!kontroll!produceras,!reproduceras!och!distribueras.!Det!tar!sig!uttryck!i!vilken!
kunskap!som!ses! som!värdefull!och! i!vad!som!ses! som!relevant! innehåll!när! förF
ändringsarbete!ska!genomföras,!hur!det!ska!göras!och!vilka!som!får!möjligheter!att!
delta!(Bernstein,!1977,!2000).!Det!visade!sig!också!att!flera!deltagare!i!studien!inte!
hade!något!uppdrag!som!genuspedagog,!men!att!de!ändå!gärna!ville!vara!med.!!
!
Sammanlagt!kontaktades!28!genuspedagoger!via!eFpost!med!en!inbjudan!att!delta!i!
en! intervju,! och! av!dessa! tackade! 14! stycken! ja.! Tre! personer! som! inte! ville! eller!
hade!möjlighet! att! delta! i! studien! besvarade! likväl! brevet.!De! hänvisade! till! stor!
arbetsbelastning!som!ett!skäl.!Ett!annat!skäl!som!framfördes!var!att!de!inte!längre!
hade!några!uppdrag!som!genuspedagog.!!
! !
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!
Det!empiriska!materialet!samlades!in!från!december!2007!till!och!med!maj!2011.!I!
tabellerna! nedan! redovisas! empirinsamlingens! förlopp! samt! omfattningen! av! inF
tervjuerna.!
!
!
!

2007 2008 2010 2011 
December: obser-
vation av genus-
pedagogerna vid 
planeringsträff för 
seminarieserien.  
 
Genuspedago-
gerna inbjöds till 
deltagande i stu-
dien. 

Januari till och 
med november: 
observationer 
under fem helda-
gar i seminariese-
rien och tre hel-
dagar i genusnät-
verket.  

Förberedelse av 
intervjustudien 
under hösten.  
 
November – de-
cember: intervju 1 
– 10 genomför-
des. 

Februari – maj: 
intervju 11 – 14 
genomfördes.  
 
 

Tabell 1 Empiriinsamling; tid och typ av empiri 
!
!
!

Intervjuer (Namnen är fingerade) Inspelningar Transkriberad text 
Lisa 1:12:35 19 sidor 
Bengt   53:30 13 sidor 
Birgitta 1:15:45 19 sidor 
Kerstin 1:07:15 16 sidor 
Tove 1:23:20 21 sidor 
Ylva 1:25:30 21 sidor 
Margareta   57:50 11 sidor 
Ingrid 1:24:25 18 sidor 
Astri 1:29:20 18 sidor 
Nora 1:18:45 18 sidor 
Martin 1:18:10 17 sidor 
Cecilia 1:31:30 27 sidor 
Hannes 1:07:50 19 sidor 
Anders 2:35.00 37 sidor 

Tabell 2 Förteckning över intervjupersoner och intervjumaterial.  
!  
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Metodval 
För!att!få!fatt!på!individers!tankar!och!berättelser!behöver!forskaren!möta!dem,!ta!
del!av!deras!vardag!och!samtala.!Det!kan!han!eller!hon!göra!genom!att!observera!
och!intervjua!(Gubrium,!2003a).!Som!nämndes!ovan!har!båda!dessa!tillvägagångsF
sätt!använts!i!den!här!studien.!!
!
Som! ett! första! steg! i! studien! gjordes! icke! deltagande! observationer! i! den! ovan!
nämnda! seminarieserien! där! genuspedagoger! erbjöds! att! delta! och! arbeta! som!
handledare.! Seminarieserien! var! en! fortbildningssatsning! med! genusprofil.! Den!
var! riktad! till! alla! skolformer6! och! till! personal! på! olika! nivåer! och! genomfördes!
under!ett!års!tid.!Denna!del!av!studien!blev!möjlig!att!genomföra!tack!vare!att!jag!
erbjudits!att!delta!i!seminarieserien.!!
!
Observation!som!metod!valdes!av! flera! skäl.!Ett! skäl!var!att!observationerna!gav!
möjlighet!att!få!en!inblick!i!genuspedagogernas!vardagliga!situationer!i!en!speciell!
kontext! (Gubrium,! 2003a;! Salkind,! 2010).! Ett! annat! skäl! var! att! de! skulle! kunna!
fungera!som!bakgrund!för!intervjuerna.!Ytterligare!ett!skäl!var!att!observationerna!
också!skulle!kunna!fungera!som!självständiga!delar.!Holstein!och!Gubrium!(2003a)!
betonar!dock!att!det! inte!är!metoderna!i!sig!som!är!det!väsentliga.!Det!väsentliga!
för!forskaren!är!att!söka!efter!bilder!av!sociala!aktiviteter.!Bilder!av!sociala!aktiviteF
ter!är!möjliga!att!studera!i!observationer!och!intervjuer,!var!för!sig!och!tillsammans!
(Gubrium,! 2003a).! Genom! att! observera! blev! det! möjligt! att! se! specifika! sociala!
aktiviteter! som! några! av! genuspedagogerna! deltog! i,! nämligen! handledning! av!
jämställdhetsarbete.!Med!semistrukturerade!intervjuer!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!
som!metod!blev!det!möjligt!att!söka!djupare!kunskap!om!det!observationerna!viF
sade.!Eftersom!fler!genuspedagoger!än!de!som!observerades!har!blivit!intervjuade!
blev!det!också!möjligt!att!skapa!ett!större!antal!berättelser.!!
!
Under!det!år! som!seminarieserien!pågick! träffades!genuspedagogerna!också! i! ett!
eget! nätverk,! och! även! vid!dessa! träffar! genomfördes! observationer.!Då!diskuteF
rade! genuspedagogerna! sitt! arbete! i! seminarieserien!men! också! tidigare! erfarenF
heter! av! genuspedagogarbetet.! Observationerna! under! dessa! träffar! gjorde! det!
möjligt!att!få!en!bredare!inblick!i!genuspedagogernas!villkor!och!möjligheter.!!
!
Som! beskrivits! ovan! kan! den! kunskap! som! observationer! ger! användas! som! en!
självständig! del! (Gubrium,! 2003a).! Studiens! observationer! har! delvis! använts! på!
det! sättet.! I! avhandlingen! redovisas!en!del!av!dem! i! ett! avsnitt!där!nätverket!beF
handlas.!Observationerna!har!dessutom!utgjort!en!värdefull!utgångspunkt! för!de!
första! reflektionerna! över! genuspedagogernas! villkor.! Dessa! reflektioner! var! till!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Med skolformer avses här förskola, grundskola samt gymnasium.  
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nytta! när! intervjustudien! skulle! utformas! och! även! som! ett! bidrag! för! analys! av!
intervjuerna!med!de!genuspedagoger!som!deltog!i!seminarieserien.!!

Observationer 
Den!första!observationen!genomfördes!under!ett!planeringsmöte! inför!seminarieF
serien.!Inför!detta!tillfälle!fick!genuspedagogerna!eFpost!med!information!om!stuF
dien!och!en!inbjudan!att!delta7.!Vid!mötet!gavs!tillfälle!att!berätta!ännu!en!gång!om!
hur! studien!var! tänkt!att!genomföras.! Innan!själva!observationen!började!gjordes!
en!överenskommelse!med!genuspedagogerna!om!att!fortsätta!samarbetet.!I!denna!
överenskommelse!ingick!att!genuspedagogerna!skulle!bli!kontaktade!igen!när!det!
blev!dags!att!göra!intervjuer.!!
!
De! som! skulle! observeras! under! seminariedagarna! var! genuspedagogerna,! men!
eftersom!de!skulle!ingå!i!större!grupper!behövdes!också!tillstånd!från!övriga!deltaF
gare.!Därför!fick!alla!som!skulle!delta!i!seminarieserien!eFpost!med!information!om!
studien8.!I!brevet!beskrevs!mitt!forskningsintresse,!hur!observationerna!var!tänkta!
att!genomföras!och!att!det!var!frivilligt! för!dem!att!delta.!Då!ingen!av!deltagarna!
invände!mot!mitt! deltagande! som!observatör! var! det!möjligt! att! gå!mellan! olika!
grupper! för! att! observera.! Vid! varje! seminarietillfälle! deltog! olika! forskare! som!
föreläsare.! De! fick! också! information! om! studien! och! samtliga! av! gav! sitt! medF
givande!till!min!medverkan.!!
!
Seminarieserien!omfattade!fyra!tillfällen!och!sammanlagt!fem!dagar!under!år!2008.!
Dessa!dagar!bestod!av! föreläsningar!med! inbjudna! forskare!och!arbete! i!grupper!
av! olika! utformning! och! storlek.! Dels! möttes! deltagarna! i! samtalsgrupper! som!
bestod!av!pedagoger!och!andra!personalgrupper!från!olika!skolformer!och!platser.!
I!dessa!grupper!var!genuspedagogerna! samtalsledare.!Dels! arbetade!deltagarna! i!
sina!arbetslag!med!genuspedagogerna!som!handledare.!Några!av!dem!var!handF
ledare!för!sitt!eget!arbetslag!och!andra!för!arbetslag!från!andra!skolor!eller!förskoF
lor.!!
!
Att!vara!observatör!innebar!i!den!här!studien!att!jag!satt!med!i!rummet,!men!utan!
att!delta!aktivt!i!gemenskapen!eller!pågående!samtal.!Ibland!var!placeringen!lite!på!
avstånd!och!ibland!vid!samma!bord!eller!i!samma!ring!som!gruppen.!Ibland!bjöd!
någon!deltagare!in!mig!till!att!delta!i!samtalet,!vilket!dock!alltid!avböjdes.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Bilaga 2. Brev ett till genuspedagoger i lärosätets nätverk. 
8 Bilaga 3. Brev till deltagare i seminarieserien. 
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För!att!det!skulle!vara!möjligt!att!observera!alla!åtta!genuspedagogerna!vid!något!
tillfälle! genomfördes! observationer! i! olika! grupper! under! de! fyra! seminarieF
dagarna.! En! av! dagarna! samlades! flera! arbetslag! i! samma! klassrum.!Det! arbetsF
passet!började!med!reflektioner!i!mindre!tvärgrupper!och!fortsatte!sedan!med!arF
bete!i!arbetslagen.!Genom!att!gå!mellan!de!olika!grupperna!i!klassrummet!blev!det!
möjligt!att!observera!flera!genuspedagoger!även!vid!detta!tillfälle.!!
!
Observationerna! följde! samma! mönster! eller! rutiner.! När! alla! deltagare! hade!
kommit!in!i!rummet!fick!de!frågan!om!de!accepterade!mitt!deltagande.!Vid!samtF
liga!tillfällen!har!alla!deltagare!gett!sitt!medgivande.!Under!observationerna!fördes!
fältanteckningar.! I! dessa! noterades! vad! samtalen! rörde! sig! om!och! hur! samtalen!
relaterade! till! seminariedagens! ämne! liksom! hur! samtalsklimatet! i! gruppen! var.!
Under!de!här!observationerna! lades! särskild!vikt!vid!att! studera!hur!genuspedaF
gogerna!tog!eller!gavs!möjlighet!att!leda!samtalet!i!de!olika!grupperna.!!
!
De! anteckningar! som! fördes! gjordes! utan! några! färdiga! formulär! eftersom! utF
gångspunkten!var!att!ganska!förutsättningslöst!studera!skeenden,!samtal!och!relaF
tioner.!När!dagen!var!slut!sammanfattades!de!tankar!som!väckts!under!hela!dagen.!!
!
Vid! några! tillfällen! under! seminariedagarna! träffades! genuspedagogerna! utan!
arbetslagen.!Observationerna!från!dessa!tillfällen!dokumenterades!både!med!hjälp!
av!diktafon!och!fältanteckningar.!!
!
Parallellt!med!observationerna!under!seminariedagarna!genomfördes!observationF
er!då!genuspedagogerna!möttes! i!sitt!nätverk.!Vid!en!av!träffarna!fick!deltagarna!
utbildning!i!processarbete!och!kartläggning.!Dessa!områden!valdes!då!de!arbetslag!
som!genuspedagogerna!handledde! skulle! göra! en! kartläggning! inför! ett! planerat!
jämställdhetsarbete.!Träffarna! i!nätverket!dokumenterades!med!hjälp!av!diktafon!
och!fältanteckningar!vilka!beskrev!rummet!men!också!den!aktuella!dagens!tänkta!
innehåll.!Dessutom!fördes!anteckningar!om!samtalsämnen!och!diskussionsfrågor.!
Under!de!första!dagarnas!observationer!framkom!det!att!deltagarna!såg!nätverket!
som!en!viktig!plats!där!de!kunde!få!stöd.!Det!väckte! intresset!för!att!studera!nätF
verket! lite!mer! på! djupet.! En! av! observationsdagarna! utformades! därför! som! en!
fallstudie! (Stake,! 1995;! Yin,! 2003),! där! nätverkets! betydelse! för! deltagarna! var! i!
fokus.!!
!  
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Analys av observationerna 

När!de! inspelade!observationerna!analyserades!gjordes!det!genom!att! lyssna! igeF
nom!dem!och! göra! sammanfattningar.!Dessa! sammanfattningar! lästes! sedan! tillF
sammans!med! fältanteckningar! och! de! reflektioner! som! skrivits! efter! seminarieF
dagarna.! Medan! läsningen! pågick! gjordes! nya! anteckningar! om! det! materialet!
tycktes!säga.!De!första!analyserna!väckte!tankar!om!genuspedagogernas!olika!förF
utsättningar! som!handledare.!Dessa! förutsättningar! handlade! inte! nödvändigtvis!
om!dem!som!individer!utan!i!högre!grad!om!hur!struktur!och!stöd!för!deras!arbete!
skilde!sig!åt.!Det!handlade!om!rektorers!roll!men!också!om!gruppers!förkunskaper.!
Genuspedagogernas!upplevelser!av!sitt!arbete!som!ensamt!och!utsatt!blev!tydligt!
vid!analysen!av!observationerna.!!
!
I! ett! senare! skede! av! forskningsprocessen! analyserades! observationerna! på! nytt.!
Den! här! gången! gjordes! det! tillsammans! med! intervjuerna! med! de! genusF
pedagoger! som!deltog! i! seminarieserien.!Vid!denna! tidpunkt!hade! förståelsen!av!
det!teoretiska!ramverket!fördjupats!och!analysen!gav!nya!bilder!av!materialet.!!

Intervjuer 
Den!bild!som!Kvale!och!Brinkman!(2009)!ger!av!forskningsintervjun!är!mångsidig.!
De!beskriver!den!som!ett!hantverk!som!bäst!lärs!genom!att!just!intervjua.!Det!sociF
ala! i! intervjun! lyfts! upp! som! social! produktion! av! kunskap,! men! också! som! en!
social!praktik! i!sig.! Intervjun!är!dock!alltid!en!sorts!samtal!där!forskaren!söker!få!
veta!något!om!en!annans! tankar!eller! livsvärld.!Beroende!på!hur!detta!samtal!utF
formas! förhåller! sig! forskaren! i! olika!hög!grad!aktiv! (Kvale!&!Brinkmann,! 2009).!
Avsikten!med!de!intervjuer!som!genomfördes!i!den!här!studien!var!att!skapa!kunF
skap!inom!en!begränsad!utbildningssatsning.!Det!ska!inte!förstås!som!att!detta!är!
ett! försök! att! skapa! absolut! sann! kunskap.! Däremot! kan! det! som! framträder! ur!
genuspedagogernas!berättelser!utgöra!det!som!Stake!och!Trumbull!(1982)!benämF
ner!vicarious$ experience$ (a.a.! s.! 3).!På!det! sättet!kan!deras!berättelser!om!makt!och!
kontroll,!var!för!sig!och!tillsammans,!utgöra!skildringar!som!andra!kan!känna!igen!
sig! i!och! relatera! till! sina!egna!erfarenheter.! I!den!sociala!praktik! som!varje!möte!
och! samtal! under! intervjuerna! utgjorde,! erbjöds! genuspedagogerna!möjlighet! att!
fundera! och! reflektera.! Temat! var! formulerat! i! förväg! i! intervjuguiden,!men!den!
forskarroll!som!intogs!var!i!hög!grad!lyssnarens.!På!så!sätt!gavs!intervjupersonerna!
stort!utrymme!att!själv!styra!samtalet.! Intresset! för!vad!varje!genuspedagog!hade!
att!berätta!var!utgångspunkten!i!varje!samtal.!I!början!av!intervjun!betonades!också!
att!de!frågor!som!ställdes!inte!hade!några!rätta!svar!(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!
!
! !
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För!att!undersöka!om!intervjuguidens!innehåll!och!utformning!lockade!till!att!beF
rätta! så!genomfördes! två!provintervjuer.!Provintervjuerna!var!också!bra! tillfällen!
för!att!prova! inspelningsutrustningen!och!rollen!som!intervjuare.!Dessa!två! interF
vjuer!ingår!inte!i!det!analyserade!materialet.!!

Intervjustudiens genomförande 

Som! beskrivits! ovan! kontaktades! 28! genuspedagoger! med! en! förfrågan! om! att!
delta! i! studien.! Två! brev! riktade! till! intervjupersonerna! formulerades! (Gullveig!
Alver!&!Øyen,! 1997).!Ett! brev9! sändes! till! genuspedagoger! i!det!nätverk! som! jag!
tidigare!träffat,!och!en!del!av!dem!var!också!med!i!observationerna.!I!brevet!återF
knöts! till!observationsstudien!och! informerades!om!att!det!nu!var! tid!att!göra! inF
tervjuer.!Till!de!genuspedagoger!som!var!helt!obekanta!med!studien!formulerades!
ett! annat!brev10!med! redogörelse! för!den! tidigare! studien!och!mina! forskningsinF
tressen.!I!båda!breven!betonades!att!det!var!värdefullt!att!de!i!egenskap!av!genusF
pedagoger!deltog!i!studien.!Breven!innehöll!information!om!hur!lång!tid!intervjun!
beräknades! ta!och!att!de!själva! fick!bestämma!var!den!skulle!genomföras.!De!geF
nuspedagoger!som!ville!delta!ombads!svara!på!brevet!och! lämna!ett! telefonnumF
mer!där!de!kunde!nås.!Även!de! som!valde!att! avstå! från!deltagande!ombads!att!
besvara!brevet.!Detta!bedömdes!som!värdefullt!för!senare!diskussioner!om!bortfall!
och!studiens!trovärdighet.!!
!
Några!genuspedagoger!från!de!båda!nätverken!svarade!snabbt!på!brevet!och!ville!
gärna!delta.!De!kontaktades!omgående!för!att!avtala!tid,!och!det!var!ofta!möjligt!att!
genomföra! intervjuerna!ganska!snart!efter!våra! telefonsamtal.!Vid!några! tillfällen!
fick!dock!intervjupersonerna!förhinder!och!intervjuerna!fick!därför!skjutas!upp.!Av!
det!skälet!drog!intervjustudien!ut!lite!mer!på!tiden!än!som!var!planerat.!Dock!beF
dömdes!dessa!personers!medverkan!så!viktig!att!det!sågs!som!en!nödvändig!vänF
tan.!!
!
Efter!ett!par!veckor!sändes!en!påminnelse!till!de!genuspedagoger!som!inte!svarat!
på!brevet.!Några!av!dem!söktes!också! senare!per! telefon! flera!gånger,!dock!utan!
framgång.!Ett!telefonsamtal!ledde!dock!till!att!en!av!de!genuspedagoger!som!först!
avböjt!deltagande!ändå!tackade!ja!till!att!medverka.!Skälet!till!detta!var!att!denna!
persons!arbetsbelastning!nu!minskat.!!
!
För!att!intervjusituationen!skulle!kännas!så!bra!som!möjligt!för!deltagarna,!fick!de!
välja!den!plats!där!intervjun!skulle!genomföras.!De!valde!oftast!ett!rum!på!sin!egen!
arbetsplats.!Några!av!dem!hade!arbetsrum!där!vi!kunde!sitta,!andra!valde!mindre!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Bilaga 4. Brev två till genuspedagogerna i lärosätets nätverk. 
10 Bilaga 5. Brev till ny grupp av genuspedagoger. 
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grupprum.!Fyra!av!intervjuerna!genomfördes!dock!på!andra!platser.!En!ägde!rum!i!
intervjupersonens!hem,!en!andra!på!ett!kafé!som!intervjupersonen!valt,!ytterligare!
en!i!ett!mindre!rum!på!ett!bibliotek!och!slutligen!en!i!ett!rum!på!intervjuarens!arF
betsplats.!!
!
Varje! intervju! inleddes!med! en! kort! information! om! studien! och! grundläggande!
forskningsintressen.! Deltagarna! informerades! också! om! hur! de! forskningsetiska!
riktlinjerna! skulle! tillgodoses! under! intervjun! och! i! studien! som! helhet!
(Vetenskapsrådet,! 2011).! Intervjupersonerna! tillfrågades! också! om! tillåtelse! att!
spela!in!intervjun,!vilket!alla!gav!sitt!medgivande!till.!I!det!här!inledande!skedet!av!
intervjun! betonades! också! att! det! var! genuspedagogens! egen! berättelse! som! var!
intressant.! Samtalet! fortsatte! sedan! oftast!med! att! intervjupersonen! berättade! lite!
om!sin!tidigare!utbildning!och!yrkeserfarenhet.!Ibland!togs!dessa!frågor!emellertid!
upp! mot! slutet,! eftersom! intervjupersonen! genast! började! prata! om! sitt! genusF
pedagogarbete.!Då! intervjuerna!var!semistrukturerade!var!detta! inte!ett!problem,!
utan!intervjuguiden!fungerade!som!en!ram!runt!intervjun!(Kvale,!1997).!Den!relaF
tivt!fria!strukturen!gjorde!det!också!möjligt!att!komma!tillbaka!till!frågor!för!att!få!
fördjupade!svar!(jfr!Holstein!&!Gubrium,!1995).!!
!
De!fjorton!intervjuerna!förflöt!på!olika!sätt.!Med!hänvisning!till!intervjun!som!sociF
al! praktik! är! detta! naturligt! (Kvale! &! Brinkmann,! 2009).! Ibland! började! interF
vjupersonen!att!prata!och!berätta! så! snart!vi! träffades!och! innan!vi!hade! satt! oss!
ned.!Vid!andra!tillfällen!var!inledningen!lite!mer!försiktig!och!kanske!avvaktande.!
Det!kan!ha!berott!på!att!frågorna!upplevdes!som!svåra,!men!också!på!själva!situatF
ionen.!För!många!är!det!ovant!att!bli! intervjuad!och!att!berätta!om!sig!själva!och!
sina!erfarenheter!eller!tankar.!Andra!i!sin!tur!känner!sig!väl!tillrätta!med!berättarF
rollen!och!att!vara!i!intervjuarens!fokus.!Dock!har!alla!intervjupersoner!uttryckt!att!
de!uppskattat!att!få!fundera!kring!intervjufrågorna!och!få!tala!om!ett!område!de!är!
mycket!intresserade!av.!Flera!av!dem!uttryckte!också!att!det!sällan!funnits!tillfälle!
för!dem!att!prata!om!genusfrågor!med!kollegor.!För!några!av! intervjupersonerna!
som!inte!längre!arbetade!som!genuspedagoger!gav!intervjun!också!möjlighet!till!en!
tillbakablick.!Dessa!tillbakablickar!gav!ofta!upphov!till!nya!infallsvinklar!på!deras!
egna!erfarenheter!av!jämställdhetsarbete!och!genusfrågor.!!
!
Även! om! en! semistrukturerad! intervju! inbjuder! till! relativt! fritt! berättande! kring!
ett!tema!(Kvale!&!Brinkmann,!2009),!kan!det!finnas!områden!som!intervjupersonen!
inte!tycker!sig!kunna!ta!upp.!Alvesson!(2011)!menar!att!det!därför!kan!vara!bra!att!
erbjuda!intervjupersonerna!tillfälle!att!ta!upp!sådant!de!tycker!har!blivit!bortglömt.!
Som!avslutning!på!varje! intervju!gavs!en!sådan!möjlighet!med!följande!fråga:!Nu$
har$ jag$ ställt$ frågor$ till$ dig$ en$ lång$ stund,$ är$det$något$du$ändå$ tycker$ att$ jag$glömt$att$

fråga$ om?! Flera!av! intervjupersonerna! tog!upp!sådant!de!menade!borde!ha! tagits!
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upp.! Andra! tog! upp! ytterligare! tankar! som! väckts! hos! dem! under! intervjun.! I!
några!intervjuer!lockade!frågan!till!långa!och!utvecklade!utsagor.!!
!
Intervjuerna!spelades!in!på!diktafon!och!varade!mellan!en!knapp!timme!och!drygt!
två!och!en!halv!timme.!Så!snart!som!möjligt!efter! intervjutillfället!transkriberades!
de!i!stort!sett!ordagrant.!Omskrivningar!gjordes!av!exempelvis!dialektala!ord!eller!
särskilda!uttryck.!I!vissa!fall!har!också!vissa!särskilt!karaktäristiska!uttryck!utesluF
tits! av! forskningsetiska! skäl.! En! del! vardagliga! uttryck! har! också! skrivits! om! till!
mer!korrekt!talspråkliga.!Skälet!till!att!göra!dessa!ändringar!är!att!minska!möjligF
heterna! till! att! intervjupersonerna! ska!bli! igenkända.!En! invändning!kan!vara!att!
detta! sätt! att! transkribera! förvränger! eller! gör! utsagorna! opersonliga.! De! etiska!
aspekterna!har!dock!varit!vägledande!här!(Gubrium,!2003b).!!
!
Efter!varje!intervju!fördes!minnesanteckningar!för!hand,!ofta!genast!efter!intervjun.!
Minnesanteckningarna!rörde!intervjusituationen!och!rummet!intervjun!ägde!rum!i,!
men!också!det!som!hände!innan!intervjun!började.!Händelser!före!intervjun!handF
lar!till!exempel!om!var!vi!möttes!och!upplevelsen!av!den!första!kontakten.!DessuF
tom!beskrevs!tankar!om!relationen!mellan!intervjupersonen!och!mig!som!intervjuF
are.!Noteringar!gjordes!också!om!samtalets!karaktär,!stämningen!under! intervjun!
och!hur!frågorna!hade!fungerat.!I!anteckningarna!beskrevs!också!de!första!reflektF
ionerna!över!det! som! intervjupersonen!berättat.!När!de! första! genomläsningarna!
av! intervjuerna! gjordes! var! det! värdefullt! att! kunna! vända! tillbaka! till! dessa! anF
teckningar.!
!
En! text! kan! synas! platt! i! jämförelse!med!det! samtal! som!pågick! under! intervjun!
(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!För!att!även!i!de!transkriberade!intervjuerna!visa!och!
påminnas!om!dynamik!och!betoningar!i!genuspedagogernas!berättelser!användes!
kursiverad!stil!och!understrykningar.!Röstläge,!snabbt!eller!långsamt!tal,!tecken!på!
olika! sinnesstämningar! i! rösten!kommenterades! inom!hakparentes.! Som!exempel!
gjordes!beskrivningar!av!att!en!intervjuperson!lät!glad!när!hon!eller!han!berättade!
om!något!särskilt.!Noteringar!om!långsamt!tal!påminde!om!hur!intervjupersonen!
tänkte! efter! medan! hon! eller! han! berättade.! Medan! arbetet! med! transkribering!
pågick! fördes! också! anteckningar! om! de! tankar! som! väcktes! under! tiden.! DessF
utom!fördes!anteckningar!för!att!beskriva!om!något!ändrades!i!texten!i!förhållande!
till! ljudfilen.!Exempelvis!noterades!när!ett!ord!skrevs!om!eller!upprepningar!togs!
bort.!!
!  
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Analys av intervjumaterialet 

Analysen!av! intervjuerna!har!varit!en!kontinuerlig!process!med!början! i!nära!anF
slutning! till! varje! intervjutillfälle.! Som!ovan!nämnts! fördes! anteckningar! så! snart!
som!möjligt!efter!varje!intervju!om!tänkbara!innebörder!i!det!som!blivit!sagt.!AnaF
lyserandet!pågick!också!medan!intervjuerna!transkriberades.!Samtidigt!som!detta!
arbete!pågick!var!det!möjligt!att! tänka!tillbaka!på! intervjusituationen!och!försöka!
förstå!innebörden!i!det!som!sades.!Att!lyssna!på!de!inspelade!intervjuerna!var!ett!
sätt!att!i!tanken!återvända!till!intervjusituationen.!!
!
När! intervjuerna!var! transkriberade! lästes!de! flera!gånger!och!på!så!sätt!blev!det!
möjligt!att!tränga!djupare!och!djupare!in!i!materialet.!För!varje!läsning!förändrades!
också!förståelsen!av!hur!studiens!teoretiska!begrepp!kunde!relateras!till!det!empiF
riska!materialet.! Den! första! läsningen! hade! nyckelord! knutna! till! intervjuguiden!
som!utgångspunkt!för!läsningen.!Varje!nyckelord!fick!en!egen!färg!som!användes!
för! att! göra! markeringar! i! utskrifterna.! Eftersom! intervjufrågorna! formulerades!
med!utgångspunkt!i!studiens!teoretiska!ramverk!kan!det!sägas!att!teorin!hela!tiden!
har!funnits!med!som!grund!för!analysen.!Till!en!början!var!dock!de!tolkningar!som!
kom!ur!analysen!av!ganska!konkret!karaktär.!Det! som!söktes!var!återkommande!
utsagor,! olikheter! och! likheter! som! de! framträdde! i! intervjutexterna.! Under! läsF
ningen!skrevs!kommentarer!i!utskrifterna.!Dessutom!fördes!anteckningar!i!anteckF
ningsböcker.!En!återkommande!läsning!av!de!här!anteckningarna!har!varit!ett!stöd!
för! minnet! och! gett! nya! tankar.! Under! denna! analysfas,! liksom! i! senare! faser,!
skrevs!sammanfattande!texter.!!
!
Nästa!analysomgång!gjordes!med!forskningsfrågorna!som!utgångspunkt.!DärigeF
nom! koncentrerades! analysen! till! färre! och!mer! övergripande! områden.! AnteckF
ningar! fördes!på!samma!sätt! som!beskrivits.! I!det!här!skedet!började!några!överF
gripande!mönster!synas.!Dessa!mönster!innehöll!makt!och!praktiskt!jämställdhetsF
arbete.!En!aspekt!av!maktrelationer!som!blev!tydlig!vid!analysen!var!motstånd!mot!
genuspedagogernas! arbete.!Motstånd! tolkades! exempelvis! som! försök! att! hindra!
förändring! av!maktrelationer.!Med! det! teoretiska! ramverket! kan! det! förstås! som!
motstånd!mot!försvagning!av!både!klassifikation!och!inramning!(Bernstein,!2000).!!
!
Medan!analysarbetet!pågick!gjordes!också!återkommande! läsningar!av!de! teorier!
och!begrepp!(Bernstein,!1977,!2000;!Ve,!1999a,!1999b)!som!varit!vägledande! i!stuF
dien.!Det!var!nödvändigt!för!att!få!en!djupare!förståelse!av!det!empiriska!materiF
alet,!och!det!kunde!tolkas!i!relation!till!de!centrala!teoretiska!begreppen!som!valts.!
Alvesson!(2011)!diskuterar!analysarbetet!som!ett!växelspel!mellan!empiriska!anaF
lyser!och!återkommande!läsning!av!teoretiska!utgångspunkter.!Att!återkommande!
studera! teorierna! igen! fördjupade! den! teoretiska! förståelsen.! På! så! sätt! blev! det!
möjligt!att!använda!de!teoretiska!begreppen!på!ett!bättre!sätt!för!att!ställa!frågor!till!
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materialet.!Det!i!sin!tur!gav!en!fördjupad!förståelse!av!både!teori!och!empiri.!AnaF
lysen!av!empirin!och!återkommande!studier!av!teorin!har!på!så!sätt!varit!en!viktig!
ömsesidig!process.!!
!
Den! fördjupade! förståelsen! av! teorier! och! empiri! gjorde! det!möjligt! att! tolka! de!
erfarenheter!och!åsikter!som!kom!till!uttryck!i!utsagorna!på!ett!mer!utvecklat!sätt.!
De!erfarenheter!och!åsikter!som!genuspedagogerna!gav!uttryck!för!kunde!relateras!
till!flera!olika!samhällsnivåer!och!kontexter!där!makt,!kontroll!och!genus!finns!och!
utövas.!För!att!kunna!genomföra!och!beskriva!dessa!analyser!och!tolkningar!på!ett!
åskådligt!sätt!konstruerades!analysmodellen!med!fem!arenor!där!studiens!samtliga!
teoretiska! begrepp! användes.! Analysmodellens! struktur! och! innehåll! har! inF
spirerats!av!Hardings!(1986)!teori!med!genus!som!pågående!processer!på!tre!nivåF
er:! symbolisk,! strukturell! och! individuell! nivå! och! Lindensjös! och! Lundgrens!
(2000)!begrepp!formuleringsarenan!och!realiseringsarenan.!!

Teorierna på analysmodellens arenor  
Här!nedan!görs!en!beskrivning!av!hur!Bernsteins!(1977,!2000)!och!Ves!(1999b)!teoF
rier!förstås!i!förhållande!till!analysmodellens!fem!arenor.!

Arenor där makt och kontroll finns och utövas 

Den!första!arenan!har!fått!namnet!Genus$på!retorisk$och$politisk$arena,!där!tas!beslut!
om!vad!som!ska!bli! föremål! för! förändring.!Den!rådande!kunskapssynen!och!syF
nen!på! fostransuppdraget!är!avgörande! för!vad!som!ses! som!nödvändigt!att! förF
ändra.! Grunden! till! beslutet! att! utbilda! genuspedagoger! var! åsikten! att! det! var!
nödvändigt!att!förändra!rådande!maktrelationer.!Ett!väsentligt!verktyg!för!de!önsF
kade! förändringarna!ansågs!vara!mer!kunskap.!På!arenan!Genusstrukturer! verkar!
makten! genom! avgränsningar!mellan! olika! grupper.!Den! könsuppdelade! arbetsF
marknaden!gör!att!män!och!kvinnor!i!ett!samhälleligt!perspektiv!har!olika!tillgång!
till!makt.!Läraryrket!är!oavsett!skolform11!ett!kvinnodominerat!yrke.!Genus$i!skolor5
ganisationen$är!den!arena$där!styrkan!i!klassifikationen!har!betydelse!för!avgränsF
ningarna!mellan! olika! ämnesområden! och! verksamheter.! Styrkan! i! inramningen!
reglerar!hur!undervisning!och!verksamhet!utformas.!Det!har!betydelse!för!genusF
pedagogernas! möjligheter! till! kontroll! över! hur! förändringsarbetet! planeras! och!
genomförs.!På!den!arena!som!benämnts!Genus$på!den$symboliska$arenan$finns$dikoF
tomier!som!symboliserar!avgränsningar!olika!områden!eller!grupper.!Det!kan!vara!
symboliska!innebörder!av!styrka!och!svaghet!eller!närhet!och!avstånd.!I!relation!till!
genuspedagogerna!i!studien!kan!det!bli!synligt!i!andras!avståndstagande.!Genus$på$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Med skolform avses här alla verksamheter som styrs av skollag och läroplaner.  
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den$individuella$arenan!rör!exempelvis!individers!inre!avgränsningar!och!dess!betyF
delse!för!synen!på!vad!som!är!möjligt!att!göra!beroende!på!genustillhörighet.!SyF
nen!på!vad!det!är!att!vara!pojke!och!flicka,!man!och!kvinna!regleras!här.!För!genusF
pedagoger! kan! det! ta! sig! uttryck! i! andras! uppfattningar! om! manliga! genusF
pedagoger!som!avvikande.!!

Genus på olika arenor 

På! den! första! arenan,! Genus$ på$ retorisk$ och! politisk! arena$ knyts! omsorgsrationalF
itetens! värden! ofta! till! den! privata! sfären! och! den! teknisk! begränsade! rationalF
itetens!värden!till!det!offentliga.!Den!privata!sfären!ses!av!tradition!som!en!kvinnF
lig!genussfär!och!den!offentliga!som!en!manlig!dito.!Dessa!två!sfärer!står!i!en!hieF
rarkisk!relation!till!varandra!med!det!manliga!över!det!kvinnliga!(se!t.ex.!Bourdieu,!
1999;! Eduards,! 2007;! Hirdman,! 2001).! Dessa! hierarkier! avspeglar! sig! på! arenan!
Genusstrukturer! där!de!värden! som! ryms! inom! teknisk!begränsad! rationalitet! har!
högre!status.!Genus$i!skolorganisationen$har!betydelse!för!vilka!områden!eller!ämnen!
som!ses!som!viktiga.!Områden!som!förknippas!med!teknisk!begränsad!rationalitet!
ges! därför! större! utrymme.!Olika! arbetsuppgifter! inom! läraryrket! är! ofta! knutna!
till!förväntningar!knutna!till!genus.!Genus$på$den!symboliska$arenan!syns!exempelvis!
i! dikotomin!mellan! konkurrens! och! samarbete! eller! individualitet! och! inriktning!
mot!den!andre.!Genus$på$ individnivå! rör! fostran!till!vad!som!ses!som!möjliga!ageF
randen!och! tankesätt!beroende!på!genustillhörighet.!Det!kan!exempelvis! få!betyF
delse!för!vad!individer!kommer!att!se!som!möjliga!intressen!eller!yrkesval.!!

Begreppens användning i analys och tolkning 
Två! uppsättningar! teoretiska! begrepp! har! alltså! använts! i! studien,! klassifikation!
och!inramning!(Bernstein,!1977,!2000)!samt!teknisk!begränsad!rationalitet!och!omF
sorgsrationalitet! (Ve,! 1999a,! 1999b).! Beslutet! att! använda! dem! båda! tillsammans!
kom! av! en! önskan! att! beskriva! genuspedagogernas! utsagor! från! olika! utgångsF
punkter.!Med!hjälp!av!Bernsteins!(1977,!2000)!begrepp!kunde!genuspedagogernas!
villkor!i!olika!kontexter!tolkas!och!beskrivas.!Makt!är!hela!tiden!närvarande.!MaktF
relationer!kan!förändras!men!förändringarna!bjuder!motstånd.!Som!resurspersoner!
och! agenter! för! en! önskad! förändring! är! det! genuspedagogerna! som! får! ta! emot!
och!hantera!det!motståndet.!Med!Bernsteins!begrepp!blev!det!möjligt!att!beskriva!
maktstrukturer! och!maktrelationer! som!påverkar!genuspedagogernas! tillgång! till!
makt!och!kontroll!i!förändringsarbete.!!
!
Begreppen! teknisk! begränsad! rationalitet! och! omsorgsrationalitet! (Ve,! 1999a,!
1999b)! var! ett! användbart! redskap! för! att! tolka! utsagor! som! visar! olika! sätt! att!
agera!beroende!på!kontext!och!sammanhang.!Genuspedagogerna!har!kunskap!om!



! 47!

hur!genusstrukturer!formar!både!verksamheter!och!de!vuxna,!barn!och!elever!som!
finns! i!dem.!Den!kunskapen!vill!de!använda!för!att! få!arbeta!som!resurspersoner!
och! för!att! åstadkomma! förändring.!För!att!det! ska!bli!möjligt!behöver!de! ibland!
agera!enligt!en!teknisk!begränsad!rationalitet.!Samtidigt!rymmer!utsagorna!också!
beskrivningar! av! agerande! och! tänkande! enligt! omsorgsrationalitetens! värden.!
Teknisk! rationalitet! och! omsorgsrationalitet! gjorde! det! också!möjligt! att! beskriva!
hur!olika!rationaliteten!har!ställts!emot!varandra.!Det!kan!exempelvis!ske!när!olika!
värden!kommer!i!konflikt!med!varandra!och!rådande!värden!utmanas.!!

Modell för analys av intervjuer 
Genuspedagogernas! arbete! har! beröring!med! eller! sker! på! flera! olika! arenor! där!
makt!och!kontroll!finns!och!utövas.!I!analysmodellen!beskrivs!fem!arenor!där!geF
nus!är!närvarande,!vilket!påverkar!tillgången!till!makt!och!kontroll.!Analysen!som!
gjordes!med!hjälp!av!de!valda!teoretiska!begreppen!placerades!in!på!de!olika!areF
norna!i!analysmodellen.!
!
• Genus!på!retorisk!och!politisk!arena!
• Genusstrukturer!!
• Genus!i!skolorganisationen!
• Genus!på!den!symboliska!arenan!
• Genus!på!individnivå!
!
De! fem! arenorna! har! använts! som! redskap! för! att! beskriva! tolkningar! av! genusF
pedagogernas!utsagor.!Arenorna!är!både!avgränsade!från!varandra!och!sammanF
flätade.! Det! som! sker! på! den! retoriska! och! politiska! nivån! inverkar! på! genusF
strukturer.!Dessa!genusstrukturer!har!i!sin!tur!betydelse!för!vad!som!sker!eller!inte!
sker! i! skolorganisationen.!Genus!på!den!symboliska!arenan!har!betydelse! för!det!
som!sker!både!på!individnivå!och!i!skolorganisationen.!Genus!påverkar!skeenden!
och!möjligheter!på!all!nivåer,!uppifrån!den!retoriska!och!politiska!nivån!och!ner!till!
individnivå.!En!omvänd!rörelse!eller!påverkan!är!också!möjlig.!Det!vill!säga,!genus!
på! individnivå!kan!påverka!genus!på!den! retoriska!och!politiska! arenan.!AmbitF
ionen!med!genuspedagogers!uppdrag!och!jämställdhetsarbete!(Regeringen,!2001a,!
2001b)!kan!ses!som!en!önskan!om!en!sådan!omvänd!rörelse.!!

Genus&på&den&retoriska&och&politiska&arenan&
På!den!retoriska!och!politiska!arenan!framträder!politiska!önskningar!om!vad!skoF
lan! och! förskolan! ska! fostra! till! och! hur! det! ska! ske! (se! t.ex.! Edström,! 2010;!
Englund,! 1996;!Wernersson,! 2007).! På!den!här!nivån! fördes!diskussioner! om!och!
beslutades!vad!som!skulle!vara!uppdraget! för!de! resurspersoner!som!utbildades.!
Den! dåvarande! Socialdemokratiska! regeringen! beskrev! genuskunskap! som! ett!
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viktigt!kunskapsområde.!Med!genuspedagogerna! som!resurspersoner!var! tanken!
att! kunskapsnivån! inom! detta! område! skulle! kunna! höjas.! Genuspedagogernas!
uppdrag!innefattar!ansvar!för!att!ge!teoretisk!kunskap!och!att!leda!och!stötta!dem!
som!arbetar!i!förskolan!och!skolan.!Målet!med!arbetet!är!en!mer!jämställd!förskola!
och!skola!(Regeringen,!2001a,!2001b).!!

Genusstrukturer&
Samhällets!genusstrukturer!avgör!hur!makt!skapas,!återskapas!och!fördelas.!Dessa!
strukturer!har!betydelse!för!genuspedagogernas!tillgång!till!makt.!I!analysen!framF
träder!möjligheter!för!genuspedagogerna!att!ha!makt!men!också!tillfällen!av!vanF
makt.! Ett! exempel! när! genuspedagoger! har! makt! är! när! genuskunskap! ses! som!
värdefull!och!viktig!att!införliva!i!ett!förändringsarbete.!Vanmakt!kan!de!uppleva!
när! deras! genuskunskap! ses! som! ett! hot! och!människor! gör!motstånd!mot! dem!
som! personer! och! mot! förändringar.! De! kan! också! uppleva! vanmakt! när! deras!
kamp!för!tid!och!utrymme!för!genuskunskap!och!förändringsarbete!inte!ger!resulF
tat.!!

Genus&i&skolorganisationen&
Genus! i! skolorganisationen! har! betydelse! för! hur! undervisning! och! förskoleF
verksamhet!organiseras!och!genomförs.!Det!handlar!om!vilka!uppgifter!män!och!
kvinnor! förväntas! göra.!Genus! har! betydelse! för! kunskapssynen! och!därmed! för!
om!genuskunskap!ses!som!ett!viktigt!område.!!

Genus&på&den&symboliska&arenan&
Genus!på!den!symboliska!arenan!framstår!exempelvis!via!dikotomier!som!symboF
liserar!föreställningar!om!kön.!Dessa!dikotomier!kan!vara!styrka!och!svaghet,!samF
arbete! och! konkurrens,! omsorg! om! andra! eller! individualitet.! Omsorg! kan! uppF
fattas!som!svaghet!och!individualitet!som!styrka.!De!kan!då!förstås!som!förknippF
ade!med!kvinnligt!respektive!manligt.!!

Genus&på&individnivå&
Genus!på!denna!nivå!handlar!om!identiteter!och!identitetsskapande!med!kön!som!
grund.!Till! detta! hör! olika! syn!på! eller! uppfattningar! om!vad! som!är!möjligt! för!
män!respektive!kvinnor!att!bli!eller!vara.!Genus!på! individnivå!kan!ha!betydelse!
för! pedagogers! förväntningar! på! pojkar! och! flickor! i! verksamheten! och! för! hur!
eventuella!olikheter!mellan!dem!förklaras.!!
!  
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Berättelser och intervjuer 
I!den!här!avhandlingen!presenteras!intervjuresultatet!som!berättelser.!Dessa!berätF
telser! är! skapade! i! ett! samspel! mellan! genuspedagogerna! och! intervjuaren! (jfr!
Andersson!&!Cocq,!2012).!Johansson!(2005)!beskriver!en!specifik!form!av!berättelF
ser,!livsberättelser.!Genom!livsberättelser!kan!människor!dela!med!sig!av!sina!livsF
erfarenheter! och! tankar.! Forskaren! får!på! sätt! ta!del! av! olika! aspekter! av!männiF
skors! liv.! Snellmans! (2009)! avhandling! om!äldre! kvinnor! och!deras! liv! på! landsF
bygden!är! ett! exempel!på!detta.! I!den!här!avhandlingen!görs! inte!anspråk!på!att!
kalla! genuspedagogernas! berättelser! för! livsberättelser.! Genomförandet! av! interF
vjuerna!är!dock!inspirerat!av!ansatsen,!och!berättelser!beskriver!ett!litet!utsnitt!av!
genuspedagogernas!liv!(jfr!Johansson,!2005).!Berättelserna!redovisas!med!sammanF
fattande! beskrivningar! av! deras! innehåll,! men! illustreras! också!med! citat! ur! enF
skilda!genuspedagogers!berättelser!(jfr!Kohler!Riessman,!2001).!!
Mishler! (1986)! betonar! berättandets! betydelse! för!människors!meningsskapande.!
Genom!att!berätta!är!det!möjligt!att!både!uttrycka!och!reflektera!över!sina!erfarenF
heter.! I!berättelserna! i!den!här!studien!har!olika!erfarenheter!och! tankar!om! jämF
ställdhet!och!genusfrågor!kommit!till!uttryck.!!
!
Enligt!Holstein!och!Gubrium!(1995)!bör!intervjuer!ske!som!ett!aktivt!samspel!melF
lan!respondenten!och!intervjuaren.!De!beskriver!respondenter!som!människor!med!
kunskapskapital!och!berättare!som!delar!med!sig!av!sina!erfarenheter.!I!samspelet!
mellan!berättaren!och!intervjuaren!skapas!berättelser.!Dessa!skapas!i!nuet,!menar!
författarna,! men! de! är! också! ett! resultat! av! berättarens! erfarenheter,! tankar! och!
förväntningar!(Holstein!&!Gubrium,!1995).!
!
Czarniawska!(2004)!diskuterar!olika!sätt!att!hantera!intervjun!som!berättelse.!ForsF
karen! kan! använda! intervjuerna! som! underlag! för! att! skapa! berättelser.!Med! en!
sådan!användning!kan! intervjuerna! likställas!med!andra! former!av! texter,! till! exF
empel! fältanteckningar! och! dokument.! Ett! annat! sätt! är! att! analysera! dem! som!
berättelser! av! intervjuer! och! ett! tredje! intervjuer! som! uttryck! för! berättelseF
skapande.! I!den!här! studien!har! fältanteckningarna!varit! väsentliga!vid! analysen!
av! såväl! observationer! som! intervjuer.! Däremot! har! inte! utdrag! ur! fältanF
teckningarna!redovisats.!

Forskningsetiska överväganden 
För! att! kunna!genomföra! studien! enligt!de! forskningsetiska! riktlinjer! som!VetenF
skapsrådet!(2011)!föreskriver!har!flera!åtgärder!vidtagits.!Som!tidigare!nämnts!fick!
alla!deltagare! i! seminarieserien! information!via!eFpost!om!mitt!deltagande.!SamtF
liga!av!dem!fick!också!information!om!sin!rätt!att!avstå!från!eller!avbryta!sitt!deltaF
gande.!Alla!deltagare!har!också! fått! information!om!att!materialet!endast! ska!anF
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vändas! för! forskningsändamål.!Slutligen!har!deltagarna! i! studien! informerats!om!
de! åtgärder! som! skulle! komma! att! vidtas! för! att! åstadkomma! konfidentialitet! i!
resultatredovisningen! (Gullveig!Alver!&!Øyen,!1997;!Vetenskapsrådet,!2011).!GeF
nom!att!ta!plats!i!bakgrunden!under!observationerna!och!försöka!smälta!in!är!förF
hoppningen! att! mitt! deltagande! i! liten! grad! har! påverkat! deltagarna! (jfr!
Vetenskapsrådet,!2011).!
!
Under!det!år!då!observationer!genomfördes!av!seminariedagarna,!fick!deltagarna!
återkommande!information!om!studien!och!vad!som!skulle!hända!under!den!aktuF
ella!dagen.!!
!
För!att!de!personer! som!kontaktades! inte! skulle!känna! till!varandra! sändes!all! eF
post!med! inställningen!hemlig!kopia.!Det!var! ett! förfarande! som!bedömdes!vara!
särskilt! viktigt! när! det! gäller! genuspedagogerna! eftersom! de! var! ganska! få! och!
kände!till!varandra!sedan!tidigare.!!
!
Till!de!genuspedagoger!som!inte!svarade!på!den!första!inbjudan!till!studien!sändes!
inbjudna! en! gång! till!med! en! påminnelse! efter! ett! par! veckor.!Dessutom!gjordes!
försök! att! nå! några! av!dem!på! telefon.!Det! var! viktigt! att! få! så!många!deltagare!
som!möjligt!i!intervjuerna.!Det!hade!varit!värdefullt!med!fler!intervjupersoner!eller!
med! information! från!de!som!inte!ville!vara!med!om!varför!de!valt!att!avstå.!Av!
forskningsetiska!skäl! togs!beslut!att! inte!göra! fler! försök!att! få!kontakt!med!dem.!
Ett!uteblivet!svar!får!också!ses!som!ett!sätt!att!säga!nej!till!medverkan!(jfr!Gullveig!
Alver!&!Øyen,!1997).!!
!
Som! tidigare!nämnts! formulerades! två!brev!när!genuspedagogerna! skulle!bjudas!
in!till! intervjustudien.!Skälet!till!att!formulera!två!olika!brev!var!att!ytterligare!ett!
genuspedagognätverk! skulle! kontaktas.! Eftersom! brevet! till! det! första! nätverket!
knöt!an!till!observationerna!i!seminarieserien!skulle!det!kunna!upplevas!förvirranF
de,!men!också!nonchalant!att!skicka!samma!brev!till!deltagarna!i!det!andra!nätverF
ket.!!
!
Vid!intervjuerna!erbjöds!samtliga!intervjupersoner!att!ta!del!av!det!färdiga!materiF
alet.!Intervjupersonerna!fick!också!information!om!att!de!kunde!avbryta!intervjun!
eller!ta!kontakt!i!efterhand!om!de!inte!ville!delta.!De!uppmanades!också!att!höra!av!
sig!om!de!funderade!på!något!senare!efter!intervjun.!!
!  
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Forskningsetiska överväganden vid transkribering och citering 

Språket!är!en!grundläggande!del!av!intervjusituationen!vilket!kan!tyckas!självklart!
eftersom! det! handlar! om! ett! slags! samtal.! Intervjuer! innehåller! emellertid! också!
kroppsspråk,! tonfall,! dialekter! och! återkommande! uttryck! som! färgar! det! sagda.!
Forskare! kan! välja! olika! strategier! vid! transkribering! av! intervjuer! föra! att! göra!
dynamiken! synlig.!Holstein! och!Gubrium! (2003b)! har!diskuterat! olika!problemaF
tiska!aspekter!av!transkribering!av!intervjuer.!Dels!tar!de!upp!svårigheten!med!att!
överhuvudtaget! kunna! föra! över! inspelat! tal! till! text! utan! att! något! går! förlorat.!
Dels!för!de!fram!att!ett!samtal!som!transkriberas!ordagrant!kan!synas!ostrukturerat!
och!osammanhängande!när!det!överförs! till! text.!Förutom!att!det!kan!göra!själva!
texten!svårläst!kan!det!också!verka!stötande!för!dem!som!deltagit! intervjun.!Som!
en!åtgärd!av!forskningsetiska!skäl!är!det!rimligt!att!de!citat!som!forskaren!använF
der!formuleras!om!till!ett!mer!korrekt!talspråk!(Gubrium,!2003b).!I!den!här!studien!
har!intervjuerna!transkriberats!i!stort!sett!ordagrant.!Som!tidigare!nämnts!har!dock!
dialektala!uttryck!och!annat!som!kan!göra!det!möjligt!att!känna!igen!personer!skriF
vits!om!till!mer!neutralt!språk.!De!citat!som!används! i!resultatkapitlen!är!således!
ibland!något! omskrivna.! Ett! skäl! är,! som!nämnts,! att!minska! risken! för! igenkänF
nande.!Ytterligare! ett! skäl! är!det! som!beskrivits! ovan,! att! intervjupersonerna! förF
modligen!själva!känner!igen!sig!i!citaten.!Om!språket!då!upplevs!som!alltför!varF
dagligt! eller! ostrukturerat! kan!det! kännas! olustigt! för! den! som!har! blivit! citerad!
(Gubrium,!2003b;!Kvale!&!Brinkmann,!2009).!När!omskrivningar!gjordes!vid!tranF
skribering! lades! stor! vikt! vid! att! innebörden! inte! skulle! förändras! (Gubrium,!
2003b).!!
!
För!att!göra!det!så!svårt!som!möjligt!att!känna!igen!intervjupersonerna!fick!de!finF
gerade!namn!redan!när!transkriberingen!gjordes.!Skolors!och!kommuners!namn!är!
inte!heller!utskrivna.!När!intervjupersonerna!talade!om!någon!skola!eller!förskola,!
eller!nämnde!sin!kommuns!namn,!står!i!utskriften!exempelvis!”här!i!kommunen”!
eller!ortens!namn!med!en!bokstav.!Även!personer!som!intervjupersonen!talar!om!
har!fått!fingerade!namn!eller!en!beskrivning,!exempelvis!”kollegan”.!!

Forskarrollen  
Mitt!yrkesliv!har!gett!mig!erfarenheter!av!arbete!i!förskolan!men!också!av!förändF
ringsarbete!på!myndighetsF! och!verksamhetsnivå.!Yrkeslivet! har! också! gett! vissa!
erfarenheter! av! jämställdhetsarbete.! Dessutom! har! jag! gått! genuspedagogF
utbildningen!och!deltog! före!min! forskarutbildning! som!genuspedagog! i!det! ena!
nätverkets! träffar.! Förförståelsen! för! både! studieobjektet! och! problemområdet! är!
därmed! relativt! stor,! vilket! kan! ses! som! ett! problem;! förförståelsen! kan! göra! att!
forskaren!tar!med!sig!sina!egna!föreställningar!om!intervjupersonernas!verklighet!
och!uppfattningar.!Den!egna!förförståelsen!kan!då!leda!till!att!forskaren!inte!uppF
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täcker!något!eller!söker!igenkännande!(jfr!Alvesson!&!Sköldberg,!2008).!FörförståF
elsen! är! alltså! viktig! att! noggrant! reflektera! över! och! förhålla! sig! till! under! hela!
forskningsprocessen.! I! den! här! studien! har! det! gjorts! genom! öppenhet!med! tidiF
gare! erfarenheter.! Dessutom! betonades! i! varje! intervju! att! det! var! genuspedagoF
gernas!egna!berättelser!som!söktes.!Jag!har!försökt!vara!en!nyfiken!observatör!och!
intervjuare!men!har!varit!noga!med!att!inte!bidra!med!mina!egna!erfarenheter!eller!
uppfattningar.!Den!roll!som!intagits!både!som!observatör!och!intervjuare!har!varit!
som!tyst!lyssnare.!!
!
Förförståelsen! innebär! inte!bara!svårigheter,!den!kan!också!vara! till! fördel!när!en!
studie!ska!genomföras.!Det!kan!vara!lättare!att!få!tillträde!till!verksamheter!för!att!
intervjua! och! observera.! De! personer! som! ingår! i! en! undersökningsgrupp! kan!
också!känna!större!trygghet!om!forskaren!har!kännedom!om!deras!arbete.!Det!kan!
göra!att!intervjupersoner!vågar!berätta!mer!öppet.!Kanske!kan!intervjupersonernas!
kännedom!om! forskarens! förförståelse! också! göra! att! de!uppfattar! forskarens! inF
tresse! som! genuint! (Holstein! &! Gubrium,! 1995).! Den! delvis! gemensamma! bakF
grund!forskare!och!respondenter!delar!kan!också!skapa!en!mer!jämbördig!intervjuF
situation.!!
!
Det!är!förmodligen!svårt!att!gå!in!i!en!forskningsprocess!helt!utan!förförståelse,!då!
den!ofta!till!en!del!är!bakgrund!till!valet!av!problemområde.!De!flesta!av!studiens!
intervjupersoner!arbetar!eller!arbetade!dock!i!skolformer!som!ligger!utanför!mina!
erfarenheter.!Intervjuguiden!utformades!också!för!att!ge!stor!frihet!för!genuspedaF
gogerna! att! berätta.! Den! har! dessutom! diskuterats! och! omformulerats! många!
gånger!för!att!den!skulle!bli!så!ändamålsenlig!och!icke!styrande!som!möjligt.!!

Att intervjua och observera 

När! forskare!observerar!och! intervjuar! sker!något! slags!möte.!Deltagarna!har! acF
cepterat! forskarens! närvaro! och! det! finns! en! överenskommelse! om! vad! som! ska!
ske.!Många!människor!är!positivt!inställda!till!att!delta!i!studier!där!de!får!möjligF
het!att!berätta!om!sin!vardag!eller!sitt!arbete! (Stake,!1995).!Så!var! fallet! i!den!här!
studien,! och! flera! av! genuspedagogerna!uttryckte! sin!uppskattning! över! att! jämF
ställdhetsfrågor!i!skolan!och!förskolan!synliggörs.!De!har!också!betonat!att!det!var!
viktigt! att! genuspedagogers! villkor! och! arbete! uppmärksammades.! FörutF
sättningarna!för!jämlika!möten!och!dialog!var!därför!goda!i!studien.!Det!går!dock!
inte! att! helt! bortse! ifrån! det! faktum! att! den! som! intervjuar! och! observerar! ändå!
äger!en!sorts!maktposition!(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!Jag!hade!konstruerat!interF
vjuguiden!och!har!sedan!analyserat!och!tolkat!svaren.!Samtidigt!var!det! intervjuF
personerna! som! styrde! samtalet.! De! kunde! själva! välja! vid! vilka! frågor! de! ville!
dröja!kvar!vid!och!vad!de!inte!ville!prata!om.!Intervjuerna!gav!också,!enligt!genusF
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pedagogerna,!tillfälle!att!berätta!om!frågor!de!fann!viktiga!och!intressanta.!Flera!av!
dem!uttryckte!också!att!intervjun!gav!dem!tillfälle!att!reflektera!över!saker.!Sådana!
reflektioner!hade!de!sällan!tid!till!sin!dagliga!gärning.!Slutligen!framförde!flera!av!
genuspedagogerna!att!intervjun!blev!ett!tillfälle!för!dem!att!få!fundera!och!berätta!
om!ett!ämne!som!intresserade!dem!mycket.!Det!är!något!som!kan!väcka!nya!tanF
kar,! och! på! så! sätt! kan! intervjun! ses! som! ett! tillfälle! för! ömsesidigt! lärande! (jfr!
Holstein!&!Gubrium,!1995;!Johansson,!2005;!Snellman,!2009).!!
!
Ett!sätt!att!hantera!de!maktasymmetrier!som!uppstår!i!intervjuer!kan!vara!att!låta!
intervjupersonerna!ta!del!av!resultatet!under!tiden!som!studien!pågår.!Genom!att!
erbjuda!möjlighet!att!lämna!synpunkter!om!exempelvis!tolkning!av!intervjuer!kan!
de!också!påverka!den!slutgiltiga!tolkningen!(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!Vid!ett!par!
tillfällen! under! avhandlingstiden! har! studiens! resultat! presenteras! på! forskarF
konferenser.! Inför! dessa! tillfällen! har! genuspedagogerna! erbjudits! möjlighet! att!
läsa!texter.!Några!har!valt!att!göra!det,!men!ingen!har!dock!kommenterat!dem!eller!
framfört!att!de!inte!instämmer!i!min!tolkning.!Vid!ett!tillfälle!under!analysens!gång!
presenterades!denna!vid!en!träff!i!genusnätverket.!Deltagarna!kom!då!med!några!
synpunkter!på!tolkningen,!och!dessa!diskuterades!då.!!

Metoddiskussion 
I!det!här!avsnittet!diskuteras!studiens!kvalitet,!samt!dess!trovärdighet!och!tillförlitF
lighet.!!

Trovärdighet och tillförlitlighet 

En! studie! som!bygger!på!berättelser! och! forskarens! tolkningar! av!dessa! kan! inte!
göra!anspråk!på!att!beskriva!någon!absolut!sann!eller!beständig!bild.!Det!är!däreF
mot!möjligt!att!vidta!åtgärder!så!att!tolkningen!och!det!resultat!som!redovisas!blir!
trovärdigt!och!tillförlitligt!(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!Ett!viktigt!steg!för!att!åstadF
komma! detta! är! att! tydligt! redogöra! för! hur! studien! planerats! och! genomförts!
(Larsson,!2005).!I!den!här!avhandlingen!har!det!gjorts!genom!att!utförligt!beskriva!
val!av!metoder!och!hur!studien!genomfördes.!Det!material!som!är!underlag!för!de!
tre! resultatkapitlen! har! beskrivits! liksom! analysförfarandet.! I! beskrivningen! av!
analysen! redovisas!de!olika! stegen,! från!den! första! relativt! förutsättningslösa! läsF
ningen,!till!hur!teorier!och!empiri!alltmer!knöts!samman.!Att!på!så!sätt!göra!studiF
ens! genomförande! så! transparent! som!möjligt! erbjuder! läsaren!möjlighet! att! beF
döma! trovärdigheten! och! tillförlitligheten! (Huberman! &! Miles,! 1994;! Kvale! &!
Brinkmann,!2009).!!
!
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Kvale!och!Brinkmann!(2009)!menar!att!trovärdighet!i!forskning!kan!förstås!som!ett!
tecken! på! hantverkets! kvalitet.! De! beskriver! arbetet! med! att! åstadkomma! detta!
som! en! process! som! pågår! från! studiens! planering! fram! till! dess! rapportering.!
Forskaren!bör!alltså!hela!tiden!försäkra!sig!om!att!de!val!som!görs!är!relevanta,!och!
kritiskt!granska!och!ifrågasätta!dem.!Kvale!och!Brinkman!framhåller!också!vikten!
av! att! forskaren! reflekterar! över!det! som!berättas!under! intervjuer.!Att! vara! omF
sorgsfull! och! reflektera! över! hur! transkriberingen! ger! rättvisa! åt! intervjuerna! är!
också!av!stor!vikt!enligt! författarna! (Kvale!&!Brinkmann,!2009).!När! intervjuerna!
transkriberades! gjordes! det,! som! tidigare! nämnts,! i! stort! sett! ordagrant! och! som!
sammanhållen!text!(Gubrium,!2003b).!Det!sågs!som!viktigt!för!kunna!läsa!dem!som!
berättelser!(jfr!Holstein!&!Gubrium,!1995).!!
!
Ett!kriterium!på!kvalitet!i!kvalitativa!studier!är,!menar!Larsson!(2005),!att!de!tillför!
forskarsamhället! något! nytt.! Resultatet! bör! framställas! så! att! kunskapstillskottet!
blir! något! utöver! konkreta! bilder! och! vardagsförståelse.! Analys! och! tolkning! av!
denna! studies! empiri! har! gjorts!med! hjälp! av! de! teoretiska! verktyg! som! valts.! I!
resultatkapitlen!har!teorierna!och!innebörden!i!begreppen!använts!för!att!beskriva!
analys! och! tolkning.! I! diskussionen! har! resultatet! belysts! ytterligare! och! då!med!
stöd! av! de! teoretiska! begreppen! och! tidigare! forskning.! Förutom! teorierna! som!
redskap!i!analys!och!framställning!var!det!viktigt!att!genuspedagogerna!själva!fick!
synas!i!texten.!Därför!har!citat!använts!för!att!illustrera!och!ge!exempel!på!likheter!
och!olikheter.!Med! relativt!många!citat!har!avsikten!också!varit! att!göra! resultatF
framställningen!mer!levande!och!tillgänglig!för!läsarna!(Holstein!&!Gubrium,!1995;!
Kvale!&!Brinkmann,!2009).!!
!
De!analyser! som!görs!och!de! resultat! som!redovisas!bör!vara! rimliga,! trovärdiga!
och!tillförlitliga!(Kvale!&!Brinkmann,!2009;!Larsson,!2005).!Ett!sätt!att!åstadkomma!
detta! är! att! be! någon! annan! att! läsa! och! analysera! det! empiriska! materialet!
(Larsson,!2005).!Det!har!inte!gjorts!här,!däremot!har!analysen!skett!i!flera!steg!och!
omprövats!många!gånger.! I!denna!process!har!det!också!varit!nödvändigt!att! reF
flektera!över!hur!den!egna!förförståelsen!påverkat!analysen!och!tolkningarna!!
(K.!Davies,!1996;!Huberman!&!Miles,!1994).!Bedömningen!är!ändå!att!det!som!reF
dovisats! besvarar! de! frågor! som! ställts! på! ett! rimligt! sätt! (se! t.ex.! Kvale! &!
Brinkmann,!2009).!!
!
Med!hjälp!av!intervjupersoners!berättelser!kan!forskning!visa!bilder!av!människors!
liv,!tankar!och!kunskap!(se!t.ex.!Snellman,!2009).!Varje!berättelse!är!unik,!men!samF
tidigt! är! det! möjligt! att! med! väl! beskrivna! berättelser! göra! det! som! Stake! och!
Trumbull! (1982),!kallar!naturalistic$generalizations.!Ambitionen!med!redovisningen!
av!resultatet!i!den!här!studien!har!varit!att!ge!trovärdiga!tolkningar!och!analyser.!
Det!har!också!varit!en!strävan!att!göra!beskrivningar!som!läsare!kan!relatera!till!sitt!
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eget! liv! (Stake! &! Trumbull,! 1982)! men! också! till! övergripande! frågor! om!makt,!
kontroll! (Bernstein,! 2000)! och! genusaspekter! (Ve,! 1999b).! De! beskrivningar! och!
tolkningar!som!gjorts!i!den!här!studien!kan!på!så!sätt!relateras!till!sådana!frågor!i!
andra!kontexter!(Stake,!1995;!Stake!&!Trumbull,!1982).!!

Intervjugruppens omfattning 

I!den!här!studien!har!en!grupp!om!14!genuspedagoger!intervjuats.!Några!av!dem!
har! också! blivit! observerade! vid! flera! tillfällen.! Ambitionen! var! att! intervjua! ett!
större! antal! genuspedagoger.! Så! blev! det! inte! eftersom! några! valde! att! avstå! på!
grund! av! stor! arbetsbelastning.! Några! personer! svarade! inte! heller! på! förfrågan!
trots!upprepade!kontakter!via!eFpost!och!telefon.!Kan!det!då!sägas!att!14!genuspeF
dagoger! är! tillräckligt! för! att! åstadkomma!ett! trovärdigt!och! tillförlitligt! resultat?!
Kvale!(1997)!diskuterar!frågan!om!antalet!deltagare!i!intervjustudier.!Han!anser!att!
gruppen!bör!vara!så!stor!att!forskaren!kan!få!svar!på!det!som!är!avsikten!med!stuF
dien.!Det!hade!naturligtvis!varit!värdefullt!att! få! intervjua! flera!personer.!Fler! inF
tervjuer! hade! gett! fler! berättelser! att! analysera! och! tolka! (se! t.ex.! Holstein! &!
Gubrium,! 1995).!Det! är!dock! inte! säkert! att!detta!hade! inneburit! att! fler! aspekter!
belysts!i!intervjuerna!(jfr!Kvale,!1997).!
!  
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KAPITEL 5 BERÄTTELSER OM MAKT OCH KONTROLL  

Här!följer!det!första!av!tre!resultatkapitel.!I!varje!kapitel!behandlas!vardera!en!av!
de! tre! forskningsfrågorna.! Resultatkapitlen! är! utformade! enligt! samma! struktur.!
Först!kommer!genuspedagogerna!till!tals!genom!berättelserna.!Berättelserna!analyF
seras!och!tolkas!sedan!med!hjälp!av!de!teoretiska!begrepp!som!använts!i!studien.!!
!
Den!forskningsfråga!som!behandlas!i!detta!kapitel!är!följande:!Vad$är$det$möjligt$att$
ha$tillgång$till$makt$och$kontroll$över$enligt$genuspedagogerna?!I!de!två!första!avsnitten!
tas! möjligheter! till! beslut! upp.! Berättelserna! berör! genuspedagogernas! egna! och!
andras! möjligheter! till! detta.! Efter! det! följer! ett! avsnitt! om! genuspedagogernas!
villkor! i! förändringsarbetet.! I!det! sista!avsnittet!behandlas!genusfrågor!och!deras!
relation! till! andra! skolämnen! och! förändringsområden.!Kapitlet! avslutas!med! en!
sammanfattande!analys.!!

Genuspedagogernas berättelser om möjligheter till beslut  
I!de!tre!avsnitt!som!följer!behandlas!strategier!för!genuspedagogernas!möjligheter!
att!kunna!påverka!och!deras!tankar!om!vad!som!kan!bli!föremål!för!förändring!och!
vad!som!inte!blir!det.!!

Utbildningen  

Ett!beslut!på!regeringsnivå!ledde!till!att!genuspedagogutbildningen!kom!till!stånd.!
Den!dåvarande!regeringens!ambition!var!att!det!med!tiden!skulle!finnas!minst!en!
genuspedagog! i! varje! kommun! (Regeringen,! 2001a).! På! kommunal! nivå! var! det!
förvaltningscheferna!som!formellt!skulle!ta!beslut!om!vilka!som!skulle!få!möjlighet!
att! gå! utbildningen.! Enligt! de! flesta! av! studiens! genuspedagoger! var! dock! inte!
vägen! till!utbildningen!så! formell.!Flera!av!dem!berättade!att!de! själva!hade!haft!
kännedom!om!utbildningen.!Informationen!hade!de!exempelvis!fått!via!sökningar!
på!internet!eller!genom!nyhetsbrev!från!Skolverket.!I!intervjuerna!berättade!de!på!
olika!sätt!om!hur!de!gick! till!väga! för!att! få!möjlighet!att!gå!utbildningen.!Några!
nämnde!att!de!gav!förslag!till!sin!chef!och!andra!att!de!lämnade!in!en!ansökan!och!
sedan!informerade!sin!chef.!Margareta!berättade!att!hon!kontaktade!förvaltningsF
chefen!och!tog!fasta!på!att!det!fanns!möjlighet!för!varje!kommun!att!låta!flera!peF
dagoger! gå! utbildningen.! På!mötet!med! förvaltningschefen! presenterade! hon! en!
färdig!idé!om!hur!de!färdigutbildade!genuspedagogerna!skulle!kunna!ta!ansvar!för!
kommunens!jämställdhetsarbete.!
!



! 58!

Så!då!föreslog!jag!att!man!skulle!ta!en!från!förskola,!en!från!grundF
skola!och!en!från!gymnasium.!Så!man!skulle!kunna!få!en!röd!tråd,!
eller,! täckning!över! skolformerna.!Och! så!blev!det,!vi!blev! tre! som!
gick.!(Margareta)!

!
Som!citatet!visar!menade!Margareta!att!hon!kunde!påverka!beslutet!om!utbildning!
genom!sitt!förslag!om!genuspedagoger!i!alla!skolformer.!Nora!är!en!annan!av!geF
nuspedagogerna! som!berättade! att! hon!kunde!påverka! sina!möjligheter! att! få! gå!
utbildningen.!
!

…!det!var! jag!som!berättade!att!den!fanns!och!att! jag!ville!söka.!…!
De!jag!hade!som!nära!chefer!var!inte!negativa.!De!stöttade!mig,!de!
hjälpte!mig![med]!att,!jag!skulle!få!tid!för!det!och!så.!Så!det!gick!bra.!
Jag!har! ju!haft,!en,!nu!har! jag!nyss!fått!en!ny!rektor,!så! jag!vet! inte!
hur!det!kommer!att!vara!nu.!Men!jag!har!ju!haft!turen!hela!tiden!och!
har! haft! rektorer! över!mig! som!har! varit! intresserade! själva! av! de!
här! frågorna.!Det!är! ju!de!som!har!sett! till!också!att!vi!har!kommit!
iväg! på! det! här! genusnätverket.! Eller,! förskolenätverket,! som! var!
förut!då.! Så!det! var!genom!det! som! jag!började!bli! intresserad!då,!
kom!i!kontakt!med!frågorna!då.!Och!det!tror!jag!har!gjort!jättemyckF
et.!Det!har!varit!deras!förtjänst!från!början.!Jag!har!haft!en!chef!som!
har,!hon!har!bytt!område!nu.!Men!hon!har!ju!varit!jättestöttande!och!
kunnig!själv!i!de!här!frågorna.!Och![har]!tyckt!att!det!har!varit!vikF
tigt.!(Nora)!

!
Nora!uttryckte!i!citatet!ovan!att!hennes!chefer!varit! intresserade!av!och!kunniga!i!
jämställdhetsfrågor.!Detta!är!något!som!beskrivits!av!flera!intervjupersoner!som!en!
viktig!förutsättning!för!deras!möjligheter!när!det!gäller!utbildningen.!De!berättade!
att! de! hade! haft!möjlighet! att! ta! initiativ! till! och! ta! beslutet! att! gå! utbildningen.!
Samtidigt!uttryckte!de!att!förutsättningen!för!detta!var!att!beslutet!varit!sanktionF
erat!av!någon!i!chefsbefattning.!
!
Kunniga!och!intresserade!chefer!har!alltså!tagits!upp!som!väsentligt.!Några!genusF
pedagoger! gjorde! reflektionen! att! genuspedagoger! och! jämställdhet! som! viktiga!
symbolfrågor!kanske!var!ett!skäl!till!att!de!fick!gå!utbildningen.!Martin!funderade!
över!om!det!kanske!bidrog!till!att!hans!rektor!sa!ja!till!det.!
!

...! Ja!så!att! jag!sökte!den!bara!och!så!fick! jag!gå.!Men!hon![rektorn]!
såg!väl!det!som!någon!sorts!bonus!för!skolan,!det!tror!jag.!(Martin)!

!
! !
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Några!av! intervjupersonerna! funderade!över!om! regeringens! intentioner!haft!beF
tydelse,!att!ambitionerna!om!genuspedagoger!i!varje!kommun!uppfattades!som!ett!
beslut!som!skulle!följas.!En!av!dem!som!tog!upp!detta!var!Tove.!
!

…!Och!det!var! ju! lite! så!också,! att!varje!kommun!skulle! ju!ha! [geF
nuspedagoger].!Och!då!kunde!man! ju! inte!vägra!det!på!något!sätt,!
då! var! det! ju! så.! Sedan! tänkte!man! inte! så!mycket! på! det! kanske.!
(Tove)!

!
De!flesta!av!studiens!deltagare!menade!alltså!att!de!hade!haft!stora!möjligheter!att!
påverka! beslutet! om! att! få! gå! utbildningen.!Några! föreslog! och! andra! framförde!
mer!rättframt!att!de!tänkte!gå!utbildningen.!Det!finns!dock!undantag!där!rektorn!
var!den!kom!med!förslaget!eller!anmälde!en!lärare!till!utbildningen.!Ett!utdrag!ur!
intervjun!med!Hannes!får!illustrera!det.!
!

”Du!ska!gå!en!kurs! till!hösten”.!Nej,!vi!hade!pratat!mycket!om!de!
här! frågorna! innan,! hon! visste! att! jag! var! intresserad,! och! att! det!
skulle!passa!bra!…!

!
…! utvecklingsenheten! på! förskoleF! och! skolförvaltningen,! var! ju!
med! i,! i! hela!processen,! att! vi! skulle!utbilda!genuspedagoger.!Och!
hade!ju!tankar!om,!dels!hur!många,!dels!könsfördelning!mellan!oss!
som,!som!skulle!bli![genuspedagoger].!!
!
...!Och!vi!hade!återkommande!möten!och!återkopplingar!kopplade!
till! utbildningen,! tillsammans!med!utvecklingsledare!där!också.! Så!
att!det,!det!kändes! som!att!det!var! ett!ganska,! ja! stort! intresse!och!
ganska!ambitiöst!utifrån!tankegångar!som!fanns!då.!Det!skulle!fakF
tiskt!märkas!skillnad!också!när!vi!skulle!finnas!i!verksamhet!sedan.!
…!Det!var!inte!bara!för!att!de!skulle!finnas!liksom,!utan!det!fanns!en!
tanke,! de! var! intresserade! och! engagerade,! flera! utvecklingsledare!
på!Barn!och!utbildningsförvaltningen.!(Hannes)!

!
Som!citatet!visar! fanns!det!enligt!Hannes!någon!slags!övergripande!tanke!bakom!
beslutet!att!låta!några!pedagoger!gå!utbildningen.!Det!fanns!en!tydlig!ambition!att!
åstadkomma!förändring.!Ingen!av!de!genuspedagoger!som!berättade!att!de!själva!
tagit! initiativ! till! att! gå!utbildningen!beskrev! att! det! funnits! några! krav! eller! förF
väntningar! på! dem! under! tiden.! Hannes! ansåg! däremot! att! det! i! hans! kommun!
funnits!en!medveten!styrning!av!genuspedagogerna!under!den! tid!då!de!genomF
förde!sin!utbildning.!!



! 60!

Att bli anställd eller ej 

I! både! intervjuer! och! observationer! talade! genuspedagogerna! om! behovet! av! att!
arbeta!med!jämställdhetsfrågor!i!skolan!och!förskolan.!Dessa!frågor!berör!förskoleF
barn,! elever!och!de!vuxna!menade!genuspedagogerna.!De!uttryckte!också!att!utF
bildningen!hade!gett! dem! redskap! att! leda!och!genomföra! sådant! förändringsarF
bete.!För!att!det!skulle!bli!möjligt!borde!de!bli!tagna!i!anspråk!och!få!använda!den!
kompetens!de!hade!fått.!Någon!av!de!intervjuade!menade!att!det!fanns!ett!politiskt!
beslut! att! anställa! genuspedagoger! och! att! det! diskuterades! på! förvaltningsnivå.!
De!flesta!av!dem!berättade!dock!att!det!inte!var!självklart!att!de!skulle!bli!anställda!
efter!utbildningen.!Flera!ansåg!ändå!att!de!hade!kunnat!påverka!beslutet!så!att!det!
blev!så.!En!strategi!som!några!berättade!om!var!att!vända!sig!till!förvaltningscheF
fen,!eftersom!denne!formellt!hade!beslutanderätt.!Citatet!som!följer!handlar!om!ett!
sådant!möte.!
!

…!och!sen!när!den!var!klar!då!var!det! ju!ny!förvaltningschef,!skolF
chef! och! då! gick! jag! till! henne! och! sa:! ”vad! vill! du! använda!mig!
till?”.!Och!hon!var!ju!klok!nog!att!vilja!använda!mig!…!(Ingrid)!

!
Ingrids! strategi! ledde! till! en! anställning!och!hon!uttryckte! att!det! berodde!på! att!
chefen!var!villig!att!använda!hennes!kompetens.!I!flera!intervjuer!betonades!vikten!
av!att!ta!tillvara!på!genuspedagogernas!kompetens.!Att!inte!göra!det!beskrevs!som!
att!slösa!med!resurser,!inte!minst!de!resurser!som!satsats!på!dem!som!gick!utbildF
ningen.!
!

Ja,! vi! hade! ju! legat! på! lite.!Och! genom! att! vi! fick! gå! utbildningen!
också,!de!bekostade! ju!den! åt! oss,! så! var!vi! inne!och!pratade!med!
förvaltningschefen! för! barn! och!utbildning! och! tyckte! att!man!kan!
inte!kosta!på! en!utbildning! till! oss! och! sedan! inte!göra!något!med!
den.!(Astri)!

!
Som!citaten!ovan!visar!fick!några!av!genuspedagogerna!en!anställning,!för!kortare!
eller!längre!tid.!Några!av!dem!berättade!att!det!innebar!möjligheter!att!arbeta!med!
olika!skolformer!och!med!ett!övergripande!ansvar.!Att!få!ha!ett!övergripande!anF
svar!är!nödvändigt!om!jämställdhetsarbete!ska!kunna!leda!till!förändringar!enligt!
några!av!genuspedagogerna.!
!
Tove!berättade!att!hon!och!hennes!kollega!arbetade!hårt!för!att!kunna!påverka!sina!
möjligheter!till!anställning,!men!utan!att!lyckas.!De!kontaktade!både!politiker!och!
förvaltningschefen!och!berättade!vid!dessa!möten!om!sin!kompetens!och!gav!förF
slag!på!jämställdhetsarbete!i!förskola!och!skola.!Hon!talade!också!om!att!hon!hade!
fått! jämställdhetsuppdrag!på!sin!egen!skola.!Det!är!något!hon!fann!intressant!och!
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värdefullt.!Hon! ansåg! också! att! det! hade! varit! framgångsrikt.! Om!de! fått! arbeta!
mer!övergripande!på!förvaltningsnivå!skulle!de!dock!ha!kunnat!nå!fler!grupper!av!
pedagoger,!även!de!som!inte!självmant!frågat!efter!deras!stöd.!
!

…!men!hade!vi!suttit!centralt,!då!tror!jag!att!det!hade!varit!enklare,!
för! då! hade! vi! varit! i! samma! hus! också.! Så! hade!man! [pedagoger!
och! ledning]!bara!kunnat! fråga!då.! Jag!tror!det.!Sen!tror! jag!att!geF
nuspedagog,! liksom,! det! är! flummigt! vad! är! det! för! någonting!
egentligen.!Vad!är!det!för!ett!litet!eget!projekt,!på!något!sätt.!(Tove)!

!
När!Tove!berättade!om!sin!strävan!efter!att!bli!anställd!som!genuspedagog!tog!hon!
upp! några! saker! som!kan! förstås! som!hinder.!Det! som!blir! synligt! i! citatet! ovan!
togs!också!upp!i!andra!intervjuer.!Tove!förde!även!fram!förvaltningschefens!ovilja!
att!styra!skolornas!val!av!förändringsområden!och!rektorernas!stora!frihet!att!välja!
som!en!möjlig!orsak.!Om!varje!rektor!har!sin!syn!på!vad!som!bör!prioriteras!i!förF
ändringsarbete! faller! valet! sällan! på! gemensamma! områden.! Jämställdhetsfrågor!
kan!i!det!sammanhanget!också!ses!som!ett!särintresse!för!genuspedagogerna,!meF
nade!Tove.!!
!
I! berättelserna! framträder! genuspedagogernas! tankar! om! sina!möjligheter! att! bli!
anställda.!De! funderade! också! över! vad! som! kan! utgöra! hinder,! exempelvis! hur!
det!kommer!sig!att!jämställdhetsfrågor!i!förskolan!och!skolan!inte!blir!prioriterade!
områden.! En! av! dem! som! reflekterade! över! varför! kommunen! inte! anställde! geF
nuspedagoger!var!Kerstin.!
!

…!Det! fanns! inga!pengar,!man!ville! inte! satsa!något!på!det!heller.!
Och!det!hängde!väldigt!mycket!ihop!med!den!som!var!förvaltningsF
chef.!Det!är!ju!ofta!så,!att!är!det!någon!som!är!intresserad!av!en!fråga!
så!kan!det!bli!mycket!av!det.!Men!det!var!ingen!prioriterad!fråga!…!
Och!alltså!det!är!ju!tydligt!att,!om!vi!säger!så!här,!om!man!från!poliF
tiker[Fhåll]!bestämmer!att!nu!ska!vi!satsa!på!det!här,!då!händer!det!
saker!…!Så!att!det! inte!blev!så!att!man!avsatte!pengar! till!en! tjänst!
och,!att!man!inte,!satsade!på!fler!genuspedagoger!det!hänger!ju!helt!
och!hållet!ihop!med!vilken!politisk!vilja!som!fanns.!(Kerstin)!

!
Kerstins!tankar!om!politikers!och!tjänstemäns!prioriteringar!får!föra!texten!vidare!
till!berättelser!om!beslut!om!förändringar.!Ett!av!de!områden!som!togs!upp!under!
intervjuerna!rörde!vilka!som,!enligt!genuspedagogerna,!kan! initiera!och! ta!beslut!
om!förändring.!I!den!frågan!ryms!både!vem!som!kan!ta!beslut!och!vad!som!då!ska!
förändras,! alltså! vilket! område! som!bör! prioriteras.!Några! av! intervjupersonerna!
gav!uttryck!för!att!sådana!beslut!kan!tas!av!alla!som!arbetar!i!skolan!eller!förskoF
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lan.! Samtidigt! gjorde! de! reflektionen! att! en! förutsättning! för! detta! är! att! förändF
ringarna!blivit! förankrade!hos!någon! som! formellt! har!mandat! att! initiera!och! ta!
beslut.!Några!av!genuspedagogerna! tog!upp!att!politiker,! förvaltningschefer!eller!
rektorer!ändå!på!något!sätt!bör!vara! involverade.!De!personer!som!särskilt! framF
hålls! i!genuspedagogernas!berättelser!är! rektorer.!Rektorerna!har!det!yttersta!anF
svaret!för!resurserna!och!därför!är!det!rimligt!att!de!tar!sådana!beslut.!Ett!utdrag!ur!
intervjun!med!Hannes!får!tjäna!som!exempel!på!reflektioner!över!det!som!beskrivF
its.!
!

Alltså!det!är!klart!att! förändringsarbete!pågår! ju!egentligen!hela!tiF
den.!I!vardagen!också.!Så!att!vi!som!pedagoger!kan!ju!också!ta!upp!
saker!som!vi!vill!utveckla!och!vi!vill!förändra.!Men!där!finns!det!ju!
en!begränsning!till,!då!ska!man!förändra!på,!där!och!nu,!vi!som!är!
där.!Ska!man!ta!in!resurser!utifrån!då!blir!ju!rektor!inblandad!på!ett!
eller!annat!vis.!Men!det!kan!ju!vara!en!arbetsgrupp!eller!ett!arbetsF
lag!eller!så!som!initierar!att!behovet!finns.!Det!kan! ju!hända.!Även!
som!nere!på!medarbetarnivå.!Och!sedan!så!kommer!ju!alltid!signaF
ler! från!politiker! och! annat! också! uppifrån.! Så! att! det! finns! ju! alla!
nivåer!egentligen!som,!men!någonstans!så!blir!ju!rektor!den!som,!tar!
besluten!kring!resurser!och!sådant!som!hur!de!ska!användas.!(HanF
nes)!

!
Rektorer! framhålls! som!centrala!när!det!gäller!beslut!om! förändring!men!möjligF
heter!att! ta!beslut!kan!också!knytas!till!vilken!innebörd!ordet!ges.!En!av!intervjuF
personerna,!Martin,! talade! om! att! förändring! kan! handla! om!vardagliga! frågor! i!
skolan.!Det!kanske!handlar!om!oro!i!en!klass!och!att!det!är!något!som!bör!åtgärdas.!
Med! en! sådan! innebörd! av! förändring! borde! det! finnas!möjlighet! för! alla! att! ta!
beslut!ansåg!han.!Samtidigt!relaterade!han!till!det!faktum!att!det!också!finns!reella!
krav!på!förändring!utifrån.!Med!den!innebörden!är!beslutet!om!vad!som!ska!förF
ändras!redan!fattat!åt!dem!som!arbetar!i!skolan.!Martin!reflekterade!över!detta:!
!

Och!som!rektor!kan!man!väl!säga!att!vi!har!en,!antingen!så!ser!man!
ju! som! rektor! att,!det!kommer!ett!påbud! från!Kejsar!Augustus,! att!
man!ska!göra!någonting.!Och!då!måste!man!kanske,!men!då!är!det!
ju!inte!man!själv!egentligen!som!initierar!då!är!det!ju!skolchefen!elF
ler!någon!som.!Eller!så!ser!man!som!rektor!att,!nu,!skulle!jag!vilja!ha!
en! förändring! i! hur! man! jobbar! med,! matte! eller! vad! det! nu! kan!
vara.!Med!ett!arbetsområde!eller!ett,!ett!det!kan!vara!värdegrundsF
sätt!eller!vad!som!helst.!För!att!man!tycker!att,!eller!att!man!tror!på,!
att!man!tycker!att!det!är!ett!bra!sätt.!Eller!så!kan!det!väl,!ja,!det!kan!
väl!vara!i!dialog!mellan!skolledare!och!personal!också.!Att!man,!om!
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man!har!en!lyhörd!chef!så!tror!jag!att!det!kan!vara!på!det!viset.!Att!
man!kan!prata!sig!fram!till!att!skulle!vi!inte!kunna!försöka!förändra!
på!något!sätt.!(Martin)!!

!
Citaten!ovan!visar!reflektioner!över!förändring!och!vilka!som!kan!initiera!eller!får!
ta!beslut!om!förändringar! i!verksamheter.! I!citaten!berörs!att!vissa!beslut!om!förF
ändring!sker!på!politisk!nivå.!En!av!genuspedagogerna!gav!ett!exempel!på!när!hon!
själv!fick!vara!med!att!påverka!beslut!på!politisk!nivå.!
!

…!Den!byggde!ju!då!på,!jämställdhetslagen!var!det!ju!då,!och!de!här!
paragraferna! och! ur! ett! medarbetarperspektiv,! det! rör! ju! arbetsF
givare! och! arbetstagare.! Men! vi! förde! in! där! en! verksamhetsdel!
också,!för!att! få! in!det! i!något!styrdokument!och!få!ett!politiskt!beF
slut.!Så!i!förvaltningens!jämställdhetsplan!så!står!det!att,! i!skolorna!
och!förskolan!så!ska!en!genusmedveten!pedagogik!bedrivas! för!att!
ge!alla!flickor!och!pojkar!likvärdiga!förutsättningar!och!en!likvärdig!
utbildning!och!så.!Och,!så!finns!det!beskrivet!en!åtgärd!för!det!och!
det! är! att! man! ska! ha! en! sådan! här! jämställdhetspedagogisk! plan!
och!vad!den!ska!innehålla!och!att!den!ska!redovisas!i!kvalitetsredoF
visningen.!(Ingrid)!

!
Det!här!avsnittet!har!behandlat!genuspedagogernas!syn!på!andras!möjligheter!till!
beslut.!I!det!följande!berättar!de!om!vad!de!själva!har!kunnat!ta!beslut!om!när!det!
gäller!innehåll!i!förändringsarbete!och!dess!genomförande.!!

Möjligheter till beslut om och i förändringsarbete 

Några!av!genuspedagogerna!berättade!att!de!hade!fått!ta!beslut!om!att!starta!förF
ändringsarbete.!En!av!dem!är!Margareta!som!beskrev!hur!hon!och!hennes!kollegor!
både!initierade!och!genomförde!ett!jämställdhetsprojekt.!Projektet!var!relativt!omF
fattande!och!både!pedagoger!och!rektorer!deltog!i!det.!Under!hela!processen!från!
de!första!idéerna!till!dess!avslutning!hade!de!tre!genuspedagogerna!stor!frihet!och!
ansvar!att!göra!det!de!tyckte!fanns!behov!av!berättade!Margareta.!
!

Ja,!det!kan!jag!se!utifrån!min!erfarenhet,!och!det!är!som!genuspedaF
gog,!det!är! ju!att!både!vad!och!hur!har! formulerats!av!oss! tre!som!
var!genuspedagoger!och!jobbade!tillsammans.!För!vi!gjorde!en!kartF
läggning! och! vaskade! fram! behov,! och! utifrån! det! så,! så! formuleF
rade!vi!en!plan.!…!utifrån!den!så!formulerade!vi!ett!projekt,!där!vi!
ville!ta!itu!med!vissa!förändringar.!Och!vi!sökte!pengar,!för!det!här,!
externa!pengar!då,!EUFmedel,!som!i!och!för!sig!skolan!backade!upp.!
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Kommunen!backade!upp!den!här!satsningen.!Så!att!vi!sökte!och!vi!
fick!pengar,!för!ett!och!ett!halvt!års!arbete,!så.!Och!det,!det!jobbade!
vi!med!i!ett!projekt!som!vi!kallade!för!framtidsverkstad,!som!omfatF
tade!60!F!65!personer,!pedagoger!och!rektorer,!från!förskola!och!upp!
till! gymnasium.! …! Vi! var! projektägare,! vi! var! genomförare,! ja!
[skötte]!all!administration!kring!det!här!projektet.!(Margareta)!!

!
Margareta! berättade! att! i! det! här! projektet! fanns! det! stora!möjligheter! för! henne!
och! hennes! kollegor! att! som! genuspedagoger! fatta! beslut.!Något! som! betonades!
var!att! jämställdhetsfrågorna!skulle! löpa!som!en!röd! tråd!genom!alla! skolformer.!
Denna!tanke!fanns!med!redan!när!hon!tog!initiativ!till!att!gå!utbildningen.!!
!
En!annan!av!genuspedagogerna! som! talade!om!sina!möjligheter! att! ta!beslut!om!
förändring!är!Tove.!Enligt!hennes!åsikt!fick!hon!relativt!fria!händer!att!ta!beslut!om!
vad!som!behövde!göras!och!hur!det!skulle!genomföras.!Hon!berättade!att!det!fanns!
stora!svårigheter!av!olika!slag!på!den!skola!där!både!hon!och!rektorn!nyligen!hade!
börjat!arbeta.!Under!intervjun!reflekterade!Tove!över!hur!det!var!den!här!tiden,!att!
det!var!svårt!att!komma!tillrätta!med!problemen.!Hon!beskrev!samtalet!som!ledde!
fram!till!ett!långvarigt!förändringsarbete!på!skolan:!!
!

Nej,!men!jag!bara!sa!jag,!det!här!måste!jag!göra.!”Ja!men!vi!provar,!
vi!måste! ju!göra!någonting”!sa!hon![rektorn]!bara.!”Tror!du!på!det!
här!så!visst,!vi!kör.!För!något!måste!vi!ju!göra”.!Hon!hade!ju!försökt!
att! diskutera!med!personalen!men!det! hände! ju! ingenting,!det! var!
liksom!helt!stängt.!Då!förklarade!jag!mitt!upplägg,!att!jag!tror!att!det!
kommer!att!ske!någonting!i!personalgrupper!och!det!kan!ju!inte!blir!
sämre!i!alla!fall.!(Tove)!

!
Tove!berättade!att!hon! föreslog!vad!som!behövde!göras!och!betonade!att!det!var!
hon! själv! som!skulle! leda! arbetet.!Under! intervjun! reflekterade!hon!över!hur!det!
sedan! blev! när! förändringsarbetet! kom! igång! och! framhöll! sin! rektors! prestigeF
löshet.!Det!hade!varit!viktigt!för!hela!lärargruppen!att!rektorn!hade!modet!att!gå!in!
i!arbetet!utan!prestige!och!maktanspråk.!Rektorns!prestigelöshet!gjorde!det!lättare!
för!dem!alla!genomföra!förändringsarbetet!tillsammans!menade!Tove.!
!

Och!det!var!liksom!så!tungt!men!när!vi!läste!tillsammans!och!gjorde!
övningar!så!skrattade!personalen!tillsammans!med!rektor.!Och!hon!
bjöd!ju!väldigt!mycket!på!sig!själv!och!sina!fördomar,!hon.!Och!det!
gjorde! ju! att! det! liksom! växte! någonting! tillsammans,! det! blev! ju!
verkligen!arbetslagsutveckling!på!ett!enkelt!sätt!då.!(Tove)!

!  
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Jämställdhetsarbetets villkor  
Genuspedagogerna!berättade!om!jämställdhetsarbete!i!såväl!förskolan!som!grundF
skolan!och!gymnasiet.!Oavsett!vilken!lärarutbildning!de!har!så!talade!flera!av!dem!
om!uppdrag! i!alla! skolformer.!Genuspedagoger!med!bakgrund! i! förskolan!berätF
tade!exempelvis!om!uppdrag!i!både!förskolan!och!gymnasiet!och!de!med!erfarenF
heter!från!grundskolan!om!uppdrag!i!förskolan.!Med!erfarenheterna!av!dessa!olika!
uppdrag!ansåg!de!flesta!av!studiens!deltagare!att!villkoren!skilt!sig!åt!mellan!förF
skolan! och! andra! skolformer.! De! talade! om! skillnader! i!möjligheterna! att! få! tillF
träde!till!verksamheterna!och!att!de!i!sin!roll!som!genuspedagoger!blivit!mottagna!
på!olika!sätt.!Dessutom!menade!några!av!dem!att! intresset!för!att!arbeta!med!geF
nusF! och! jämställdhetsfrågor! skiljer! sig! åt! mellan! pedagoger! i! olika! skolformer.!
Pedagoger!och!rektorer!i!förskolan!är!de!som!varit!mest!intresserade!medan!pedaF
goger!i!grundskolan!och!gymnasiet!i!högre!grad!gjort!motstånd.!!
!
Ylva!som!arbetar!i!grundskolan!berättade!att!när!hon!arbetat!med!jämställdhetsarF
betet! så! har! det! oftare! varit! i! förskolan! än! i! grundskolan! och! gymnasiet.!Någon!
gång!har!hon!blivit!tillfrågad!om!att!komma!till!gymnasieskolan,!men!när!pedagoF
ger!tagit!kontakt!med!henne!så!har!det!oftast!varit!de!som!arbetar!i!förskolan.!Till!
skillnad! från! andra!genuspedagoger! som!betonat! rektors!betydelse! för! jämställdF
hetsarbete! så!menade!Ylva! att! det! oftare! var!pedagogerna! i! förskolan! som!drivit!
jämställdhetsfrågor.!
!

…!det! har!mest! varit! förskolorna! jag! jobbar!med,!de! som!varit! inF
tresserade.! Det! har! ju! inte! direkt! funnits! någon! rektor! som! drivit!
frågan.! Utan! det! har! varit! arbetslag! som! varit! intresserade! själva.!
(Ylva)!

!
Enligt!de!flesta!av!deltagarna!i!studien!har!det!till!övervägande!del!varit!förskolans!
pedagoger! som! frågat! efter! deras! stöd! och! tagit! deras! kunskap! i! anspråk.! I! det!
konkreta! arbetet! med! genusF! och! jämställdhetsfrågor! ansåg! flera! av! genusF
pedagogerna!att!det!varit!lättare!i!förskolan!än!i!skolan.!Birgitta!har!lång!yrkeserfaF
renhet!från!förskolan,!både!av!arbete!i!barngrupp!och!som!chef.!Nu!arbetar!hon!på!
en!barnF!och!utbildningsförvaltning.!Hon!beskrev!förskolan!och!skolan!som!prägF
lade!av!olika!kulturer!och!att!det!hade! inneburit!olika!villkor! för! jämställdhetsarF
betet.!
!

Det!är! lättare!att!påverka,!det!är! inte! lika!krångligt! i! förskolan,!om!
jag!ska!uttrycka!mig!så.!Det!känns!som!att!det!är!en!friare!organisatF
ion!…!man!är!ju!fostrad!att!jobba!i!arbetslag!…!det!har!liksom!alltid!
varit!att!man!är!tvungen!att!på!något!sätt!ge!och!ta!hela!tiden.!Man!
kommer!med!lite!olika!idéer.!I!skolan!känns!det!som!att!den!här!kulF
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turen,!även!om!det!är!annorlunda!än!för!tio,!femton!år!sedan,!den!är!
så!stark,!alltså!en!lärare!en!klass.!(Birgitta)!!

!
I! citatet! beskrivs! förskolans! pedagoger! som! mer! mottagliga! för! förändring! och!
öppna!för!nya!idéer.!Detta!var!något!som!togs!upp!i!flera!intervjuer.!Birgitta!talade!
också!om!skolan!som!ganska!oförändrad!i!ett!avseende.!Hon!menade!att!individuF
alitet! och! stark! avgränsning!mellan! grupper! och! ämnen! fortfarande! är! en!del! av!
den!rådande!kulturen.!Förskolans!kultur!däremot!präglas! i!högre!grad!av!samarF
bete!och!utbyte!av!nya!idéer!och!tankar,!enligt!Birgitta!och!flera!andra!av!genuspeF
dagogerna.!
!
Några! av!genuspedagogerna!ansåg!att!pedagoger! i! förskolan!blivit! vana!vid! förF
ändringar,!genom!organisationsförändringar!och!nya!styrdokument.!Det!påverkar!
villkoren!för!arbetet!med!genusF!och!jämställdhetsfrågor!enligt!genuspedagogerna.!
I!deras!berättelser!finns!dock!en!dubbelhet!i!åsikterna!om!att!förskolans!pedagoger!
är!mer!intresserade!av!dessa!frågor.!En!av!dem!reflekterade!över!om!det!å!ena!siF
dan!kan!vara!så!att!vanan!vid!förändringar!är!det!som!gör!att!förskolans!pedagoF
ger! är!mindre! rädda! för! att! ta! till! sig! nya! idéer.!Att! det! kanske! till! och!med!gör!
förskolans!pedagoger!mer!intresserade!av!att!skaffa!sig!ny!kunskap.!Å!andra!sidan,!
funderade! hon,! kanske! de! i! högre! grad! ser! på! genuspedagoger! som! auktoriteter!
och!att!detta!gör!det!lättare!att!föra!fram!nya!idéer.!Genuspedagogernas!berättelser!
om!skolans!pedagoger!och!viljan!till! förändring!visar!det!motsatta.!Skolans!pedaF
goger!ifrågasätter!mer,!både!genuspedagogerna!som!personer!och!jämställdhetsarF
bete!i!sig.!Dessa!pedagoger!beskrivs!också!i!flera!av!intervjuerna!som!mer!ovilliga!
att!ta!till!sig!ny!kunskap!och!att!arbeta!med!förändring.!Astri!som!är!förskollärare!
och!genuspedagog!berättade!om!några!av!sina!erfarenheter!av!jämställdhetsarbete.!
Hon!beskrev!de! skillnader! som!enligt!hennes!uppfattning! finns!mellan! förskolan!
och!skolan.!Något!hon!också!reflekterade!över!var!hur!förskollärares!inställning!till!
genuspedagoger!och!förändring!kan!tolkas!och!förstås.!
!

I!skolan!tycker!jag!det!är!mer!trögt…!man!är!lite!”!ja,!vad!ska!vi!ta!
för!tid!till!det!här,!när!ska!jag!läsa!den!här!boken!då?”.!Och!det!uppF
lever! jag! inte! i! förskolan,! för!de! ifrågasätter! inte!det!utan!de!ser!på!
något!vis!som!att,!”ja!men!visst!är!det!ju!mitt!uppdrag…!jag!ska!läsa!
och! jag!ska!förkovra!mig!och!så”.!Men!i!skolan!är!man!mer!ifrågaF
sättande! när! det! blir! någonting! nytt.! Överlag! tycker! jag,! inte! alla,!
men!överlag.!Och!där! tycker! jag!att!vi! får!mer!motstånd!också,! av!
pedagogerna.!Förskolepedagogerna!säger!inte!emot!så!mycket,!utan!
de…!om!de!håller!med!eller!om!de!bara!inte!säger!emot,!det!vet!jag!
inte.!(Astri)!

!
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Martin!som!är!lärare!gav!uttryck!för!liknande!åsikter!om!skillnader!mellan!förskoF
lan! och! skolan! som!Astri! gjorde.!Martin! tänkte! tillbaka!på! hur!det! varit! när! han!
mött!pedagoger! i! förskolan!och!skolan.!Han!ansåg!att!de!som!arbetar! i! förskolan!
visat! ett! större! intresse! för!många! frågor! som! rör! värdegrunden! som!helhet.!Det!
kanske!kommer!sig!av!att!pedagoger! i!skolan!känner!sig!mer!styrda!av!scheman,!
kursplaner!som!ska!följas!och!tider!som!ska!hållas!menade!han.!Dessutom!fundeF
rade! han! över! om!det! kan! finnas! skillnader! i! pedagogers! syn! på! nyttan!med! att!
arbeta!med!genusfrågor!och!jämställdhetsarbete.!Så!här!uttryckte!han!det:!
!

…!jag!vet! inte!heller!om!de![förskolans!pedagoger]!då!kan!se!vinsF
terna!med!det!lättare!eller!om!de!kan!se!att!det!här!kan!man!appliF
cera!på!allt! från!ett! till,!vad!blir!det!nu,! fem!år!egentligen.!Och!att!
det!går!att!genomdriva.!För!å!ena!sidan!så!kan!man! ju!tycka!att,! ja!
men!de! [barnen]! är! lättare! att! forma!och! så.!Men!å! andra! sidan! så!
har!de!ju!heller!inte!så!stor,!de!kan!inte!läsa,!de!kan!inte!kanske!ha!
samma!gruppdialog,! gruppdiskussioner!när!det! är! så! väldigt! små,!
med!behållning.!Som!de!kanske!kan! i!mellan!eller!högstadiet! i!alla!
fall.!Så!att!det!man! tjänar!å!ena!sidan!kan!man! ju! förlora!på!andra!
saker!naturligtvis.!Men,!sedan!vet!jag!heller!inte!om!det!är!så!att,!att!
man!längre!upp!i!skolan,!har!svårare!att!se!vinsterna!direkt!med!det.!
Jag!vet! inte! riktigt.!Det!är! rätt! svårt!det!där.!Fast! skolan! tycker! jag!
har!varit!sämre!på!att!hänga!på.!Det!kan!man!ju!påstå.!(Martin)!

!
En! reflektion! som! återkommer! i! flera! av! berättelserna! är! att! skolorganisationen!
med! lektionspass,!kursplaner!och!pedagogernas!upplevelse!av! tidsbrist!har!betyF
delse! för! genuspedagogernas! villkor.! Ingrid! som! själv! är! lärare,! gav! uttryck! för!
detta!och!beskrev!verksamheten!i!förskolan!som!mer!fri!än!skolans.!De!pedagoger!
som!arbetar!i!förskolan!har,!menade!Ingrid,!större!inflytande!över!dagarnas!strukF
tur!eftersom!de!kan!planera!och!använda!dagarna!relativt!fritt.!Ingrid!reflekterade!
över!vad!det!kan!betyda!för!hennes!eget!arbete!med!jämställdhetsfrågor.!
!

Det!som!slår!mig!när,!det!är!när!jag!har!arbetat!i!förskolan,!så!tycker!
jag!att!det!är!väldigt!tydligt!att,!pedagogerna!i!förskolan,!de!äger!sin!
tid!och!sin!verksamhet!på!ett!helt!annat!sätt!än!pedagogerna!i!skoF
lan.!De!har! ju!sin!barngrupp!hela!dagarna,!de!bestämmer!själva,! ja!
det!är!klart!att!de!har!vissa,!de!har!frukost,!lunch!och!mellanmål!och!
så!där,!men!vad!de!gör!däremellan!det!styr!de!ju!över!själva.!Vilket!
ju!gör!att!det!kan!kännas!mer!lättarbetat!där.!Om!man!vill!göra!ett!
jämställdhetsarbete,!ett!förändringsarbete,!så!går!det!mycket!lättare!
för!de!bestämmer!själva!över!sin!tid.!(Ingrid)!!

!
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Att!villkoren! i! jämställdhetsarbetet! skiljer! sig!åt!mellan!olika!skolformer!är!något!
som! återkommer! i! genuspedagogernas! berättelser.! Olika! skolformers! skilda! kulF
turer!och!förskollärares!makt!över!sin!tid!har!tagits!upp!som!faktorer!som!påverkar!
genuspedagogers! arbete.!Att! förskolepedagoger! i! hög!grad!äger!makten!över! sin!
tid! är! dock! inte! en! åsikt! som! delas! av! alla! i! studien.! En! av! genuspedagogerna,!
Nora,!med!bakgrund!i!förskolan,!tog!upp!att!de!som!arbetar!i!förskolan!också!uppF
lever!att! tiden! inte! räcker! till! för! allt!de!vill! och! förväntas!göra.! JämställdhetsfråF
gorna!blir!då!ett!av!många!områden!som!ska!klaras!av!ett!efter!ett.!Så!här!uttryckte!
hon!det:!!
!

Och!jag!tror!att!det!är!ofta!där!ute!på,!förskolan!jag!jobbar!själv!då,!
så!hör!man! ju!många!gånger,!det! blir! så!många!bitar! och!man!vet!
inte,!vi!får! inte!ihop!det,!det!får! inte!plats.!Att!det!blir!de!här!sidoF
stuprören!hela!tiden.!De!kommer!inte!in!i!varandra.!Utan!nu!är!det!
här!och!så!är!det!matten!och!så!är!det!entreprenöriella!och!så!är!det!
Reggio!och!så!är!det!genus.!Vi!fixar!inte!mer.!(Nora)!

!
Så!långt!i!avsnittet!har!reflektioner!kring!skillnader!mellan!organisationer!och!peF
dagogers!intresse!lyfts!fram!ur!berättelserna.!Det!är!skillnader!som!i!sin!tur!påverF
kar!jämställdhetsarbetets!villkor!enligt!genuspedagogerna.!En!av!dem,!Anders,!tog!
upp!ytterligare! ett! sätt! att! förstå!varför!villkoren!blir! olika.!Det!han! tog!upp!kan!
relateras!till!utsagorna!om!olikheter! i!kulturer,!nämligen!att!olika!slags! lärare!har!
skilda! utgångspunkter! för! sitt! yrkesval.! Dessa! olika! utgångspunkter! kan,! enligt!
Anders,! förklara!varför!arbetet!blir!mer!komplicerat! i!mötet!med!pedagoger! som!
arbetar! i! gymnasieskolan! än!med!dem!som!arbetar! i! förskolan.!De!uppdrag! som!
han!har!haft!som!genuspedagog!har!oftast!varit!i!förskolan!och!grundskolan!berätF
tade!han.!Under!intervjun!reflekterade!han!över!erfarenheterna!av!jämställdhetsarF
bete! och!möten!med!pedagoger! och! ansåg! att! intresset! för! genusF! och! jämställdF
hetsfrågor!varit!betydlig!lägre!hos!dem!som!arbetar!med!äldre!elever.!En!förklaring!
till!det!är,!enligt!hans!åsikt,!att!olika!grupper!av!pedagoger!har!skilda!bevekelseF
grunder!för!sitt!yrkesval.!
!

På!gymnasiet! så!har,!du!har!blivit! gymnasielärare!därför! att!du!är!
intresserad!av!ämnet.!Medan!om!du!har!blivit,!förskollärare,!så!har!
du! blivit! förskollärare! för! att! du! är! intresserad! av!människor! och!
människors!relationer.!Och!barns!uppväxt!och.!…!du!har!ju!fler!i,!de!
lägre! åldrarna! av! pedagogerna! som! är! intresserade! av! de! här! fråF
gorna!i!de!lägre!åldrarna!än!vad!du!är!på!gymnasiet.!(Anders)!
!

Anders!åsikt!var!att!pedagoger!i!olika!skolformer!i!varierande!grad!är!intresserade!
av!jämställdhetsfrågor.!I!intervjun!beskrev!han!det!som!mjuka!frågor.!!
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Yrkesbakgrund! och! skolform! har! alltså! i! flera! berättelser! beskrivits! som! skäl! till!
olika!villkor!i!arbetet.!Ytterligare!något!som!togs!under!intervjuerna!var!att!genusF
pedagogers! kön! haft! betydelse! i! mötet!med! vissa! pedagoger.! En! av! dem! gjorde!
reflektionen!att!det!förmodligen!varit!lättare!att!få!bli!anlitad!och!få!en!anställning!
eller!uppdrag!om!hon!varit!man.!!
!

Men!det!vore!ju!intressant!om!vi!hade!varit!av!ett!annat!kön,!om,!då!
hade!vi!blivit!tillfrågade$på!ett!annat!sätt.!(Tove)! !

!
Anders! tog!upp!att!han! i!vissa!grupper!av!pedagoger!uppfattats! som! trovärdig! i!
sin!roll! som!genuspedagog! i!kraft!av!sitt!kön.!Även!om!arbetet!med! jämställdhet!
ofta!varit!svårt,!menade!han!ändå!det!ibland!varit!lättare!för!honom!än!för!de!kolF
legor!som!är!kvinnor!och!genuspedagoger.!!
!

Men,! och! också! att! ibland! fanns! det,! de! där! högstadieF,!männen! i!
högstadielärarna,! som! när! vi! hade! föreläsning! satte! sig! längst! bak!
som!de!busiga!pojkarna.!Därför!att!visa!ett!avståndstagande!för!de!
frågor! som!vi! skulle! komma!dit! och! prata! om.! En! del! av! dem,! de!
kunde! ju!acceptera!vad!som!sades,!om!det!kom!från!mig.!Men!det!
var! ingen! regel.!Därför! att! en!del,!de! lyssnade!absolut! inte!på!det.!
(Anders)!

!
Anders!berättade!alltså!att!det!ibland!varit!till!fördel!att!vara!man!och!genuspedaF
gog! i!mötet!med!vissa! lärargrupper!och!att!de! två!genuspedagogkollegorna,! som!
båda!var!kvinnor,!i!högre!grad!blev!ifrågasatta.!Men!han!uttryckte!också!att!genusF!
och! jämställdhetsfrågor! i! sig! väcker! motstånd.! De! som! protesterade! eller! gjorde!
motstånd,! både!mot! honom! och! kollegorna,! var! oftast!manliga! lärare.! I! den! här!
studien!har!fyra!manliga!genuspedagoger!intervjuats,!men!Anders!var!den!ende!av!
dem! som! berättade! om! sådana! uttryck! av! motstånd.! Däremot! har! de! flesta! av!
kvinnorna! i! studien! berättat! om!många! tillfällen! och! uttryck! för! motstånd! i! sitt!
arbete.! Genuspedagogernas! berättelser! om! motstånd! behandlas! mer! utförligt! i!
kapitel!sju.!Nästa!avsnitt!innehåller!berättelser!där!genuspedagogernas!syn!på!hur!
genusF!och!jämställdhetsfrågor!bör!tas!upp!i!skolan!och!förskolan.!!
!  
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Genusfrågor, integrerade med andra områden eller ett område i 
taget 
Genuspedagogerna!berättade!om!att!utbildningen!gett!dem!redskap!för!att!arbeta!
med! jämställdhetsfrågor.! De! betonade! också! vikten! av! att! alla! de! som! arbetar! i!
skolan!och!förskolan!får!sådan!kunskap.!Dessutom!underströk!de!betydelsen!av!att!
lärare! i! högre! grad! blir! medvetna! om! hur! samhällets! genusstrukturer! påverkar!
både!unga!och!vuxna.!Allt!det! som!sker! i! skolan!bör! innefatta!det! jämställdhetsF
uppdrag!som!styrdokumenten!föreskriver.!Om!de!som!arbetar!i!skolan!och!förskoF
lan!inte!har!kunskaper!i!dessa!frågor!kan!skolan!inte!erbjuda!barn!och!elever!alla!
de!möjligheter!till!val!och!utveckling!som!de!har!rätt!till,!ansåg!genuspedagogerna.!
För!att!det!ska!vara!möjligt!ansåg!de!att!ett!förändringsarbete,!där!det!valda!områF
det!exempelvis!är!matematik,!bör!präglas!av!genusperspektiv!på!ämnets!innehåll.!
Genusperspektiv!och!jämställdhetsarbete!handlar,!enligt!genuspedagogernas!utsaF
gor,!om!att!se!helheter!och!genus!har!betydelse!för!vad!som!sker!i!skolan!och!förF
skolan.!Med!genusperspektiv!som!analytiskt!verktyg!är!det!möjligt!att!synliggöra!
och! förstå! skillnader! i! pojkars! och! flickors! villkor.!Det! i! sin! tur! kan! skapa! större!
möjligheter! till! att! åstadkomma! förändring.! De! ansåg! därför! att! kunskaper! om!
genusteori!och!genusperspektiv!är!det!mest!väsentliga!redskapet!i!jämställdhetsarF
betet.!Även!om!brist!på!jämställdhet!också!har!andra!grunder!än!genustillhörighet!
är!det!alltid!pojkar!och!flickor!som!finns!i!verksamheterna.!På!följande!sätt!beskrev!
två! av! genuspedagogerna! varför! de! anser! att! det! är! väsentligt! och! till! och! med!
nödvändigt!att!förändringsarbete!bedrivs!med!genusperspektiv.!!
!

Men!det![genus]!går!att!ta!på,!på!ett!sätt!som!är!synbart!…!det!finns!
ingen!som!kan!ställa!sig!utanför,!”nej!vi!har!inte!det”.!Det!kan!man!
göra!om!vi!säger!att!”nej!men!vi!har!olika!etnicitet.!Nej!det!har!inte!
vi.!Vi!har!social!misär.!Nej!det!har!inte!vi”.!Alltså!det!finns!inte!i!alla!
grupper,!men!pojkar!och!flickor!finns!i!alla!grupper.!(Lisa)!!

!
Lisa!menade!att!det!inte!går!att!bortse!från!kön!som!social!kategori!när!förändring!
ska! ske,! det! är! uppenbart! och! konkret.! Däremot,! ansåg! hon,! är! det!möjligt! att! i!
olika!kontexter!försöka!bortse!från!andra!sociala!kategorier,!exempelvis!klasstillhöF
righet!eller!ursprung.!När!Tove!reflekterade!över!vilka!redskap!som!kan!användas!
i!förändringsarbetet!tyckte!hon!att!genusperspektiv!varit!ett!viktigt!och!förmodligF
en! nödvändigt! redskap.! Hon! ansåg! att! det! hade! varit! svårt! att! åstadkomma! de!
förbättringar!som!skett!på!skolan!på!något!annat!sätt.!!
!!

Och!jag!kan!inte!tänka!mig!att!man!kan!jobba!så!bra!på!något!annat!
sätt! ja,! om!man! inte! utgår! ifrån! genus,!men! det! kanske!man! kan,!
men! jag! vet! inte.! Jag! vet! inte! hur! vi! skulle! ha! kommit! åt! det! här!
[problemen!i!skolan]!annars.!(Tove)!
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Genuspedagogerna!menade!alltså!att!genus,!som!perspektiv!och!kunskapsområde,!
bör!vara!en!del! av! förändringsarbetet!och!att!det!borde! införlivas! i! andra!ämnen!
eller!områden.!De!beskrev!det!dock!som!en!komplicerad!uppgift!att!få!andra!att!se!
förändringsarbete!och! jämställdhetsarbete! som!något! som!hör! ihop.! I! flera! av! inF
tervjuerna!uttrycktes!att!många!andra!inte!förstår!att!det!är!viktigt!att!ta!hänsyn!till!
genusstrukturer!eller!att!involvera!jämställdhetsfrågor!i!arbetet.!Ylva!uttryckte!det!
så!här:!!
!

…!jag!tror!att!de!tror!att!jämställdhetsarbete!är!ett!sidoF,!ett!parallellF
spår.!Att!de!inte!förstår!att!om!man!anlägger!ett!genusperspektiv!på!
sin! verksamhet! så! sker! det! någonting.! Alltså! om! man! tänker! lite!
systemteoretiskt,! drar! man! i! ett! hörn! så! här! sker! någonting! med!
alltihop![Ylva!illustrerar!genom!att!dra!i!hörnet!av!ett!papper].!…!På!
något!sätt!har!vi!inte!kunnat!med!tillräcklig!tydlighet!visa!det,!tänF
ker!jag.!Då!skulle!de!väl!ha!börjat!fatta!att!det!här!är!skolutveckling.!
Det!är!inte!någonting!vid!sidan!av.!(Ylva)!

!
Genuspedagogerna!ansåg!att!det!hade!varit!svårt!att!få!gehör!för!ett!arbetssätt!där!
genusperspektiv! genomsyrar! alla! ämnen! eller! områden,! särskilt! i! förändringsF
arbetet! i! skolan.! Förändringsarbeten!genomförs!ofta! inom!ett! område! i! taget!meF
nade! de.! Ylva!menade! också! att! jämställdhetsarbete! ses! som! något! som! inte! hör!
samman! med! förändringsarbete! i! skolan.! En! återkommande! beskrivning! i! både!
intervjuer!och!observationer!är!att!det!råder!starka!avgränsningar!i!skolan!mellan!
olika!ämnen!och!områden.!Det!är!något! som!de! flesta!av!genuspedagogerna!gett!
uttryck!för.! I!några! intervjuer!beskrevs!det!som!att! förändringsarbete!handlar!om!
en! sak! i! taget,! exempelvis! först! ett! förändringsarbete! som! rör!matematik!och!när!
det!är!genomfört!påbörjas!ett!projekt!som!rör!läsutveckling.!Pedagoger!och!ansvaF
riga!i!skolan!tycks!också,!enligt!genuspedagogerna,!anse!att!det!är!så!det!bör!vara.!
Eller!så!har!de!som!Ylva!uttryckte!det,!inte!förstått!ännu!att!genusperspektiv!är!ett!
bra!redskap!i!förändringsarbete.!!
!
Trots! att!Ylva! ansåg! att! det! varit! svårt! att! åstadkomma! integrering! av! genusperF
spektiv! och! jämställdhetsfrågor! i! andra! områden,!menade!hon! att! det! hade! varit!
möjligt.!Hon!berättade!om!hur!en!sådan!integrering!blev!till!på!en!förskola.!Det!var!
inte!något!som!var!planerat!från!början!berättade!hon.!Snarare!blev!det!så!av!nödF
vändighet!när!två!områden!för!förändring!blev!aktuella!samtidigt.!
!
! !
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Jo,!och!då!jobbade!man!också!med!TRAS12,!alltså!utbildning!i!TRAS,!
tidig! registrering!av! språkutveckling.!Och!alltså!då!körde!det! ihop!
sig! lite,! för!då!hade!man!det! samtidigt! som!man! skulle! jobba!med!
jämställdhetsarbete.! Men! då! löste! vi! det! sättet,! att! då! lät! vi! jämF
ställdhetsarbetet! fokusera!språkutveckling.!Och!då!blev! ju! luncherF
na!till!exempel!viktiga.!(Ylva)!

!
Ylva!menade!att!när!de! två!områdena! jämställdhet!och!språkutveckling!utformaF
des!till!ett!enda!integrerat!förändringsområde!så!fick!både!hon!och!pedagogerna!en!
ny! insikt! i! vad! förändringsarbete! kan! vara.! Ylva! berättade! att! när! arbetet! skulle!
starta! föreslog! hon! att! pedagogerna! var! för! sig! skulle! arbeta! med!mindre! barnF
grupper.!Hon!mindes!att!det!som!för!henne!var!ett!ganska!naturligt!sätt!att!fördela!
ansvar!var!något!nytt!och!lite!främmande!för!pedagogerna.!När!Ylva!reflekterade!
över!detta!konstaterade!hon!att!valet!att!göra!ansvarsfördelningen!så!även!blev!en!
sorts!utvecklingsarbete.!!
!

Och!då!blev!det!också!väldigt!tydligt!att!när!vi!gjorde!så!då!blev!ju!
inte!jämställdhetsarbetet!bara!ett!jämställdhetsarbete.!Det!blev!ju!ett!
utvecklingsarbete!också,!därför!att!på!förskolan!var!det!en!rätt!stor!
grej,!förstod!jag!som!ju!inte!kan!förskolan!så!bra,!eftersom!jag!är!läF
rare!i!skolan.!Att!en!person!skulle!sitta!med!tre!stycken!det!innebar!
att!de!andra!fick!många!fler!och!det!var!en!stor!grej!det.!Och!då!blev!
ju!det!en!utvecklingsgrej!i!sig,!att!se!och!förstå!och!kunna,!att!det!var!
okej!att!göra!så.!För!då!tar!man!ju!med!sig!det!också!till!andra!omF
råden!också,!i!andra!sammanhang.!(Ylva)!
!!

Sammanfattande analys 
I!det!här!avsnittet!görs!en!sammanfattande!analys!av!berättelserna!i!kapitlet.!I!anaF
lysen! behandlas! möjligheter! till! beslut.! Det! handlar! om! vad! genuspedagogerna!
anser! att!de!har!kunnat! ta! beslut! om!och! andras!möjligheter! att! kunna! ta! beslut.!
Analysen!rör!också!villkor!för!jämställdhetsarbetet!och!hur!de!olikheter!som!berätF
telserna!visar!kan! förstås.!Avsnittet!har! samma!struktur! som!kapitlets!berättelser!
men!i!analysen!beskrivs!hur!berättelserna!förstås!i!relation!till!några!av!analysmoF
dellens!arenor.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
12 Tidig Registrering Av Språkutveckling. Ett bedömningsmaterial som används för att observera och stödja barns 
språkutveckling.  
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Möjligheter till beslut 

De!flesta!av!genuspedagogerna!ansåg!att!de!kunde!påverka!beslutet!om!att!gå!utF
bildningen.! I!berättelserna! framträder!olika! tillvägagångssätt!men!gemensamt! för!
dem!alla!är!att!genuspedagogerna!tog!kontakt!med!en!chef.!Några!kontaktade!sin!
rektor! och! andra! förvaltningschefen.!De!berättade!om! sitt! intresse! eller!presenteF
rade! en! idé! för! fortsatta! strategier.!Att! kunna!påverka!detta! beslut! och! sedan! gå!
utbildningen!har!emellertid!inte!inneburit!någon!garanti!för!att!de!sedan!skulle!få!
arbeta! med! jämställdhetsfrågor.! När! studien! genomfördes! var! det! dock! flera! av!
deltagarna!som!var!eller!hade!varit!anställda!som!genuspedagoger.!Några!av!dem!
menade!att!de!själva!hade!varit!aktiva!och!på!så!sätt!påverkat!beslutet!om!anställF
ningen.!En!strategi!för!att!göra!det!möjligt!var!att!kontakta!förvaltningschefen!och!
berätta! om! den! kompetens! som! utbildningen! hade! gett.! De! framförde! också! på!
olika!sätt!sin!vilja!att!använda!denna!kompetens.!Berättelserna!visar!alltså!att!geF
nuspedagogerna! framhöll! sina! individuella! kunskaper! som!värda! att! tas! tillvara.!
Deras! intresse! för! genusfrågor! framstår! som!en!viktig!grund! för!detta.! Samtidigt!
framträder!genuspedagogernas!åsikter!om!nödvändigheten!av!att!förändra!genusF
mönster!som!ett!viktigt!skäl.!Det! förstås!som!att!de!erbjöd!kunskapen!och!sin!arF
betskraft!som!en!värdefull!resurs!men!också!som!ett!redskap!för!förändring.!!
!
Genuspedagogerna! framhöll! alltså! sin! kompetens! och! erbjöd! sin! arbetskraft! som!
en!resurs!värd!att!ta!tillvara.!Ett!argument!som!framfördes!för!att!försöka!påverka!
möjligheterna!till!att!bli!anställd!var!att!inte!slösa!med!resurser.!Att!låta!bli!att!anF
ställa!de!utbildade!genuspedagogerna!skulle!vara!att!slösa,!både!med!deras!indiviF
duella!kompetens!och!med!gemensamma!ekonomiska!resurser!menade!de.!Som!ett!
aktivt! handlande! för! att! få! arbeta! som! genuspedagoger! betonade! de! sin! vilja! att!
använda!sin!nya!kompetens.!Det!kan!ses!som!ett!erbjudande!att!som!genuspedaF
gog!ta!till!vara!på!resurser!och!samtidigt!som!en!uppmaning!till!andra!att!göra!det!
samma.!!
!
Berättelserna!om!aktiva!handlingar!och! strategier! för! att! få! gehör! för! önskningar!
och!ambitioner!visar!genuspedagogernas!handlingar!och!möjligheter!inom!Genus5
strukturen.!Analysen!tyder!på!att!genuspedagogerna!förstod!hur!de!skulle!agera!på!
denna!arena.!För!den!som!känner!till!en!kontexts!regler!blir!det!lättare!att!föra!fram!
sitt! budskap.! I! sin! strävan! efter! att! utveckla! sin! kompetens,! få! ta! den! i! bruk! och!
dela!med!sig!av!den!rörde!sig!genuspedagogerna!i!olika!delar!av!genusstrukturen.!
För! att! få!möjlighet! att! utmana! rådande!maktrelationer!med! hjälp! av! genuskunF
skap!och!jämställdhetsfrågor!behövde!de!träda!in!i!och!agera!inom!rådande!maktF
strukturer.!!
!
! !
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Berättelser!om!möjligheter!till!makt!och!kontroll!kan!tolkas!som!en!del!av!arenan!
Genusstrukturer.!Det!kan!också!genuspedagogernas!utsagor!om!det!motsatta,!nämF
ligen!berättelsernas! reflektioner!över!varför!genuspedagoger! inte!blivit! anställda.!
Ett! skäl! som! fördes! fram! i! intervjuer! var! andras! omedvetenhet! om! att! jämställdF
hetsfrågor!är!en!del!av!fostransuppdraget.!När! jämställdhet! inte!ses!som!ett!uppF
drag! för! alla! blir!det! inte!heller! ett! område! som!prioriteras! för! förändringsarbete!
enligt!genuspedagogerna.!Skillnader!i!kunskapssyn!och!medvetenhet!gör!att!andra!
visar!likgiltighet!för!eller!tar!avstånd!från!genuspedagogerna.!Om!jämställdhet!inte!
anses!vara!ett!viktigt!utvecklingsområde!så!behövs!inte!heller!resurspersoner!som!
leder!sådant!arbete,!enligt!flera!av!genuspedagogerna.!Det!kan!tolkas!som!att!när!
andra!inte!ansåg!att!kunskapen!var!relevant!eller!värdefull!blev!det!oväsentligt!att!
anställa!någon!som!kunde!arbeta!med!jämställdhetsfrågor.!Den!kunskapssyn!som!
rådde! på! arenan!Genusstrukturer! påverkade! därmed! genuspedagogernas! möjligF
heter!till!att!få!ta!beslut!och!att!arbeta!med!jämställdhet.!!
!
Bevarande!av!maktstrukturer!och!ointresse!för!jämställdhetsfrågor!hos!makthavare!
beskrivs!som!ett!skäl!till!att!genuspedagoger!inte!anställs.!En!tolkning!är!också!att!
det! ses! som! ett! sätt! att! förminska! jämställdhetsarbetet! och! göra! det! till! genusF
pedagogers!eget!lilla!privata!projekt.!!
!
Ett! tema! som! togs! upp! under! intervjuerna! rörde! genuspedagogernas! egna! och!
andra!möjligheter!till!att!ta!beslut!om!förändring.!Ur!berättelserna!om!detta!framF
träder! en! flerdimensionell! bild! som! kan! förstås! i! relation! till! flera! av! analysmoF
dellens!arenor.!På!arenan!Genus$ i$ skolorganisationen!kan!det! finnas!möjligheter! för!
alla!som!har!en!idé!eller!önskan!om!att!förändra.!Förutsättningen!för!detta!är!emelF
lertid! att! någon! överordnad! finner! idén! god! och! värd! att! prioritera.!Vars! och! en!
möjlighet!till!beslut!kan!därmed!begränsas!av!det!som!sker!i!Genusstrukturen.!DessF
sutom!tog!genuspedagogerna!upp!att!många!beslut!om!förändringar!är! tagna!på!
politisk!nivå.!Genuspedagogerna!själva!och!deras!uppdrag!är!ett!exempel!på!detta.!
Skeenden!som!rör$Genus$på$retorisk$och!politisk$arena!kan!därmed!förminska!mångas!
möjligheter!till!beslut!om!förändring.!Ett!möjligt!sätt!att!förstå!de!olika!dimensionF
erna!som!kommer! till!uttryck!är!att! innebörden!av! förändring!och! förändringsarF
bete! kan! tolkas! och! förstås! på! många! sätt.! Maktfördelning,! genuspedagogernas!
egen!kunskapssyn!och!deras!uppfattningar!om!andras!kunskapssyn!kan!ha!betyF
delse!för!tolkningen.!Om!förändring!ses!som!något!som!bör!ske!på!initiativ!av!peF
dagoger! och! arbetslag! ger! det! möjligheter! till! många! att! komma!med! idéer! och!
driva! förändring.! Om! förändring! däremot! ses! som! något! som! bör! ske! med! utF
gångspunkt! i!gemensamma!eller!centrala!direktiv!finns! inte!dessa!möjligheter! (jfr!
Roos,! 1994).! Enligt! genuspedagogerna! begränsas! individers!möjligheter! till! att! ta!
beslut!av!maktrelationer!och!den!kunskapssyn!som!råder.!Det!visar!också!genusF
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pedagogernas!utsagor!om!att!beslutsfattares!olika!tolkningar!av!regeringens!intentF
ioner!har!haft!betydelse!för!deras!möjligheter.!!
!
Trots!den!dubbelhet! som! framträder! berättade! flera! av!genuspedagogerna! att!de!
har!kunnat!ta!initiativ!till!förändring!och!att!bestämma!arbetets!inriktning.!De!som!
berättade!om!sådana!möjligheter!ansåg!att!de!hade!haft!stor! frihet!och! fått! ta!anF
svar! för! jämställdhetsarbetet.! Samtidigt! finns! det! berättelser! där! genusF
pedagogerna!uttryckte! att!det!var!något! som!var!möjligt!under! en!begränsad! tid!
och!i!begränsad!omfattning.!!

Jämställdhetsarbetets villkor 

De!genuspedagoger!som!har!arbetat!med!jämställdhet!i!både!förskolan!och!skolan!
beskrev!skillnader!mellan!dessa!båda!skolformer.!Skillnaderna!som!beskrivits!kan!
relateras! till! flera! av! analysmodellens! arenor.!Det! som!berättas! om!villkor! i! jämF
ställdhetsarbetet! rör!Genus$ i$ skolorganisationen.! Tolkningen! visar! också! att!Genus5
strukturer!har!betydelse!för!hur!genus!tar!sig!uttryck!i!skolorganisationen.!SkillnaF
derna!hade! betydelse! för! om!pedagoger! frågade! efter!deras! hjälp! och!påverkade!
villkoren!för!jämställdhetsarbetet,!menade!de.!Några!menade!att!detta!kom!sig!av!
olika!traditioner!och!kulturella!skillnader!mellan!förskola!och!skola,!vilket!kan!visa!
sig! i!hur!arbetet! är!organiserat.! I! förskolan!präglas!arbetet!och! relationerna! i!hög!
grad!av!sådant!som!förknippas!med!kvinnligt!genus.!Arbetet!som!pedagog! i! förF
skolan!innebär!därför!att!fostras!till!samarbete!och!flexibilitet!(jfr!K.!Davies,!1996).!
Förskolans! arbetssätt! präglas! av! omsorg! och! kollegialitet! snarare! än! konkurrens!
och!individualitet.!Dessa!dikotomier!tolkas!som!Genus$på$symbolisk$nivå.!Den!långa!
traditionen!av! förändring!och!nära!samarbete!har!skapat! flexibla!pedagoger,!som!
är!öppna!för!förändring.!Därför!är!förskolans!pedagoger!också!mer!intresserade!av!
att!lära!sig!nytt,!menade!genuspedagogerna.!De!tog!också!upp!att!grunden!för!det!
pedagogiska! arbetet! i! förskolan! sedan! länge! varit! arbetslag! som! samarbetar! och!
har! ett! gemensamt! ansvar.13! Eftersom! pedagogerna! i! förskolan! är! vana! vid! det!
arbetssättet,!är!de!inte!så!främmande!för!att!släppa!in!någon!utifrån!enligt!genusF
pedagogerna.! I! intervjuerna!beskrivs!både!pedagogerna! i! förskolan!och!den!dagF
liga!verksamheten!som!flexibla.!Det!vill!säga,!verksamhetens!innehåll!är!inte!strikt!
uppdelat!i!områden!eller!tidsintervall,!vilket!det!däremot!ofta!är!i!skolan.!Det!förF
stås!här!som!att!dessa!pedagogers!vana!vid!att!samarbeta!och!ta!intryck!av!andra!
skapar!en!yrkesidentitet!knuten!mer!till!relationer!än!till!ett!visst!ämnesområde.!En!
sådan! identitet!blir! inte!hotad!av! samarbetet!med!en!genuspedagog.!Arbete!med!
jämställdhetsfrågor! innebär! att! arbeta! med! relationer! och! det! är! något! som! förF

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 I den reviderade Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2011a) har dock detta förändrats. 
Nu föreskrivs förskollärares individuella ansvar för verksamheten tydligare inom områden som tidigare var an-
svarsområden för hela arbetslaget.  
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skolans!pedagoger!är!vana!vid.!Om!pedagogerna!dessutom!är!vana!vid!en!flexibel!
tidsanvändning! blir! inte! jämställdhetsarbetet! nödvändigtvis! något! som! rubbar!
ordningen.!!
!
Öppenhet! och! samarbete! i! förskolan! förs! alltså! fram! som! en! förklaring! till! olika!
villkor!och!möjligheter!för!jämställdhetsarbetet.!Ett!annat!sätt!att!se!på!det!är!dock!
det! motsatta,! nämligen! tanken! att! pedagoger! i! förskolan! uppfattar! genusF
pedagogerna!som!auktoriteter.!Det!är!något!som!skiljer!dem!från!pedagoger!i!skoF
lan.!Om!genuspedagogerna!ses!som!auktoriteter,!kan!det!bli!svårare!att!säga!ifrån!
och!uttrycka!ovilja!att!delta!i!jämställdhetsarbete.!Enligt!denna!tanke!finns!en!hieF
rarkisk! relation! där! förskolans! pedagoger! ser! sig! som! underordnade.! Om! detta!
relateras! till! arenan!Genusstrukturer! är!det! förståeligt!eftersom!kvinnodominerade!
yrken!har!ofta!en!underordnad!plats!på!arbetsmarknaden.!Jämställdhetsfrågan!och!
genuspedagogerna!blir! representanter! för! rådande!maktstrukturer!och!kunskapsF
syn.!Därmed!blir!frågan!om!att!arbeta!med!jämställdhetsfrågor!inte!en!prioritering!
som!förskolans!pedagoger!själva!gör.!Det!blir!snarare!en!uppgift!som!andra!ålagt!
dem.!!
!
Genus$på$symbolisk$nivå!framträder!i!relation!till!skolans!pedagoger!som!individuaF
litet.! I! motsats! till! flexibiliteten! och! öppenheten! i! förskolan! beskrev! genusF
pedagogerna!skolan!och!dess!pedagoger!som!mer!individuellt!inriktade.!Genus!tar!
sig! alltså! andra!uttryck! i! skolan! än!de!gör! i! förskolan.!Det! förstås!därför! som!en!
beskrivning!av!att!skolan!präglas!av!värden!och!arbetssätt!knutna!till!manligt!geF
nus.! Genuspedagogerna! menade! att! pedagogerna! i! skolan! inte! samarbetar! med!
varandra! på! samma! sätt! som! pedagogerna! gör! i! förskolan.! Enligt! genusF
pedagogerna! värnar! varje! pedagog! också! i! högre! grad! om! sitt! eget! område! och!
ämne.! Intresset! för!ämnet!snarare!än! för! relationer! låg!ofta!bakom!yrkesvalet.!De!
framförde! dessutom! att! pedagoger! i! skolan! tycktes! vara!mindre! intresserade! av!
jämställdhetsfrågor!och!att!de!inte!såg!nyttan!av!att!införliva!dem!i!verksamheten.!!
!
Tid! togs! också!upp! som!en! faktor! som!påverkat! genuspedagogernas! villkor.!GeF
nuspedagogerna! beskrev!kampen!om! tid! som!utmärkande! för! skolan,! att!många!
områden!och!uppgifter! ska! rymmas! inom!en!begränsad! tid.!Om!det! egna! ämnet!
behöver!värnas!och!tiden!därtill!uppfattas!som!knapp!är!det!förståeligt!att!ett!omF
råde! som! inte! ses! som!relevant!väljs!bort.!Det!blir! än!mer! förståeligt!om!det! inte!
heller!ses!som!ett!ämne!som!är!relevant.!Den!kunskapssyn!som!råder!har!således!
betydelse! för! om! jämställdhetsfrågor! ses! som! viktiga.! För! pedagogerna! i! skolan!
framstår!det!som!viktigt!att!få!ägna!sig!åt!sitt!eget!ämne!och!använda!den!tid!som!
finns! åt! detta.!Var! sak! bör! ha! sin!plats! och!var! och! en! bör! få! ägna! sig! åt! sitt! (jfr!
Bernstein,!2000).!Jämställdhetsarbete!som!leds!av!genuspedagog!kan!då!ses!som!ett!
hot!mot!de!maktrelationer!som!bevarar!den!ordningen.!!
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Genus och andra områden 

Genuspedagogernas!möjligheter! att! införliva! genus! som! en!del! av! andra! förändF
ringsområden!påverkades!av!Genus$i$skolorganisationen.!Något!som!återkommande!
betonades!i!berättelserna!var!vikten!av!att!väva!samman!genusF!och!jämställdhetsF
frågor!med!andra!områden.!Genus!borde!vara!integrerat!och!en!naturlig!del!av!allt!
som! sker! i! både! förskolan! och! skolan.! Det! har! dock! varit! svårt! att! åstadkomma!
detta!menade!genuspedagogerna.!I!förändringsarbeten!behandlas!ofta!ett!område!i!
sänder.!Trots!de!olika!förutsättningar!som!beskrivits!har!dessa!svårigheter!funnits!i!
både! förskolan! och! skolan.!Genuspedagogerna! berättade! att! för! dem! själva! hade!
kunskapen!om!genusF!och! jämställdhet!blivit!ett!viktigt!redskap.!Genus!som!anaF
lysredskap!har!gett!dem!möjligheter!att!förstå!det!som!sker!och!varför.!De!framhöll!
även!betydelsen!av!att!beakta!andra!sociala!kategorier!men!betonade!särskilt!genus!
som!ständigt!närvarande!i!våra!liv.!!
!
Genuspedagogerna!uttryckte!alltså!att!de!gränser!som!råder!mellan!olika!områden!
borde!rivas!ner!eller!åtminstone!göras!lägre!för!att!någon!förändring!ska!bli!möjlig.!
I!beskrivningarna!av!genus!som!ett!nödvändigt!redskap!framstår!det!dock!som!att!
de!har!upplevt!att!det!funnits!en!klyfta!mellan!dem!själva!och!andra.!På!grund!av!
detta!har!det!varit!svårare!att!få!till!stånd!förändringsarbeten!där!genus!och!andra!
områden!vävts!samman!till!en!helhet.!Genus$i$skolorganisationen!och!därmed!synen!
på!kunskap!och!behov!av!förändring!påverkade!villkoren.!En!tolkning!av!detta!är!
således! att! klyftan!kommer! av!olika! förståelse! av!genus!och! syn!på! jämställdhet.!
Genuspedagogerna! ansåg! att!deras!kunskap!hade!gett!dem!en!övergripande!och!
teoretisk!förståelse.!Utan!sådan!kunskap!knyts!förståelsen!ofta!till!de!egna!erfarenF
heterna!av!jämställdhet!och!genus.!Genuspedagogerna!utgår!ifrån!ett!övergripande!
perspektiv!och!ser!samhällsstrukturer!som!avspeglas!i!det!som!sker!i!förskolan!och!
skolan.!Ur!ett!sådant!perspektiv!och!med!anknytning!till! fostransuppdraget! finns!
det! maktrelationer! som! behöver! förändras.! När! utgångspunkten! däremot! är! de!
egna!erfarenheterna!av!jämställdhet!och!maktrelationer!kanske!förändring!ses!som!
onödig.! Om! de! pedagoger! och! ansvariga! som! genuspedagogerna!möter! inte! ser!
genus!som!ett!verksamt!redskap!eller!delar!synen!på!genus!som!betydelsefullt!blir!
jämställdhetsuppdraget! svårare!att!genomföra.!Åtminstone! så! som!genuspedagoF
gernas!själva!skulle!vilja.!Det!blir!svårare!att!göra!genus!till!en!del!av!en!helhet.!Det!
kan!beskrivas! som!en!kamp!om!makten!över! innehåll! och!genomförande!av! förF
ändring.!!
!
Trots! bilden! av! att! det! varit! komplicerat! att! integrera! genusF! och! jämställdhetsF
frågor!med!andra!utvecklingsområden!finns!det!dock!exempel!på!att!det!varit!möjF
ligt.!I!ett!av!uppdragen!som!beskrevs!slogs!jämställdhetsarbetet!och!det!redan!plaF
nerade! arbetet!med! språkutveckling! samman! till! ett! enda! förändringsarbete.!Det!
skedde! ursprungligen! av! nödvändighet! och! tidsbrist! eftersom! de! två! områdena!
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skulle!genomföras!vid! samma! tillfälle.!Att! göra! en!helhet! av! jämställdhetsarbetet!
och!språkutveckling!gav!både!genuspedagogen!och!pedagogerna!som!deltog!en!ny!
förståelse! av! innebörden! i! förändringsarbete.! Det! som! ovan! beskrivits! som! en!
klyfta!mellan!olika!områden!och!mellan!genuspedagoger!och!andra!framstår!såleF
des!som!möjligt!att!överbrygga.!En!tolkning!är!dock!att!det!inte!alltid!sker!som!en!
följd!av! förändrad!kunskapssyn!utan! i!högre!grad!av!pragmatiska!skäl.!NödvänF
digheten!gjorde!att! avgränsningen!mellan! två!olika!områden! försvagades.!Det! är!
däremot!möjligt!att!tänka!att!det!i!förlängningen!kan!leda!till!en!förändras!syn!på!
kunskap!och!vilka!redskap!som!kan!användas!för!att!åstadkomma!förändring.!!
! !
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KAPITEL 6 BERÄTTELSER OM UPPDRAGET OCH MÖJLIG-
HETER I FÖRÄNDRINGSARBETE 

I!det!här!kapitlet!behandlas!avhandlingens!andra!forskningsfråga:!Vad$är$det$enligt$
genuspedagogerna$möjligt$ för$dem$att$göra$i$ förändringsarbete?!Det!första!avsnittet!beF
handlar! genuspedagogernas! berättelser! om! sitt! eget! uppdrag,! ett! uppdrag! som!
flera!beskrev!att!de!utformat!och!skapat!på!egen!hand.!Detta!följs!av!ett!avsnitt!där!
mer!konkret!jämställdhetsarbete!tas!upp,!dess!genomförande!och!vad!genuspedaF
gogerna!har!ansett!vara!viktigt!att!få!med.!Det!sista!avsnittet!behandlar!träffar!i!det!
genusnätverk! där! några! av! studiens! genuspedagoger! deltagit.! Kapitlet! avslutas!
med!en!sammanfattande!analys.!!

Att forma sitt eget uppdrag, möjlighet eller börda? 
De!flesta!av!studiens!genuspedagoger!berättade!under! intervjun!att!de!hade!eller!
hade!haft! en!anställning! som!genuspedagog,!och!då!oftast! som!en!del!av!en!helF
tidstjänst.!De! hade! själva! klara! åsikter! om!vad! som!borde! vara! innehållet! i! uppF
draget.!Några!av!dem!såg!som!den!mest!väsentliga!uppgiften!att!vara!resursperson!
för!pedagoger,! exempelvis!genom!att!handleda!en!grupp! i! förändringsarbete.!Ett!
annat!exempel!som!togs!upp!var!att!observera!pedagoger! i!verksamheten!och!seF
dan!analysera!det!som!skett!tillsammans.!Att!få!ett!sådant!uppdrag!av!pedagogerF
na! själva! framställdes! som!värdefullt.!Genuspedagogerna!beskrev! således! tydligt!
vad!de!såg!som!sin!uppgift!och!hur!den!borde!genomföras.!Däremot!menade!de!att!
de!chefer!som!anställde!dem!inte!hade!uttalat!sin!åsikt!om!innehållet!i!uppdraget.!
En!del!av!dem!beskrev!att!det!hade!medfört!en!stor!frihet!och!möjligheter!att!forma!
uppdraget!efter!sina!egna!önskemål.!De!ansåg!att!friheten!gjort!att!de!har!kunnat!
skapa!nya!arbetsuppgifter!med!genusfrågor! som!grund!också!vid!de! tillfällen!då!
de!har!saknat!uppdrag.!Några!genuspedagoger!berättade!att!de!utformade!ett!utF
bildningspaket!eller!bjöd!in!grupper!av!pedagoger!till!seminarier!av!olika!slag.!De!
nämnde!att!det!inte!alltid!hade!varit!efterfrågan!som!varit!utgångspunkten!för!vad!
de! då! erbjöd.! Innehållet! har! också! varit! områden! vilka! de! som! genuspedagoger!
ansett!viktiga!att!ta!upp!och!utveckla.!!
!
En!av!dem!som!beskrev!sitt!uppdrag!som!otydligt!var!Astri.!Hon!menade!att!otydF
ligheten!hade!inneburit!frihet,!och!så!länge!hon!och!hennes!kollega!har!kunnat!visa!
för!sina!chefer!att!uppdraget!genomförts!har!de!i!stort!sett!utformat!det!efter!sina!
egna!idéer:!
!

…!vi!har!ju!inte!varit!sysslolösa,!men!vi!har!ju!själva!känt,!ja!men!nu!
är! det! lite! stiltje,! vad! ska! vi! göra!då?! Ja!men!vi! bjuder! hit! till! nätF
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verksträff!så!ser!vi!hur!många!som!kommer.!Så!när!det!står!stilla!så!
får!man!ju!göra!något.!(Astri)!

!
Birgitta!var!anställd!som!genuspedagog!i!tre!och!ett!halvt!år!och!berättade!att!det!
aldrig!fanns!någon!övergripande!jämställdhetsstrategi! i!kommunen.!Hon!menade!
att!det!vare!sig!på!politisk!nivå!eller!på!förvaltningsnivå!uttalades!några!förväntF
ningar,!utan!att!hon!själv!i!stort!sett!utformade!sitt!uppdrag.!På!det!sättet!fick!hon!
försöka!göra!jämställdhetsuppdraget!synligt,!för!att!andra!skulle!förstå!att!det!var!
viktigt!att!arbeta!med.!I!sitt!arbete!som!genuspedagog!vände!hon!sig!till!förskolan,!
skolan!och! förvaltningsledningen.!Med!en!av!utbildningarna!vände!hon!sig!dock!
enbart!till!förskolan:!!
!

Jag! hade,! jag! kallade! det! för! någon! slags! grundutbildning!…!man!
gick!fyra!tillfällen,!två!timmar!varje!gång.!(Birgitta)!

!
Astri! beskrev! ovan! friheten! som!något! fördelaktigt,! vilket! flera! av! genuspedagoF
gerna!gjorde.!Friheten!var!något!som!de!har!haft!möjlighet!att!använda!konstrukF
tivt!och!för!att!göra!sitt!arbete!meningsfullt.!Samtidigt!ansåg!några!av!dem!att!friF
heten!tvärtom!inneburit!att!uppdraget!blivit!till!något!de!inte!hade!tänkt!eller!önsF
kat!från!början.!I!stället!för!förändringsarbete!riskerade!jämställdhetsarbetet!att!bli!
ett!ytligt!och!avkopplande!inslag!i!pedagogers!vardagliga!arbete.!Flera!genuspedaF
goger!berättade!om!att!de!ofta!blivit! anlitade! för! att!hålla! en! föreläsning!eller! ett!
föräldramöte.! De! uppdragen! ansåg! de! i! och! för! sig! vara! intressanta,!men! att! de!
sällan! leder! till! att! förändring! sker.!Lisa! fann! till! slut! otydligheten! i! sitt! uppdrag!
ohållbar.! Hon! berättade! att! avsaknaden! av! en! övergripande! plan! för! uppdraget!
ledde!till!att!hon!anlitades! för!korta! insatser!på!många!platser.!Till! slut!upplevde!
hon!att!det!blev!svårt!att!arbeta!med!jämställdhet!på!det!sättet.!I!citatet!nedan!reF
flekterade!hon!över!sin!arbetssituation:!
!

Från!början!när!jag!arbetade!som!genuspedagog!då!sa!han!som!var!
skolchef,!”men!ut!och!marknadsför!dig”.! Ja!men!då!var!det!så!här:!
”yes,!jag!vill!jobba!jag!ska!göra!allt”.!Jag!var!med!i!grupper,!jag!åkte!
och!träffade!barngrupper!och!gjorde!…!det!blev!nästan!som!happeF
nings.!(Lisa)!

!
Lisa!menade!att!var!omöjligt!för!henne!att!räcka!till!för!alla,!och!tog!därför!på!egen!
hand!beslut!om!hur!hon!istället!ville!arbeta!som!genuspedagog.!Det!val!hon!gjorde!
blev!att!erbjuda!sig!att!arbeta!med!de!pedagoger!som!ville!arbeta!med!jämställdhet.!!
I! berättelserna! framträder! alltså! olika! åsikter! om! huruvida! frånvaron! av! överF
gripande!riktlinjer!för!arbetet!varit!fördelaktig.!En!annan!åsikt!som!förts!fram!är!att!
otydligheten! i! uppdraget! beror! på! svagt! intresse! för! genusfrågor! och! jämställdF
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hetsarbete.!Margareta! reflekterade! över! bristen! på! beskrivningar! av! uppdraget! i!
hennes!kommun:!!
!

Det!har!aldrig!skrivits!ett!enda!avtal!eller!dokument!om,!en!arbetsF
beskrivning! eller! ett! avtal! för! att! dela! tjänsten! mellan! genusF
pedagoger!under!den!här!tiden!…!Bara!det!säger!väl!hur!högt!prioF
riterat!det!är.!(Margareta)!

!
Flera! av! genuspedagogerna! i! studien! funderade! också! över! varför! tjänstemän! i!
vissa!kommuner!gjorde!valet!att!anställa!genuspedagoger!utan!vare!sig!strategier!
eller!uttalade!förväntningar!på!dem.!Liksom!när!det!gällde!beslutet!om!utbildningF
en! tog! genuspedagogerna! upp! något! de! såg! som! en! tänkbar! orsak,! nämligen! att!
chefer!och!kanske!politiker!uppfattade!regeringens!intention!om!en!genuspedagog!
i!varje!kommun!som!ett!absolut!krav:!
!

Jag! tror!att,! förvaltningen,!kommunen!upplevde!att!man!var!ålagd!
att!ha!genuspedagoger.!Det,!och!det!hade!man!ju.!Men,!sen!stöd!och!
samordningen!kring,!kring!de!tjänsterna,!eller!kring!de!funktionerF
na,!fanns!ju!inte.!Men!man!hade!så!att!säga!liksom!levt!upp!till!kraF
vet!att!ha,!genuspedagoger.!Så,!det!är!min!upplevelse.!(Margareta)!

!
Margareta!uttryckte!något!som!flera!av!studiens!genuspedagoger!tog!upp,!att!geF
nuspedagoger! ibland! fick! anställningar! som!ett! slags! alibi! som! skulle! visa! att! ett!
politiskt!uppdrag!var!uppfyllt.!När!de!sedan!blev!anställda!ansåg!flera!av!dem!att!
de!blev!lämnade!ganska!ensamma!och!att!genuspedagogens!arbete!blev!något!som!
skedde!lite!vid!sidan!av.!Som!det!här!avsnittet!visar,!har!det!inneburit!både!svårigF
heter!och!möjligheter!för!jämställdhetsarbetet,!enligt!genuspedagogerna.!!

Att leda och genomföra jämställdhetsarbete 
I!det!här!avsnittet!beskrivs!genuspedagogernas!berättelser!om!praktiskt!jämställdF
hetsarbete.!Genuspedagogerna!berättade! om!vad!de!gjorde!när!de! arbetade!med!
olika!grupper.!De!reflekterade!också!över!vad!de!såg!som!viktigt!i!jämställdhetsarF
betet.!De!talade!om!dess!utformning!och!betonade!vikten!av!tydlighet.!Tydligheten!
såg!de!som!väsentlig!såväl!i!fråga!om!arbetets!utformning!och!genomförande!som!i!
arbetsfördelningen!mellan!genuspedagogen!och!deltagarna.! Ingrid! tog!upp!detta!
och!menade!att!det!varit!väldigt!viktigt!att!hålla!fast!vid!vem!som!skulle!göra!vad.!
Hon!poängterade!att!genuspedagogen!ska!vara!en!resurs!för!pedagogerna:!
!

Och! sen! har! vi! haft! en! träff!med! pedagogerna! där! vi! har,! tillsamF
mans!med!dem!då,!satt!ihop!ett!material!som!de!ska!jobba!själva!med!
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nu!då,!på!mentorstid,!fram!till!jul.!Och!sen!så!ska!vi!träffas!i!januari!
och!följa!upp!hur!det!gick.!Men!så,!den!biten!tycker!jag!är!jätteviktig,!
att!man,!att!man!ska!fungera!som!ett!stöd.!Inte!den!som!gör!det,!utan!
den!som!stödjer!skolorna!eller!förskolorna.!Och!det,!det!kan!vara!en!
balansgång!också! för!genuspedagogen,! eller! i! alla! fall! för!mig.! För!
jag!vill! så!mycket!att! jag!kan! jättelätt!kliva! in!och!göra! saker.!Men!
man!måste!tänka!på!vad!som!är!långsiktigt!smartast!och!bäst!att!jag!
gör.!Inte!att!jag!hjälper!dem!att!göra.!(Ingrid)!!

!
Citatet! ovan! illustrerar! genuspedagogernas! syn! på! rollen! som! resursperson.! InF
grids! utsaga! innehåller! många! delar,! att! utforma! arbetsmaterial,! handleda! och!
stötta!pedagoger.!Hon!beskrev!också!svårigheten! i!att!vara! lagom!engagerad!och!
inte!ta!över!förändringsprocesser!som!pedagoger!bör!driva!självständigt.!!

Betydelsen av rektorers intresse 

I! intervjuer! och! under! observationer! återkom! genuspedagogerna! till! att! rektors!
intresse!ofta!har!varit!avgörande!för!om!de!blivit!anlitade!eller!inte.!De!menade!att!
rektorers!inställning!till!jämställhetsarbete!har!betydelse!för!genuspedagogers!möjF
ligheter! att! få!delta! och! leda! sådant! arbete.!Om! rektorer!har! kunskap!om!genusF!
och!jämställdhetsfrågor!vill!de!mer!sannolikt!ta!hjälp!av!en!genuspedagog!som!får!
leda!förändringsarbeten!menade!de.!Citatet!som!är!hämtat!från!Astris!berättelse!är!
ett!exempel:!!
!

Ja,!jag!tänker!på!en!förskolerektor!som!är,!politiskt!engagerad…!och!
hon! har! bjudit! in! oss! till! och!med! till! att! prata! för,! SFkvinnorna! i!
kommunen,! har! ju! egna! träffar! då.! Så! sa! hon! ”kan!ni! inte! komma!
och!prata!om!det!här!med!genusstrukturer!och!så!här”.!Så!hon!är!ju!
väldigt! intresserad! av! det,! privat! också.! Och! då! tror! jag! att! man!
automatiskt!tycker!att!det!intresserar,!eller!att!det!är!viktigt!på! jobF
bet!också.!Och!man!ser! till!att!det!då,! ja!men!att!personalen!får!utF
bildning! och! att! de! jobbar!med!det! och! kanske! ger!dem,! ”den!här!
boken!tycker!jag!ni!ska!läsa”!och!”det!här!ska!vi!diskutera!på!persoF
nalträffarna”.!Men!har!man! ingen! kunskap! och! inte! är! intresserad!
av!det!då,!då!prioriterar!man!ju!andra!frågor!som!är!viktiga.!(Astri)!
!

Flera!av!deltagarna! i! studien!ansåg!att!om!rektorer!har! intresse!av! jämställdhetsF
frågor,!ser!de!också!nyttan!med!att!be!genuspedagoger!om!hjälp.!Det!kunde!alltså!
vara!avgörande!för!genuspedagogers!möjligheter!att!arbeta.!Även!om!pedagogers!
intresse!också!har!haft!betydelse!är!det!rektorns!intresse!som!varit!viktigast,!ansåg!
de.!Nora!beskrev!det!så!här:!!
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!
Jätteavgörande!är!ju!om!man!har!en!rektor!som!påpekar!eller!frågar!
efter!det.!Absolut.!Det!tror! jag!är!det!stora!avgörandet.!Och!sen!att!
det!är!någon!bland!personalen!som!kanske!har!lite!mer!kunskap!eller!
lite!intresse.!Så!är!det!ju!också.!Men!att!rektor!har!haft!del!i!det,!på!
de!ställen!vi!har!varit!fler!gånger!på.!(Nora)!

!
Rektorers!intresse!har!dock!inte!inneburit!någon!garanti!för!att!få!arbeta!med!jämF
ställdhet!ansåg!genuspedagogerna,!särskilt!inte!för!att!bli!anlitad!för!mer!varaktiga!
jämställdhetsarbeten.!En!förklaring!till!det!kan,!enligt!några!av!dem,!vara!att!såväl!
rektorer!som!pedagoger!upplever!att!det!inte!finns!tid.!Tiden!ska!räcka!till!många!
uppgifter!och!områden!i!den!dagliga!verksamheten.!En!annan!tolkning!som!några!
av!genuspedagogerna!gjorde!var!att!när!de!har!blivit!anlitade,!om!än!för!tillfälliga!
insatser,!så!ansågs!jämställdhetsuppdraget!och!ibland!värdegrundsuppdraget!som!
helhet,!vara!genomfört.!Martin!uttryckte!det!så!här:!
!

…!ibland!kan!man! ju!ha!upplevt!att!det!är!så!att! rektorn!sitter!och!
har!ett!antal!rutor!som!man!ska!bocka!för,!att!man!har!gjort.!Och!så!
kommer!man! till! värdegrundsarbetet,! okej,! då! ringer! vi! till! genusF
pedagogen!och!sedan!bockar!vi!av!det.!(Martin)!

Korta och långa uppdrag 

Genuspedagogerna! berättade! att! de! blivit! anlitade! för! både! korta! och! lite! längre!
uppdrag.!Några!av!dem!hade!oftare!arbetat!med!korta!insatser!medan!andra!också!
lett!och!genomfört!längre!projekt.!I!avsnittet!ovan!reflekterade!Martin!över!värdeF
grundsarbete!och!menade!att!det! ibland!ses!som!en!av!alla!de!uppgifter!som!ska!
redovisas! för! någon! utanför! skolan.! Enligt! hans! åsikt! skedde! det! ibland! lite! för!
lättvindigt,! exempelvis! genom! att! genuspedagoger! bjöds! in! vid! enstaka! tillfällen!
för!att!föreläsa.!Detta!är!något!som!kommer!till!uttryck!i!flera!av!berättelserna.!Som!
beskrivits!tidigare!menade!genuspedagogerna!att!deras!uppgift!främst!har!varit!att!
stödja!pedagoger!som!vill!arbeta!med!jämställdhetsfrågor.!De!ansåg!att!många!som!
arbetar!i!skolan!och!förskolan!ofta!tänker!precis!tvärtom,!att!genuspedagogerna!är!
de!som!ska!ordna!det!där!med!jämställdhet.!Det!visar!också!det!här!avsnittets!inF
ledning.!En!viktig!del! av!genuspedagogernas!arbete!har!därför!varit! att! förändra!
den!inställningen.!Nora!var!en!av!dem!som!tog!upp!detta:!!
!

Men!det!blir! ju!ofta! så!att!när!man! tar! in!någon!då,!då:! ”jamen!va!
bra,! då! fixar! ni! det! här”.!Och! det! är! väl! lite! det,! vi!måste! försöka!
jobba!bort! också! i! skola! och! förskola,! vi! kan! inte! komma!och!bara!
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fixa.! Men! man! kan! vara! med! och! handleda! eller! diskutera,! ställa!
frågor!och!observera!lite!och!vara!två!ögon!till!…!(Nora)!

!
De! korta! uppdrag! som! genuspedagogerna! berättade! om! innebar! exempelvis! att!
träffa!en!grupp!pedagoger!en!dag!eller!en!förmiddag.!I!intervjuerna!beskrevs!olika!
skäl!till!att!de!blivit!anlitade!för!korta!insatser.!Hannes!berättade!så!här:!!
!

Så!det!har! ju!hänt! att!man!har!varit! och!hälsat!på,!dels! skolor!och!
dels,! framför! allt! arbetslag! på! andra! skolområden! också.!Men! det!
har! oftast! varit! liksom!en!gång! för! att! på!något! vis,! belysa! frågan,!
väcka!dem,!utmana!dem.!Oftast!på!uppdrag!av!rektor!då.!Att!”det!
här! arbetslaget! skulle! jag! tycka! det! vore! bra! om! de! fick! fundera,!
kring!de!här! frågorna.!Kan! inte!du!komma!och!vara! lite,!besvärlig!
med!dem?”.!(Hannes)!
!

Ibland!har!dessa!uppdrag!bjudit!på!överraskningar!på!grund!av!missförstånd!eller!
kanske!brister!i!kommunikationen:!
!

Jag!blev!tillfrågad!om!att!komma!upp!till![X]Fskolan!för,!snart,!vänta!
nu,! ja! ett! och! ett! halvt! år! sedan.! På! en! kompetensutvecklingsdag.!
Och!jag!trodde!jag!skulle!träffa!ett!arbetslag,!en!eftermiddag,!nej!en!
förmiddag!var!det.!Jag!kom!dit!vid!åtta,!kvart!i!åtta,!åtta.!Förväntade!
mig!att!det!skulle!sitta!ett!arbetslag!och!vänta!på!mig!i!stort!sett!och!
vi! skulle! köra! en! stund.! Åtta! tio! stycken.! Då! satt! hela! skolan! och!
väntade!på!mig,!och!så!skulle!jag!vara!där!hela!dagen.!(Hannes)!

!
De! korta! uppdragen! kom! ibland! som! en! uppföljning! av! tidigare! jämställdhetsF
arbeten,! till! exempel! för!att! en! rektor! tyckt!att! jämställdhetsarbetet!gått! i! stå,!meF
nade!Nora.!När! intervjun! genomfördes! hade! hon! blivit! inbjuden! till! en! förskola,!
där! hon! tidigare! arbetade! med! jämställdhetsfrågor.! Hon! berättade,! och! beskrev!
också!sin!förhoppning!om!att!få!fortsätta!under!en!längre!tid:!!
!

Och!den!här!terminen!då!hade!vi!en,!då!var!det!rektorn!som!kallade!
oss!till!en!återträff,!med!alla.$Från!alla!avdelningarna,!och!skulle!ha!
en! liten,! ja,! vad! kan!man! kalla! det! för,! en! liten! påminnelse,! lite! ja,!
uppfräschning!igen!då!för!att!komma!igång!tankemässigt.!För!att!de!
sedan!vill,!nästa!termin!igen!också!ha!ett!samarbete!då.!Så!vi!hoppas!
det! blir! så.! Men! de! flesta! gånger! blir! ju,! kortvariga.! Sedan! tycker!
man!att!man!är!klar,!då!har!man!gjort!F!vi!jobbar!ju!med!det!här!25!
och!26!oktober!så!nu!behöver!vi!inte!jobba!med!de!här!frågorna!nåF
got!mer,!det!här!året.!(Nora)!
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Nora!hoppades!alltså!att!den!här!träffen!skulle!kunna!leda!till!att!hon!och!hennes!
kollega! fick! ett! lite! längre! uppdrag.! Samtidigt! framträder! en! reservation,! att! de!
också!på!den!här!förskolan!skulle!kunna!tycka!att!jämställdhetsfrågan!var!avklarad!
efter!återträffen.!!
!
Bengt!berättade!att!han!enbart!har!haft!enstaka!uppdrag,!ett!av!dem!för!några!år!
sedan!då! han!deltog! i! arbetet!med! att! skriva! en! ny! jämställdhetsplan.!Dessutom!
nämnde!han!ett!uppdrag!som!han!och!en!kollega!hade!fått!av!sin!rektor,!nämligen!
att!skriva!en!plan!för!det!drogförebyggande!arbetet!på!skolan.!En!erfarenhet!som!
Bengt! beskrev! som! rolig! och! värdefull! var! att! få! möta! ungdomar! och! prata! om!
värdegrundsfrågor.!Det! skedde!mest! i!den!vanliga!undervisningen,!men!han!har!
också! ansvarat! för! samtal! och! övningar! om! värdegrundsfrågor! vid! speciella! tillF
fällen,!berättade!han:!
!

…!det!är!ju!de!här!korta,!de!här!korta!bra!mötena.!Sedan!brukar!skoF
lan!anordna!temadagar,!har!så!gjort!i!alla!fall,!det!brukar!vara!på!våF
ren!så!jag!vet!ju!inte!hur!det!bli!nu!det!här!läsåret.!Och!då!är!jag!ju!
alltid! inblandad,! för!att!vara!den!som!sitter!med!ungdomarna,!och!
de!här! fyrahörnsövningarna!och! svara! ja! och!nej! och!byta! stol! och!
sådana!här!saker.!Det!tycker!jag!är!jättekul.!Det!är!ju,!bland!annat!är!
det! ju! jämställdhetsfrågor! då,! det! är! många! andra! frågor! också.!
Kanske!mer!relationsfrågor,!det!är!ju!samma!fråga.!(Bengt)!

!
Några! av! intervjupersonerna! berättade! också! om! att! de! hade! arbetat!med! andra!
grupper! än! pedagoger.! De! nämnde! uppdrag! i! rektorsgrupper! men! också! med!
grupper!från!andra!förvaltningar.!Kerstin!berättade!så!här:!!
!

...Jag!har!ju!haft!lite!uppdrag!under!hela!tiden…!För!varje!år!så!geF
nomgår!fackligt!aktiva,!eller!fackligt!aktiva!förtroendemän!och!cheF
fer! en! arbetsmiljöutbildning!och!då! ingår!det! ju! jämställdhet! i! det,!
och!då!har!jag!blivit!tillfrågad!om!att!hålla!i!det.!Så!det!höll!jag!i!våF
ras!och!nu!är!det!en!omgång!till!i!höst.!(Kerstin)!

!
En!annan!av!genuspedagogerna!beskrev!en!utbildning! som!hon!genomförde! tillF
sammans!med!en!kollega.!Utbildningen!var!avsedd!för!chefer!på!alla!förvaltningar!
i!kommunen.!Till!skillnad!från!de!utbildningar!som!riktade!sig!till!pedagoger!var!
det!tänkt!att!denna!skulle!vara!obligatorisk.!!
!

Alla!ska!gå,!så!det!var!tre!tillfällen,!tre!timmar!…!Det!fanns!två,!tre!
tillfällen!per!läsår!där!man!kunde!anmäla!sig.!Och!tanken!var!då!att!
samla!upp!när!det!kom!nya!chefer.!(Birgitta)!!
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!
Genuspedagogerna! berättade! att! de! hade! ansvarat! för! att! utforma! utbildningar,!
vad!som!skulle!behandlas!och!hur!det!skulle!genomföras.!Några!av!dem!berättade!
också!att!de!varit!med!om!att!utforma!och!genomföra!jämställdhetsutbildningar!för!
politiker.!!
!
Att!observera,!handleda!och!ställa!frågor!var!metoder!som!genuspedagogerna!tog!
upp!som!användbara!redskap!i!jämställdhetsarbetet.!Dessa!redskap!användes!dock!
mest! i! mer! långvariga! uppdrag,! berättade! de.! Ylva! berättade! att! hon! hade! varit!
anlitad!av!några!förskolor!för!lite!längre!jämställdhetsarbeten!som!sträckte!sig!över!
flera!terminer.!De!här!uppdragen!genomfördes!vid!sidan!av!det!ordinarie!lärararF
betet.!På!en!av!förskolorna!varade!samarbetet! i!sex! terminer!och!hon!beskrev!sitt!
arbete!så!här:!!
!

Ja,!alltså,!då!har!mitt!uppdrag!varit!att!träffa!arbetslag.!Och!när!jag!
träffar! arbetslagen! så! har! jag! jobbat! kan! man! säga! efter! precis!
samma!modell!i!stort!sett!med!allihop.!Jag!har!sett!till!att!alla!har!en!
egen! bok,! och! så! har! vi! kommit! överens! om! hur! vi! ska! läsa,! hur!
mycket,!i!vilken!ordning,!hur!snabbt!vi!kan!läsa!den!och!så!vidare.!
(Ylva)!

!
Ylva!berättade!om!en!modell!som!hon!hade!utarbetat,!vilken!hade!en!tydlig!strukF
tur!för!arbetet!och!användes!i!flera!grupper.!Det!var!flera!av!studiens!genuspedaF
goger!som!betonade!vikten!av!tydlighet!när!det!gäller!hur!arbetet!ska!genomföras.!
Ett! återkommande! inslag! var,! som! tidigare! nämnts,! litteraturstudier.! Något! som!
Ylva!såg!som!väsentligt! i!arbetet!med! förskolans!pedagoger,!var!att!utmana!dem!
och!via!litteraturstudierna!få!igång!diskussioner!runt!frågor!som!de!valt.!Dessutom!
tyckte!hon!att!det!varit!viktigt!att!försöka!utmana!dem!i!deras!sätt!att!läsa!och!anF
vända!böcker:!!
!

…!så!har!jag!föreslagit!att!vi!ska!göra!så!att!alla!markerar!tre!ställen!
som!de!vill!ta!upp.!Alla!stryker!under!och!markerar!i!boken,!för!det!
upptäckte! jag! ganska! snabbt! att!man! är! väldigt! ovan! vid! att! göra.!
Alltså!man!läser!försiktigt!och!fint…!Och!sedan!när!vi!träffas!nästa!
gång!så!går!vi!laget!runt,!alla!säger!någonting.!Så!sedan!kan!det!vara!
diskussion!om!det.!(Ylva)!

!!
Ylva!menade!att!de!gemensamma!litteraturstudierna!gav!varje!pedagog!ny!teoreF
tisk! kunskap.!Dessutom! ansåg! hon! att! arbetssättet!med! litteraturstudier! och! disF
kussioner!var!viktiga!som!ett!medel!att!utveckla!arbetslaget.!När!pedagogerna!fått!
fundera! över! sina! egna! ståndpunkter! och! ställa! dem!mot! andras! kunde! de! lära!
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känna!varandra!på!ett!djupare!sätt,!menade!hon.!När!ett!förändringsarbete!sedan!
kommit!igång!har!uppgiften!mer!varit!att!stötta!och!uppmuntra!pedagogerna,!men!
ibland!också!att!driva!på:!!
!

En! viktig! uppgift! hela! tiden! som! går! igen! i! alla! arbetslag! som! jag!
träffat,!det!är!ju!att,!att!fösa!upp!dem!på!spåret!igen,!när!de!känner!
att!de!har!ramlat!ner…!Men!också!hela!tiden!påminna!dem!om,!i!det!
stora!hela,!vart!är!vi!på!väg!någonstans.!Vad!var!det!vi!pratade!om!
när!vi!började,!och!vad!tänkte!vi!att!vi!skulle!ha!nått!ungefär!om!ett!
år!eller!när!det!var!och!så!där.!(Ylva)!

!
I!flera!intervjuer!togs!gemensam!läsning!av!litteratur!upp!som!en!bra!start!på!förF
ändringsarbetet.! Teoretisk! kunskap! om! genus! och! jämställdhetsfrågor! beskrevs!
som! nödvändig! för! att! kunna! åstadkomma! förändring! av! verksamheten.! Detta!
ansågs!dock!inte!tillräckligt.!I!förändringsarbete!måste!det!också!finnas!möjligheter!
att!omsätta!det!teoretiska!i!praktiken.!I!citatet!nedan!reflekterade!Martin!över!teori!
och!praktik!i!förändringsarbete:!!
!

Ja,! man! försöker! väl! lägga! upp! det! så! det! inte! bara! är! fakta! utan!
både!teoretiskt!och!lite!praktik!så!man!kan!omsätta!det!man!eventuF
ellt!lär!sig…!någon!form!av!värderingsövningar…!Eller!bara!att!man!
kan!få!dem!att!börja!tänka!och!prata!och!lyfta!saker!med!varandra.!
Det!är!nog!så!viktigt!tror! jag.!Eftersom!det!här!är! ju!ingenting!som!
[sker]!från!den!ena!dagen!till!den!andra,!utan!det!är!ju!verkligen!en!
malande!process.!(Martin)!!

!
I!citatet!framträder!flera!saker!som!Martin!framhöll!som!väsentliga!i!jämställdhetsF
arbetet.!Han!talade!under! intervjun!om!vikten!av!att!ge!deltagarna!tillfälle!att!reF
flektera,!på!så!sätt!kan!de!bli!mer!medvetna,!i!det!här!fallet!om!genusfrågor.!Martin!
betonade! också! att! det! är! väsentligt! att! deltagarna! får! vara! aktiva! och! att! de! ges!
möjlighet!att!utbyta!erfarenheter.!Dessutom!framhöll!han,! liksom!andra!av!studiF
ens!deltagare,!långsiktighet!som!en!viktig!aspekt!i!förändringsarbete.!!
!
När! genuspedagogerna! reflekterade! över! sitt! arbete! underströk! flera! av! dem! att!
genus!och!jämställdhet!är!en!del!av!det!pedagogiska!uppdraget.!De!menade!att!en!
viktig!del! av! jämställdhetsarbetet! har! varit! att! göra!deltagarna!medvetna! om! sitt!
ansvar!att!arbeta!med!detta!uppdrag.!Därför!har!läroplanerna!varit!en!viktig!del!av!
innehållet:!!
!

…!Och!så!alltid!kopplat!till!läroplanen.!Alltid,!det!här!är!vårt,!trycka!
på!att!det!här!är!vårt!professionella!uppdrag.!Oavsett!vad!vi!tycker!
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hemma! i! vår! kammare! så! är! det! här! vårt! uppdrag,! att! liksom! förF
söka!få!fokus!på!det.!(Margareta)!

!
I!det!som!ovan!beskrivits!framhöll!genuspedagogerna!vikten!av!det!gemensamma.!
Utgångspunkten! för! jämställdhetsarbeten! har! enligt! dessa! berättelser! ofta! varit!
läsning! av! samma! litteratur! eller! gemensamma! övningar.! Enligt! genusF
pedagogerna!har!det!på!så!sätt!varit!möjligt!att!skapa!en!gemensam!kunskapsbas!
som!utgångspunkt!för!jämställdhetsarbetet.!!
!
Att!det!är!och!har!varit!viktigt!att!skapa!en!gemensam!grund!framhölls!alltså.!SamF
tidigt! reflekterade!några!genuspedagoger!över!vad! som!kunde!ha! skett,! om! jämF
ställdhetsarbetet!istället!startat!med!dem!som!verkligen!var!intresserade.!Någon!av!
dem!funderade!över!om!intresset!och!kunskapen!sedan!hade!kunnat!sprida!sig!till!
fler.!Ytterligare!en!reflektion!var!att!med!en!sådan!start!kanske!jämställdhetsarbetet!
hade!mött!mindre!motstånd.! Cecilia! funderade! på! om! det! också! kunde! ha! gjort!
arbetet!mer!uthålligt:!
!

Så!det!är!också!sådant!där!misstag!i!början,!att!vi!bara!satsade!på!de!
där! som! inte! ville.! Att! man! skulle! ha! med! allihop…! Vi! hade! så!
många!egentligen!som!ville!vara!med,!då!tröttnade!ju!de!lite!grann!
för!de!ville!ju!gå!på!och!så!blev!det!liksom!stopp!för!att,!att!vi!höll!så!
mycket!med!de!där!som!inte!ville!som!vi.!Det!hade!ju!inte!spelat!nåF
gon!roll!egentligen,!det!bara!tog!ju!tid,!så.!Så!det!är!lite!det!jag!tänF
ker!också,!att!det!finns!så!många!ändå!som!vill!göra!en!förändring,!
och!som,!som!har!kunskapen.!(Cecilia)!
!

Astri! berättade! om! ett! relativt! omfattande! jämställdhetsarbete,! där! syftet! var! att!
skapa!en!gemensam!grund!och!ge!de!särskilt!intresserade!lite!fler!utmaningar.!Det!
stora! projektet! blev!möjligt! att! genomföra! tack! vare! pengar! från! Skolverket.! GeF
nuspedagogerna! hade! skickat! information! till! skolor! om! att! det! fanns!medel! att!
söka.!Rektorn!på!en!av!skolorna!antog!erbjudandet!och!han!fick!hjälp!av!dem!med!
att!skriva!en!ansökan.!Skolan!hade!därigenom!ekonomiska!medel!att!anlita!genusF
pedagogerna! för! ett! ganska! omfattande! jämställdhetsarbete.! Pengarna! från! SkolF
verket!gav!dem!möjlighet!att!bjuda!in!föreläsare!och!att!ordna!studiebesök,!berätF
tade!Astri.! Förutom!dessa! aktiviteter! läste! deltagarna!mycket! litteratur! och! hade!
seminarier! om! det! de! läste.! Jämställdhetsarbetet! utformades!med! aktiviteter! och!
uppgifter! som!var! obligatoriska! för! alla! pedagoger.! Samtidigt! fick! de! särskilt! inF
tresserade! erbjudande! att! göra! mer,! berättade! hon! också.! De! som! så! önskade!
kunde! läsa!mer! litteratur!och!de!erbjöds!dessutom!att!göra! flera!studiebesök.!Att!
arbeta!på!det!här!sättet!med!förändring!kan,!ansåg!Astri,!vara!mer!konstruktivt!och!
kanske!ge!bättre!resultat.!
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!
…!det!har!varit!lite!så!här!att!de!som!har!velat!göra!mer!har!fått!göra!
det.!Det!har! inte!varit!piska!på!alla,!utan!vi!har!väl!känt!också!att,!
vill!man! inte! så!blir!det! ändå! inte!bra…!Men!sedan!om!någon!har!
velat!göra!någonting!mer!sådär,!så!har!vi!tyckt!att!det!har!varit!bra,!
att!några!har!gått!före.!Så!kanske!det!sprider!sig!ändå,!och!drar!med!
[andra]!på!slutet!i!alla!fall.!(Astri)!

Genusnätverk, en plats för andrum och stöd  
Genuspedagogerna!som!deltog!i!denna!studie!var!knutna!till!två!genusnätverk.!De!
berättade! att! nätverken! varit! värdefulla! och! viktiga! för! dem! och! ett! stöd! när! de!
känt!sig!ensamma!och!utsatta!i!arbetet.!De!genuspedagoger!som!var!handledare!i!
den! tidigare!nämnda! seminarierien!var!med! i! genusnätverket! som!beskrivs! i! det!
här! avsnittet.! Observationer! från! seminarieserien! och! detta! nätverk! är! en! del! av!
studiens!empriska!underlag.! I!avsnittet!skildras!träffarna!och!genuspedagogernas!
beskrivningar! av! och! diskussioner! om! vad! som! varit! möjligt! för! dem! att! göra! i!
förändringsarbete.!!

Genusnätverket, stöd och tillhörighet 

Några!av!genuspedagogerna!uttryckte!att!de!saknade!någon!på!sin!arbetsplats!som!
var! intresserad! av! att! diskutera! genusfrågor.!Genom!att! delta! i! nätverksträffarna!
fick!de!möjlighet!att!göra!det.!Flera!av!studiens!deltagare!uttryckte!också!att!de!har!
kunnat! få! stöd! och! uppmuntran! av! kollegorna! i! nätverket.! Vid! träffarna! har! det!
funnits!möjligheter! för! dem! att! ta! upp! svårigheter! och!motgångar! i! arbetet.! Det!
innebar! inte! nödvändigtvis! att! problemen! blev! lösta,! men! det! faktum! att! någon!
lyssnade! räckte! ibland! för! att! ge! dem! rimliga! proportioner.! En! av! genusF
pedagogerna!uttryckte!det!så!här:!
!

…!Då!kan! ju! saker! som!man! tyckt!varit! jobbiga!bli!…!mindre! jobF
biga…! Så! det! blir! ungefär! som! det! att! ta! fram! trollet! i! solen! så!
spricker!det.!(Lisa)!

!
Så! här! beskrev! en! annan! av! genuspedagogerna! något! som!hon! funnit! värdefullt!
med!nätverket.!
!

…!det!är!betydelsefullt!att!man!har!en!förankring!bakåt,!själv.!…!att!
vi!är!fler!som!tycker!att!det!här!är!viktigt.!Men!också!för!att!man!där!
kan! få! tillgång! till! en! viss! påfyllning,! alltså! man! kan! kanske! läsa!
böcker!eller!få!någon!föreläsning!...!(Tove)!
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!
Att!få!stöd!i!svårigheter!och!någon!slags!tillhörighet!genom!det!gemensamma!inF
tresset! för! genusfrågor! lyftes! upp! som! något! som! var! värdefullt! med! nätverket.!
Dessutom!beskrevs!det! som! ett! sammanhang!där!det! har! funnits!möjligheter! för!
genuspedagogerna!att!få!mer!kunskap.!!

Träffarnas form och innehåll 

Genusnätverkets! träffar!ägde!rum!på!lite!olika!platser,!oftast!vid!något!av! lärosäF
tets!campus.!Under!seminarieåret!var!det!två!personer!som!delade!på!ansvaret!för!
sammankomsterna.! Det! var! Ingrid,! en! av! genuspedagogerna,! och! Charlotte! som!
arbetar!på!lärosätet.!Ingrid!var!också!anställd!som!projektansvarig!för!seminarieseF
rien!under!det!år!den!genomfördes.!!
!
Strukturen!på!träffarna!var!ungefär!desamma!vid!varje!tillfälle.!Flera!av!deltagarna!
hade!rest!långt!och!därför!bjöds!de!först!på!kaffe!eller!te!och!smörgås.!Förtäringen!
intogs!medan!deltagarna!småpratade!och!efter!en!stund!satte!sig!gruppen!vid!seF
minariebordet.!Samtalet!inleddes!med!en!runda!då!alla!fick!tillfälle!att!berätta!kort!
om!sitt!arbete.!Dessa!berättelser!kunde!röra!uppdrag!som!genuspedagogerna!hade!
eller!kanske!hade! fått! sedan!gruppen! träffades!sist.!Det!var!också!ofta!berättelser!
om! vad! som! hade! hänt! i! genuspedagogernas! kommuner! sedan! sist.! Deltagarna!
talade! om! motgångar! och! framsteg,! önskningar! och! besvikelser.! Besvikelserna!
handlade!ofta!om!att!det! fanns!så! litet! intresse! för! jämställdhetsfrågor!och!att!geF
nuspedagogerna! därför! inte! blev! anlitade.! När! någon! berättade! om! svårigheter!
ställde!de!andra!deltagarna!ofta!frågor.!Genom!frågorna!kunde!det!som!uppfattaF
des! som! svårt! belysas! ur! olika! perspektiv! och! flera! i! gruppen!kom!med! råd! och!
förslag.!Efter!den!inledande!rundan!fortsatte!mötet,!ofta!med!ett!tema!eller!planeF
rat!inslag.!
!
Vid!träffarna!var!det!alltså!möjligt!att!få!stöd!och!uppmuntran!för!dem!som!ville.!
Dessutom! utgjorde! de! tillfällen,! då! deltagarna! kunde! glädjas! tillsammans! med!
dem! som! fått! intressanta! jämställdhetsuppdrag.! Ibland!delade!någon!med! sig! av!
upplevelser!av!möten!med!engagerade!pedagoger!i!en!skola!eller!förskola.!Sådana!
berättelser!var!också!något!som!hela!gruppen!gladdes!åt.!
!
När!studien!genomfördes!var!genusnätverket!knutet!till!det!regionala!utvecklingsF
nätverket!vid!lärosätet!som!även!hade!ansvar!för!den!tidigare!beskrivna!seminarieF
serien.!Genusnätverket!var!verksamt!även! innan!serien!genomfördes,!men!under!
det!här!året!blev!träffarna!fler.!När!seminariedagarna!skulle!planeras!bjöds!deltaF
garna! in! till! en! träff.! Förutom! genusnätverkets! deltagare! var! även! intresserade!
personer!utanför!detta!nätverk!inbjudna.!Det!var!Charlotte,!den!ansvariga!vid!läroF
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sätets!regionala!utvecklingsnätverk!som!hade!bjudit!till!mötet.!Under!dagen!fördes!
diskussioner!om!lämpliga!teman!för!de!fyra!seminariedagarna.!Gruppen!diskuteF
rade!och! lämnade! förslag!på! föreläsare! som!skulle!kunna!bjudas! in.!Vid!den!här!
träffen! fick! genuspedagogerna! också! erbjudande! om! att! vara! handledare! för! arF
betslag!som!deltog! i!seminarieserien.!Som!redan!nämnts!kom!åtta!av!genuspedaF
gogerna!att!anta!erbjudandet.!!
!
En!av!dagarna!då!genusnätverket!träffades!hade!Hannes!blivit!ombedd!att!berätta!
om! jämställdhetsarbetet! i! den! kommun! där! han! var! anställd.! Han! beskrev! sitt!
uppdrag!som!vid!den!här!tiden!delvis!var!att!vara!handledare!för!några!arbetslag!i!
seminarieserien.! Hannes! berättade! också! lite! mer! allmänt! om! hur! jämställdF
hetsfrågor!hanterades!i!hans!kommun,!på!förvaltningsnivå!men!även!i!skolor!och!
förskolor.!Deltagarna!blev!nyfikna!och!engagerade!av!det!de!fick!höra.!De!ställde!
många! frågor!och!diskuterade! livligt!och! ibland!gled! samtalet!på! så! sätt!över! till!
något!annat.!Samtalet!höll!sig!dock!hela!tiden!runt!genusF!och!jämställdhetsfrågor.!
Då!och!då!tog!Hannes!tillbaka!ordet!och!fortsatte!att!berätta.!!

Planering inför en seminariedag 

I!den! träff! som!skildras!här!var!det!övergripande! temat! eller! inslaget! att!planera!
inför!nästkommande! seminarietillfälle.!Deltagarna! fick! till!uppgift! att!utforma!en!
struktur! och! formulera! frågor! för! reflektionsarbete,! som! skulle! genomföras! i! arF
betslagen.! Genuspedagogerna! hade! lett! reflektionsarbete! i! arbetslag! och! större!
grupper!även!vid!tidigare!seminariedagar,!men!då!med!utgångspunkt!i!frågor!som!
föreläsarna!hade!formulerat.!Vid!nästa!seminariedag!skulle!de! få! ta!ett!mer!överF
gripande!ansvar! för!det! arbetet.!Charlotte!berättade!att!det! fanns! en!viktig! tanke!
bakom! detta,! nämligen! att! genuspedagogerna! behövde! få! en! mer! framträdande!
och!tydlig!roll.!Att!ge!dem!ansvar!för!att!både!utforma!och!leda!reflektionsarbetet!
såg!hon!som!ett!sätt!att!tydliggöra!deras!roll!och!kompetens.!Ett!sätt!att:!!
!

…!visa!och!belysa!genuspedagogernas!arbete…!(Charlotte).!
!
Den!här!dagen!började!emellertid!också!med!en!runda!där!genuspedagogerna!i!tur!
och!ordning!fick!möjlighet!att!berätta!om!sitt!arbete.!Deltagarna!berättade!om!välF
digt!olika!arbetssituationer.!De!beskrev!skillnader!både!inom!sina!kommuner!och!
mellan!kommunerna.!En!av!dem!berättade!om!arbetet!med!att!utveckla!en!strateF
gisk!och!övergripande!plan!för!jämställdhetsarbetet!i!kommunen.!Hon!beskrev!den!
så!här:!
!
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…! Bland! annat! kommer! det! att! bli! en! utvecklingstrappa…! Så! att!
man! kan! kvalitetssäkra! att! arbetet! handlar! om! genus,! likaF
behandling!och!hälsa.!(Tove)!

!
Några!av!genuspedagogerna!berättade!att!de!hade!god!kontakt!med!de!skolor!eller!
förskolor!som!de!var!handledare!för.!Martin!var!handledare!för!två!förskolor!och!
berättade!om!sin!situation:!
!

Jag!har!varit! i! kontakt!med!de!båda! förskolornas!personal.!De!har!
arbetat! med! sina! uppgifter…! Det! finns! ett! gemensamt! intresse.!
(Martin)!

!
Ingrid!berättade!att!en!förskola!hon!handledde!hade!kommit!en!bit!på!väg!i! jämF
ställdhetsarbetet.!
!

En!förskola!arbetar!väldigt!aktivt.!De!är!driftiga!personer.!…!de!gör,!
de!kartlägger!inte!bara.!(Ingrid)!

!
Flera!av!deltagarna!beskrev!sina!möjligheter!i!arbetet!som!genuspedagoger.!Andra!
berättade! i! stället! om! svårigheter! och! hinder! de! mött! i! jämställdhetsarbetet.! En!
svårighet!som!togs!upp!var!att!pedagoger!och!skolledare!var!ointresserade!av!eller!
saknade! kunskap! om! genusF! och! jämställdhetsfrågor.! Detta! ointresse! gjorde! att!
arbetet! som!genuspedagog!blev! trivialiserat!menade!de.!Rickard!hade! fått! i!uppF
drag!att!arbeta!med!en!elevgrupp!på!sin!skola.!Han!berättade!vad!som!hände,!då!
han!frågade!hur!arbetet!skulle!utformas.!!
!

Du!kan!väl!köra!lite!genus!med!dem.!(Rickard)!
!

Rickard!menade!att!de!andras!okunskap!eller!ointresse! förminskade!genusfrågor.!
Frågor!som!enligt!hans!åsikt!var!viktiga!att!arbeta!med.!Ett!hinder!som!togs!upp!
var! att! genuspedagogerna!och! lärarna!kunde!ha!olika! tankar!om!vad! samarbetet!
och!handledningen! skulle! bestå! av.!Camilla! skildrade!kontakten!med!arbetslaget!
som!hon!skulle!handleda.!
!

De!bad!mig!komma!dit.! Inte! för!att!arbeta!med!uppgiften!utan! för!
att! få!med! all! personal! på! tåget.! Jag! frågade! om! de! ville! ha! hjälp!
med!uppgiften.!Men!de!skickade!istället!recensioner!av!en!bok!alla!
läst.!(Camilla)!
!
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Gruppens! deltagare! beskrev! alltså! väldigt! olika! villkor.! Samtidigt! som! några! i!
gruppen!varit! efterfrågade!och! fått! arbeta!mycket!hade! andra! inte! blivit! efterfråF
gade.!Rickard!berättade!att!gruppen!han!skulle!handleda!inte!bad!om!hans!stöd.!
!

Jag! har! inte! hört! någonting! ifrån! dem.! ...Det! här! gör! de! på! egen!
hand.!(Rickard)!
!

Att!inte!bli!efterfrågad!sågs!som!ett!bekymmer,!men!även!de!som!blev!efterfrågade!
berättade!att!de!upplevde!svårigheter.!Nadja!beskrev!ett!dilemma.!De!grupper!hon!
skulle!handleda!ville!arbeta!med!henne,!men!det!var!oklart!vem!som!skulle!stå!för!
kostnaderna.$
!

…!det!har!varit! svårt! att! få! tid! för!handledning,! jag!arbetar! ju! inte!
som! genuspedagog! längre…! Tidigare! var! det! vår! skola! som! betaF
lade,!men! nu!måste! verksamheterna! själva! betala.! Det! är! ett! jätteF
problem.$(Nadja)!

!
Martin!frågade!henne:!!
!

…!så!man!vill!ha!handledning!men!inte!betala?!(Martin)!
!
Under!rundan!fick!alla!tillfälle!att!berätta!i!lugn!och!ro!och!det!fick!ta!tid.!SamtalsF
klimatet!kan!beskrivas!som!generöst.!Deltagarna!berättade!om!framgång!och!motF
gång.! Som! tidigare! nämnts! mottogs! berättelser! om! framgångsrikt! arbete! av! alla!
med!glädje! och!med! intresserade! frågor.!Genuspedagogerna!betonade! att! genusF
nätverket!var!en!plats!där!det!fanns!möjligheter!att!ta!upp!och!diskutera!angelägna!
ämnen.!Charlotte!poängterade!också!att!hon!ansåg!att!det!var!viktigt!att!detta!nätF
verk!kunde!vara!en!sådan!plats.!!
!
En!del!av!deltagarna!ställde!frågor!som!gjorde!det!möjligt!att!få!nya!perspektiv!på!
situationer!och!att!se!andra!möjligheter.!Ett!exempel!på!det!var!när!Charlotte!och!
Ingrid!resonerade!med!Camilla!om!hennes!funderingar!om!handledning! i!arbetsF
laget!som!skickade!recensioner.!!
!

...!att!de!skickar![recensioner]!till!dig!kan!ju!vara!för!att!man!behöver!
någon!att!spegla!sig!i.!Om!man!upplever!på!skolan!att!man!inte!har!
någon!med! den! kunskapen.!…!De! behöver! någon! att! bolla! tankar!
med,!någon!som!ser.!(Charlotte)!

!
! !
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Ingrid!höll!med!och!sa:!!
!

Att!få!ha!ett!bollplank!är!ju!jätteviktigt.!Man!kanske!också!som!bollF
plank!måste!hjälpa!till!att!välja!ut!en!viss!sak.!(Ingrid)!
!

Genom! samtalen! under! den! här! nätverksträffen! kunde! genuspedagogerna! se! på!
sina!svårigheter!och!möjligheter!i!arbetet!ur!andra!perspektiv.!Ingrid!kom!ofta!med!
belysande!frågor!till!dem!som!såg!svårigheter.!
!
Ingrid!och!Charlotte!hade!inför!den!här!dagen!tänkt!ut!några!områden!som!skulle!
kunna! vara! utgångspunkt! för! arbetet.! Gruppen! gick! igenom! de! olika! områdena!
och!delade!upp!sig!efter!vilket!område!de!ville!fördjupa!sig!i.!Varje!grupp!arbetade!
sedan!var!för!sig!fram!till!eftermiddagen.!När!de!sedan!sågs!igen!redovisade!grupp!
för!grupp!hur!de! tänkt! sig! att! arbetet! skulle!genomföras.!Medan!varje!grupp!beF
skrev!sina!tankar!fördes!också!diskussioner!om!vilken!kunskap!som!skulle!förmedF
las.!Hela!gruppen!resonerade!också!om!hur!det!skulle!göras.!En!viktig!aspekt!var,!
menade!de,!att!vara!stödjande!som!handledare!men!inte!överbeskyddande.!Något!
de!betonade!som!väsentligt!var!att! frågorna!skulle! lyfta! fram!genusperspektiv!på!
hälsa!och!skolframgång!på!ett!lagom!utmanande!sätt.!Detta!var!ett!återkommande!
tema!i!de!diskussioner!som!gruppen!hade!under!året!som!seminarieserien!pågick.!!
!
Hela! gruppen! samtalade!om!hur! reflektionsarbetet! skulle! kunna!genomföras.!Ett!
förslag!var!att!genuspedagogerna!skulle!hjälpas!åt,! två!och! två,!med!arbetslagen.!
Charlotte!betonade!att!det!var!viktigt!att!genuspedagogerna!fick!en!mer!tydlig!och!
aktiv!roll!både!i!reflektionsarbetet!och!som!handledare.!Deras!kunskap!behövde!bli!
mer!synlig!och!hon!menade!att!det!var!viktigt,!eftersom!de!ibland!hade!blivit!ifråF
gasatta!av!arbetslagen.!!
!

På!en!del!ställen!har!ni!fått!känna!”vad!vill!du”?!(Charlotte)!
!

Birgitta!ansåg!att!det!var!bra!att!genuspedagogerna! ledde!reflektionsarbetet,!men!
framhöll! också! att! arbetslagen! skulle!kunna!knyta!det! till! sitt! eget!vardagliga! arF
bete.!
!

…!jag!tycker!det!är!viktigt!att!vi!håller!i!saker!som!de!kunde!ha!gjort!själva.!
(Birgitta)!

!
! !
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Dagen!präglades!av!ett!pågående!samtal!som!tycktes!flyta!lätt!och!det!var!möjligt!
för!alla!att!komma!till!tals.!Något!som!dock!framträder!är!deltagarnas!olika!sätt!att!
förhålla!sig!till!ämnet!för!seminarieserien.!I!en!av!grupperna!handlade!diskussionF
erna!under!en!lång!stund!om!pojkar!och!deras!risktagande.!Camilla!förde!då!samF
talet!tillbaka!till!hälsa!i!relation!till!skolframgång:!$
!

…!Javisst,!men!det!är!ju!intressant!vad!vi!menar!med!skolframgång.!
Vi! påstår! ju!på!något! sätt! i! den!här! seminarieserien! att! det! [hälsa]!
ger!skolframgång,!då!kan!det! inte!bara!handla!om!den!fysiska!hälF
san.!Det!är!ju!maktordningen.!(Camilla)!

!
Citatet!visar!hur!diskussionen!förs! till!en!mer!övergripande!nivå! i! relation! till!seF
minarieseriens!tema.!På!så!sätt!riktades!diskussionen!mot!maktaspekter!som!en!del!
av! jämställdhetsfrågorna.!Camilla! försökte!ofta!att!på!detta!sätt! få!diskussionerna!
att!handla!om!övergripande!aspekter!av!jämställdhet.!Samtalen!kunde!därför!röra!
sig!mellan!mer!konkreta!genusrelaterade!frågor!och!jämställdhet!i!skolan!och!förF
skolan!ur!ett!samhälleligt!perspektiv.!

Sammanfattande analys 
I!texten!som!följer!sammanfattas!och!analyseras!berättelserna!i!kapitlet.!I!analysen!
behandlas!genuspedagogernas!beskrivningar!av!sina!egna!möjligheter!att!ta!beslut!
och!påverka.!Analysen!rör!också!genuspedagogernas!tankar!om!konkret!jämställdF
hetsarbete.!Som!avslutning!görs!en!analys!av!det!genusnätverk!som!några!av!stuF
diens!deltagare!var!knutna!till.!!

Att forma sitt eget uppdrag, möjlighet eller börda? 

Flera! av! genuspedagogerna! framhöll! att! de! hade! stor! frihet! att! utforma! sitt! eget!
uppdrag! när! de! blev! anställda.! De! innebar! att! de! kunde! ta! beslut! om! vad! jämF
ställdhetsarbetet!skulle!innehålla!och!hur!det!innehållet!sedan!skulle!förverkligas.!
Några!av!dem!menade!att!den!stora!friheten!hade!varit!till!fördel.!Andra!menade!
att!friheten!också!hade!inneburit!nackdelar!eller!svårigheter.!De!beskrev!exempelF
vis! upplevelsen! av! att! bli! lämnade! ganska! ensamma! i! arbetet.! Ytterligare! något!
som!togs!upp!var!att!otydligheten! i!uppdraget!och!genuspedagogernas!egna!amF
bitioner!att!nå!ut!till!många!kunde!leda!till!ytlighet.!Jämställdhetsarbetet!blev!på!så!
sätt!snarare!något!som!gav!pedagogerna!lite!omväxling!i!det!vardagliga!arbetet!än!
förändringsarbete.!!
!
! !
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Genuspedagogernas!berättelser!om!villkor!och!möjligheter!när!det!gäller!att!forma!
sitt!uppdrag!kan!knytas!till!Genus$på$retorisk$och$politisk$nivå.!Beslutet!om!uppdraget!
togs!av!den!dåvarande!Socialdemokratiska!regeringen.!Detta!beslut!tolkades!sedan!
av! beslutsfattare! i! genuspedagogernas! egna! kommuner.!Genuspedagogernas! syn!
på!hur!detta!tolkats!framträder!i!analysen.!Några!av!dem!trodde!att!de!hade!fått!så!
stor! frihet! på! grund! av! att! det! inte! hade! funnits! några! uttalade! förväntningar!
knutna!till!anställningen.!De!menade!att!det!berodde!på!att!de!som!anställde!dem!
var! ointresserade! av! jämställdhetsfrågor.!Därför! blev! inte!heller!deras! arbete! och!
jämställdhetsfrågor!prioriterade.!Att!det!ändå!anställdes!genuspedagoger! i!en!del!
kommuner!kunde!bero!på!att!chefer!tolkade!regeringens!intentioner!som!ett!krav!
som!skulle!uppfyllas,!ansåg!några!av!dem.!!
!
Genuspedagogerna!uttryckte!en!önskan!om!ett! tydligare! formulerat!uppdrag!och!
tydliga!förväntningar!på!vad!de!skulle!åstadkomma.!När!uppdraget!var!obestämt!
till!sin!karaktär!riskerade!målet!med!det!att!försvinna!eller!bli!förminskat.!GenusF
pedagogen! blev! då! snarare! en! symbol! som! visade! att! jämställdhetsfrågor! tagits!
upp!än!ett!redskap!för!förändring!av!strukturer.!!
!
Genuspedagogerna!visste!inte!riktigt!vad!som!förväntades!av!dem!och!därför!fick!
de!försöka!upptäcka!det!på!egen!hand.!Genom!att!använda!sin!kompetens!på!ett!
konstruktivt!sätt!skapade!de!sin!egen!förståelse!av!uppdraget.!När!de!förstod!vad!
som!var!möjligt!att!göra!inom!vissa!ramar!kunde!de!navigera!sig!fram!på!arenan!
Genusstrukturer.!Vid!analysen!av!genuspedagogernas!berättelser!framstår!det!dock!
som!att!de!som!resurspersoner!fick!agera!lite!vid!sidan!av!annan!verksamhet.!GeF
nuspedagoger! anställdes! och! de! fick! oftast! stor! frihet! att! planera! och! genomföra!
arbetet.!Jämställdhetsuppdraget!och!dess!mål!hamnade!lite!vid!sidan!av!och!arbeF
tet! blev! och! förväntades! på! så! sätt! vara! eldsjälars! ansvar! (jfr! Edström,! 2010;!
Huberman!&!Miles,!1984).!En!tolkning!är!att!det!funnits!en!önskan!om!att!hålla!var!
sak!för!sig!för!att!upprätthålla!rådande!maktrelationer.!Inte!nödvändigtvis!som!en!
medveten! önskan! men! underliggande! i! organisationen.! Det! är! också! möjligt! att!
tolka!det!som!en!fråga!om!kunskapssyn.!På!arenorna!Genusstrukturer!och!Genus$ i!
skolorganisationen! hade! beslutsfattares! syn! på! vad! som! sågs! viktig! kunskap! betyF
delse!för!vad!som!prioriterades!i! förändringsarbetet.!De!chefer!som!beskrivs!i!beF
rättelserna!ägde!makten!att!anställa!genuspedagoger!men!också!makten!att!avgöra!
om!och!hur!de!skulle!få!arbeta.!I!förhållande!till!Genus$på$den$retoriska$och$politiska$
arenan!är!en!möjlig! tolkning!att!det!handlar!om!beslutsfattares! förståelse!av!regeF
ringens! intentioner.!Denna! förståelse! innebar!att! jämställdhetsarbete!skulle!bedriF
vas!och!att!det!kunde!ske!genom!att!anställa!en!genuspedagog.!Enligt!genuspedaF
gogerna!innebar!det!emellertid!inte!en!insikt!i!hur!jämställdhetsarbete!skulle!bedF
rivas.!Beskrivet!med!de!olika!arenorna!har!det!retoriska!budskapet!om!jämställdF
hetssträvande!tolkats!av!beslutsfattare,!men!utan!att!förändra!genusstrukturer.!!
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Att leda och genomföra jämställdhetsarbete 

Genus$i$skolorganisationen!har!påverkat!genuspedagogernas!villkor!i! jämställdhetsF
arbetet.! Deras! berättelser! innehåller! beskrivningar! av! både! kortare! och! längre!
uppdrag.! Oavsett! längd! eller! utformning! av! jämställdhetsarbetet,! betonades! att!
rektorers!kunskap!och!intresse!hade!varit!en!viktig!förutsättning!för!deras!arbete.!
De!menade!att!det!i!de!allra!flesta!fall!hade!varit!rektorer!som!anlitat!dem.!IntresseF
rade!rektorer!på!en!förskola!eller!skola!har!inneburit!ökade!möjligheter!för!att!jämF
ställdhetsarbeten!har!kommit!till!stånd,!enligt!genuspedagogerna.!Samtidigt!ansåg!
de!att!det!inte!var!eller!hade!varit!en!garanti!för!att!det!skulle!ske.!!
!
De!kortare!uppdragen! innebar!ofta!att! träffa!en!grupp!pedagoger!en!dag!eller!en!
kväll,!berättade!genuspedagogerna.!Då!brukade!de!föreläsa!eller!leda!diskussioner!
om!jämställdhet.!Om!arbetet!i!en!grupp!pågick!under!en!lite!längre!tid,!utformades!
det!på!ett!annat!sätt.!Utgångspunkten!var!då!ofta!att!läsa!litteratur!om!genusfrågor!
och!jämställdhet.!Litteraturen!bearbetades!sedan!i!mindre!grupper!och!frågor!som!
väckts!av!läsningen!diskuterades.!I!lite!längre!jämställdhetsarbeten!fick!deltagarna!
ofta!uppgifter!som!de!arbetade!självständigt!med.!Då!fungerade!genuspedagogen!
som!en!stödjande!och!uppmuntrande!handledare.!Genuspedagogerna!berättade!att!
innehållet!varit!av!både!teoretisk!och!praktisk!art!och!de!betonade!att!det!var!vikF
tigt!med! en! sådan!variation.!Eftersom! jämställdhet! ingår! i! förskolors! och! skolors!
uppdrag!framhölls!också!läroplaner!som!en!viktig!del!av!innehållet.!Det!behandlaF
des! exempelvis! i! diskussioner! om! jämställdhet! som! en! del! av! det! professionella!
uppdraget,!berättade!några!genuspedagoger.!!
!
Vid! analysen! av! berättelserna! i! förhållande! till! arenan!Genus$ i$ skolorganisationen!
framstår! det! som! att! genuspedagogerna! anser! att! de! har! haft! möjlighet! att! leda!
jämställdhetsarbete! så! som! de! själva! önskade.! Det! innebär! att! innehållet! kunde!
behandlas!så!som!de!själva!fann!det!lämpligt.!De!använde!både!praktiska!och!teoF
retiska! inslag!som!ett!redskap!för!att!vidga!perspektivet!på!genusF!och! jämställdF
hetsfrågorna.!Genom!ett!sådant!arbetssätt!kunde!det!övergripande!perspektivet!på!
genus!och!jämställdhet!relateras!till!deltagarnas!verksamhetsnära!erfarenheter.!Det!
övergripande!professionella!uppdraget!tydliggjordes!på!det!sättet!som!en!konkret!
del! av! förskolors! och! skolors! verksamhet.!Arbetets! innehåll! och!utformning!blev!
därmed! ett! sätt! att! belysa! genusF! och! jämställdhetsfrågor! ur! flera! perspektiv.! En!
tolkning!är!att!både!Genus$på$den$politiska$arenan!och!Genus$i$skolorganisationen!träF
der!fram!i!berättelserna!om!jämställdhetsarbete.!!
!
De! flesta!av!genuspedagogernas!uppdrag!har! inneburit! att!de!arbetat!med!pedaF
goger!i!förskola!och!skola.!Några!av!studiens!deltagare!berättade!emellertid!att!de!
också!hade!bjudits!in!till!träffar!med!andra!yrkesgrupper,!ofta!på!förvaltningsnivå.!
Uppdraget! som! resursperson! för! pedagoger! i! förskolan! och! skolan! har! därmed!
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utvidgats! för! några! av! studiens! genuspedagoger.!Genusfrågorna! och! arbetssättet!
som!de! genomfört! i! en! pedagogisk! kontext! sågs! som!möjligt! att! genomföra! i! en!
annan.!Genuspedagogens!kompetens!sågs!därför!som!relevant!för!fler!grupper!än!
pedagoger!och!det!gav!dem!möjlighet!att!röra!sig!mellan!olika!kontexter.!Det!kan!
beskrivas! i! relation! till!Genusstrukturen:! Styrkan! i! avgränsningen!mellan!olika!yrF
kesgrupper! försvagades! ibland.!Det! gav! vissa! av! genuspedagogerna! nya!möjligF
heter!att!arbeta!med!jämställdhet.!!
!
Genuspedagogerna!uttryckte!att!både!de!längre!och!kortare!insatserna!varit!intresF
santa!och!värdefulla.!De!menade!dock!att!de!korta!uppdragen!i!högre!grad!tjänat!
som!symboliskt!jämställdhetsarbete.!Flera!av!dem!hade!upplevt!att!de!som!genusF
pedagoger!förväntades!ordna!jämställdheten.!De!betonade!att!det!inte!var!avsikten!
med!genuspedagogers!arbete,!utan!att!de!var!till!som!stöd!för!pedagoger!som!arbeF
tade! med! förändringsarbete.! I! genuspedagogernas! utsagor! framhålls! en! tydlig!
arbetsfördelning!som!väsentlig.!När!det!gäller!det!konkreta!arbetet!betonade!flera!
av!dem!vikten!av!att!ha! tydliga!strukturer! för!arbetet.!Det!hade!exempelvis!varit!
viktigt! i! de!mer! långvariga! jämställdhetsarbetena!menade!de.! En!viktig!utgångsF
punkt!var!att!ge!deltagarna!en!gemensam!grund!och!att!samtliga!deltog!i!allt!som!
erbjöds.!Genuspedagogerna!reflekterade!över! fördelar!och!nackdelar!med!sådana!
utgångspunkter.! En! tanke! som! framfördes! var! att! resultatet! kanske! hade! blivit!
bättre!om!det!istället!startat!med!en!grupp!verkligt!intresserade.!!
!
I!förhållande!till!arenan!Genus$i$skolorganisationen!kan!genuspedagogernas!betoning!
på! vikten! av! tydliga! strukturer! tolkas! som! att! dessa! setts! som! ett! stöd! för! att! ge!
arbetet! legitimitet.! Om! jämställdhetsarbete! utformas! med! tydliga! strukturer! och!
tydlig!arbetsfördelning!blir!det!synligt!för!alla!vad!som!är!budskapet,!vem!som!ska!
göra!vad!och!hur!målet!ska!nås.!Tydligheten!kan!göra!arbetet!lättare!för!både!geF
nuspedagogerna!och!för!dem!som!deltar!i!förändringsarbetet.!Att!betona!vikten!av!
och!arbeta!med!tydliga!strukturer!kan!därför!ses!som!en!strategi!för!att!göra!genusF!
och! jämställdhetsfrågorna! mer! synliga! i! skolorganisationen.! Genuspedagogerna!
ansåg!att!det!varit!viktigt!för!dem!att!ha!kontroll!över!hur!arbetet!skulle!genomföF
ras.!Av!berättelserna!framstår!det!också!som!att!det!varit!möjligt!för!dem!i!många!
fall.!!
!
Genuspedagogernas!betoning!på!de!tydliga!strukturerna!kan!också!knytas!till!Ge5
nus$på$individnivå.!En!tolkning!är!att!genuspedagogerna!ansåg!att!de!tydliga!strukF
turerna! skapade! trygghet,! både! för! dem! själva! och! deltagarna.!När! vars! och! ens!
ansvar!var!uttalat!och!deltagarna!visste!vad!som!skulle!ske!och!vilka!förväntningar!
som!fanns,!blev!det!mindre!hotfullt!för!enskilda!deltagares!när!deras!föreställningF
ar! om!genus!utmanades.! Samtidigt! tyder! analysen!på! att!med! tydliga! strukturer!
och!tydlig!arbetsfördelning!kan!motståndet!mot!förändringar!bli!starkare.!Det!som!
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är!synligt!kan!vara! lättare!att! invända!emot.!Om!genuspedagogernas!roll!och!anF
svar!för!förändringsarbetet!är!tydligt!blir!det!också!tydligt!åt!vilket!håll!motståndet!
mot!den!önskade!förändringen!kan!riktas.!!

Genusnätverket 

Den!samlade!bilden!av!träffarna! i!genusnätverket!är!att!det!kan!ses!vara!en!sorts!
fristad! för! genuspedagogerna,! en! plats! där! de! har! kunnat! möta! andra! med! likF
nande! erfarenheter.! Det! tycks! dock! som! om! nätverket! har! varit! till! nytta! på! lite!
olika! sätt! beroende! på! varje! genuspedagogs! behov.! På! träffarna! har! det! funnits!
möjligheter!till!att!få!stöd,!ge!goda!råd!och!dela!med!sig!av!sina!erfarenheter.!DessF
utom!erbjöds!deltagarna!möjligheter!att!diskutera!olika!aspekter!av!genus!och!jämF
ställdhet!i!skolan!och!förskolan.!Dessa!diskussioner!rörde!sig!mellan!övergripande!
abstrakta!nivåer!och!mer!konkreta! frågor.!Diskussionerna!som!fördes!kan! förstås!
som!diskussioner!om!hur!Genus$skolorganisationen$påverkade!deras!villkor,!möjligF
heter! och! motgångar! i! jämställdhetsarbetet.! De! mer! övergripande! och! abstrakta!
diskussionerna!om!genus!och!maktförhållanden!kan!relateras!till!aspekter!av!areF
nan!Genusstrukturer.!Att! få! diskutera! och! reflektera! var! viktiga! inslag!under! nätF
verksträffarna.! Genusnätverket! var! under! seminarieåret! dessutom! den! plats! där!
genuspedagogernas!arbete!samordnades.!!
!
Det!kan!sägas!att!varje!träff!hölls!inom!en!sammanhållande!ram.!Rundan,!som!var!
ett!stående!inslag!vid!varje!träff,!är!ett!exempel!på!detta.!Samtidigt!påverkade!inF
nehållet! i! rundan!hur! träffen! som!helhet! tog!gestalt.!Deltagarna!utformade!på! så!
sätt!varje!träff!tillsammans!med!utgångspunkt!i!det!som!för!dagen!var!mest!angeF
läget.!Samtalen!och!diskussionerna!rörde!sig!mellan!olika!nivåer!och!frågor.!Något!
som!dock! framträder!är!en!relativt!stor!samstämmighet!om!betydelsen!av!genusF
frågor!och!jämställdhet!i!skolan!och!förskolan.!Genuspedagogerna!var!alla!överens!
om!att!dessa!frågor!i!högre!grad!borde!vara!en!del!av!skolors!och!förskolors!verkF
samheter.! De! var! också! överens! om! att! genuspedagoger! borde! bli! efterfrågade! i!
större!utsträckning.!Eftersom!ett!gemensamt!intresse!för!genusF!och!jämställdhetsF
frågor!var!grunden!för!nätverkets!existens!är!den!stora!samstämmigheten!inte!förF
vånande.!!
!!
Träffarna!i!genusnätverket!har!innehållit!såväl!utbildning!som!utmanande!frågor.!
Nätverket!bör!nog!ändå!ses!mer!som!en!fristad!än!en!plats!där!tankar!utmanas!och!
ifrågasätts.!Genuspedagogernas! intresse!för!genusfrågor!förstås!som!en!viktig!del!
av! deras! professionella! identitet.! Det! är! något! som! gjort! att! de! ofta! har! känt! sig!
ensamma!och!utsatta.!Det!som!kom!till!uttryck!under!träffarna!tyder!på!att!genusF
pedagogerna!ansåg!att!det!fanns!en!stark!avgränsning!mellan!dem!själva!och!andra!
grupper!inom!förskola!och!skola.!I!den!här!gruppen!sågs!dock!inte!deras!intresse!
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som!avvikande!eller!provocerande.!Det!tycks!finnas!någon!slags!ömsesidig!uppleF
velse!av!nätverket!som!en!plats!där!den!som!ville!kunde!få!stöd!och!hjälp,!och!där!
det!fanns!möjlighet!att!stöta!och!blöta!viktiga!frågor.!!
!!
!
!
!
! !!
!
!  
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KAPITEL 7 BERÄTTELSER OM MOTSTÅND OCH FÖRÄNDRING 

I!det!här!kapitlet!behandlas!avhandlingens! tredje! forskningsfråga!som!lyder:!Hur$
kommer$makt$och$kontroll$till$uttryck$i$förhållandet$mellan$omsorgsrationalitet$och$teknisk$

begränsad$rationalitet?$Makt!och!kontroll!kan!ta!sig!många!uttryck,!och!här!skildras!
det!i!tre!avsnitt.!Det!första!avsnittet!innehåller!genuspedagogernas!berättelser!om!
motstånd!de!mött.!Därefter!beskrivs!genuspedagogernas! tankar!om!det! tillfälliga!
och! ensamma! i! jämställdhetsarbetet.! I! det! sista! avsnittet! tas! effekter! av! utbildF
ningen! och! jämställdhetsarbetet! upp.! Kapitlet! avslutas! med! en! sammanfattande!
analys.!!

Motståndets olika uttryck 
I!det!här!avsnittet!beskrivs!olika!uttryck!av!motstånd!som!genuspedagogerna!beF
rättade! om.! Motståndet! riktades! mot! jämställdhetsarbetet! men! också! emot! dem!
som!enskilda!individer.!!

Genuspedagogers arbete som privatsak 

I! samtal! som! fördes! i! intervjuerna! och! under! observationerna! tog! genusF
pedagogerna! upp! att! genusF! och! jämställdhetsfrågor! ofta! uppfattas! oroande! och!
provocerande.!Människors!oro!kan!leda!till!att!de!gör!motstånd!mot!det!som!oroar.!
En!del!av!det!motstånd!som!beskrivits!vändes!mot!genuspedagogerna!som!privatF
personer.!Mötet!med!någon! som!kallades! genuspedagog! och! som!hade! kunskap!
och! intresse! för! jämställdhetsfrågor! provocerade!många.! Nora! berättade! att! hon!
mötte!motstånd!på!grund!av!detta.!Ibland!var!det!besvärligt!tyckte!hon,!men!hade!
ändå!en!viss!förståelse!för!att!det!blir!så:!!
!

För! det! här! ämnet! gör! ju! något!med! de! flesta.! Det! triggar! liksom!
många.!(Nora)!!

!
Flera! av! studiens!deltagare! talade!om!att! frågor! som! rör! genusaspekter! och! jämF
ställdhet!kan!verka!oroande!och!provocerande!och!väcka!motstånd.!Ibland!var!det!
tillräckligt!att!berätta!om!sin!anställning,!menade!några!av!dem.!Astri!beskrev!det!
så!här:!!
!!

Ibland!så!blir!det!ett,!ett!motstånd!bara!av!att!man!säger!att!man!är!
genuspedagog.!Det!kan!jag!också!uppleva!att!det!blir!liksom,!ja!vad!
är!det! för!några,! tänk!vad!de!kan!hitta!på!mycket! tok.!Det!blir! likF
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som! –! genuspedagog!! …! ibland! nästan! undviker! man! att! säga! det.!
(Astri)!!
!

En!form!av!motstånd!som!togs!upp,!var!andras!försök!att!göra!genuspedagogerna!
till! ett!med!deras!uppdrag.!Att!vara!genuspedagog!blir!då! inte!bara! ett!uppdrag!
utan!i!högre!grad!en!sorts!identitet.!Gränsen!mellan!yrkesrollen!genuspedagog!och!
privatpersonen!försvinner!och!jämställdhetsuppdraget!kan!göras!till!en!privat!åsikt!
eller! uppfattning.! Flera! av! genuspedagogerna! gav! uttryck! för! att! människor! de!
mötte!ibland!tog!sig!rätten!att!kritisera!deras!personlighet!och!ta!upp!diskussioner!
om! deras! privatliv.! De! berättade! om! samtal,! där! de!menade! att! de! framställdes!
som!moralister!som!ville!styra!andras!liv.!!
!

…!i!personalrummet,!när!vi!fikar!kan!det!ju!också![hända]!att!någon!
säger!något,! att!de!var! och!handlade! till! sitt! barnbarn,! ”ja!men!nu!
köpte! jag! faktiskt! en! barbiedocka! till! henne.! Så! får! ni! säga! vad! ni!
vill”.! ...!Det!är! ingen!annan!tror! jag!som!hela!tiden!får!stå!till!svars!
för!det!jobb!de!har.!”Men!vad!tycker!era!karlar!om!att!ni!jobbar!med!
det!här?”!(Astri)!

!
Astri!menade!att!hon!hade!blivit!bemött!på!ett!särskilt!sätt!för!att!hon!är!genuspeF
dagog.!Det!som!beskrivs!i!citatet!är!ett!exempel!på!att!det!också!kan!ske!i!vardagF
liga!situationer!utanför!jämställdhetsarbetet.!Hon!berättade!också!hur!arbetet!med!
jämställdhet! framställts! som! något! som! män,! och! i! synnerhet! genuspedagogers!
män,!borde!vara!emot.!Dessutom,!ansåg!hon,!att! som!genuspedagog! förväntades!
hon! ha! åsikter! om! andras! privatliv! och! även! deras! sätt! att! förhålla! sig! till! jämF
ställdhet.!Det!hände!ibland!att!andra!tog!upp!diskussioner!eller!försvarade!sig!för!
något!de!gjort!utan!att!Astri!själv!tagit!upp!frågan!till!diskussion.!!
!
Det!var!också!andra!i!studien!som!berättade!om!motstånd!även!utanför!jämställdF
hetsarbetet.!De!reflekterade!över!den!oro!som!ämnet!väcker!och!ansåg!att!ett!skäl!
till!det!är!den!negativa!bild!av!jämställdhet!och!genusfrågor!som!förs!fram!i!media.!
Den!negativa!bilden!blir!genuspedagogerna! förknippade!med.!När!sedan!medias!
bild!tolkas!av!människor,!som!inte!har!kunskap,!lyfter!de!fram!vissa!delar!och!gör!
motstånd!mot!sådant!de!inte!känner!igen!eller!förstår.!
!

…!att!använda!vissa!ord,!som!genus!och!feminism…!ja,!men!i!media!
med! feminister! och!det! har! vinklats! så! otroligt! tokigt! så! att! folk…!
skapat!ett!motstånd,!mot!något!som!de!egentligen! inte!vet!vad!det!
är.!(Astri)!

!
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Flera! av! deltagarna! i! studien! berättade! alltså! om!motstånd! de!mött! som! genusF
pedagoger.!Ord! som! förknippats!med!dem!och!deras!uppdrag!har! fått! andra! att!
utöva!motstånd.!Några! av! genuspedagogerna! ansåg! att! de! ibland! gjordes! till! ett!
med!sitt!uppdrag.!En!genuspedagog!berättade!om!något!som!skedde!redan!innan!
hon!fått!sin!anställning.!Vi!den!här! tiden!var!det!ännu!inte!beslutat!huruvida!geF
nuspedagoger!skulle!anställas!i!kommunen,!men!någon!skickade!ett!brev!till!henF
nes!privata!adress:!
!

…!Av!någon!som!sade!sig!jobba!inom!någon!förskola,!och!som!inte!
var!glad!åt!mina!eventuella!uppgifter.!Och!då!hade!jag!inte!ens!bliF
vit!tillfrågad!som!genuspedagog,!utan!det!hade!bara!blivit!uttalat!att!
vi!kunde!utbilda!oss!och!att!det!var!någon!som!ville!att!det!skulle!bli!
tjänster.!(Nora)!

!
Utdraget!ur!Noras!berättelse!visar!att!oro!inför!genusF!och!jämställdhetsfrågor!kan!
göra!att!gränsen!till!det!privata!överskrids.!Det!som!beskrivits!i!detta!avsnitt!tyder!
på!att!genuspedagogerna!och!deras!intresse!uppfattats!som!provocerande,!även!för!
personer!som!inte!deltog!i!jämställdhetsarbete.!!

Motstånd och kön 

Några! av! intervjupersonerna! reflekterade! över! kön,! jämställdhetsfrågor! och! sitt!
eget!arbete.!En!av!dem!funderade!över!om!intresset! för!hennes!kompetens!skulle!
ha!varit! större!om!hon!varit!man.!Att!vara!man!och!genuspedagog! skulle!kunna!
innebära! att! ses! som!mer! attraktiv! arbetskraft.!Hon! berättade! om! sin! nye! rektor!
som! tyckte!att!hon!var!duktig!och!visade!uppskattning! för!hennes!arbete.! SamtiF
digt!framställde!han!henne!som!lite!annorlunda,!eftersom!hon!var!orädd!och!framF
förde!sina!åsikter.!
!

Han!tycker!att!jag!är!ovanligt!färgstark,!vad!han!nu!menar!med!det.!
Fast!egentligen!tror! jag!att!han!har! jättesvårt!med!kvinnor!som!våF
gar!opponera!sig.!(Tove)!

!
Tove! reflekterade! över! betydelsen! av! att! vara! kvinna! och! genuspedagog.! Det!
gjorde!också!Cecilia.!Hon!berättade!om!hur!hon!och!en!kvinnlig!kollega!möttes!av!
ifrågasättande,! när! de! hade! sökt! utbildningen.! Några! kollegor! ifrågasatte! varför!
just! de! två! skulle! gå! utbildningen.! I! hennes! ögon! framställdes! de! som! personer!
som!roffat!åt!sig!något!som!tillhörde!någon!annan.!Cecilia!mindes!också!hur!hon!
blev!kritiserad!för!att!hon!förändrats.!De!som!kritiserade!henne!kopplade!samman!
förändringen!med!utbildningen!och!jämställdhetsarbetet.!Hon!beskrev!det!så!här:!!
!
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Man! blev! någonting! annat! liksom.! ”Och! du! som! var! så! trevlig!
förut”,!ungefär.!Och!nu!har!du!blivit!så,!ja,!kritisk!…!(Cecilia)!
!

Cecilia!berättade!att!de!var!en!grupp!om!fyra!genuspedagoger!som!arbetade!med!
jämställdhet!på!skolan,!två!män!och!två!kvinnor.!De!hade!fått!uppdraget!av!skolF
ans!rektor!och!han!gav!dem!mandat!att!bedriva!arbetet.!Trots!detta!och!trots!att!de!
fyra!delade!på!ansvaret!för!arbetet!mötte!de!två!kvinnorna!mer!motstånd!än!mänF
nen,!sade!Cecilia.!Det!var!ibland!svårt!att!bära.!Cecilia!tyckte!dock!att!det!var!förF
ståeligt,!eftersom!kvinnor!som!fått!positioner!med!makt!och!rätt!att!ta!beslut!utmaF
nar! den! rådande! maktordningen.! Jämställdhetsarbetet! i! sig! var! utmanande! för!
många.! Att! de! var! två! kvinnor! som! skulle! leda! arbetet! var! dock! än! mer! utmaF
nande,!menade!hon.!!
!
Det!framgår!av!berättelserna!att!kön!påverkar!både!andras!bemötande!och!genusF
pedagogers!arbetssituation.!Att!vara!kvinna!och!genuspedagog!har!inneburit!något!
särskilt,!menar! flera! av! studiens! deltagare.!De! genuspedagoger! som! reflekterade!
över!situationen!som!kvinna!och!genuspedagog!gjorde!det!i!relation!till!svårighetF
er.!Berättelserna!innehåller!också!tankar!om!situationen!för!män!som!är!genuspeF
dagoger.!I!några!av!intervjuerna!framfördes!funderingar!om!att!män!kan!ses!som!
mer! trovärdiga,! när! de! arbetar!med! jämställdhet.! Samtidigt! kan!de!män! som! inF
tresserar!sig!för!sådana!frågor!ses!med!misstänksamhet!enligt!några!genuspedagoF
ger.! En! av!dem,!Anders,! ansåg! att! detta! var! något! som!han!kunde!dra! nytta! av.!
Som!man!har!han!kunnat!använda!maktens!språk!och!ta!plats!i!makthierarkin.!
!

…!Men!jag!menar,!jag!är!ju!en!del!av!systemet.!Jag!menar!med!min!
svada,!mitt!sätt,!min!vana!att!formulera!mig,!det!beror!ju!på!att!jag!
också!har! tagit!plats! i!ett!system!som!har!varit!en!del!av!det!här! ...!
(Anders)!

!
Anders! menade! alltså! att! för! honom! som!man! och! genuspedagog! har! det! varit!
möjligt! att! agera! utan! att! andra! har! sett! det! ett! hot!mot! de! rådande!maktstrukF
turerna.!Han! ansåg! också! att! han! hade! kunnat! dra! nytta! av! detta.! Samtidigt! har!
han!både!i!sitt!privatliv!och!genom!valet!att!arbeta!med!jämställdhetsfrågor!brutit!
mot!rådande!normer,!menade!han.!Detta!normbrytande!provocerade!ibland!mänF
niskor.!Citatet!nedan!visar!hur!Anders!reflekterade!över!detta:!
!

…!å!andra!sidan!så!har!jag!problematiken!i!och!med!att!jag!inte!har!
följt! det! gängse!mansmönstret.! Då! kan! det! ju! vara! både!män! och!
kvinnor!som!straffar!mig.!Alltså!därför!att!jag!inte!är!i!mallen,!men!
för!den!skull,!jag!menar!jag!är!ju!den!jag!är!och!vilket!kön!jag!har!det!
tvekar!jag!inte!på.!Men!ibland!faller!jag!in!i!mansnormen.!Därför!att!
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jag!är!ju!en!del!av!det,!på!samma!sätt!som!jag!ibland!kan!arbeta!mig!
ifrån!de!gängse!mansmönstren.!Och!får!ett!beteende!som!kanske!irF
riterar!folk!för!att!jag!inte!är!enligt!mallen!…!(Anders)!
!

Tove! talade!om!att!män!som!arbetar!med! jämställdhet!kanske!ses!som!mer!efterF
traktade.!Anders!menade!också!att!det!kan!vara!så,!samtidigt!berättade!han!också!
om!det!motsatta.!Valet!att!arbeta!med! jämställdhetsfrågor!har!också! inneburit!att!
han! fått! klä! skott! för! andras! föreställningar! om!män,! som! har! sådana! intressen.!
Han!har!mötts!av!uttalanden!om!att!män!som!arbetar!med!jämställdhet!sviker!sitt!
eget!kön.!Dessutom!har!han!mötts!av!föreställningen!att!jämställdhet!är!en!kvinnoF
fråga!och!därför! inte!något!som!män!bör!syssla!med.!Män!som!arbetar!med! jämF
ställdhet! kan! alltså! uppfattas! som! avvikande! och! provocerande.! De! kan! därför!
utsättas!för!andras!föreställningar!om!vad!som!är!normalt!för!män!att!göra.!!

!
…!när! jag!fick! jobb!som!genuspedagog,![sa]!en!utav!mina!bekanta:!
”jaha,!har!du!fått!jobb!med!jämställdhet,!ja!men!du!har!ju!jämt!varit!
lite!så!här”![visar!med!en!gest!med!handen].!(Anders)!

!
Det!som!Anders!berättade!visar!att!det! funnits!en!komplexitet! i!att!vara!man!och!
arbeta!med! jämställdhet.!Han!har!haft! tillträde!till!maktsfären,!men!tog!samtidigt!
upp!hur!både!män!och!kvinnor!gjort!motstånd.!Dessutom!kan!det,! som!beskrivs!
ovan,!förstås!som!att!den!heterosexuella!normen!utmanas.!!

Avståndstagande och ifrågasättande 

Alla!genuspedagogerna!berättade!att!många!de!mött!känt!sig!utmanade,!i!negativ!
bemärkelse,! av! jämställdhetsfrågor.! De! uttryckte! det! på! olika! sätt,! men! återF
kommande! i! flera! berättelser! är! att! kunskap! om! genusF! och! jämställdhetsfrågor!
framställdes! som! åsikter.! Den! kunskap! genuspedagogerna! har! fått! genom! sina!
studier! ansågs! alltså! inte! som! relevant! kunskap.! I! det! empiriska!materialet! finns!
många!beskrivningar!av!genuspedagogernas!erfarenheter!av!att!bli! ifrågasatta!för!
sin!kompetens.!De!beskrev!också!att!de!ibland!mött!människor!som!ifrågasatte!om!
det!var!relevant!att!arbeta!med!jämställdhetsfrågor!i!skolan.!Dessa!uttryck!av!motF
stånd! har! funnits! i! olika! sammanhang! och! kontexter! och! ibland! har!motståndet!
haft!en!aggressiv!underton.!I!citatet!som!följer!ges!ett!exempel!på!detta:!
!

…!Det!kan!vara!väldigt!laddat,!och!det!har!vi!märkt!när!vi!har!varit!
ute!och!föreläst!också.!Vissa!gånger!har!man!ju!fått,!det!är!ju!påhopp!
eller!det!blir,!ja!många!som!tar!åt!sig.!Många!som!tycker!att!vi!gnälF
ler.!Vi! ska! tänka!på!att! kvinnorna! i!Afrika!minsann!var!det!någon!
dam! som! sa! åt! oss,! de! har! det! inte! bra! så! vi! behövde! inte! stå! och!
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gnälla! här.!Och! någon! annan,!manlig,! han! sa! åt! oss! att! han! skulle!
minsann!ta!med!sig!egen!statistik!han.!Han!trodde! inte!på!vår!staF
tistik.!(Nora)!
!

I!citatet!visas!flera!sätt!att!visa!motstånd!mot!både!genuspedagoger!som!individer!
och!mot!jämställdhetsfrågor!i!allmänhet.!Vid!det!här!tillfället!blev!Nora!och!hennes!
kollega!förminskade!och!deras!kunskap!förringad.!Ett!annat!sätt!att!visa!motstånd!
som!har! tagits! upp! i! studien! var!mer! fysiska! uttryck.!Astri! berättade! att! det! var!
något!hon!varit!med!om.! I! följande!utdrag!ur!hennes!berättelse!återges!en! sådan!
upplevelse:!!
!

Man!går!in!på!en!föreläsning,!som!vi!hade!i!år!då!i!aulan,!det!var!ju!
så!löjligt!så!det!inte![är]!sant,!då!sätter!sig!tre!manliga!lärare!längst!
bak.!Fast!aulan!var!tom.!Och!lite!så!här![visar!på!ett!demonstrativt!
sätt!att!sitta].!Och!det!trodde!jag!absolut!inte,!för!det!trodde!jag!mer!
var,!ja!men!så!kanske!det!inte!är!riktigt,!det!är!en!myt!att!det!ser!ut!
så,!att!man!så!öpp[et],! tydligt!visar!motstånd.!Men!då!gick!faktiskt!
en!kvinnlig!rektor!fram,!hon!har!sin!arbetsplats!där!också!fast!i!förF
skolan,!och!så!sa!hon!”nu!beter!ni!er!som!ni! inte!vill!att!era!elever!
ska!göra,!kommer!utan!papper!och!penna!och!sätter!er!längst!bak”.!
Läxade!upp!dem!lite.!För!det!är!ju!också!ett!slags!motstånd.!(Astri)!!

!
Trots! att!Astri! tyckte! att! hon! var!medveten! om!genusfrågors! laddning,! blev! hon!
ändå!förvånad!över!öppenheten!i!motståndet!och!på!sättet!som!det!utövades.!GeF
nuspedagogerna! beskrev! skillnader!mellan! förskolan! och! skolan.! De!menade! att!
det! exempelvis! gällde! intresset! för! jämställdhetsfrågor.! I! berättelserna! framkomF
mer! också! skillnader! som! rör! motståndet.! Ovan! skildrades! att! genuspedagoger!
mött!avståndstagande!och!motstånd!både!i!form!av!tal!och!fysiska!protester.!Astri!
funderade!vidare!över!hur!olika!grupper!av!pedagoger!hade!agerat!fysiskt!i!relatF
ion!till!henne.!Hon!reflekterade!över!möten!med!olika!slags!grupper!av!pedagoger.!
!

Och!det!där!med!placering!det!tycker,!det!är!ganska!tydligt.!För!när!
vi,!det!är!en,!stor!samlingssal!på!en!skola!här!som!ofta!används,!av!
både! förskolans! och! skolans! personal! när! vi! ska! ha! informationsF
träffar!eller,! ja,!utbildningar.!Och,!men!jag!har!tänkt!på!det!nu,!vid!
några!gånger,!sista!gångerna!här.!Förskolans!personal,!de! [tar]!stoF
larna,! ja!men! så! sätter!de! sig!väldigt!nära!den! som!ska!prata.!Och!
skolans!personal!de!tog!inte!ens!fram!stolar,!utan!de!satte!sig!liksom!
på! bänkarna! såhär,! efter! väggarna! så! långt,! så! vi! hade! dem! från!
hörn!till!hörn!och!så!hela!vägen!så!här,!och!så!långt! långt!bort!från!
oss.!Och!det!blev!en!jättedum,!placering.!Men!förskolepersonalen!de!
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kommer! liksom! så! här! nära.!De! är! vana! att! diskutera! och,! ja!man!
märker!ändå!en!skillnad.!Och!sedan!kanske,!de!är!egentligen!inte!är!
mer!öppna!i!sinnet,!men!de,!av!vana!så!gör!de!så!här.!Ja!det!är!lite!
spännande!hur!det!kan!bli!sådär.!(Astri)!
!

Några!av!genuspedagogerna!menade!alltså!att!gruppers!sammansättning!och!tillF
hörighet!hade!haft!betydelse!för!huruvida!de!mött!motstånd!eller! inte.!Att!bemöF
tande!och!förväntningar!har!skilt!sig!åt!mellan!olika!grupper!tog!flera!av!genuspeF
dagogerna!upp.! Ingrid!var!en!av!dem!som!berättade!om!sådana!erfarenheter.!De!
erfarenheter!hon!delade!med!sig!av!under!intervjun!kom!från!möten!med!förvaltF
ningens! två! ledningsgrupper.! Förvaltningschefen! hade! gett! henne! i! uppdrag! att!
utforma! en! utbildning! som! handlade! om! att! skriva! likabehandlingsplaner.! FörF
valtningen!hade! fått!medel! från! Skolverket! för!det! ändamålet! och!därför! var!det!
möjligt!att!vända!sig!till!samtliga!pedagoger.!Den!första!gruppen!samlades!på!förF
middagen.! De! var! väldigt! intresserade! av! utbildningsplanen! som! presenterades!
och!Ingrid!tyckte!att!de!förde!konstruktiva!diskussioner.!Hon!gick!för!att!träffa!den!
andra!ledningsgruppen!med!de!positiva!erfarenheterna,!men!bemöttes!med!andra!
frågor!och!förväntningar:!!

!
Och!så!hade! jag! lunch!och!så!gick! jag! till!den!andra!gruppen…!de!
lyfte!också!svårigheterna!men!de!lyfte!dem!så!här,!”hur!ska!du!lösa!
det!då?”!Och!det! ju!rätt!svårt!att! lösa.!Och!ingen,!alltså! ingen,! [de]!
hade! ingen! konstruktivitet! och! sen! säger! den! här! då,! områdesF
rektorn…!Han! började! det! hela!med! att! säga! ”ja,! ja”,! om! den! här!
satsningen! och! ”jag!måste! börja!med! att! fråga! hur! kom!du!på!det!
här?”!Ja,!men!då!har!ju!han!satt!ribban!inför!alla!andra,!vad!det,!att!
det!här!är!ju!liksom!lite!korkat.!(Ingrid)!

!
När! Ingrid!berättade!om!den!här!dagen!reflekterade!hon!över!de! två!gruppernas!
bemötande,!men!också!över!varför!det!blev!så!olika.!Enligt!hennes!åsikt!var!det! i!
hög! grad! en! följd! av! de! två! områdesrektorernas! förhållningssätt! och! olikheter! i!
ledarskap.! Deras! sätt! att! ta! emot! hennes! förslag! till! utbildning! avgjorde! hur! de!
övriga!i!gruppen!gjorde!detsamma.!Chefen!i!den!andra!gruppen!använde!sin!positF
ion! till! att! framställa! hela! utbildningssatsningen! som! onödig! och! utan! relevant!
förankring.!Därmed!visade!han!också!deltagarna!i!gruppen!vilken!inställning!som!
var!möjlig.!Det!gjorde!han,!menade! Ingrid,!genom!att!beskriva!utbildningen!som!
hennes!egen!idé,!och! inte!ett!uppdrag!sprunget!ur!styrdokumenten.!Här!framträF
der! återigen! rektorers! intresse! som! väsentligt! för! genuspedagogers! uppdrag! och!
möjligheter.!!
!
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Då!samtalen!rörde!sig!om!motstånd!talade!några!av!genuspedagogerna!också!om!
hur!det!kunde!hanteras.!De!betonade!vikten!av!att!föra!dialog!och!att!försöka!vrida!
och!vända!på!frågor!och!svar.!
!

…!Man!kan!ju!tackla!det,!det!är!ju!ingen!vits!att!ta!någon!strid$riktigt!
så!där!med!dem,!utan!man!kan!ju!bara!försöka!göra!så!bra$man!kan.!
Sälja!den!produkt!man!har!så!bra!man!kan!så!att!man!hoppas!att!de!
över! tid!ändå!ska! tycka!att!men!det!här!var! intressant!eller!det!här!
var$viktigt!eller!det!här!var!värt!att!lyssna!på.!(Martin)!

!
Martin!poängterade!vikten!av!samspel!och!av!att!försöka!framföra!sitt!budskap!så!
bra!som!möjligt!för!att!skapa!intresse!för!jämställdhetsfrågor.!Genom!att!synliggöra!
problem! och! belysa! frågor! kan!motståndet! bemötas! och! förhoppningsvis! vändas!
till! intresse.! Astri! menade! att! erfarenheten! av! att! vara! genuspedagog! hade! gett!
henne!större!beredskap!för!att!hantera!motståndet:!!
!

Det!var! ju! jobbigt! tycker,! jag! i!början,! fast!nu,!man!får! ju!andra!arF
gument,!med!tiden.!Och!så!det!här!med!att!lägga!tillbaka,!jaha!men!
hur!tänker!du!då?!Och!förklara!mer.!Istället!för!att! jag!ska!gå!i!förF
svar!och!ösa!ur!mig!en!massa!motargument,!och!så!blir!det!en!fight!
bara.!Och!så!får!man!fundera!över!vad!det!här!motståndet!beror!på.!
Vad! är!det! jag!missar,! det! kan! ju! bli! så! att!man!missar! något! som!
någon! behöver! fundera! på,! eller! läsa,! eller! tänka! runt.! Och! då!
kanske!du!behöver!fylla!på!med!något!mer!för!att!de!ska!se,!nya!saF
ker!(Astri)!

!
Samtal!och!dialog!framfördes!alltså!som!viktiga!redskap!för!att!hantera!motstånd.!I!
citatet!betonar!Astri!också!vikten!av!att! reflektera!över! sin!egen! roll!och!att!motF
stånd!kan!bero!på!genuspedagogens!egen!otydlighet!eller!kanske!av!att!något,!som!
borde!ha!blivit!belyst,!blivit!bortglömt.!!

Jämställdhetsarbete som enskilt och tillfälligt förändrings-
område och uppdrag  
Genuspedagogerna!framhöll!vikten!av!att!göra!genusF!och!jämställdhetsfrågor!till!
en!del!av!allt!förändringsarbete.!Det!hade!dock!varit!svårt!att!få!till!stånd!ett!sådant!
helhetstänkande! eftersom! alla! inte! förstått! nyttan!med! att! arbeta!med! jämställdF
hetsfrågor.!De!tog!också!upp!att!deras!egen!syn!på!relationen!mellan!värdegrundsF
arbete,!jämställdhetsarbete!och!likabehandlingsplaner!ofta!skilt!sig!från!andras!syn!
på! detta.!Genuspedagogerna! poängterade! att! arbete!med! värdegrundsfrågor! och!
likabehandling!också!innebär!att!arbeta!med!jämställdhet.!De!ansåg!att!andra!ofta!
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saknade!insikt!i!detta.!Hade!det!funnits!en!större!förståelse!för!att!dessa!områden!
hör! samman!skulle! synen!på!genuspedagogers!kompetens!varit! en!annan.! Ingrid!
reflekterade!över!detta:!!
!

Säger!man!likabehandling!så!verkar!man!inte!tänka!att!det!har!med!
jämställdhet! att! göra.! Att! det! är! en! del! av! likabehandlingsarbetet!
utan!det!är!något!annat.!…!Vi!har!ju!fått!kritik!av!Skolinspektionen!
för!våra!likabehandlingsplaner$då!tänker!jag!att!men!nu,!kommer!vi!få!
jobb!! Ingen,! inte! förvaltningschef,! inte! någon! rektor! som! har! lyft!
med!mig! att! vi! har! fått! kritik! av! Skolinspektionen! för! våra! likabeF
handlingsplaner.! Alla! rektorer! och! förvaltningschef! åkte! iväg! på!
kurs! i! likabehandlingsarbete.! [De]! Frågade! aldrig$ genuspedagogen.!
Jag!tycker!det!vore!jättelämpligt!att!genuspedagogen!hade!varit!med!
och!sedan!varit!en!resurs!i!det!arbetet.!För!att!för!mig!är!ju!det,!jämF
ställdheten!ligger!i!likabehandlingsarbetet.!Men!det!kan!inte!vara!så!
för!alla,!för!då!borde!de!ju!ha!nyttjat!oss!jättemycket.!(Ingrid)!!

!
Genuspedagogerna!menade!alltså!att!många!ser!på!jämställdhetsarbete!som!något!
som!kan!genomföras! skilt! från! andra! förändringar.!Det! leder! till! att! förändringsF
arbeten!riktar!sig!mot!en!fråga!eller!ett!område!i!taget.!Förutom!att! jämställdhetsF
arbete!ofta!behandlats!som!ett!separat!område,!talade!några!av!dem!också!om!avF
gränsningen!i!tid.!I!flera!intervjuer!beskrev!genuspedagogerna!jämställdhetsarbete!
som!något!som!pågick!under!en!begränsad!tid.!Ibland!sträckte!det!sig!över!ganska!
lång!tid,!men!sällan!så!länge!att!det!kändes!som!att!arbetet!var!färdigt!och!avslutat.!
Den!kortsiktighet!som!några!talade!om,!ansåg!de!dock!inte!vara!specifikt!för!jämF
ställdhetsarbete,!utan!något!som!kännetecknar! förändringsarbete!oavsett!område.!
Hannes!reflekterade!över!detta!och!tyckte!att!det!ofta!varit!så!att!nya!förändringsF
områden!avlöst!varandra.!
!

Men!jag!har!en!känsla!av!att!det,!alltför!ofta!är!så!att!man!inte$riktigt!
är! färdig!när!man!tycker$att!man!är!färdig.!Alltså,!man!blir! ju!aldrig!
helt!färdig,!men!man!kan!åtminstone!ha!tagit!ett!så!pass!stort!steg!så!
man!står!på!en!ny!plats.!Man!är!hängande!liksom,!i!steget,!när!det!av5
slutas.!(Hannes)!

!
Flera!av!genuspedagogerna!beskrev!erfarenheter!av!att!resurser!hade!fördelats!om!
eller! dragits! in.! Några! av! dem! berättade! att! deras! tjänster! dragits! in,! av! ekonoF
miska!skäl!eller!i!samband!med!omorganisationer.!De!ansåg!att!det!bakom!de!ekoF
nomiska!motiven! också! funnits! tankar! om! att! genuspedagoger! kunde! undvaras.!
Om!förvaltningen!behövde!spara!så!skedde!det!i!första!hand!genom!att!jämställdF
hetsarbete!och!genuspedagogtjänster!valdes!bort.!Anders!var!en!av!dem!som!tog!
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upp!detta.!Han!visade!dokumentation!och!berättade!om!ett!uppdrag!han!och!hans!
kollega!hade!haft.!Anders!åsikt!var!att!genuspedagogerna!hade!varit!efterfrågade!
och! att! många! pedagoger! ville! samarbeta! med! dem.! Att! deras! tjänster! drogs! in!
hade! således! inte!med! efterfrågan! att! göra,! han!menade! att! det! fanns! andra! skäl!
bakom!detta.!Han!beskrev!det!så!här:!!
!

…! till! sommaren,! då! gjorde!man! en! omorganisation! av! hela! den! här!
förvaltningen.! Som! i! stort! sett,! vi! hade! jobbat! i! två! år! då.! Så!då! strök!
dåvarande! förvaltningschefen,! strök!våra! tjänster,! och! så! sade!hon! att!
det!är!så!många!som!sitter!på!tjänster!som!man!har!hamnat!på,!som!inte!
har!varit!konkurrens!om,!som!inte!har!varit,!varit!sökta!och!så!vidare,!
utan! det! har! varit! omplaceringar! inom! förvaltningen.! Så! nu! skulle! vi!
börja!på!nytt,!med!ny!organisation.!Och!de,!det!var!inte!många!tjänster!
de!strök!men!tjänsten!som!de!strök…!Det!var!genuspedagogen.!Som!var!
utannonserad,! som! var!beslutat! av!nämnden.!Som!egentligen! inte!alls,!
var!till!det!kriteriet.!Men,!hon!kunde!ju!därigenom!visa!att!hon!hade!i!
alla!fall!rensat!i!organisationen.!Och!någon!kanske!hade!ställt!sig!frågan,!
vad!ska!vi!med!de!där!genuspedagogerna.!(Anders)!

!
Birgittas! tjänst! som!genuspedagog! togs!också!bort,!hon!hade! inte! riktigt!klart! för!
sig!varför!det!skedde.!Hon!menade!dock!att!en!tänkbar!orsak!var!att!det!hon!kunF
nat!göra!som!genuspedagog! inte!kommit!så!många! till!del.!Det! i! sin! tur!berodde!
delvis!på!bristande!styrning!när!det!gällde!jämställdhetsfrågorna.!
!

…!jag!har!egentligen!aldrig!frågat!honom!om!varför!den!togs!bort,!
men! jag!tror!att!det!var!mycket!så!här!att!det,!alltså!det! fick! inte!så!
stor!genomslagskraft.!Det!märktes!väldigt! lite,!om!man!skulle! titta!
på!alla!som!jobbar!och!alla!elever!och!barn!så!var!det!egentligen!få!
som!blev! berörda! av!det! här! [genuspedagogens! arbete]!…!och! jag!
menar!att! så!var$det,!det!var! liksom! i! intet!på!något!vis.!Det! fanns!
ingen,!det!fanns!ingen!politiker!som!liksom!pekade,!det!fanns!ingenF
ting!bakom,!utan!det!var,!det!var!en!god!ambition!men!det!var!allF
deles!för!isolerat.!(Birgitta)!

!
Flera!av!genuspedagogerna!ansåg!alltså!att!förändrade!prioriteringar!i!skolorganiF
sationen!gjorde!att!genuspedagoger!inte!längre!sågs!som!viktiga.!Överhuvudtaget!
har! intresset! för! jämställdhetsarbete! och!genusfrågor!minskat!menade!de,! såväl! i!
samhället! som! helhet! och! som! i! skolan.! De! tyckte! inte! heller! att! debatten! kring!
jämställdhetsfrågor!var! lika!omfattande!som!när!de!gick!sin!utbildning.!Bengt!reF
flekterade!över!detta:!!
!
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Frågan!kanske!är!död,!det!har!inget!intresse,!det!går! ju,!det!finns! ju!
cyniker!som!säger!att!allting!går!i!vågor,!så!nu!kör!vi!det!spåret!och!
sen!kör!vi!det!spåret.!(Bengt)!

!
Förändrade!politiska!krav!och!förväntningar!på!lärare!och!elever!togs!upp!som!en!
annan! förklaring! till! att! jämställdhetsfrågorna! förlorat! i! aktualitet.! GenusF
pedagogerna! menade! att! kraven! på! att! kunna! visa! mätbara! resultat! inom! vissa!
ämnen!har!blivit!allt!högre!under!senare!år.!Arbete!med!jämställdhet!rör!relationer!
mellan! människor! och! sådant! arbete! är! svårare! att! mäta! och! visa! resultatet! av.!
Hannes!beskrev!det!så!här:!!
!

Så!det!blir! ju! ingen!statistik!på!det,! riktig,!så! tydligt.!Så! jag! tror!att!
det!är!lite!det.!Det!är!svårt!att!sätta!fingrarna!på!om!man!lyckas!eller!
inte.!(Hannes)!

Utbildning, jämställdhetsarbete och förändring 
I!följande!avsnitt!berättar!genuspedagogerna!om!att!själv!förändras!och!om!det!är!
möjligt!att!förändra!med!hjälp!jämställdhetsarbete.!!

Att själv förändras 

I! genuspedagogernas! berättelser! uttrycks! önskningar! om! att! arbetet! ska! leda! till!
förändring.!Behov!av!strukturförändringar!och!förändringar!av!människors!attityF
der! togs!upp.! I! flera! intervjuer!beskrev!genuspedagogerna!också!att!utbildningen!
och!det!praktiska!arbetet!med!jämställdhet!har!förändrat!dem!själva.!Bengt!berätF
tade! att! utbildningen! gjorde! att! han! började! tänka! på! nya! sätt! om! samvaro! och!
maktrelationer.!Efter!utbildningen!fick!han!möjligheter!att!arbeta!med!olika!områF
den!som!hör!samman!med! jämställdhet.!Han!ansåg!att!utbildningen!har!varit! till!
nytta!både! för!honom!själv!och! för!de!elever! som!han!har!mött.! Så!här!uttryckte!
han!det:!!
!

Det! [genuspedagogutbildningen]! tycker! ju! jag! är! starten!på! en! sak!
som!gett!mig!och!även!eleverna!väldigt!mycket.!För!det!var! ju,!sen!
kom!jag!ju!in!på!sex!och!samlevnad!och!det!är!ju!samma!fråga.!DroF
ger,!vi!gjorde!drogpolicy!kollegan!och! jag,!vi!gjorde!en!drogpolicy!
till! skolan! med! åtgärdsplaner! och! sådana! där! saker,! det! är! också!
samma!fråga.!Det!hör!liksom!ihop,!det!handlar!om!att!se!den!som!är!
i! underläge,! på! något! vis.! Så! att! det! har! varit! otroligt! bra! för!mig!
och,!ja!för!eleverna.!Jag!tycker!ju!att!man![jag]!har!blivit!lite!rundare!
i!hörnen,!det!kan!ju!ha!med!ålder!och!göra!också.!(Bengt)!
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!
Utbildningen!beskrevs!som!värdefull!för!att!den!gav!ny!kunskap!och!nya!insikter.!
De!nya!insikterna!gav!en!annan!förståelse!för!vad!jämställdhet!kan!innebära,!nämF
ligen!att!förändra!förhållanden!som!gör!att!en!del!människor!är!i!underläge.!Flera!
av! genuspedagogerna!menade! att! själva! jämställdhetsarbetet! hade! betytt!mycket!
för! dem! som! individer.! Jämställdhetsarbete! och! diskussioner! om! genusaspekter!
väcker! inte! bara! motstånd,! ansåg! genuspedagogerna.! De! menade! att! det! hände!
något!med!människor,!när!de!började!fundera!på!sådana!frågor.!Margareta!berätF
tade!att!arbetet!som!genuspedagog!väckte!många!tankar!om!livsval.!Hon!ansåg!att!
de!i!den!lilla!grupp!som!hon!och!de!två!kollegorna!utgjorde!lärde!sig!mycket,!om!
sig!själva!och!sina!relationer!till!varandra.!
!

För! det! väcker! så!mycket! att! gå! in! i! sådant! här! förändringsarbete,!
hos!oss!som!individer.!Börja!titta!på!sig!själv!och!ifrågasätta.!Varför!
lever!jag!så!här?!...!För!det!hände!ju!saker!mellan!oss!tre!också.!Det!
var! inte! [bara]! inom! utan! också!mellan! oss.!Hur! vi! förhöll! oss! till!
varandra!och!hur!vi,!dealade!och!kom!överens!om,!ja,![om]!process!
[och]!arbetsuppgifter.!Otroligt!lärorikt,!det!var!det.!Mycket.!(MargaF
reta)!

!
Genuspedagogerna!ansåg!att!jämställdhetsarbete!och!arbete!med!förändring!medF
förde!att!de!själva!utvecklades.!Som!Margareta!uttryckte!innebar!det!nya!perspekF
tiv!på!det!egna!livet!och!insikter!om!samspel!i!grupp.!!
!
Några! genuspedagoger! berättade! om! hur! de! började! förstå! hur! maktstrukturer!
bevarar!ojämlikhet!mellan!könen.!De!blev!medvetna!om!sin!egen!roll!i!bevarandet!
av!stereotypa!genusmönster!och!ville!försöka!förändra!dem.!Cecilia!berättade!hur!
hon!och!kollegorna!började!med!sig!själva!i!denna!strävan:!
!

…!Vi!bestämde!oss!för!att!sluta!skratta!åt!sexistiska!skämt…!Och!det!
var! inte! så! populärt.! Det! blev! så! här! att!man! fick! sitta! ensam! och!
fika…!om!man!var!först!där!så!satte!de!sig!vid!ett!annat!bord.!(CeciF
lia)!

!
När!de!genom!sitt!agerande!synliggjorde!att!det!var!möjligt!att!reagera!mot!sexistF
iskt!beteende!möttes!de!av!ogillande!från!en!del!kollegor.!Trots!detta!menade!CeciF
lia!att!det!som!de!gjorde!ledde!till!positiva!förändringar!för!de!flesta!av!lärarna!på!
skolan.!
!

Men! i! det! stora! hela! så! tror! jag! att! de! flesta! tycker! att! det! blev! en!
trevligare!arbetsplats…!man!var!inte!tvungen!att!delta!i!det![skämF
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ten].!Men!det!var!så,!när!man!insåg!vad!man!suttit!och!skrattat!med!
på!för!någonting.!(Cecilia)!

!
Den!nya!förståelsen!av!maktrelationer!och!hur!de!skapas!och!återskapas!väckte!en!
önskan!att!förändra.!Genom!att!använda!sig!själva!som!redskap!och!ta!stöd!i!grupF
pen!blev!det!möjligt.!Även!om!det!inte!blev!en!omvälvande!förändring!så!var!den!
synlig!eller!kännbar!för!många!menade!Cecilia.!!

Kan jämställdhetsarbete förändra? 

Genuspedagogerna! talade!om!motgångar!och! framsteg!med! förändringsarbetet,! i!
intervjuer!och!observationer.!Några!av!dem!talade!också!om!förändringar!i!grupF
per,!som!de!arbetade!med!och!att!ointresse!vändes!till!intresse.!Ingrid!berättade!om!
en!utbildningssatsning!där!pedagoger!på!många!skolor!deltog.!
!

Ja!men!det!var!en!jätteutmaning,!men!det!som!var!intressant!var!att!
på!alla!ställen,!även!det!absolut!mest!negativa!stället!där!det!var!rik5
tigt!tungt!första!gången!vände!under!resans!gång.!(Ingrid)!

!
Ytterligare!en!av!genuspedagogerna,!Tove,!hade!liknande!erfarenheter!från!de!två!
skolor,! där! hon! arbetade!med! jämställdhet.!Hon! beskrev! vad! som,! enligt! hennes!
åsikt,!gjorde!att!jämställdhetsarbetet!blev!framgångsrikt.!!
!

Och!just!att!vi!fått!till!hållbar!utveckling!genom!den!här!handlingsF
planen! vi! gjorde! då.! Den! rullar! ju! på! nu! och! den! skolan! som! var!
mest! negativ! är! ju! de! som!verkligen! ligger! på! jättemycket! när! det!
gäller!handlingsplanen.!Men!det!är! ju!också!för!att!det! finns!med!i!
kvalitetsredovisningen! tror! jag.!Och!åtgärder! för!utveckling,! att!de!
har!varit!tvungna!att!visa!upp!för!rektor,!–!vad!gör!jag.!(Tove)!
!

Tove!poängterade!vikten!av!struktur!och!synlighet! i!arbetet,!hon!ansåg!att!en!del!
av!framgången!varit!att!det!funnits!krav!på!att!redovisa!resultatet.!Flera!av!genusF
pedagogerna!betonade!att!det!är!väsentligt!att!det!arbete!som!genomförs!utvärdeF
ras!på!något!sätt.!Några!av!dem!talade!om!vikten!av!att!ha!rutiner!för!kontroll!och!
utvärdering,! exempelvis! genom! att! resultatet! tas! upp! i! kvalitetsredovisningen.!
Utvärderingar!skulle!då!kunna!tjäna!som!en!sporre!eller!påtryckningsmedel!så!att!
sådana!uppdrag!som!gärna!skjuts!åt!sidan,!exempelvis!jämställdhet,!verkligen!blir!
behandlade!på!något!sätt.!Ett!citat!från!intervjun!med!Birgitta!får!tjäna!som!exemF
pel:!!
!
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Sen! tror! jag! att! det! är! viktigt! att,! man! måste! fråga.! Om!man! har!
kommit!fram!till!att!det!är!något!som!måste!göras.!Då!måste!rektoF
rer!gentemot!lärare,!fråga!efter,!de!måste!lyfta!det!här!hela!tiden.!Så!
att!man!förstår!att!det!är!något!som!förväntas!av!en![som!lärare]…!
och!verksamhetschefen!måste!göra!likadant!mot!rektorerna.!För!till!
slut!är!det!inte!kul!att!sitta!där!och!inte!kunna!svara!och!inte!ha!gjort!
något…!Det!ska!finnas!i!de!olika!stegen!ända!ner!och!sen!upp!igen!
då.!(Birgitta)!

!
I!det!här!citatet!betonas!vikten!av!att!alla!förstår!och!tar!sitt!ansvar!så!att!jämställdF
hetsfrågorna! inte! glöms! bort.! Det! behövs! både! styrning! på! politisk! nivå! och! att!
lärarna!förstår!vidden!av!sitt!uppdrag.!Ingrid,!som!berättade!om!att!jämställdhetsF
arbete!lett!till!förändring,!var!samtidigt!lite!pessimistisk!över!möjligheterna!till!mer!
övergripande! förändringar.! Hon! framhöll,! liksom! andra! genuspedagoger! gjort,!
betydelsen!av!att!chefer! tar!sitt!ansvar!och!styr!på!ett! tydligt!sätt.! Ingrid!reflekteF
rade!över!varför!det!har!varit!svårt!att!skapa!samsyn!när!det!gäller!förändring.!
!

Det!kan!jag!ju!tänka!bara!i!jämställdhetsarbetet!som,!vi!har!ju!hållit!i!
det!sedan!vi!började,! ja!sen! jag!sa! till!vår! förvaltningschef!vad!hon!
ville! använda!mig! till,! det! var! ju! alltså! då! 2004,! augusti! 2004.! Sen!
dess!har!vi!ju!hållit!i!det!här!arbetet!men!det!har!ju,!ja!men!det!har!ju!
gått!upp,!varit!både! toppar!och!dalar,!det! liksom!går!upp!och!ner.!
Och!ibland!så!har!ju!jag!tänkt!så!här!men!hur!svårt!kan!det!vara,!hon!
är!ju!chef!och!hon!vill!det!här,!det!är!väl!bara!att!hon!sätter!ner!foten!
och!säger!nu!är!det!här!vi!satsar!på!och!nu!gör!vi!så!här,!men!det!har!
jag!ju!sett!att!det!funkar!ju!inte.!Det!är!ändå!så!att!det!dras!åt!andra!
håll!även!om!hon!är!tydlig!med!vårt,!vart!vi!ska!någonstans.!Det!här!
tycker! jag! har! varit! jättefrusterande,! just! det! här,! eftersom! jag! har!
haft!en!övergripande!roll.!(Ingrid)!

!
Ingrid!menade!att! förändring!faktiskt!skett.!Samtidigt!var!hon!lite!uppgiven!över!
att!det!hade!varit! svårt! att! få! jämställdhet! till! ett! gemensamt!utvecklingsområde.!
Det!är!något!som!har!tagits!upp!i!flera!intervjuer.!Birgitta!beskrev!vad!hon!såg!som!
möjliga!effekter!av!jämställdhetsarbetet.!!
!

…!min!uppfattning!är,!och!jag!tror!att!den!är!ganska!sann…!det!är!
att!det!kan!vara!enstaka!pedagoger!som!är!lite!medvetna!och!försöF
ker!tänka!på!vissa!frågor.!Det!är!ofta!någon!som!har!läst!själv!och!så!
där,!det!är!inte!så!att!det!finns!någonstans,!eller!genomsyrar,!det!kan!
jag!ganska!säkert!lova.!(Birgitta)!

!  
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Sammanfattande analys  
I!följande!text!sammanfattas!och!analyseras!motstånd!och!möjligheter!som!beskriF
vits! av! genuspedagogerna.! Att! arbeta! med! genusF! och! jämställdhetsfrågor! har!
skapat!motstånd,!men!också!inneburit!att!människor!utvecklats!och!att!förändring!
har!skett!i!någon!mån.!Det!belyses!med!hjälp!av!några!av!analysmodellens!arenor.!!

Motståndets olika uttryck 

Genuspedagogernas! berättelser! innehåller! många! skildringar! av! motstånd.! Att!
vara! genuspedagog! innebär,! enligt! flera! av! intervjupersonerna,! att! äga! kunskap!
som! kan! oroa! och! väcka!motstånd.! Några! av! dem!menade! att! blotta! tanken! på!
genuspedagoger!och!jämställdhetsarbete!kan!upplevas!hotfullt.!Det!har!lett!till!att!
människor!i!olika!kontexter!och!situationer!har!spjärnat!emot!och!gjort!motstånd.!I!
sammanhang!utanför!arbetet!med! jämställdhet!har!motståndet! ibland!riktats!mot!
dem!som!privatpersoner.!Ett!exempel!på!det!är!att!kollegor!tycktes!förvänta!sig!att!
genuspedagogerna! skulle! ha! synpunkter! på! deras! privatliv.! Jämställdhetsarbetet!
framställdes!också!som!något!som!borde!vara!problematiskt!för!genuspedagogers!
män,!berättade!någon.!!
!
Genuspedagogerna! reflekterade! över! hur! ord! som! kan! förknippas! med! genusF
aspekter!provocerade!människor!som!de!mötte.!Ofta!kom!det!sig,!menade!de,!av!
missförstånd! och! okunskap.!Genus! och! feminism! togs! upp! som! exempel! på! ord!
som!många!har!åsikter!om!men!inte!alltid!förstår! innebörden!av.!Orden!beskrevs!
som!så!laddade!med!mening!att!de!inte!lämnar!så!många!oberörda.!!
!
Motstånd!kan!handla!om!kunskapssyn!och!kampen!om!vilken!kunskap!som!ska!få!
plats.!Ett! sätt! att!utöva!motstånd! som! framträder! i! berättelserna!är! att! förminska!
genuspedagogers! kunskap.! En! återkommande! beskrivning! i! berättelserna! är! att!
andra!betraktat!kunskap!om!genusF!och!jämställdhetsfrågor!som!åsikter!snarare!än!
ett! kunskapsområde.! På! så! sätt! har! genuspedagogers! arbete! kunnat! göras! till! ett!
egenintresse!och!inte!ett!ansvar!som!hör!till!ett!gemensamt!pedagogiskt!uppdrag.!
Ytterligare!ett!sätt!att!göra!motstånd,!som!beskrivits,!har!också!varit!att!ifrågasätta!
genuspedagogernas!kunskap!och!relevansen!i!uppdraget.!!
!
Genuspedagogerna!ansåg!att!motståndets!uttryck!hade!varierat!mellan!olika!konF
texter.! Liksom! i! villkoren! för! jämställdhetsarbete!menade! de! att! det! också! fanns!
skillnader!mellan!förskolan!och!skolan!i! fråga!om!motstånd.!Genus$ i$skolorganisat5
ionen! påverkade! således! motståndet.! Motståndet! kan! också! i! vissa! hänseenden!
förstås! i! relation! till! Genus$ på$ symbolisk$ nivå.! Genuspedagogerna! skildrade! motF
ståndet! från! skolans! pedagoger! som! ett! mer! öppet! och! fysiskt! avståndstagande.!
Det!kunde!visa!sig!i!hur!pedagoger!valde!sittplatser!i!en!samlingssal!eller!i!verbala!
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uttryck.!Förskolans!pedagoger! satte! sig!gärna! långt! fram! i! en! sal,!medan! skolans!
pedagoger! valde! platser! långt! bak! i! rummet.! Olika! sätt! att! utöva! ledarskap! har!
också!haft!betydelse!för!bemötande!och!motstånd,!menade!en!av!genuspedagogerF
na.!Chefens!syn!på!genuspedagogen,!uppdraget!och!kunskap!kan!avgöra!om!motF
tagandet!blir!positivt!eller!om!gruppen!i!stället!gör!motstånd.!Genuspedagogerna!
ansåg!att!det!bästa!sättet!att!hantera!och!bemöta!motståndet!hade!varit!att!samtala!
och!belysa!genus!och!jämställdhetsfrågor!ur!olika!perspektiv.!!
!
En!tolkning!av!det!som!berättats!är!att!genuspedagogerna!blivit!symboler!för!oroF
ande!eller!oönskade!förändringar.!Intentionen!med!genuspedagogers!uppdrag!kan!
beskrivas!som!en!strävan!efter!att!förskjuta!genusgränser!och!därmed!åstadkomma!
förändring! av! maktstrukturer.! Deras! uppdrag! har! utmanat! maktrelationer! på!
många!nivåer.!Därför!har!såväl!personer!i! ledande!ställning!som!vissa!pedagoger!
blivit!provocerade!och!utmanade.!Motståndet!bör!förstås!ur!ett!övergripande!perF
spektiv!och!kan!relateras!till!flera!av!analysmodellens!arenor.!Den!önskade!förändF
ringen!formulerades!på!den!Retoriska$och$politiska$arenan$och!skulle!sedan!förverkF
ligas! i!skolorganisationen.!På!arenan!Genus$ i$ skolorganisationen!påverkades!genusF
pedagogernas!villkor!av!människors!syn!på!denna!politiskt! initierade!förändring.!
Det!var!inte!alla!som!ansåg!att!det!var!en!nödvändig!förändring.!Några!upplevde!
strävan! efter! jämställdhet! som! hotfull! och! strävade! därför! efter! att! upprätthålla!
rådande!maktrelationer.!Dessa!maktrelationer!är! i!sin!tur!en!spegel!av!samhällets!
Genusstrukturer.!Motståndet!kan!därför!ses!som!ett!motstånd!både!mot!förändringF
ar!i!skolorganisationen!och!i!förlängningen!samhälleliga!förändringar.!!
!
På! arenan!Genusstrukturer! ställdes!genuspedagogerna! till! svars! som!symboler! för!
förändringar,!detta! skedde!även! i! sammanhang!utanför!de!pedagogiska.!Rädslan!
för! förändringar! avspeglades! i! ordens! laddning.! Stereotypa! bilder! av! feminister!
och! vad! jämställdhet! handlar! om! applicerades! på! genuspedagogerna.! De! blev!
därmed!också!i!det!sammanhanget!symboler!för!förändringar!som!sågs!som!onöF
diga!eller!provocerande.!Ytterligare!ett!uttryck!av!motstånd!var!att!genuspedagoF
gernas!kunskap!om!och!intresse!för! jämställdhetsfrågor!framställdes!som!en!åsikt!
som!borde!motarbetas.!Att!betrakta!oönskad!kunskap!som!en!åsikt!kan!göra!den!
mindre!hotfull.!En!genuspedagogs!åsikter!kan!avfärdas!lättare!än!hans!eller!hennes!
kunskap!och!det!som!kan!avfärdas!blir!inte!så!hotfullt.!!
!
De! olikheter! i! motståndet! som! tagits! upp! tolkas! som! ett! uttryck! för! att! värden!
knutna!till!manligt!respektive!kvinnligt!genus!i!olika!hög!grad!präglar!skolan!och!
förskolan.!Genusstrukturer!kan!därmed!förstås!som!bidragande!till!dessa!olikheter.!
Omsorg!och!samarbete!har!i!forskning!beskrivits!som!ett!av!förskolan!viktiga!värF
den! (se! t.ex.! K.! Davies,! 1996).! Dessa! värden! präglar! även! skolan,! men! vartefter!
eleverna!blir!äldre!präglas!deras!vardag!i!skolan!alltmer!av!konkurrens!och!strävan!
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efter!resultat!(jfr!Ve,!1999a).!Om!jämställdhetsarbete!förstås!som!en!strävan!efter!att!
införliva!värden!som!omsorg!och!samarbete,!kan!det!ses!som!ett!hot!mot!det!som!
pedagoger! i! skolan!ser! som!väsentligt! innehåll.! Jämställdhetsfrågor!och!genuspeF
dagoger!blir!därmed!mer!hotfulla!inslag!i!skolans!verksamhet!än!i!förskolans.!GeF
nuspedagogerna!ses!som!representanter! för!något!som!inte!hör!hemma!i!skolan! i!
lika!hög!grad!som!i!förskolan.!Motståndet!blir!en!kamp!om!utrymme,!vem!som!ska!
få! tillträde! och! vad! som! ska! få! plats.!Denna! kamp! framträder! i! resultatet! både! i!
Genusstrukturer!och!Genus$i$skolorganisationen.!!
!
Genusstrukturer! och!Genus$ på$ symbolisk$nivå! kan!knytas! till!de!berättelser!där!kön!
framträder!som!en!kategori!som!har!haft!betydelse!i!jämställdhetsarbetet,!både!för!
kvinnor!och!män.!Det!tar!sig!exempelvis!uttryck!genom!att!stereotypa!genusmönsF
ter! avspeglar! sig! i! genuspedagogers! arbete.! Som! kvinnor! och! genuspedagoger!
kände! sig! en!del! särskilt!utsatta! i! arbetet.!Med!ansvar! för! jämställdhetsarbete!utF
manade!de!maktstrukturer!eftersom!det!innebar!befogenheter!att!ta!beslut!och!leda!
andra.!Tankar!om!att!män!ses!som!mer!trovärdiga!när!de!arbetar!med!jämställdhet!
framfördes.! Det! motsatta! framträder! även! det! i! berättelserna,! nämligen! att! män!
som!är!genuspedagoger!utmanar!föreställningar!om!vad!män!bör!syssla!med.!EnF
ligt!sådana!föreställningar!bör!män!inte!arbeta!med!jämställdhet.!Att!göra!det!har!
av!andra!beskrivits!både!som!att!svika!sitt!kön!och!att!blanda!sig!i!sådant!som!enF
bart! rör! kvinnor.! Uppdraget! som! genuspedagog! har! också! framställts! som! att!
överskrida!gränsen!för!en!heterosexuell!norm!och!att!utmana!Genusstrukturer!och!
dess!värden.!Det!sistnämnda!kan!då!också!förstås!som!ett!uttryck!för!Genus$på$indi5
vidnivå.!!
!
I!studien!framträder!alltså!aspekter!som!kan!förstås!i!relation!till!Genus$på$symbolisk$
nivå.$Några! av! kvinnorna! i! studien! beskrev! bemötande! och! motstånd! som! kan!
relateras! till! att! de! utmanade! symboliska! bilder! av! kvinnlighet.!Någon! berättade!
om!kritiska!synpunkter!på!att!hon!förändrats!och!inte!längre!var!trevlig.!Att!beskF
rivas!som!färgstark! togs!också!upp.!Det!kan!å!ena!sidan!ses!som!ett!positivt!omF
döme.!Å!andra!sidan!kan!det!också!vara!ett!sätt!beskriva!att!en!gräns!för!hur!kvinF
nor! bör! vara! blivit! utmanad! eller! överskriden.! Genom! att! de! inte! var! tillbaF
kadragna! eller! alltid! tillmötesgående!utmanades! symboliska!bilder! av!det! kvinnF
liga.!!
!
Arenan!Genusstrukturer! rör! frågor! om! hur!makt! skapas,! återskapas! och! fördelas.!
Studiens!genuspedagoger!hade!ibland!tillgång!till!makt.!Resultatet!visar!att!de!då!
utmanade!förväntningar!knutna!till!genustillhörighet,!men!på!olika!sätt.!Det!tycks!
som!att!när!kvinnor! får!möjlighet!att!ansvara! för!och! leda! jämställdhetsarbete!utF
manar! de! i! högre! grad!makten! än!män! i! samma! position.!Män! kan! ta! plats! där!
makten!finns!utan!att!bli!ifrågasatta!eller!vara!ett!hot.!I!relation!till!samhällets!geF
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nusstrukturer!är!det!naturligt!(jfr!Eduards,!2007;!Hirdman,!2001).!Att!vara!man!och!
arbeta!med!jämställdhet!kan!dock!ses!som!att!göra!intrång!i!en!sfär!som!anses!tillF
höra!kvinnor.!De!överskrider! en! av!genusstrukturens!gränser! och!utmanar!manF
ligheten! som!norm.!Om!det! råder! ojämställda!villkor! ses!det! som!något! som! rör!
kvinnor! och! är!därför! en! fråga! för! kvinnor! att! lösa.!Oavsett! kön!kan! arbete!med!
jämställdhet! tolkas! som!överträdande!av!genusgränser!på!ett!negativt! sätt.!ÖverF
skridandet!handlar!om!agera!utanför!normer!om!vad!gruppen!män!och!gruppen!
kvinnor! bör! och! kan! göra.! En! tolkning! är! att! detta! ibland! även! har! upplevts! av!
andra!som!ett!hot!mot!sexualitetens!gränser!(jfr!Connell,!1995/2005).!!

Jämställdhetsarbete som enskilt och tillfälligt förändringsområde och upp-
drag  

Genuspedagogerna! menade! att! deras! syn! på! jämställdhetsarbete! skiljer! sig! från!
många!andras.!De!beskrev! jämställdhet! som!en!viktig!aspekt!på! skolans!och! förF
skolans!värdegrund!som!helhet.!Några!av!dem!menade!att!många!andra!hade!en!
snävare!syn!på!jämställdhet!och!genuspedagogers!kompetens.!Detta!gjorde!att!de!
inte!tillfrågades!för!vissa!uppgifter!som!de!hade!kompetens!att!genomföra.!Något!
som!också!togs!upp!var!att!förändringsarbete!ofta!blivit!till!kortsiktiga!insatser!som!
avslutats!innan!målet!riktigt!blivit!uppnått.!!
!
I!genuspedagogernas!berättelser!framträder!svårigheter!och!hinder!för!uppdraget!
med!jämställdhet.!Några!av!studiens!deltagare!berättade!om!omorganisationer!och!
att!deras!anställningar!rationaliserats!bort!eller!omvandlats.!Enligt!en!av!intervjuF
personerna!skedde!det!trots!att!kommunens!genuspedagoger!var!efterfrågade.!Att!
anställningarna! togs! bort! beskrevs! som! ett! sätt! att! manövrera! bort! jämställdhet,!
som!innehåll!och!förändringsområde!i! förskola!och!skola.!Genuspedagogerna!anF
såg!också!att!intresset!för!jämställdhetsfrågor!hade!minskat!i!samhället!som!helhet.!
Att!jämställdhetsarbetet!hade!fått!för!liten!spridning!eller!inte!gett!synliga!resultat!
framfördes!som!ytterligare!en!tänkbar!orsak!till!att!anställningen!togs!bort.!Ett!skäl!
till!detta!var,!menade!en!genuspedagog,!att!det!inte!hade!funnits!någon!gemensam!
eller! övergripande! tanke!med! jämställdhetsarbetet! vare! sig! på! politisk! nivå! eller!
förvaltningsnivå.!Här! framträder!ett!dilemma.!Å!ena!sidan,!en!beskrivning!av!att!
arbetet! inte! gett! så! stort! avtryck! i! verksamheten.! Å! andra! sidan,! att! genusF
pedagoger!inte!getts!så!stora!möjligheter!att!arbeta!så!att!det!blev!möjligt.!
!
En!tolkning!är!att!detta!är!ett!utryck!för!maktrelationer!och!en!kamp!om!utrymme!
på!Retorisk$och$politisk$arena.!Det!är!en!kamp!som!rör!genuspedagogernas!vara!eller!
icke!vara!men!också! jämställdhet!som!innehåll!och!kunskapsområde.!Det!kan!beF
skrivas!som!att!hårda!värden!ställs!mot!mjuka,!arbete!som!handlar!om!omsorg!och!
relationer!ställs!mot!resultat!som!går!att!mäta!och!visa!upp.!Genuspedagogers!arF
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bete!gjordes!till!något!lite!vid!sidan!av,!något!som!erbjudits!några.!JämställdhetsarF
betet!prioriterades!inte!som!ett!gemensamt!uppdrag.!I!kampen!om!utrymme!fanns!
det! inte!plats! för!eller!behov!av!en! förändring!av! rådande!genusmönster.!Av!det!
skälet!blev!det! inte!viktigt!att!beskriva!gemensamma!och!övergripande!strategier!
för!hur!det!skulle!genomföras.!Jämställdhetsarbetet!försvann!bland!allt!annat!som!
också! behövde! förändras.! Det! gjorde! ibland! att! genuspedagogernas! arbete! blev!
otydligt,!både!för!dem!själva!och!andra.!För!genuspedagogerna!handlade!det!om!
otydliga!förväntningar!på!hur!de!förväntades!arbeta!med! jämställdhet.!För!andra!
handlade!otydligheten!om!osäkerhet!på!hur!de!kunde!använda!genuspedagogerF
nas! stöd! och! vad! som! förväntades! av! dem! själva.! Samtidigt! har! det! funnits! förF
väntningar!på!att!arbetet!med!jämställdhet!skulle!ge!synliga!resultat.!Det!vill!säga!
en!konflikt!mellan!mätbara!resultat!och!förändringar!som!behöver!beskrivas!på!ett!
annat!sätt.!Kampen!om!utrymme!kan!därmed!också!förstås!i!ljuset!av!Genusstruk5
turer! som! har! betydelse! för! vilka! förväntningar! som! finns! på! dem! som! arbetar! i!
skolan.!De!handlar! i!högre!grad!om!att!visa!uppnådda!mål!än! långsiktig! förändF
ring!eller!kunskapsutveckling!(se!t.ex.!Wahlström,!2009).!Detta!i!sig!kan!ses!som!en!
betoning!av!de!värden!som!förknippas!med!manligt!genus.!!

Utbildning, jämställdhetsarbete och förändring 

I! berättelserna! finns! beskrivningar! av! förändringar! som! berör! arenan! Genus$ på$
individnivå.!Genuspedagogerna!menade! att! utbildningen! och! jämställdhetsarbetet!
har!varit!viktiga! för!deras!egen!utveckling.!Utbildningen!gav!nya!kunskaper!och!
insikter!som!utvecklade!dem!som!individer!ansåg!de.!Det!ledde!till!att!de!ompröF
vade! sina! föreställningar! om! hur!makt! och! genusstrukturer! skapas! och! upprättF
hålls.!Några! av! deltagarna! i! studien!menade! också! att! deras! nya! kunskaper! och!
insikter!hade!varit! till! nytta! för! andra.!Den!nya!kunskapen!kunde! leda! till! insikt!
om!hur! vardagliga! handlingar! kan! bevara! stereotypa! föreställningar! om!kvinnor!
och!män.!Ett! sätt! att!göra!det! tydligt! som! togs!upp!var!att! sluta! skratta!åt! skämt!
som!gjorde! just! detta.!Det! väckte!motstånd!men! skapade! också! ett! annat! klimat,!
enligt!en!av!genuspedagogerna.!Samarbetet!i!mindre!grupper!av!genuspedagoger!
har! också! beskrivits! som! viktigt! och! lärorikt.! I! dessa! grupper! kunde! personliga!
föreställningar!och!livsval!omprövas,!liksom!hur!gruppens!deltagare!förhöll!sig!till!
varandra.!!
!
Genuspedagogerna! berättade! att! förändringsarbetet! ibland! ledde! till! märkbara!
förändringar!hos!enskilda!individer.!De!beskrev!att!deltagare!hade!förändrat!sina!
attityder!till! jämställdhetsfrågor!och!förändringsarbete.!Pedagoger!som!varit!motF
ståndare! till! jämställdhetsarbetet! blev!mer! intresserade!och! aktiva!under! arbetets!
gång.!Ibland!var!det!de!som!tagit!mest!avstånd!som!sedan!blivit!mest!pådrivande!
och!aktiva.!Att!arbetet!haft!en! tydlig!struktur!och!skulle!redovisas! framhölls!som!
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en! viktig! grund! till! goda! resultat,! menade! några! genuspedagoger.! De! framhöll!
också!vikten!av!att!vars!och!ens!ansvar!är!tydligt.!!
!
Det!är!således!enligt!genuspedagogerna,!möjligt!att!se!att! jämställdhetsarbete!kan!
leda!till!förändring.!De!beskrev!dock!svårigheter!och!hinder!för!att!få!detta!att!ske.!
Dessa!svårigheter!har!att!göra!med!skeenden!och!relationer!på!arenan!Genusstruk5
turer.!Genuspedagogerna!ansåg!att!bristen!på!strukturer,!otydlig!arbetsfördelning!
och!otydliga!maktrelationer!påverkade!deras!arbete.!De!lyfte!också!upp!att!när!det!
saknades! samsyn! och! övergripande! ansvar! på! ledningsnivå! blev! det! svårare! för!
dem! att! genomföra! sitt! uppdrag.!Att! chefer! saknade! vilja! eller! förmåga! att! styra!
och! prioritera! jämställdhetsfrågor! på! ett! tydligt! sätt! minskade! möjligheterna! till!
förändring.!I!en!del!berättelser!framträder!en!pessimistisk!syn!på!huruvida!genusF
pedagogers!arbete!har!lett!till!förändring,!eller!om!det!alls!är!möjligt.!!
!
En!tolkning!är!att!mer!och!ny!kunskap!ses!som!en!viktig!och!möjlig!utgångspunkt!
för!förändring!av!attityder!och!förhållningssätt.!Med!den!nya!kunskapen!och!tydF
ligt!arbete!blev!det!möjligt!att!åstadkomma!förändring!och! ibland! integrera!olika!
områden.!Förutsättningen!för!att!verklig!förändring!ska!kunna!ske!är!dock!att!beF
slutsfattare! prioriterar! och! tar! beslut! om! vad! som! ska! förändras.! För! att! maktF
relationer!ska!kunna!förändras!behöver!de!som!har!makt!använda!den.!!
!
!
!  
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KAPITEL 8 DISKUSSION  

I! det! här! kapitlet! diskuteras! studiens! resultat! i! förhållande! till! tidigare! forskning!
och!de!teorier!som!använts!i!studien.!Studiens!syfte!var!att!beskriva!och!analysera!
genuspedagogers! tillgång! till!makt! och!kontroll! i! förändringsarbete! i! förhållande!
till!deras!berättelser.!Tre!forskningsfrågor!formulerades!för!att!precisera!syftet:!!
!
• Vad! är! det! möjligt! att! ha! tillgång! till! makt! och! kontroll! över! enligt! genusF

pedagogerna?!
• Vad!är!det!enligt!genuspedagogerna!möjligt!för!dem!att!göra!i!förändringsarF

bete?!
• Hur! kommer! makt! och! kontroll! till! uttryck! i! förhållandet! mellan! omsorgsF

rationalitet!och!teknisk!begränsad!rationalitet?!!
!
Diskussionens!struktur!utgår!från!analysmodellens!arenor.!På!varje!arena!belyses!
resultatet!med! hjälp! av! begreppen! klassifikation! och! inramning! (Bernstein,! 1977,!
2000)!samt!teknisk!begränsad!rationalitet!och!omsorgsrationalitet!(Ve,!1999b).!

Genus på retorisk och politisk arena 
Makt!och!kontroll!på!den!retoriska!och!politiska!arenan!rör!relationen!mellan!disF
kussioner!och!beslut!på!den!nationella!och!den!kommunala!nivån.! Som!en! tänkt!
länk!mellan!dessa!nivåer!befinner!sig!genuspedagogerna!med!sitt!uppdrag!att!leda!
förändringsarbete! (jfr!Wahlgren,! 2009).!Genuspedagogernas!möjligheter! till!makt!
har! varierat!med! styrkan! i! klassifikationen! (Bernstein,! 1977,! 2000)!mellan! genusF!
och!jämställdhetsfrågor!och!andra!ämnesområden.!Möjligheterna!till!kontroll!över!
jämställdhetsarbetet!reglerades!av!styrkan! i!uppdragets! inramning.!Genus! i! relatF
ion! till! teknisk! begränsad! rationalitet! och! omsorgsrationalitet! (Ve,! 1999b)! tar! sig!
uttryck!i!genuspedagogernas!arbete!med!att!skapa!utrymme!för!genusfrågorna.!!

Makt och kontroll på den retoriska och politiska arenan 

Jämställdhet!har!sedan!länge!varit!föremål!för!politisk!debatt!och!ett!politiskt!mål!
för!de! flesta!politiska!partier! (se! t.ex.!Hirdman,! 2001;!Wendt!Höjer!&!Åse,! 1999).!
Jämställdhet! är! också! sedan! länge! en! del! av! skolans! värdegrundsuppdrag!
(Wernersson,!2009a).!Beslutet!att!utbilda!genuspedagoger!bör!alltså!ses!som!en!del!
av! en! längre! politisk! strävan!mot! att! åstadkomma!mer! jämställda! villkor! i! skola!
och!förskola!(jfr!Tallberg!Broman,!2006;!Wahlgren,!2009).!Jämställdhet!som!en!del!
av!värdegrunden!kan!förstås!enbart!som!en!värdefråga.!Den!dåvarande!SocialdeF
mokratiska!regeringen!lyfte!också!upp!genusF!och!jämställdhetsfrågor!som!ett!kunF
skapsområde!(Regeringen,!2001a,!2001b).!De!ansåg!att!detta!kunskapsområde!var!
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viktigt!att!införliva!i!skolans!och!förskolans!verksamhet!eftersom!arbetet!med!jämF
ställdhet!gick!alltför! långsamt.!Skälet! till!att!det!gick!så! långsamt!var!enligt! regeF
ringen!att! lärare!inte!hade!tillräckliga!kunskaper!inom!detta!område!(Regeringen,!
2001a;! Wahlgren,! 2009).! Som! resurspersoner! kan! genuspedagogerna! ses! som! en!
länk!mellan!politiska!ambitioner!om!jämställdhet!och!de!lärare!som!förväntas!geF
nomföra!dessa!förändringar.!Regeringens!beskrivning!av!genusF!och!jämställdhetsF
frågor!som!ett!kunskapsområde!(Regeringen,!2001a,!2001b)!delades!i!hög!grad!av!
genuspedagogerna.! De! hänvisade! också! till! jämställdhet! som! ett! gemensamt! anF
svar!och!uppdrag!för!alla!att!arbeta!med.!!
!
Denna!syn!på!kunskap!och!behov!av!förändring!framträdde!dock!inte!lika!tydligt!i!
retorik! och! beslut! på! den! kommunala! nivån.!Genuspedagogerna!menade! att! det!
berodde!på!bristande!kunskap!och! intresse!men!också!på!olika! tolkning!av! regeF
ringens! önskningar.! Enligt! några! av! genuspedagogerna! tolkades! regeringens! inF
tention!på!övergripande!kommunal!nivå! som!ett!krav!på!att!anställa!genuspedaF
goger.!I!de!flesta!fall!saknades!dock!övergripande!eller!genomtänka!strukturer!för!
hur!genuspedagogerna!skulle!arbeta.!Med!en!sådan!otydlighet!i!genuspedagogerF
nas!uppdrag!framstår!det!som!om!jämställdhetsfrågorna!ofta!blev!mer!av!symboF
lisk!art!än!ett!sätt!att!granska!och!förändra!maktrelationer.!Genom!att!anställa!en!
genuspedagog!var!det! ändå!möjligt! för! beslutsfattarna! att! säga! att! jämställdhetsF
frågor!tagits!upp.!!
!
Bristen!på!maktperspektiv! i! jämställdhetsarbeten! i! skolan!har! tagits!upp! av!TallF
berg!Broman!(2002).!Hon!menar!att!det!är!något!som!har!präglat!de!flesta!politiska!
satsningar!på!jämställdhet!i!skolan.!De!satsningar!som!gjorts!har!oftare!varit!inrikF
tade!på!att! förändra!flickors! intresse!och!utbildningsval!än!att! förändra!traditionF
ella!maktstrukturer.!Brunila!och!Edström!(2013)!har!jämfört!finsk!och!svensk!jämF
ställdhetspolitik!och!jämställdhetssatsningar!inom!utbildning!mellan!1970Ftalet!och!
2010Ftalet.! De! menar! att! i! båda! länderna! har! politiken! och! jämställdhetsF
satsningarna!inom!utbildning!präglats!av!heteronormativitet!där!det!manliga!värF
deras!högre.! Författarna!menar!också! att!politiken!och! innehållet! i! jämställdhetsF
satsningarna!alltmer!har!utformats!efter!vad!som!efterfrågas!på!marknaden.! JämF
ställdhetssträvanden!framstår!i!högre!grad!som!något!som!rör!flickor!som!bör!anF
passa! sig! till! en!manlig!norm!och! till!det! som!marknaden!efterfrågar.!Därför!har!
politiken! och! jämställdhetsinsatserna! reproducerat! en! polariserad! kamp! mellan!
könen,! både! i! Finland! och! Sverige,! enligt! Brunila! och! Edström.! Jämställdhet! blir!
därmed!inte!ett!medel!för!att!minska!isärhållandet!mellan!könen.!!
!
! !
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Det!faktum!att!resurspersoner!blev!anställda!innebar!således!inte!alltid!att!förändF
ringsarbete!sattes!igång!eller!blev!varaktigt!(jfr!Huberman!&!Miles,!1984).!När!kunF
skap!och!intresse!saknades!blev!genusF!och!jämställdhetsfrågor!sällan!införlivade!i!
övergripande! strukturer! och! organisation.! Det! kan! förstås! som! att! det! fanns! en!
önskan! om! att! upprätthålla! en! tydlig! avgränsning!mellan! jämställdhet! som!kunF
skapsområde! och! andra! områden.! Var! sak! skulle! hållas! för! sig.!När! regeringens!
intentioner!om!förändring!skulle! förverkligas!på!den!kommunala!nivån!stannade!
det! vid! diskussioner! på! en! retorisk! nivå.!Genuspedagogerna! såg! detta! som! proF
blematiskt! på! flera! sätt.!Det! påverkade! deras! egna!möjligheter! att! få! arbeta!med!
förändring.!Dessutom!menade!de!att!det!var!bekymmersamt!eftersom!jämställdhet!
är!en!viktig!del!av!allas!uppdrag.!När!jämställdhet!inte!prioriterades!på!denna!nivå!
gavs!uppdraget!inte!den!tyngd!det!borde!ha.!Beslutsfattarna!tog!inte!det!ansvar!de!
borde!göra,!ansåg!genuspedagogerna.!Detta!påverkade!deras!egna!möjligheter!till!
makt!och!inflytande!och!andras!möjligheter!att!arbeta!med!förändring.!!
!
När!jämställdhetsarbete!blev!något!lite!vid!sidan!av!kan!det!förstås!som!en!önskan!
om!att!bevara! en! stark!avgränsning!mellan! jämställdhetsarbetet!och!andra!områF
den.! Genuspedagogerna! beskrev! det! bland! annat! som! olikheter! i! kunskapssyn.!
Kunskapssynen! hade! betydelse! för! vilka! som! fick!makt! i! förändringsarbete.! Om!
genusF!och!jämställdhetsfrågor!ansågs!vara!ett!onödigt!område!av!makthavare!blev!
det! inte! heller! ett! prioriterat! område.! Exempel! på! det! är! att! genuspedagogernas!
uppdrag!framställts!som!onödigt!eller!som!ett!särintresse.!!
!
Analysen! visar! att! genuspedagogerna! sett! svårigheter!med! att! få! regeringens! inF
tentioner! förankrade!på! kommunal! nivå,! både!när!det! gäller! den!politiska! nivån!
och!förvaltningsnivån.!Forskning!visar!att!det!ofta!är!komplicerat!och!att!politiska!
önskningar! inte! alltid! kan! förverkligas! som!de! var! avsedda! (se! t.ex.! Pressman!&!
Wildavsky,!1984).!Popkewits! (1979)!och!Sundberg! (2005)!diskuterar!också!svårigF
heter!med!att!få!politiska!reformer!att!förverkligas.!När!reformerna!ska!omsättas!i!
praktisk!verksamhet!påverkas!de!av!varje!skolas!eller!förskolas!kontext.!Det!är!inte!
heller!säkert!att!de!pedagoger!som!är!tänkta!att!genomföra!de!önskade!förändringF
arna!ser!behovet!av!dessa!(Sundberg,!2005).!Att!förändra!sociala!praktiker!är!svårt!
(Popkewitz,!1979).!!

Genus på den retoriska och politiska arenan i förhållande till teknisk begrän-
sad rationalitet och omsorgsrationalitet 

Genuspedagogerna!uttryckte!att!det!har!varit!svårt!att!implementera!och!införliva!
genusF!och!jämställdhetsfrågor!som!en!del!av!en!större!helhet.!De!beskrev!svårigF
heter!med!att!få!beslutsfattare!och!pedagoger!att!se!värdet!och!nyttan!med!detta.!I!
det!avseendet!kan!studiens!resultat! jämföras!med!Pincus!(2002)!studie.!Resultatet!
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av!hennes!studie!visar!att!det!ofta!är!svårt!att!införliva!nationella!jämställdhetsmål!
i! kommunala! verksamheter.! Enligt! genuspedagogerna! ses! inte! genusF! och! jämF
ställdhetsfrågor! som!något! som!berör! alla! inom!organisationen.!VärdegrundsfråF
gor!ställdes!mot!kunskapsfrågor!vars!resultat!lättare!kan!mätas.!Värden!som!ryms!
inom!den!teknisk!begränsade!rationaliteten!ställs!mot!omsorgsrationalitetens!värF
den!(Ve,!1999b),!och!de!förstnämnda!får!företräde!när!förändringar!ska!ske.!I!stuF
diens!resultat!framträder!det!i!kampen!om!utrymme!för!jämställdhetsfrågor!på!en!
övergripande! nivå.! Genuspedagogerna! strävade! efter! att! göra! genusF! och! jämF
ställdhetsarbete!till!ett!redskap!för!förändring.!Beslutsfattare!på!olika!nivåer!hade!
svårt!att! se!nyttan!med!detta!eller! såg!det! som!ett!onödigt!område.!Därför! togs! i!
flera!kommuner!beslut! som!begränsade!genuspedagogernas!möjligheter! till!makt!
och!inflytande!i!förändringsarbetet.!Med!Ve!(1999b)!kan!det!beskrivas!som!att!värF
den!inom!den!teknisk!begränsade!rationaliteten!fick!företräde!framför!omsorgsratF
ionalitetens!värden.!!
!
I! studien! finns!många!exempel!på!att! förändringsarbete!pågått.!Något!som!också!
framträder! är! tillfälligheten! och! kortvarigheten! i! de! flesta! fall.! Det! kan! förstås! i!
ljuset!av!det!som!beskrivits!ovan,!kampen!om!plats!och!synen!på!kunskap.!ForskF
ning! visar! att! förändringsarbete! är! komplexa! processer! som! ofta! blir! kortvariga.!
Detta!kan!ses! som!en! följd!av! förändringar! i!politiskt! styre! som!ofta! innebär!nya!
förväntningar!och!krav!på!vad!skolor!ska!syssla!med!(Forssell,!2011).!GenuspedaF
gogerna!beskrev!sådana!förändringar!i!intresse!och!förväntningar!på!att!diskutera!
och!arbeta!med!jämställdhet.!Under!en!tid!sågs!jämställdhet!som!en!aktuell!värdeF
fråga! (jfr! Edström,! 2010),!men! kanske! blev! den! inte! riktigt! en! kunskapsfråga! av!
vikt!för!alla.!Tillfälligheten!och!förändringar!i!synen!på!vad!som!är!väsentligt!kan!
relateras! till! Gillbergs! (2009)! studie! om! jämställdhetsarbete.! Genuspedagogernas!
uppdrag!sågs!som!ett!väsentligt!förändringsområde!under!en!tid.!Dock!inte!under!
så!lång!tid!att!arbetet!kändes!färdigt!eller!avslutat.!Nya!områden,!exempelvis!maF
tematik,!fick!ersätta!jämställdhetsarbetet!och!då!fanns!inte!behov!av!genuspedagoF
gerna!som!resurspersoner!(jfr!Frånberg,!2010).!I!Gillbergs!(2009)!studie!förändrades!
förutsättningarna!betydligt! för!de!pedagoger! som!bedrev! jämställdhetsarbete!när!
förvaltningsledningen! ansåg! att! jämställdhetsfrågorna! var! avklarade.! JämställdF
hetsarbete!som!ett!övergripande!och!gemensamt!område!gjordes!till!pedagogernas!
eget!intresse!lite!vid!sidan!av.!!

Genusstrukturer  
Här!diskuteras!hur!genusstrukturer!påverkar! genuspedagogernas!möjligheter! till!
makt!och!kontroll.!I!avsnittet!diskuteras!möjligheter!till!makt!men!också!genuspeF
dagogernas!upplevelser!av!vanmakt.!Genom!sitt!uppdrag!har!genuspedagogerna!
rört!sig!i!genusstrukturer!samtidigt!som!uppdraget!kan!sägas!har!varit!att!utmana!
dem.!Genuspedagogernas!möjligheter! till!makt!på!den!här!arenan!påverkades!av!
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styrkan!i!klassifikationen!(Bernstein,!2000)!mellan!manligt!och!kvinnligt!men!också!
av!styrkan!i!dess!inramning.!Möjligheterna!till!makt!och!upplevelserna!av!vanmakt!
påverkades!också!av!och!kom!till!uttryck!på!olika!sätt!beroende!på!om!den!teknisk!
begränsade! rationalitetens! (Ve,! 1999b)! eller! omsorgsrationalitetens! värden! var!
rådande.!!

Genusstrukturer, makt och vanmakt 

Genuspedagogers! uppdrag! ses! här! i! relation! till! samhällets! genusstrukturer! på!
flera! sätt.!Målet!med! jämställdhetsarbete!kan! förstås! som!en!strävan!efter!att! förF
ändra! genusstrukturer! och! maktrelationer! (se! t.ex.! Amundsdotter,! 2010;! Mark,!
2007).!Sådant!arbete!möter!ofta!motstånd!vilket!framträder!på!flera!sätt!i!resultatet.!
Som!agenter!för!förändring!av!maktrelationer!hade!genuspedagogerna!ibland!poF
sitioner! som! innebar!att!de!hade!makt.!Det! innebar!att!genuspedagogerna! fick! ta!
beslut!om!innehåll!och!genomförande!av!jämställdhetsarbetet!vilket!gav!dem!möjF
ligheter!att!påverka!och!leda!arbete!med!förändring.!!
!
Genuspedagogerna! har! ibland! och! under! en! tid! haft! både! makt! och! inflytande.!
Samtidigt!har!dessa!positioner!och!genusF!och!jämställdhet!som!innehåll!i!förändF
ringsarbete! väckt! motstånd! hos! andra.! Motståndet! riktades! både! mot! genusF
pedagogerna! som! personer! och! mot! jämställdhetsfrågorna! som! sådana.! I! deras!
beskrivningar!av!motstånd! tolkas!detta! som!upplevelser!av!vanmakt.!Ett! skäl! till!
att!genuspedagogerna!och!deras!arbete!mötte!motstånd!tolkas!som!en!följd!av!att!
de!utmanade!de! rådande!genusstrukturerna.! Som!en! effekt! av! samhällets! genusF
strukturer! finns!och! förväntas!män!och!kvinnor! i!hög!grad!arbeta! inom!olika!yrF
kesområden! (se! t.ex.!Forsberg!Kankkunen,!2009;!Hirdman,!2001).!Även!yrkesomF
råden!där!kvinnor!är!i!majoritet!präglas!av!förväntningar!knutna!både!till!manligt!
respektive! kvinnligt! (se! t.ex.! Ekstrand,! 2005;! Havung,! 2000;! Nordberg,! 2005).!
Forskning! om! lärares! (Hjalmarsson,! 2009)! och! rektorers! arbete! (se! t.ex.! Franzén,!
2006;!Söderberg!Forslund,!2009)!visar!att!det!är!möjligt!att!överträda!de!genusgränF
ser!som!förväntningarna!skapar!och!upprätthåller.!Synen!på!vad!män!och!kvinnor!
kan!bli!och!göra!beroende!på!genustillhörighet!är!varierande!och!föränderlig.!Den!
här!studiens!resultat!visar!att!både!män!och!kvinnor!har!haft!tillgång!till!makt!och!
inflytande.!Samtidigt!visar! resultatet!att!genuspedagogernas!möjligheter! till!makt!
och! inflytande!mötte!motstånd!och!väckte!människors!önskningar!om!att! bevara!
de! maktrelationer! som! rådde.! Både! männen! och! kvinnorna! i! studien! utmanade!
genusstrukturens!maktrelationer! och! föreställningar.! Att! som! kvinna! och! genusF
pedagog!vara!i!en!maktposition!tycks!dock!ha!uppfattats!som!mer!utmanande!och!
provocerande!än!att!vara!man!i!samma!position.!
!
! !
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Att! vara! genuspedagog! kan! också! innebära! att! få! stå! till! svars! för! andras! föresF
tällningar!om!vad! jämställdhet! innebär!och!vad!som!egentligen!är!målet!med!såF
dant!arbete.!Även!utanför! förskolans!och! skolans!väggar! skapade!deras!kunskap!
och!yrkesroll!oro.!De!förväntades!vara!moralister!med!vilja!att!bestämma!om!andF
ras! liv! och! ageranden.! I! detta!motstånd! framträder! en! önskan! om! att! bevara! en!
tydlig! uppdelning! mellan! sådant! som! anses! vara! manligt! respektive! kvinnligt.!
Genuspedagogerna!blev!symboler!för!möjliga!förändringar,!och!detta!oroade!eller!
lockade!människor!att!försvara!sina!egna!ageranden.!!
!
Motståndet!som!genuspedagogerna!mötte!förstås!således!som!ett!uttryck!för!andF
ras!önskningar!om!att!motverka!förändringar!i!maktstrukturen.!Som!ansvariga!för!
jämställdhetsarbete!fick!genuspedagogerna!ibland!positioner!med!makt.!Det!uppF
levdes!som!hotfullt!och!provocerande!av!många!som!de!mötte.!Genuspedagogerna!
berättade! om! hur! chefer! i! olika! positioner! ibland! avfärdade! deras! kunskap! eller!
jämställdhetsarbetet! som! onödigt! eller! irrelevant.! Det! ses! som! en! önskan! om! att!
behålla!makten!över!vad!som!borde!förändras.!Det!vill!säga!en!önskan!om!att!uppF
rätthålla! en! maktordning! där! genuspedagogerna! inte! gavs! möjligheter! till! makt!
och!där!jämställdhet!inte!blev!ett!förändringsområde.!

Genusstrukturer i förhållande till teknisk begränsad rationalitet och omsorgs-
rationalitet 

Inom!den!samhälleliga!genusstrukturen!har!män!som!grupp!fortfarande!mer!makt!
än! kvinnor! som! grupp.! Dessa! strukturer! framträder! också! i! genuspedagogernas!
berättelser.!Flera!av!genuspedagogernas!chefer!är!kvinnor!men!synen!på!makt!som!
tillhörande!en!manlig!sfär!finns!ändå!kvar.!När!studiens!kvinnor!ledde!jämställdF
hetsarbete!och!därmed!var! i!någon!slags!maktposition!var!det!därför!utmanande!
för!många.!Motståndet!riktades!då!ofta!mot!dem!som!individer!eller!privatpersoF
ner!eftersom!de!inte!uppträdde!som!kvinnor!bör!(jfr!Angervall,!2005).!!
!
Ett!sätt!att!göra!motstånd!mot!genuspedagogerna!och!deras!arbete!var!att! ifrågaF
sätta!deras!kunskap!och!kompetens.!Genom!att! ifrågasätta! relevansen! i!deras! arF
bete!och!beskriva!kunskap!om!genusfrågor!som!en!åsikt!kunde!deras!arbete!framF
ställas! som! en!privatsak.!Om! jämställdhetsarbete! görs! till! något! som!hör! till! den!
privata!sfären!kan!det!också!ses!som!en!del!av!omsorgsrationaliteten!(Ve,!1999b).!I!
en!övergripande!genusstruktur!kan!genuspedagogers!uppdrag!och!kunskap!därF
med!göras!mindre!viktig.!Detta!kan!ställas!i!kontrast!till!genuspedagogernas!egen!
syn!på!sin!kunskap!som!övergripande!och!teoretisk!och!andras!kunskap!som!mer!
vardagsnära.! Med! en! sådan! förståelse! kan! genuspedagogers! kunskap! rymmas!
inom! teknisk! begränsad! rationalitet! och! andras! kunskap! inom! omsorgsrationalF
iteten!(Ve,!1999b).!
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!
Det!kan!nog!beskrivas!som!att!genuspedagogerna! ibland!blivit!snärjda!av!genusF
strukturer!i!relation!till!både!teknisk!begränsad!rationalitet!och!omsorgsrationalitet!
(Ve,! 1999b).! Samtidigt! finns! i! studien! exempel! som! tolkas! som! att! genusF
pedagogerna! också! navigerat! inom! genusstrukturen! genom! att! använda! sig! av!
båda!dessa!rationaliteter!för!att! få!möjligheter!att!arbeta!med! jämställdhet.!Ett!såF
dant!exempel!är!deras!strategier!för!att!få!en!anställning!när!de!avslutat!sin!utbildF
ning.!Några!agerade!med!en!teknisk!begränsad!rationalitet!genom!att!framhålla!sin!
kompetens!och!att!visa!konkreta!förslag.!Andra!använde!i!högre!grad!omsorgsratF
ionaliteten!och!betonade!omsorgen!om!gemensamma!resurser!som!satsats!på!dem.!
Det!kan! jämföras!med!kvinnorna! i!Sørensens! (1982)!studie!som!hanterade!sitt!arF
bete!och!sina!villkor!inom!industrin!genom!att!också!använda!omsorgsrationalitet.!!
!
Som! ansvariga! för! att! arbeta!med! jämställdhet! utmanade! genuspedagogerna! geF
nusstrukturernas! regler! för! vad!män! och! kvinnor! bör! göra.! I! studien! framträder!
bilder!av!att!genuspedagogerna!oavsett!kön!använde!sig!av!både!teknisk!begränF
sad!rationalitet!och!omsorgsrationalitet!(Ve,!1999b).!När!de!gjorde!det!utmanades!
gränser!mellan!sådant!som!ses!som!traditionellt!manligt!och!kvinnligt.!De!har!gjort!
sådant! som! kvinnor! och!män! inte! bör! göra.! Exempel! på! det! som! framkommer! i!
analysen!är!att!män!nog!inte!bör!arbeta!med!jämställdhet!och!att!kvinnor!inte!bör!
ta!för!stor!plats.!Oavsett!kön!är!det!alltså!möjligt!att!ses!som!gränsöverskridande!i!
negativ!mening! i! rollen! som!genuspedagog.!Gränserna! sågs! som!överskridna!på!
grund!av!genuspedagogernas!intresse!för!genusfrågor!men!också!för!deras!önskan!
och!intresset!av!att!arbeta!med!jämställdhet.!Att!vara!man!och!intresserad!av!jämF
ställdhetsfrågor!har!enligt!genuspedagogerna!beskrivits!som!ett!svek!mot!det!egna!
könet!och!som!att!överskrida!gränsen!för!en!kvinnlig!sfär.!Med!Ve!(1999b)!kan!det!
förstås!som!att!de!valde!att!arbeta!med!sådant!som!hör! till!omsorgsrationaliteten!
när!det!rätta!hade!varit!att!arbeta!med!områden!inom!den!teknisk!begränsad!ratF
ionaliteten.! Intresse! för! jämställdhetsfrågor! och! att! vara!man! och! arbeta! som! geF
nuspedagog!kan!också!ses!som!ett!överskridande!av!normer!knutna!till!heterosexF
ualitet!(jfr!Connell,!1995/2005;!Ekstrand,!2005).!!

Genus i skolorganisationen 
Här!diskuteras!hur!genus! i!skolorganisationen!påverkat!genuspedagogernas!möjF
ligheter! till! makt! och! kontroll.! I! diskussionen! behandlas! kunskapssyn! och! olika!
villkor!för! jämställdhetsarbetet.!Styrkan!i!klassifikationen!(Bernstein,!2000)!mellan!
olika!skolformer!och!yrkesgrupper!har!haft!betydelse!för!genuspedagogernas!möjF
ligheter!till!makt!på!den!här!arenan.!Förskolans!och!skolans!prägel!av!svag!respekF
tive! stark! inramning! har! haft! betydelse! för! genuspedagogernas! möjligheter! till!
inflytande! över! jämställdhetsarbete.! Kunskapssynen! relateras! också! till! teknisk!
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begränsad!rationalitet! respektive!omsorgsrationalitet! (Ve,!1999b)!och!påverkar!på!
så!sätt!genuspedagogernas!möjligheter!till!makt!och!kontroll.!!

Genus i skolorganisationen, makt och kontroll  

Studiens!genuspedagoger!har!i!varierande!grad!haft!möjligheter!till!makt!och!konF
troll.!På!den!här!arenan!har!dessa!möjligheter!påverkats!av!olika!skolformers!egenF
art!och!pedagogers!identitet!och!kunskapssyn.!I!studiens!resultat!finns!skildringar!
av!olikheter!mellan!olika!skolformer.!Det!som!beskrivits!förstås!som!att!förskolan!
präglas!av!öppenhet,!samarbete!och!flexibilitet!i!högre!grad!än!skolan.!Förskolans!
pedagoger! beskrevs! som! öppna! för! förändring! och! samarbete.! Detta! kan! enligt!
studiens! resultat! komma! sig! av! deras! möjligheter! att! råda! över! sin! tid.! Skolans!
pedagoger! däremot,! beskrevs! som!mer! styrda! av! scheman! och! strukturer.! Varje!
pedagogs!möjlighet!att!bestämma!över!hur!allt!som!ska!hinnas!med!ska!förverkliF
gas,!påverkas!av!graden!av!struktur!eller! frihet.!Möjligheterna!påverkas!också!av!
synen! på! hur! ansvar! och! arbete! bör! fördelas.! Om! det! finns! större! frihet! att! beF
stämma!över!hur! tiden! används! är!det!möjligt! att! också! jämställdhet! ses! som!ett!
möjligt!innehåll!i!undervisning!och!förändringsarbete.!!
!
I! kontrast! till! förskolepedagogers! önskan! att! samarbeta! med! genuspedagogerna!
beskrevs!skolans!pedagoger!som!mer!inriktade!på!att!arbeta!individuellt!med!sitt!
eget!ämne!och!med!var!sak!för!sig.!Genuspedagogernas!önskan!att!införliva!genusF!
och!jämställdhet!ställdes!mot!andra!pedagogers!vilja!att!arbeta!med!en!sak!i!taget.!
Jämställdhetsarbete! sågs! som! något! för! sig! och! förändringsarbete! i! exempelvis!
matematik!som!något!för!sig.!I!skolan!rådde!en!starkare!avgränsning!mellan!olika!
lärargrupper!än!i!förskolan!enligt!genuspedagogerna.!De!menade!också!att!skolans!
pedagoger!hade!en! större!vilja!att!bevara!det! egna!kunskapsområdet!avskilt! från!
genus!och! jämställdhetsfrågorna.!Dels! för! att! det! inte! ansågs! som!ett! viktigt! omF
råde,!dels!på!grund!av!tidsbrist.!Den!brist!på!kunskap!som!beskrivits!av!regeringF
en!(Regeringen,!2001a)!uppfattades!inte!av!lärarna!som!en!realitet.!Det!kan!jämföF
ras!med!Wernersson!studie! (2009b)!där! lärarna!ansåg!att!de!hade! tillräcklig!kunF
skap!inom!detta!kunskapsområde.!!
!
Trots! olikheterna! i! villkor! och! de! svårigheter! som! framträder! så! har! genusF
pedagogerna!anlitats!för!jämställdhetsarbete.!När!de!blev!anlitade!för!sådana!arbeF
ten!hade!de!både!makt!och!inflytande.!De!fick!fatta!beslut!om!vilket!innehåll!som!
skulle! behandlas! och! hur! det! sedan! skulle! förverkligas.! I! många! jämställdhetsF
arbeten! rådde!också!en! tydlig!arbetsfördelning!med!genuspedagogen!som! ledare!
och!pedagogerna!som!ansvariga!för!att!genomföra!det!konkreta!arbetet.!JämställdF
het!och!målet!med!jämställdhetsarbete!kan!förstås!och!beskrivas!på!många!sätt!(se!
t.ex.!Mark,!2007;!Rönnblom,!2011).!Ett!övergripande!mål!med!genuspedagogernas!
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jämställdhetsuppdrag! ses! här! som! att! förändra! maktrelationer.! Med! förändrade!
maktrelationer! kan! avgränsningarna!mellan!manligt! och! kvinnligt! försvagas.! För!
barn!och!elever!innebär!det!i!sin!tur!fler!möjligheter!till!livsval.!För!att!detta!arbete!
skulle!bli!framgångsrikt!menade!genuspedagogerna!att!det!var!viktigt!att!det!hade!
tydliga!strukturer!och!att!ansvaret!fördelades!tydligt.!För!att!kunna!förändra!maktF
relationer!sågs!det!alltså!som!viktigt!med!en!tydlig!fördelning!av!makt!och!ansvar!i!
det!konkreta!arbetet.!Med!andra!ord,!för!att!kunna!förändra!genusmönster!i!skolF
organisationen! sågs! det! ibland! som! nödvändigt! att! använda! den! rådande!maktF
strukturens!sätt!att!fördela!makt!och!inflytande.!!
!
I! några! berättelser! betonades! således! vikten! av! en! tydlig!maktfördelning.! Enligt!
genuspedagogerna!var!det!därför!viktigt!att!de!fick!ett!uttalat!mandat!att!leda!arbeF
tet,!men!också!att!rektorer!tydligt!visade!att!de!stod!bakom!detta!mandat.!Det!tyF
der!på!att!genuspedagogerna!såg!värdet!av!att!ha!en!position!med!makt!och!inflyF
tande!men!att!de!också!ville!få!rektors!stöd!i!sitt!arbete.!Önskningar!om!en!tydlig!
maktfördelning!rör!således! flera!nivåer! i! skolorganisationen.!Samtidigt!uttrycktes!
att! det! motsatta! ibland! varit! nödvändigt! och! värdefullt! i! förändringsarbetet.! Ett!
exempel!som!gavs!var!en!rektor!som!vågade!kliva!ur!sin!maktposition!genom!att!
visa!sin!okunnighet!om!genusfrågor.!På!så!sätt!kom!rektor!och!alla!medarbetarna!i!
samma! position,! alla!med! behov! av! att! lära! nytt.! Att!maktfördelningen! på! detta!
sätt!blev!mer!otydlig!beskrevs!som!ett!avgörande!skäl! till!att! jämställdhetsarbetet!
blev!framgångsrikt.!!

Genus i skolorganisationen i förhållande till teknisk begränsad rationalitet 
och omsorgsrationalitet 
Genuspedagogernas! egen! och! andras! kunskapssyn! har! haft! betydelse! för! deras!
möjligheter!och!villkor!för!arbetet.!Dels!för!att!vissa!ämnen!eller!områden!ses!som!
mer! värdefulla! än! andra! och! därför! prioriteras.! Dels! genom! genuspedagogernas!
syn!på! sin! egen!kunskap!om!genus!och! jämställdhetsfrågor! i! relation! till! andras.!
Genuspedagogernas!egna!kunskaper!och!kompetenser!beskrivs!som!teoretiska!och!
med! ett! övergripande! samhällsperspektiv.!Det! kan! förstås! som! en! kunskap! nära!
den!teknisk!begränsade!rationaliteten!(Ve,!1999a,!1999b).!Andras!mer!vardagsnära!
kunskap! kan! däremot! knytas! närmare! omsorgsrationaliteten! (Ve,! 1999a).! I! anaF
lysen!framstår!dessa!skillnader!som!en!svårighet!när!det!gäller!genuspedagogernas!
arbete!och! tillträde! till! förskolor!och! skolor.!Analysen!visar!också!att!genuspedaF
gogerna!varit!måna!om!att!föra!in!dessa!båda!dimensioner!av!kunskap!i!det!konF
kreta! jämställdhetsarbetet.! De! har! haft! ambitionen! att! förena! det! övergripande!
perspektivet!med!deltagarnas!praktiska!kunskap.!Det!kan!ses!som!ett!sätt!att!både!
poängtera!det!professionella!uppdraget!som!det!är!formulerat!på!den!retoriska!och!
politiska!nivån!och!att!visa!hur!det!hör!samman!med!pedagogers!vardagliga!prakF
tik.!!
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!
Resultatet! visar! att! genuspedagogerna!har! funnit!det! svårt! att! få! andra! att! förstå!
värdet!av!att!använda!genus!som!ett!redskap!och!att!införliva!genus!som!en!del!av!
andra!områden,!exempelvis!matematik.!Till!den!teknisk!begränsade!rationaliteten!
(Ve,!1999a)!hör!att!ämnen!som!kan!ge!mätbara!resultat!prioriteras!framför!genusF!
och!jämställdhetsfrågor!vars!effekter!är!svårare!att!mäta.!Genuspedagogernas!önsF
kan!att!belysa!verksamheten!med!hjälp!av!genus!som!redskap!kan!relateras!till!det!
som!Paechter!(2006)!beskriver.!Hon!menar!att!det!är!väsentligt!att!visa!och!diskuF
tera! hur! traditionella! genusmönster! präglar! läroplaner! och! skolans! verksamhet.!
Paechter!betonar!också!vikten!av!att!belysa!vad!det!betyder!för!maktfördelning!att!
ämnen!präglade!av!manliga!värden!ges!högre!status!än!ämnen!präglade!av!kvinnF
liga!värden.!!
!
Genuspedagogerna!ansåg!att!skillnader!mellan!förskolans!och!skolans!kultur!hade!
betydelse! för! deras!möjligheter! i! jämställdhetsarbete.! Förskolans! arbetssätt! framF
står! i! dessa! beskrivningar! i! högre! grad! vara! präglat! av! samarbete.!Det! är! en! beF
skrivning!av! ett! arbetssätt! som! finns! inom!omsorgsrationaliteten! (Ve,! 1999b).!BeF
skrivningarna!av! förskolan!som!mer!öppen! för! jämställdhetsfrågor!bör!dock!proF
blematiseras.! Åtminstone! om! jämställdhet! förstås! som! att! de! värden! som! ryms!
inom!omsorgsrationalitet!också!är!viktiga!att!utveckla!i!förskolan!(Ve,!1999a).!Det!
vill!säga,!att!det!som!traditionellt!setts!som!kvinnliga!värden!också!ses!som!viktiga!
innehåll! att! utveckla! och! upprätthålla.! Forskning! visar! att! det! ofta! är! de! värden!
som!ryms!inom!den!tekniskt!begränsade!rationaliteten!(Ve,!1999a)!som!värdesätts!
högst!(se!t.ex.!Brüde!Sundin,!2007;!Paechter,!2006).!Det!tar!sig!exempelvis!uttryck!i!
att!det!finns!olika!förväntningar!på!kvinnor!och!män!som!arbetar!i!förskolan.!MänF
nen! förväntas! tillföra! något! traditionellt!manligt! som! anses! behövas! i! den! alltför!
feminiserade!förskoleverksamheten!(jfr!Havung,!2000;!Nordberg,!2005).!!

Genus på den symboliska arenan 
Här!diskuteras!hur!symboliska!bilder!av!genus!påverkat!genuspedagogernas!möjF
ligheter!till!makt!och!kontroll.!Till!den!symboliska!bilden!av!genus!hör!att!det!som!
ses!som!manligt!respektive!kvinnligt!är!varandras!motsatser!och!är!eller!bör!vara!
åtskilda!från!varandra!(se!t.ex.!Bourdieu,!1999;!Hirdman,!2001).!Det!vill!säga!symF
boliska!bilder!av!en!stark!klassifikation!(Bernstein,!2000)!mellan!manligt!och!kvinnF
ligt.! I!genuspedagogernas!möte!med!andra!pedagoger! framträder!uttryck!av! tekF
nisk!begränsad!rationalitet!och!omsorgsrationalitet!(Ve,!1999b)!i!dikotomier!mellan!
närhet!och!distans!samt!mellan!individualitet!och!samarbete.!
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Genus på den symboliska arenan i förhållande till makt och kontroll  
Genuspedagogernas! berättelser! visar! att! deras! villkor! påverkades! av! symboliska!
föreställningar! om! kön.! Dessa! föreställningar! hade! betydelse! för! hur! andra! beF
mötte! genuspedagogerna! och! för! synen! på! deras! uppdrag! med! jämställdhet.!
Feminism!och!jämställdhet!kan!ses!som!redskap!som!används!för!att!åstadkomma!
positiva!förändringar.!Att!gränser!mellan!dikotomier!som!förknippas!med!manligt!
respektive!kvinnligt!försvagas!uppfattas!då!som!värdefullt.!För!en!del!av!dem!som!
genuspedagogerna!mötte! hade! dessa! ord! som! förknippades!med! deras! uppdrag!
dock!en!annan!laddning.!När!feminism!och! jämställdhet!förknippades!med!oönsF
kade! förändringar!blev!deras! laddning!negativ.! Som!ansvariga! för! jämställdhetsF
strävanden!blev!genuspedagogerna!tydliga!representanter!för!skillnader!och!olikF
heter!mellan! könen! som! borde! bevaras! (jfr! Amundsdotter,! 2010).! GenuspedagoF
gernas! arbete! och! jämställdhet! kunde!då! framställas! som!något! för! kvinnor! eller!
som!onödigt.!!
!
Genuspedagogerna!reflektioner!över!skillnader!mellan!olika!skolformer!har!diskuF
terats! på! arenan! Genus! i! skolorganisationen.! De! kan! också! förstås! i! relation! till!
denna! arena.! Skillnaderna! bidrog! enligt! genuspedagogerna! till! olika! villkor! för!
jämställdhetsarbetet.! Att! dessa! skillnader! uppkommit! berodde! enligt! genusF
pedagogerna!på!att! förskolan!och!skolan!präglas!av!olika!kulturer!och!arbetssätt.!
Förskolans!pedagoger!skildrades!med!ord!som!kan!förknippas!med!samarbete!och!
öppenhet!mot!omgivningen!och!genuspedagogerna.!Skolans!pedagoger!skildrades!
däremot! med! ord! som! i! högre! grad! kan! relateras! till! individualitet! och! tydliga!
gränser!gentemot!genuspedagogerna!och!jämställdhetsarbete.!Dessa!olikheter!som!
genuspedagogerna!beskrev!förstås!som!utryck!för!dikotomier!mellan!kvinnligt!och!
manligt!och!en!vilja!att!bevara!gränserna!mellan!dem!(jfr!Bernstein,!2000).!!

Genus på den symboliska arenan i förhållande till teknisk begränsad rat-
ionalitet och omsorgsrationalitet 
Att!vara!omhändertagande!och!mjuk!till! sättet!är!en!av!många!symboliska!bilder!
som! förknippas!med!kvinnliga!värden!och!ageranden! (jfr!Bourdieu,! 1999).!Enligt!
en! sådan! symbolisk! bild! bör! kvinnor! visa! omsorg! om! andra,! det! vill! säga! agera!
enligt!omsorgsrationaliteten!(Ve,!1999b).!I!studien!framkommer!att!andra!ansett!att!
genuspedagogerna!överskridit!dessa! förväntningar!genom! sitt! sätt! att! agera! eller!
ifrågasätta! maktordningar.! Sådant! som! andra! framställde! som! överskridande!
kunde!vara!att!som!kvinna!vara!bestämd!och!orädd!och!ta!plats.!Att!göra!så!kunde!
bemötas!med!förvåning!och!kommenterar.!Genuspedagogerna!kunde!då!beskrivas!
i! ord! som!markerade! att! de! gjorde! något! ovanligt! eller! att! de! inte! längre! var! så!
trevliga.!!
!
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Något! som! tagits! upp! av! flera! av! deltagarna! i! studien! är! att! de!mött!motstånd.!
Detta!har!riktats!både!mot!dem!som!genuspedagoger!och!mot!jämställdhetsarbetet.!
Motståndet!kan!relateras!till!symboliska!bilder!av!genus!och!framträder!som!olikF
heter!i!sättet!att!förhålla!sig!fysiskt!till!genuspedagogerna.!Ett!exempel!på!det!som!
togs!upp!var!olika!yrkesgruppers!sätt!att!placera!sig!i!rummet.!Att!placera!sig!på!
långt! avstånd! från! genuspedagogerna! under! föreläsningar! har! beskrivits! som! ett!
sätt!att!göra!motstånd.!Detta!är!något!som!en!del!av!skolans!pedagoger!ibland!har!
gjort.!Förskolans!pedagoger!skildrades!inte!som!avståndstagande!i!fysisk!mening.!
När!de!deltog!i!föreläsningar!placerade!de!sig!ofta!nära!genuspedagogerna.!Dessa!
pedagoger!har!inte!heller!gjort!öppet!motstånd!enligt!genuspedagogerna.!Att!detta!
inte!skett!kunde!bero!på!synen!på!genuspedagoger!som!någon!slags!auktoriteter.!
När! det! gäller! motstånd! från! skolans! pedagoger! beskrevs! de!med! ord! som! kan!
förstås!som!avståndstagande!och!individualitet.!Det!kan!förstås!som!ett!agerande!
enligt!en!teknisk!begränsad!rationalitet!(Ve,!1999b).!Förskolans!pedagoger!beskrevs!
i!högre!grad!med!ord!som!förknippas!med!närhet!och!samarbete,!vilket!kan!knytas!
till!omsorgsrationaliteten!(Ve,!1999b).!!

Genus på individnivå 
Här!diskuteras!genus!på! individnivå! i! relation! till!genuspedagogerna!själva!och! i!
dess! betydelse! i!mötet!med! andra.! Genus! på! individnivå! rör! individers! inre! avF
gränsningar!för!vad!som!är!möjligt!beroende!på!genustillhörighet.!Det!kan!beskriF
vas!som!individers! inre!klassifikation!(Bernstein,!2000)! i! förhållande! till!omsorgsF
rationalitet!och!teknisk!begränsad!rationalitet!(Ve,!1999b).!

Genus på individnivå i förhållande till makt och kontroll  

I!sitt!arbete!mötte!genuspedagogerna!andras!föreställningar!om!män!och!kvinnor.!
Dessa! föreställningar!har!beskrivits! i! relation! till! genusstrukturen!men!kan!också!
förstås!på!individnivå.!Erfarenheterna!som!träder!fram!i!berättelserna!visar!att!de!
genuspedagoger!som!är!kvinnor!har!kunnat!ta!plats!på!ett!sådant!sätt!som!ibland!
ses!som!förbehållet!för!män.!De!vågade!och!ville!ta!plats!och!ibland!fick!de!tillgång!
till!makt.!Det!kan!ses!som!att!de!själva!inte!såg!några!begränsningar!i!arbetet!som!
borde!knytas!till!deras!kön.!I!berättelserna!framstår!det!dock!som!att!de!som!kvinF
nor! kunde!känna! sig!utsatta.!Denna!utsatthet! kom!av! reaktioner! från! andra! som!
opponerade!sig!mot! jämställdhetsarbetet!eller!genuspedagogens!ansvar.!Det! i! sin!
tur!förstås!som!att!andras!egna!inre!gränser!när!det!gäller!kvinnor!och!makt!utmaF
nades.!!
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Genus på individnivå i förhållande till teknisk begränsad rationalitet och om-
sorgsrationalitet 
Att! arbeta!med! jämställdhet!kan! innebära! att! själv! förändras.!Genuspedagogerna!
berättade!att!både!utbildningen!och!arbetet!med!jämställdhet!hade!förändrat!dem!
som!individer.!Förändringarna!kom!av!den!nya!kunskap!de!fått!som!i!sin!tur!fick!
dem!att!ifrågasätta!de!egna!föreställningarna.!Arbetet!med!jämställdhet!kan!också!
innebära!att!få!stå!till!svars!för!andras!oro.!Deltagarna!fick!läsa!litteratur,!ta!del!av!
föreläsningar! och! diskutera.! I! det! arbetet! utmanades! deltagarnas! föreställningar!
och!inre!gränser!mellan!manligt!respektive!kvinnligt.!Genuspedagogerna!menade!
att!det!var!viktigt!att!ha! tydliga!strukturer! i! förändringsarbetet.!Att!betona!strukF
turer! och! ordning! förstås! som! att! agera!med! teknisk! begränsad! rationalitet! (Ve,!
1999b).!En!tolkning!är!att!det!också!handlar!om!skapa!trygghet!och!därmed!att!visa!
omsorg!om!deltagare!när!föreställningar!om!kön!utmanades.!!
!
En!sådan!föreställning!som!ibland!utmanades!handlar!om!män!som!är!genuspedaF
goger.!Enligt!resultatet!tycks!det!som!om!män!som!arbetar!med!jämställdhet!å!ena!
sidan!kan!ses!som!mer!trovärdiga!än!kvinnor.!Å!andra!sidan!kan!de!bli!ifrågasatta!
för!sitt!intresse.!Erfarenheter!som!kom!till!utryck!var!att!andra!uttryckte!åsikter!om!
att!män!inte!borde!vara!intresserade!av! jämställdhet,!men!att!också!som!man!och!
genuspedagog!kunna!använda!sin!position!och!erfarenhet! för!att! ta!plats! i!maktF
strukturen.!!

Genuspedagoger, makt och kontroll - slutsatser 
Syftet!med!studien!var!att!beskriva!och!analysera!genuspedagogers!erfarenheter!av!
och!tankar!om!sina!möjligheter!till!makt!och!inflytande!i!förändringsarbete.!I!berätF
telserna!framträder!sådana!möjligheter!för!de!flesta!av!studiens!deltagare.!När!de!
blev! anlitade! för! förändringsarbete! hade! de!makt! över! innehållet! och! inflytande!
över! hur! det! skulle! genomföras.! Det! innebar!möjligheter! till! att! besluta! om! vad!
förändringsarbetet!skulle!behandla!och!hur!det!skulle!göras.!I!flera!berättelser!beF
skrivs!att!arbetsfördelningen!varit!tydlig!och!att!genuspedagogerna!hade!en!tydlig!
ledarroll.! Några! av! deltagarna! i! studien! hade! även! möjlighet! att! utforma! korta!
utbildningar! som! de! sedan! erbjöd! sig! att! hålla! i.! På! så! sätt! kan! det! sägas! att! de!
kunde! forma! sitt! uppdrag! även! då! de! inte! var! anlitade! av! någon! förskola! eller!
skola.!!
!
En!slutsats!som!kan!dras!av!berättelserna!är!att!genuspedagogernas!möjligheter!till!
makt! och! kontroll! har! påverkats! av!maktrelationer! och! genusmönster! på!många!
olika!nivåer.!Makt!och!kontroll!i!förhållandet!mellan!teknisk!begränsad!rationalitet!
och! omsorgsrationalitet! kommer! till! uttryck! på! olika! sätt.! Det! syns! i!möjligheter!
och! i! beskrivningar! av! motstånd! och! svårigheter.! Motstånd! och! svårigheter! beF
rodde!enligt!genuspedagogerna!på!skillnader!mellan!deras!egen!och!andras!kunF
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skapssyn.!Om!genusF!och!jämställdhet!inte!sågs!ett!viktigt!kunskapsområde!minsF
kade! möjligheterna! till! makt! och! kontroll.! Det! visar! sig! i! berättelserna! när! jämF
ställdhetsuppdragen! beskrivs! som! kortvariga! och! lite! vid! sidan! av.! Att! förändF
ringsarbete! präglas! av! kortsiktighet! är! inte! unikt! för! jämställdhetsarbete! (jfr!
Huberman!&!Miles,! 1984).! Av! studiens! resultat! tycks! det! ändå! som! om! förändF
ringsarbetets!inriktning!ansetts!som!utmanande!i!sig!(jfr!Amundsdotter,!2010).!När!
det! gäller! genuspedagogernas! uppdrag! framträder! också! en! förskjutning!mellan!
beslut!på!den!politiska!nivån!och!förverkligandet!i!den!kommunala!kontexten!och!i!
skolors!och!förskolors!verksamheter!(jfr!Lindensjö!&!Lundgren,!2000).!!

Studiens kunskapsbidrag 

Den!kunskap!som!denna!studie!kan!bidra!med!rör!inte!resultat!av!konkret!förändF
ringsarbete.!Genuspedagogerna! var! som! resurspersoner! representanter! för!maktF
havares!önskningar!om!förändring.!Som!resurspersoner!kan!de!därmed!ses!som!en!
länk!mellan!den!politiska!nivån!och!praktisk!verksamhet!i!förskola!och!skola.!Det!
ses!därför!som!ett!väsentligt!bidrag!från!denna!studie!att!genuspedagogernas!villF
kor!i!olika!skolformer!belyses.!Villkoren!rör!deras!möjligheter!och!hinder!i!arbetet!
med!att! förverkliga!politiska!mål! och! intentioner! om! jämställdhet.!Centralt! i! stuF
dien!är!att!genuspedagogernas!villkor!och! tankar!har!analyserats!och!diskuterats!
ur!maktperspektiv!på!flera!nivåer.!En!central!aspekt!av!maktanalysen!är!genus!och!
hur!det!påverkat!genuspedagogernas!möjligheter!till!makt!och!kontroll.!Analysen!
och!redogörelsen!för!genus!med!stöd!av!analysmodellens!arenor!ses!därför!som!ett!
viktigt!kunskapsbidrag.!!
!
!
!
!
!
!
! !
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SUMMARY 

Gender&pedagogues’&stories&about&power&and&control&&
In!this!thesis!14!gender!pedagogues’!stories!about!power!and!control!are!described!
and!analysed.!Here!the!term!gender!pedagogue!refers!to!educators!who!have!parF
ticipated! in! further! training! in! gender! and! gender! equality! studies.! The! training!
programme!was! the! result!of! an! initiative! taken!by! the! former!Social!Democratic!
government.!The!background!was!that! the!government!felt! that!work!to! improve!
gender! equality! in! schools! and! preschools! was! going! too! slowly! (Regeringen,!
2001b).! The! intention! of! the! government!was! that! those!who! participated! in! the!
training!programme!would!then!work!as!resource!persons!in!the!work!for!gender!
equality! in! preschools! and! schools! (Frånberg,! 2010;! Regeringen,! 2001a,! 2001b;!
Wahlgren,! 2009).! In! this! thesis! the! gender! pedagogues’! own! stories! about! their!
possibilities!to!do!just!that!are!described!and!analysed.!!
!
For!a!long!time!it!has!been!stressed!that!gender!equality!is!an!important!social!isF
sue!and!area! for! change.!Gender!equality! is!one!of! the!values!on!which!Swedish!
society!is!based!and!since!schools!and!preschools!are!both!part!of!society!at!large,!
imparting!gender!equality!is!the!task!of!the!schools.!The!teachers’!tasks!in!this!area!
are! described! in! the! curricula,! but! also! the! goal! or! aspiration! of! gender! equality!
(Tallberg! Broman,! 2002;! Utbildningsdepartementet,! 2011a,! 2011b,! 2011f).! Gender!
equality!has!been!a!goal!and!a!part!of!the!content!of!the!Swedish!curricula!since!the!
1960s.!The!wording!was!changed!when!the!new!curricula!were!introduced,!but!the!
message! has! always! in! some! way! concerned! the! task! of! education! in! fostering!
equality! for! all! citizens! and! in! that! way! promoting! equal! opportunities!
(Wernersson,! 2007).! The! government! thought! that! very! little! of! improvements! in!
that! area! that! had! taken! place! in! the! society! at! large! could! be! seen! in! schools!
(Regeringen,!2001a,!2001b).!That!was!despite!the!fact!that!the!curricula!in!different!
ways! stressed! the! schools’! responsibility! in! fostering! pupils! to! be! gender! equal!
citizens.! Gender! aspects! have! also! been! highlighted! in! syllabuses! and! are! also!
found!as!part!of! the!content!of!certain!subjects! (Weiner!&!Berge,!2001).!However,!
the! longstanding!political!and! ideological!work!for!gender!equality! that!has!been!
going!on!in!society!has!not!to!the!same!degree!meant!that!changes!have!taken!place!
in!school!and!teaching!(Weiner,!2005).!!
!
The!former!Social!Democratic!government!claimed!that!lack!of!knowledge!was!the!
explanation!for!the!overly!slow!rate!of!change.!That!is,!the!teachers!and!others!who!
worked! in! schools! did! not! have! enough! knowledge! about! equality! and! gender!
issues.!For!that!reason!the!government!reserved!funds!for!2002!(Regeringen,!2001a)!
to!support!gender!equality!projects!in!schools!and!preschools,!but!also!for!the!traiF
ning!of! resource!persons.!These! resource!persons,!who! came! to! be! called!gender!



! 136!

pedagogues,!were!to!work!with!”gender!equality!issues!in!educational!practice!in!
order!to!enhance!quality!and!improve!the!fulfilment!of!goals!in!this!area!of!knowF
ledge”!(Regeringen,!2001b,!s!68).!The!government’s!intention!was!that!there!would!
be! at! least! one! gender! pedagogue! in! each! local! authority! in! 2004.! The! National!
Agency!for!School!Improvement!was!commissioned!by!the!government!to!conduct!
courses!that!were!the!equivalent!of!15!credits!(Regeringen,!2001a).!The!Agency!in!
turn!gave! the!assignment! to! the!Centre! for!Values!Education!at! the!University!of!
Gothenburg!and!Umeå!University!together!with!Ersta!Sköndal!University!College.!
The!course!was!carried!out!between!2002!and!2006.!When!the!course!was!discontiF
nued!in!2006,!there!were!gender!pedagogues!in!approximately!half!of!the!country’s!
local!authorities!(SOU2006:75;!Wahlgren,!2009).!
!
The!work! of! the! gender! pedagogues! was! intended! to! support! teachers! in! deveF
loping! their! knowledge! and! work! processes! (cf.! Frånberg,! 2010).! With! more! teF
achers!who!had!knowledge!of!gender!and!equality!issues!and!the!capacity!to!work!
for! change,! the! gender! and! equality! goals! of! the! curricula!would! be!more! easily!
attainable! (Regeringen,! 2001a).! This! aspiration! can! be! understood! in! different!
ways.!One!way!is!that!it!is!a!question!of!attaining!the!goals!of!the!curriculum!thus!
becoming! a! task! for! everyone! at! the! school.! The!meaning! of! the! task! may! then!
become!subject! to! interpretation!and!discussion!before!a!decision!about!direction!
can! be! taken! (Orlenius,! 2010).! Another! way! to! understand! this! aspiration! for!
change!is!to!see!it!as!a!question!of!changing!power!structures!(e.g.!Mark,!2007).!The!
desire!for!change!was!expressed!at!the!political!level!and,!irrespective!of!the!views!
about!the!meaning!of!the!assignment,!receiving!resources!for!training!concretised!
it.!Becoming!a! resource!person!may! thus!also!mean!being!a! representative!of! the!
desire!for!change!of!those!in!power!(cf.!Wahlgren,!2009).!
!
$

Purpose$and$research$questions$

The!purpose!of!this!study!is!to!describe!and!analyse!the!gender!pedagogues’!access!
to!power!and!control!in!work!for!change.!!
!
• What! is! it!possible! to!have!power!and!control!over!according!to! the!

gender!pedagogues?!
• What!is!it!according!to!the!gender!pedagogues!possible!for!them!to!do!in!work!

for!change?!
• How!are!power!and!control!expressed! in! the! relationship!between!care!work!

rationality!and!technical!limited!rationality?!!
&
&
&
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Theories&and&central&concepts&
In! this! study! power,! control! and! gender! are! the! areas! that! are! discussed.! These!
three! can! be! studied! from! both! the! social! and! the! interpersonal! aspect.! Basil!
Bernstein! (1977,! 2000)! and! Hildur! Ve,! (1999a,! 1999b)! have! studied! pedagogical!
practice!and!change! from! these!perspectives.!They!are! interested! in!both! internal!
educational!practice!and!how! it! is! influenced!by!external! social! factors.!Bernstein!
describes! pedagogical! practice! as! a! fundamental! social! context!where! social! proF
duction!and!reproduction!take!place.!Thus!pedagogical!practice!can!be!understood!
as!something!that!can!be!found!in!many!places!within!the!walls!of!school!and!preF
school.!The!task!of!the!gender!pedagogues!has!been!formulated!on!a!general!politiF
cal!level!but!it!is!to!be!carried!out!in!schools!and!preschools.!In!their!work!gender!
pedagogues!meet!many!teachers,!children!and!students!with!different!perceptions!
and!experiences!of!gender!issues.!Their!task!thus!touches!upon!both!external!social!
factors!as!well!as! interpersonal! relations.!Bernstein’s! (1977,!2000)! theory!and!conF
cepts!as!well!as!Ve’s!(1999a,!1999b)!use!of!the!concepts!technical!limited!rationality!
and!care!work!rationality!are!therefore!considered!to!be!of!use!in!this!study.!
!
Bernstein’s! theory!(1977,!2000)!has!served!as!guidance! throughout! the!study.!The!
concepts!of!classification!and!framing!are!central!to!the!theory.!Classification!conF
cerns!relations!between!different!categories!and!framing!concerns!relations!within!
categories.!Classification!describes!the!principles!for!power!and!framing!describes!
the!principles!for!control.!Power!in!this!study!is!about!access!to!power!in!the!work!
for! change.! It! can!mean! the! possibility! to! participate! in! decisions! about! changes!
that!are!to!be!made!and!about!that,!which!is!to!be!changed,!that!is,!the!content!of!
the!work!for!change.!The!content!of!the!work!for!change!discussed!by!the!particiF
pants! in! the! study! are! gender! knowledge! and! gender! equality! issues.! Control!
touches! upon! principles! for! how! such! work! for! change! is! to! be! realised.! It! is! a!
question!of!how!the!content! is! treated!and!how!responsibility! is!divided!between!
the! gender! pedagogue! and! those! who! are! participating! in! the! work! for! change!
(Bernstein,!1977,!2000).!!
!
Gender!is!a!fundamental!aspect!of!both!power!and!control.!For!the!participants!in!
the! study! gender! is! also! of! central! importance! in! their! task! as! resource! persons,!
partly!because!they!are!to!work!with!gender!issues!and!partly!because!gender!inF
fluences!the!terms!of!the!work.!The!concepts,!technical!limited!rationality!and!care!
work! rationality,! (Ve,! 1999a,! 1999b)! are! judged! to! be! a! useful! complement! to!
Bernstein’s!(1977,!2000)!theory!and!concepts.!Expressions!and!effects!of!gender!and!
gender!relations!are!found!in!school!and!preschool!in!the!form!of!both!traditional!
masculine!and!feminine!values.!This!influences!the!design!of!preschool!and!school!
and!has!importance!for!what!can!been!done&for!children,!young!people!and!adults.!
The!subjects!and!values!that!have!high!status!are!allotted!the!most!time!and!space.!
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If!the!values!that!are!associated!with!traditional!masculine!gender!have!the!highest!
status,! certain!ways!of!acting!become!dominant!and!are!considered! the!most! ratF
ional!(Ve,!1999a).!
!
!
Bernstein’s$theories$and$concepts$

The! central! concepts! in! Bernstein’s! theory! (1977,! 2000)! are! classification! and!
framing.!Classification!describes! the!principles! for! insulating!categories!and! their!
relation! to! other! categories.! In! this! context! categories! have! a! broad! significance.!
Bernstein! talks,! for! example,! about!discourses,! school! subjects! and! sex!as! categoF
ries.!However,!it!is!not!the!categories!themselves!that!are!of!interest!but!rather!their!
insulation! and! the! relations! between! them.! Insulation! and! relations! are!what! inF
fluence! the! individual’s! access! to! power.! Power! relations! create,! maintain! and!
transform!insulation!and!consequently!the!relations!between!categories!(Bernstein,!
1977,!2000).&
!
Framing!regulates!how!the!content!of!a!category!can!be!realised!or!implemented.!It!
also! deals! with! internal! relations! and! describes! the! forms! of! realisation! that! are!
possible.! Framing!describes! the! control! individuals!have!over!how!work! is! to!be!
carried!out,!the!rules!that!apply!for!realising!the!content!that!has!been!determined!
by!classification.!In!a!classroom!it!is!a!question!of,!for!example,!the!order!in!which!
a! subject! is!dealt!with,!how! it! is!dealt!with!and!how! it! is! evaluated.! It! also!deals!
with!social! relations!between!pupils!and!teachers,! for!example,!what! the! teachers!
respectively! pupils! have! control! over.! Framing! decides! also! which! expectations!
there! are! for! the! pupils! and! how! those! expectations! are! communicated! to! them!
(Bernstein,!2000).!
!
Classification! and! framing! (Bernstein,! 2000)! can! vary! in! strength,! be! strong! or!
weak.!Power!relations!regulate! the!strength!of! the! insulation!between!the!categoF
ries!and!control!regulates!social!relations!within!the!categories.!With!strong!classiF
fication,!the!categories!are!clearly!insulated!from!each!other,!for!example,!through!
clearly!separated!professional!areas!or!professional!groups.!Strength!is!not!static;!it!
is!changed!by!the!changes! in!power!relations.!Some!empirical!examples! from!the!
study! in! this! thesis! can! help! to! illustrate! how! the! strength! in! classification! and!
framing! influences! the! conditions! in!work! for! change.! Related! to! the! study! it! is!
conceivable! that! the! insulation! between! different! groups! of! teachers! has! imF
portance!for!the!gender!pedagogues’!conditions!in!work!for!change.!In!one!group!
of! teachers!where!strong!classification!prevailed,! the!participants!endeavoured! to!
maintain!the!group’s!special!identity!and!individuality.!Identity!is!built!on!affiliatF
ion!to!a!certain!subject!area,!for!example,!mathematics!or!physics.!The!prerequisite!
for!the!specific!identity!is!that!the!insulation!between!other!groups!of!teachers!conF
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tinues!to!be!strong.!Engaging!or!collaborating!with!a!gender!pedagogue!can!then!
be!seen!as!a!threat!to!the!existing!power!relations!and!the!group’s!special!identity.!
With!weak!classification!it!is!likely!that!different!groups!of!teachers!cooperate!with!
each!other.!The!teachers!in!these!groups!are!also!interested!in!integrating!different!
subject!areas.!The!insulation!between!the!work!of!one’s!own!group!and!the!society!
outside!is!also!weak.!A!group!of!teachers!where!weak!classification!prevails!builds!
its!identity!on!social!relations!to!a!greater!extent!than!on!the!connection!to!a!certain!
subject! area.! In! a! group! of! teachers! where! weak! classification! prevails! it! is! also!
likely! that! the! teachers! are! more! interested! in! cooperating! with! gender! pedaF
gogues.! The! weak! insulation! between! one’s! own! group! and! the! surroundings!
make! it! possible! to! involve! gender! and! equality! aspects! in! the! work.! Bernstein!
(2000)!describes!two!fundamental!rules!for!classification.!When!the!classification!is!
strong!“Things!must!be!kept!apart”.!Where!weak!classification!prevails!the!rule,!on!
the!other!hand,!is!“Things!must!be!brought!together”!(Bernstein,!2000,!p.11).!
!
The! strength!of! the! insulation!between!different!groups!of! teachers! can! therefore!
have! importance! for! whether! or! not! a! gender! pedagogue! is! consulted.! Framing!
then!determines!how!the!gender!pedagogue!is!able!to!work.!Views!on!knowledge!
and!the!power!relations!determine!the!strength!of!the!framing!(Bernstein,!2000).!If!
or! when! they! are! consulted,! the! strength! of! the! framing! determines! how! the!
changes! considered! are! to! be! brought! about.! Framing! also! determines! how! the!
gender!pedagogues!and!participants!are!expected!to!act.!With!strong!framing!the!
gender!pedagogue!is!the!explicit!leader!and!each!participant!knows!how!the!work!
for!change!is!to!be!carried!out.!The!structures!are!clear!and!the!goals!of!the!work!
for!change!and!the!knowledge!development!of!the!participants!are!clearly!formulaF
ted.!In!work!for!change!where!the!framing!is!weak,!the!gender!pedagogue!is!not!as!
apparent!a! leader!and!here! the!work! is!not!as!clearly! formulated!or!pronounced.!
Work!for!change!with!weak!framing!is!therefore!perhaps!characterised!by!the!wilF
lingness! of! the! participants! and! gender! pedagogue! to! test! different! approaches!
(Bernstein,!2000).!
!
$

Care$work$rationality$and$technical$limited$rationality$

In!many!studies!Ve!has!used!care!work!rationality!and!technical!limited!rationality!
to!analyse!and!conduct!discussions!on!teaching!and!gender!equality!issues!(see!e.g.!
Ve,! 1998,! 1999a).! According! to! Ve,! pupils! meet! expressions! of! technical! limited!
rationality!as!well!as!care!work!rationality!during!their!time!at!school.!She!argues,!
however,! that! the! view! of! people! that! characterises! technical! limited! rationality!
technical! limited! rationality!becomes!more!and!more!dominant! the! longer!pupils!
go!to!school!(Ve,!1995,!1999a).!
!
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Ve! (1999b)!writes! that! technical! limited! rationality! has! values! such! as! efficiency,!
competition,!profitability!and!measurability.!In!school!that!is!seen!in!emphasis!that!
is!put!on!the! importance!of! theoretical!subject!knowledge!and!measurable!results!
(cf.!Yandell,!2010).!This!also!comes!across!in!the!outlook!on!time.!Time!ought!to!be!
used!efficiently!and!for!things!that!are!considered!to!be!the!right!tasks!and!areas!to!
use!time!for.!In!school!and!preschool!it!can!be!a!question!of!dividing!the!children!
into!groups!to!achieve!good!results!in!as!short!time!as!possible.!For!pedagogues!in!
preschool!time!appears!to!have!less!influence!on!the!work.!However,!it!is!still!proF
bably!conceivable!that!it!exists!as!an!unexpressed!or!underlying!demand!on!what!
they!ought!to!have!managed!to!do.!
!
Measurability! as! an! important! value! is! shown! in! the! requirement! for!marks! but!
also!in!the!credence!given!to!the!national!tests!and!the!largeFscale!measurement!of!
the!pupils’!results!as!a!measure!of!quality.!Since!competition!and!individuality!are!
highly!valued!in!this!rationality,!competition!for!good!results!and!marks!are!more!
important!than!collaboration!(Ve,!1999b).! In!activities!where!limited!technical!ratF
ionality!is!manifested,!each!individual’s!competence!and!labour!become!commodiF
ties!that!can!be!sold!to!an!employer.!Having!a!competency!that!others!lack!can!be!
an! advantage! for! a! gender! pedagogue!who!wants! to!work!with! gender! equality!
issues.!However,!that!presupposes!that!the!employer!or!manager!sees!that!compeF
tency!as!useful!and!that!it!is!going!to!be!profitable!in!some!way.!It!is!also!the!comF
petency! itself! that! is! important.!The!gender!pedagogue!as!an! individual! is! replaF
ceable.!
The!values!of!the!care!work!rationality!are,!writes!Ve!(1999b),!care!for!others,!social!
relations,!empathy,!mutuality!and!solidarity.!Both!school!and!preschool!are!bearers!
of! this! rationality! in! the! care! that! teachers! provide! for! the! children! and! pupils.!
Since!care!cannot!be!controlled!and!portioned!out! in!doses! that!are! just! the! right!
amount,! efficiency! is! not! essential.! It! is! the! meeting! between! people! that! is! imF
portant!and!that!the!caregiver!provides!the!other!person!with!what!is!needed.!Ve!
(1999a)!stresses!that! in!this!rationality!it! is!namely!the!other!who!is!of!central! imF
portance.! She! also! defines! an! important! goal! in! many! care! relationships! as! the!
growth!and!maturity!of! the! care! receivers! to!gradually!being!able! to! take! care!of!
themselves.! The! older! the! children! become! the!more! areas! they! can!manage.! In!
order! for! this! to!be!possible! it! is! also! important! that! the! relations!become! lasting!
and!secure!(Ve,!1999a).!
!
!
 
& &
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Method&
In!this!study!a!group!of!gender!pedagogues!are!the!main!persons!and!those!who!
contribute!their!stories.!The!purpose!and!the!research!questions!of!the!study!made!
it!natural!that!a!group!of!gender!pedagogues!would!be!observed!and!interviewed.!
The!selection!method!used!in!the!study!can!be!described!as!purposive!sampling!(L.!
Cohen!et! al.,! 2007).!The! idea!was! that! the!gender!pedagogues!had!knowledge!of!
the!study’s!problem!areas!and!were!willing! to! talk!about!and!reflect!on! them!(cf.!
Holstein!&!Gubrium,!1995).!
!
The!observations!could!be!carried!out!after!an!invitation!to!participate!in!a!seminar!
series!on!gender!equality!issues.!The!regional!development!network!at!one!institutF
ion!had!arranged!the!seminar!series.!At!the!first!planning!meeting!the!gender!peF
dagogues!were!asked! if! they!were! interested! in!participating! in! the!study,!which!
they!all!were.!Of!those!chosen,!eight!were!then!also!asked!to!participate!in!the!inF
terview!study.!However,!eight! interview!subjects!were!considered! to!provide! too!
little!material.!Therefore!a!person!responsible!for!another!network!of!gender!pedaF
gogues!was!contacted.!The!person!responsible!sent!a!list!of!eFmail!addresses!to!the!
participants!in!the!network.!The!participants!in!that!network!were!contacted!with!a!
request! for!participation.!Altogether!28!gender!pedagogues!were!contacted!via!eF
mail!with!an!invitation!to!participate!in!an!interview,!and!of!these!14!said!yes.!!
!
Observation!as!a!method!was!chosen!for!several!reasons.!One!reason!was!that!the!
observations!made!it!possible!to!get!insight!into!the!gender!pedagogues’!everyday!
situations!in!a!particular!context!(Gubrium,!2003a;!Salkind,!2010).!Another!reason!
was!that!the!observations!could!also!function!as!a!background!for!the!interviews.!A!
further! reason! was! that! the! observations! could! also! function! independently.!
Holstein!and!Gubrium!(2003a)!stress,!however,!that!it!is!not!the!methods!themselF
ves!that!are!important.!The!important!thing!for!the!researcher!is!to!look!for!pictures!
of! social!activities.!Pictures!of! social!activities!can!be!studied! in!observations!and!
interviews,! individually! or! together! (Gubrium,! 2003a).! By! observing,! it! was!
possible!to!see!specific!social!activities!that!some!of!the!gender!pedagogues!particiF
pated!in,!namely!supervision!of!gender!equality!work.!With!semiFstructured!interF
views!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!as!a!method,!it!was!possible!to!search!for!deeper!
knowledge! of! what! the! observations! showed.! Since! several! of! the! gender! pedaF
gogues! had! been! interviewed,! it!was! also! possible! to! study! a! greater! number! of!
stories.!!
!
The!picture!that!Kvale!and!Brinkmann!(2009)!give!of!a!research!interview!is!manyF
sided.!They!describe!it!as!a!craft!that!is!learnt!best!through!doing!interviews.!The!
social!interview!is!put!forth!as!social!production!of!knowledge,!but!also!as!a!social!
practice!in!itself.!However,!the!interview!is!always!a!sort!of!conversation!where!the!
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researcher! seeks! to! get! to! know! something! about! another! person’s! thoughts! or!
perception!of!the!world.!The!degree!to!which!the!researcher!is!active,!depends!on!
the!design!of!the!conversation!(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!The!purpose!of!the!inF
terviews!that!are!carried!out!in!this!study!was!to!create!knowledge!within!a!limited!
area!of!educational!reform.!It!is!not!to!be!understood!as!an!attempt!to!create!absoF
lutely! true! knowledge.!However,! that!which! comes! out! in! the! statements! of! the!
gender!pedagogues!constitutes!what!Stake!and!Trumbull!(1982)!call!vicarious$expe5
rience$(p.!3).!In!that!way!their!stories!about!power!and!control!can,!individually!and!
together,!make!up!accounts! that!others! can! recognise! themselves! in!and! relate! to!
their!own!experiences.!The!starting!point! in!each!conversation!was!what!the!genF
der!pedagogue!was!interested!in!talking!about.!At!the!beginning!of!the!interview!it!
was! stressed! that! there!were! no! right! answers! to! the! questions! that! were! asked!
(Kvale!&!Brinkmann,!2009).!
!
During!the!year!that!the!seminar!series!lasted!the!gender!pedagogues!also!met!in!
their! own! network,! where! observations! were! also! carried! out.! At! that! time! the!
gender! pedagogues! discussed! their! work! in! the! seminar! series,! but! also! their!
previous!experience!of!gender!pedagogue!work.!The!observations!at!these!meeting!
made!it!possible!to!get!broader!insight! into!the!conditions!and!the!possibilities!of!
the!gender!pedagogues.!
!
!
Analysis$model$

The! work! of! gender! pedagogues! touches! upon! or! takes! place! in! several! arenas!
where! power! and! control! are! found! and! practised.! Therefore! an! analysis!model!
that!consists!of!many!different!arenas!was!designed!for!analysing!the!pedagogical!
material.!The!structure!and!the!content!of!the!analysis!model!has!been!inspired!by!
Sandra!Harding´s! (1986)! theory!of!gender!as!an!on!going!process!on!three! levels,!
symbolic,! structural! and! individual,! and! Bo! Lindensjö´s! and! Ulf! P.! Lundgrens!
(2000)! concepts! of! formulation! arena! and! realisation! arena.! Gender! is! a! part! of!
these!arenas!because!power!and!control!are!exercised!there.!The!five!arenas!where!
gender!is!present!influencing!access!to!power!and!control!are!described!in!the!anaF
lysis!model.! The! analysis! that! was! done! with! the! help! of! the! chosen! theoretical!
concepts!was!placed!in!the!different!arenas!in!the!analysis!model.!
!
• Gender!in!the!rhetorical!and!political!arena!
• Gender!structures!
• Gender!in!school!organisation!
• Gender!in!the!symbolic!arena!
• Gender!at!the!level!of!the!individual!
!
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The! five! arenas! have! been! used! as! tools! to! describe! interpretations! of! the! stateF
ments!of! the!gender!pedagogues.!The!arenas! are!both!delimited! from!each!other!
and! interweaved.! What! happens! on! the! rhetorical! and! political! level! influences!
gender!structures.!These!gender!structures!in!turn!have!significance!for!what!hapF
pens!or!does!not!happen!in!school!organisation.!Gender!in!the!symbolic!arena!has!
significance!for!what!happens!both!at!the!level!of!the!individual!and!in!school!orF
ganisation.!Gender! influences! the! course! of! events! and!possibilities! on! all! levels,!
from! the! rhetorical! and! political! level! down! to! the! individual! level! and! in! the!
school! organisation.! A! reversed!movement! or! influence! is! also! possible.! That! is,!
gender!at! the! individual! level! can! influence!gender! in! the! rhetorical!and!political!
arena.! The! ambition! of! the! gender! equality! work! assigned! to! the! gender! pedaF
gogues!(Regeringen,!2001a,!2001b)!can!be!seen!as!a!desire!for!such!a!reversed!moF
vement.!
!
!
Interviews$and$stories$

In! this! thesis! the! results! of! the! interviews! are! presented! as! stories.! These! stories!
have!been!created!in!the!interplay!between!the!gender!pedagogues!and!the!interF
viewer! (Andersson! &! Cocq,! 2012).! Johansson! (2005)! describes! a! specific! form! of!
stories,! life! stories.! Through! life! stories! people! can! share! their! experiences! and!
thoughts.!The!researcher!in!that!way!gets!to!see!different!aspects!of!people’s!lives.!
Snellman’s!(Snellman,!2009)!dissertation!on!elderly!women!and!their!lives!in!rural!
areas!is!an!example!of!this.!In!this!thesis!no!claim!is!made!to!call!the!gender!pedaF
gogues’!stories! life!stories.!However,! the!way!they!were!carried!out!was! inspired!
by!that!approach,!and!the!stories!describe!a!small!sliver!of!the!lives!of!the!gender!
pedagogues! (cf.! Johansson,! 2005).! The! stories! are! reported!with!descriptions! that!
summarise! their! contents,! but! they! are! also! illustrated!with! quotations! from! the!
individual!gender!pedagogue’s!stories!(see!e.g.!Kohler!Riessman,!2001).!
!
!
!
Results&
In! this! thesis! the! empirical!material! is! presented! in! three! chapters! each!
with!its!starting!point!in!the!research!questions!of!the!thesis.!The!material!
was!analysed!with!the!help!of!the!chosen!theoretical!concepts,!classificatF
ion!and!framing!(Bernstein,!1977,!2000),!as!well!as!the!concepts,!technical!
limited! rationality! and! care! work! rationality! (Ve,! 1999),! and! was! then!
placed!in!the!different!arenas!in!the!analysis!model.!Here!below!some!of!
the!central!parts!of!the!results!are!presented.!
!
!
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Gender$and$other$areas$

Gender!pedagogues!emphasised!the!importance!of!incorporating!gender!into!other!
areas! undergoing! change.! Their! possibilities! for! doing! that! were! influenced! by!
Gender$ in$ the$ school$organisation.!Something!stressed!recurrently! in! the!stories!was!
the!importance!of!weaving!together!gender!and!gender!equality!issues!with!other!
areas.!Gender!ought! to!be!an! integrated!and!natural!part!of!everything! that!hapF
pens!in!both!preschool!and!school.!However,!the!gender!pedagogues!say!that!this!
has!been!difficult!to!achieve.!In!work!for!change!an!area!is!often!dealt!with!one!at!a!
time.! Despite! the! different! conditions! that! are! described! here,! these! difficulties!
have!been!found!in!both!preschools!and!schools.!The!gender!pedagogues!said!that!
knowledge!about!gender!and!equality!had!become!an!important!tool.!Gender!as!a!
tool! for! analysis! has! enabled! them! to! understand! what! is! happening! and! why.!
They!also!stressed!the! importance!of!regarding!other!social!categories!but!especiF
ally!emphasised!gender!as!constantly!present!in!our!lives.!!
!
Consequently! the!gender!pedagogues!conveyed!the! idea! that! the!boundaries! that!
exist!between!different!areas!ought!to!be!torn!down!or!at!least!made!lower!in!order!
to!make! change!possible.! In! the!descriptions! of! gender! as! a! necessary! tool! it! apF
pears,! however,! that! the! gender! pedagogues! experienced! the! existence! of! a! gap!
between! themselves! and! others.!Due! to! this! it!was!more! difficult! to! bring! about!
work! for! change!where! gender! and! other! areas! are! woven! together! to! a! whole.!
Gender$in$the$school$organisation!and!consequently!the!view!of!knowledge!and!need!
for!change!influenced!the!conditions.!Thus!one!interpretation!of!that!is!that!the!gap!
is! the! result!of!different!understandings!of!gender!and!views!of!gender! equality.!
The!gender!pedagogues!considered!that!their!knowledge!had!given!them!an!oveF
rall! theoretical! understanding.!Without! such! knowledge,! understanding! is! often!
tied! to! one’s! own! experiences! of! gender! equality! and! gender.! The! gender! pedaF
gogues!start!from!an!overall!perspective!and!see!social!structures!that!are!reflected!
in!what!happens! in!preschool!and!school.!From!such!a!perspective!and! linked! to!
the! task! of! fostering,! there! are! power! relations! that! need! to! be! changed.!On! the!
other!hand!when!the!starting!point!is!one’s!own!experience!of!gender!equality!and!
power!relations,!change!may!be!seen!as!unnecessary.!If!teachers!and!school!leaders!
that!the!gender!pedagogues!meet!do!not!see!gender!as!an!efficacious!tool!or!share!
the! view! that! gender! is! important! for! the! activity,! the! task! of! the! gender! pedaF
gogues! becomes!more! difficult! to! carry! out! as! they! themselves!would! like! to.! It!
becomes!more!difficult!to!make!gender!a!part!of!a!whole.!It!can!be!described!as!a!
struggle!for!power!over!the!content!and!the!implementation!of!change.!
!
! !
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Forming$one’s$own$mission,$a$possibility$or$a$burden?!
Several!of! the!gender!pedagogues!stress! that! they!had!a!great!deal!of! freedom!in!
forming! their! task! when! they! were! employed.! That! meant! that! they! could! take!
decisions!about!what!the!gender!equality!work!would!consist!of!and!how!it!would!
then!be!realised.!Some!of!them!said!that!having!this!freedom!had!been!an!advanF
tage.!Others!said!the!freedom!had!also!meant!disadvantages!and!difficulties.!They!
described,! for! example,! the! experience!of!being! left! rather! alone! in! the!work.! SoF
mething!else!that!was!brought!up!was!that!the!lack!of!clarity!in!the!task!and!that!
the!gender!pedagogues’!own!ambition! to! reach!out! to!as!many!as!possible! could!
lead! to! superficiality.! Gender! equality!work! became! in! that!way! something! that!
gave! the! pedagogues! some! variety! in! their! everyday!work! rather! than!work! for!
change.!!
!
The! gender! pedagogues’! stories! about! the! conditions! and! possibilities! when! it!
came!to!forming!their!own!tasks!can!be!tied!to!the!level!Gender$in$the$rhetorical$and$
political$ arena.! The! former! Social!Democratic! government! took! the!decision! about!
the! gender! pedagogues.! Decision! makers! in! the! gender! pedagogues’! own! local!
authorities! then! interpreted! that!decision.!The!gender!pedagogues’!views!of!how!
that!was! interpreted!appear! in! the!analysis.! Some!of! them! thought! that! they!had!
received!a!great!deal!of! freedom!because! there!had!not!been!any!pronounced!exF
pectations! tied! to! the! jobs.! They! supposed! that! that!was! because! those!who! had!
employed!them!were!not! interested!in!gender!equality! issues.!Consequently!their!
work!with!gender!equality!issues!was!not!prioritised!either.!That!there!were!genF
der!pedagogues!employed!by!some!local!authorities!could!be!due!to!the!fact! that!
the!heads!of!the!local!authorities!interpreted!the!government’s! intentions!as!a!deF
mand!that!had!to!be!met,!some!of!them!thought.!!
!
The!gender!pedagogues!expressed!a!desire!to!have!a!more!clearly!formulated!task!
and!clear!expectations!for!what!they!were!to!accomplish.!When!the!task!was!indeF
finite!in!character!there!was!a!risk!that!the!goal!would!disappear!of!be!diminished.!
The!gender!pedagogues!became!a!symbol!that!showed!that!gender!equality!issues!
had!been!taken!up!instead!of!a!tool!for!changing!structures.!
!
The!gender!pedagogues!did!not!really!know!what!was!expected!of!them!and!thereF
fore!had!to!try!to!discover!this!on!their!own.!Through!using!their!competence!in!a!
constructive! way! they! created! their! own! understanding! of! the! task.! When! they!
understood!what!could!be!done!within!the!framework!they!were!able!to!navigate!
through! the! Gender$ structures! arena.! However,! on! analysis! of! the! gender! pedaF
gogues’!stories!it!appears!as!if!they!as!resource!persons!had!to!act!alongside!anotF
her!area.!The!gender!pedagogues!were!employed!and!were!often!given!a!great!deal!
of!freedom!in!planning!and!carrying!out!the!work.!The!gender!equality!task!and!its!
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goal!came!outside!and!the!work!became,!and!in!that!way!was!expected!to!be,!the!
responsibility!of!the!enthusiasts!(cf.!Edström,!2010;!Huberman!&!Miles,!1984).!One!
interpretation! is! that! there!was! a! desire! to! keep! each! thing! separate! in! order! to!
maintain!existing!power!relations,!not!necessarily!a!conscious!desire!but!underlyF
ing!in!the!organisation.!It!is!also!possible!to!interpret!as!a!question!of!how!knowF
ledge!is!perceived.!In!arenas!of!Gender$structure!and!Gender$in$the$school$organisation$
the!decision!makers’!view!of!what!was!considered!to!be!important!knowledge!had!
consequences!for!what!was!given!priority!in!the!work!for!change.!The!leaders!who!
are! described! in! the! stories! had!not! only! the! power! to! employ! the! gender! pedaF
gogues!but!also!the!power!to!decide!if!and!how!they!would!get!to!work.!In!relation!
to!Gender$ in$ the$ rhetorical$ and$ political$ arena$a!possible! interpretation! is! that! it! is! a!
question! of! the! decision! makers’! understanding! of! the! government’s! intentions.!
This!understanding!means!gender!equality!work!would!be!carried!on!and! that! it!
could!happen!by!employing!a!gender!pedagogue.!According!to! the!gender!pedaF
gogues,! however,! that! did! not! mean! an! insight! into! how! gender! equality! work!
should!be!carried!on.!Described!by!different!arenas! the! rhetorical!message!of! the!
striving!for!gender!equality!has!been!interpreted!by!decision!makers,!but!without!a!
change!in!gender!structures.!!
$

!
Leading$and$carrying$out$gender$equality$work$

The!gender!pedagogues!took!up!both!the!opportunities!and!obstacles!that!gender!
equality! work! presents.! A! collective! picture! of! the! stories! shows! that! it! was!
possible!for!them!to!both!lead!and!carry!out!gender!equality!work.!Analysis!of!the!
stories! in! relation! to! the!Gender$ in$ the$ school$ organisation! arena! indicates! that! the!
gender!pedagogues!consider!that!it!was!possible!for!them!to!lead!gender!equality!
work!as!they!themselves!wanted!to.!That!meant!that!content!could!be!dealt!with!as!
they!themselves!found!suitable.!They!used!both!practical!and!theoretical!elements!
as!a!tool!to!broaden!the!perspective!of!gender!and!gender!equality!issues.!Working!
that!way!the!overall!perspective!of!gender!and!gender!equality!could!be!related!to!
experiences! near! the! activities! of! the! participants.! In! that!way! it!was!made! clear!
that!the!overall!professional!task!was!a!concrete!part!of!preschool!and!school!actiF
vities.!Consequently!the!content!and!design!became!a!way!to!highlight!gender!and!
gender! equality! issues! from! many! perspectives.! One! interpretation! is! that! both!
Gender$in$the$political$arena!and!Gender$in$the$school$organisation!come!forward!in!the!
stories!about!gender!equality!work.!!
!!
The! feeling! among! the! gender! pedagogues!was! that! both! the! longer! and! shorter!
efforts!were!interesting!and!valuable.!However,!they!said!that!the!short!tasks!to!a!
greater!degree!served!as!symbolic!gender!equality!work.!Several!of!them!had!expeF
rienced!that!they,!as!gender!pedagogues,!were!expected!to!organise!gender!equaF
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lity.!They!stressed!that!this!was!not!the!purpose!of!the!gender!pedagogues’!work;!
instead! their! role!was! to! support! teachers!who!worked!with!work! for! change.! In!
the!gender!pedagogues’!statements!the!importance!of!a!clear!division!of!labour!is!
stressed.! When! it! comes! to! the! concrete! work! several! of! them! stressed! the! imF
portance! of! having! clear! structures! for!work.! They! said,! for! example,! that! it! had!
been!important!in!the!more!longFterm!gender!equality!work.!An!important!starting!
point!was!that!all!of!the!participants!were!given!a!common!ground!and!that!all!of!
them!participated!in!everything!that!was!offered.!The!gender!pedagogues!reflected!
over!the!advantages!and!disadvantages!of!such!a!starting!point.!An!idea!that!was!
presented!was!that!the!result!might!have!been!better!if!it!had!started!instead!with!a!
group!who!were!truly!interested.!
!
In! relation! to! the!Gender$ in$ the$ school$ organisation! arena,! the! gender! pedagogues’!
emphasis!on!the!importance!of!clear!structures!is!interpreted!seeing!these!structuF
res!as!support!for!giving!the!work!legitimacy.!If!gender!equality!work!is!designed!
with!a!clear!structure!and!a!clear!division!of!labour:!what!the!message!is,!who!is!to!
do!what,!and!how!the!goal!is!to!be!reached,!all!become!visible!to!everyone.!Clarity!
can!make!the!work!easier! for!both!the!gender!pedagogues!and!for! those!who!are!
participating!in!the!work!for!change.!Emphasising!the!importance!of!working!with!
clear!structures!can!therefore!be!seen!as!a!strategy!for!making!gender!and!gender!
equality! more! visible! in! the! organisation! of! the! school.! The! gender! pedagogues!
thought! that! it! had! been! important! for! them! to! have! control! over! how! the!work!
was!to!be!carried!out.!From!the!stories!it!also!appears!that!that!had!been!possible!in!
many!cases.!
!
!
Different$expressions$of$resistance$

The!stories!of!the!gender!pedagogues!contain!many!depictions!of!resistance.!Being!
a!gender!pedagogue!means,!according!to!several!of!the!interview!persons,!owning!
knowledge! that! can! be!disturbing! and! arouse! resistance.! Some!of! them! said! that!
the!mere!thought!of!gender!pedagogues!and!gender!equality!work!could!be!expeF
rienced!as!threatening.!This!led!people!in!different!contexts!and!situations!to!resist.!
In!contexts!outside!the!work!with!gender!equality,!resistance!has!sometimes!been!
aimed!towards!them!as!private!persons.!An!example!of!this!is!that!colleagues!seeF
med!to!expect!the!gender!pedagogues!to!have!opinions!on!their!private!lives.!SoF
meone!said!that!gender!equality!work!was!described!as!something!that!also!ought!
to!be!problematical!for!the!gender!pedagogues’!partners.!
$

! !
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One! interpretation! of! what! was! reported! is! that! the! gender! pedagogues! have!
become!symbols!for!disturbing!or!undesirable!changes.!The!intention!of!the!gender!
pedagogues’!commission!can!be!described!as!an!effort!to!shift!the!limits!of!gender!
and!thereby!bring!about!a!change!in!power!structures.!Their!task!challenged!power!
relations!on!many! levels.!Therefore!people! in! leadership!positions!as!well!as! cerF
tain!teachers!were!provoked!and!challenged.!The!resistance!should!be!understood!
from! an! overall! perspective! and! can! be! related! to! several! arenas! of! the! analysis!
model.!The!desired!changes!were!formulated!in!the!Rhetorical$and$political$arena!and!
would!then!be!realised!in!the!school!organisation.!In!the!Genus$and$school$organisat5
ion!arena!the!gender!pedagogues’!conditions!were!influenced!by!people’s!view!of!
this! politically! initiated! change.! Not! everyone! thought! that! it! was! a! necessary!
change.! Some!people! experience! the! ambition! for! gender! equality! as! threatening!
and!strived!to!maintain!the!existing!power!relations.!These!power!relations!in!turn!
mirror!society’s!Gender$ structures.!Resistance!can! therefore!be!seen!as!a! resistance!
both!to!changes!in!the!school!organisation!and,!in!extension,!social!changes.!
!
In! the!Gender$ structures! arena! gender!pedagogues!were!held! responsible! as! symF
bols! for! change;! that! also! happened! in! contexts! outside! the! pedagogical.! Fear! of!
change!was! reflected! in! how! the!word!was! loaded.! The! stereotypical! pictures! of!
feminists!and!what!gender!equality!is!all!about!were!applied!to!the!gender!pedaF
gogues.!Consequently! they! also!became! in! that! context! symbols! for! changes! that!
were!seen!to!be!unnecessary!or!provocative.!!
!
Another! expression!of! resistance!was! that! the!gender!pedagogues’! knowledge!of!
and!interest! in!gender!equality! issues!were!presented!as!opinions! that!ought!to!be!
thwarted.!To!see!unwanted!knowledge!as!opinions!can!make!it!less!threatening.!A!
gender!pedagogue’s!opinions!are!more!easily!dismissed!than!his!or!her!knowledge!
and!that!which!can!be!dismissed!becomes!less!threatening.!
!
In!the!study!aspects!appear!that!can!be!understood!in!relation!to!Gender$in$the$sym5
bolic$arena.!Some!of!the!women!in!the!study!described!treatment!and!resistance!that!
can!be!related!to!their!challenging!symbolic!pictures!of!femininity.!One!of!the!peF
ople!interviewed!talked!about!critical!opinions!on!how!she!had!changed!and!was!
no!longer!pleasant.!Being!described!as!colourful!was!also!brought!up.!On!one!hand!
it!can!be!seen!as!a!positive! judgement.!On!the!other!hand!it!can!also!be!a!way!to!
describe!how!a!line!for!how!women!ought!to!be!has!been!challenged!or!crossed.!By!
not! being! demure! or! always! obliging,! the! symbolic! pictures! of! femininity! were!
challenged.!
!
! !
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The!Gender$structure!arena!concerns!issues!about!how!power!is!created,!reFcreated!
and!shared.!Gender!pedagogues!in!the!study!sometimes!had!access!to!power.!The!
results!show!that!they!then!challenged!the!expectations!tied!to!gender!identity,!but!
in!different!ways.!It!seems!that!when!women!get!the!opportunity!to!be!responsible!
for!and!lead!gender!equality!work!they!challenge!power!to!a!greater!degree!than!
men!in!the!same!position.!Men!can!be!in!a!position!of!power!without!being!questF
ioned! or! being! a! threat.! In! relation! to! society’s! gender! structure! it! is! natural! (cf.!
Eduards,!2007;!Hirdman,!2001).!However,!being!a!man!and!working!with!gender!
equality!issues!can!be!seen!as!encroaching!on!a!sphere!that!is!considered!to!belong!
to!women.! They! overstep! one! of! the! boundaries! gender! structure! and! challenge!
manhood!as!a!norm.!If!unequal!conditions!exist!they!are!seen!to!be!something!that!
concern!women!and!are!therefore!a!problem!that!women!have!to!solve.!Regardless!
of!sex,!work!with!gender!equality!can!be!interpreted!as!overstepping!gender!lines!
in!a!negative!way.!This!overstepping!of!the!boundaries!gender!structure!is!a!questF
ion!of! acting!outside! the!norms!of!what!men!as! a!group!and!women!as! a!group!
should!and!can!do.!One! interpretation! is! that!others!sometimes!also!have!experiF
enced!this!as!a!threat!to!the!boundaries!of!sexuality!(cf.!Connell,!1995/2005).!!
!
!
Gender$equality$work$a$separate$and$temporary$area$of$change$and$task$

The!gender!pedagogues!said!that!their!view!of!gender!equality!work!differed!from!
many!others.!They!described!gender!equality!as!an!important!aspect!of!the!school!
and!preschool’s!value!system!as!a!whole.!Some!of!them!said!that!many!others!had!
a!narrower!view!of!gender!equality!and!the!gender!pedagogues’!competence.!This!
meant!that!they!were!not!approached!for!certain!tasks!for!which!they!had!compeF
tence.!Something!that!was!also!taken!up!was!that!work!for!change!often!had!been!
shortFterm! efforts! that!were! ended!before! the! goal! had! actually! been! reached.! In!
the! gender! pedagogues’! stories! difficulties! and! obstacles! to! the! gender! equality!
task!appear.!Some!of!the!study’s!participants!talked!about!reorganisation!and!that!
their! jobs!had!been!made!redundant!or! transformed.!According! to! the!people! inF
terviewed! that! happened! in! spite! of! the! fact! that! the! gender! pedagogues! at! the!
local! authority! were! in! demand.! That! positions! disappeared!was! described! as! a!
way!to!manoeuvre!gender!equality!as!content!and!area!of!change!out!of!preschool!
and!school.!The!gender!pedagogues!thought!that!interest!in!gender!equality!issues!
had!decreased! in!society!as!a!whole.!That!gender!equality!work!had!been!spread!
too! little!or!not!presented!visible!results!was!put!forth!as!another!possible!reason!
for!eliminating!the!post.!One!gender!pedagogue!said!that!a!reason!for!that!was!that!
there!had!not!been!a! common!or! comprehensive!view!regarding!gender!equality!
work!at!either! the!political! level!or! the! local!administration! level.!A!dilemma!apF
pears!here.!On!one!hand!there! is!a!description!of!work!that!has!not!made!an! imF
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pression!on!the!activities!of!the!schools!and!on!the!other,!that!gender!pedagogues!
have!not!been!given!a!lot!of!opportunities!to!work!so!that!that!could!be!possible.!
!
One! interpretation! of! that! is! that! it! is! an! expression! of! power! relations! and! a!
struggle!for!space!in!the!Rhetorical$and$political!arena.!It!is!a!struggle!that!concerns!
the!to!be!or!not!to!be!of!the!gender!pedagogues,!but!also!gender!equality!as!content!
and!knowledge!area.! It!can!be!described!as!hard!values!being!set!against!soft!vaF
lues,!work!that!is!about!care!and!relations!set!against!results!that!can!be!measured!
and!displayed.!The!gender!pedagogues!work!was!made!into!something!that!was!to!
be!done!on!the!side,!something!that!was!only!offered!to!a!few.!The!gender!equality!
work!was!not!prioritised!as!a!joint!task.!In!the!struggle!for!space!there!was!no!place!
for!or!a!need!for!changing!the!existing!gender!patterns.!For!that!reason!it!was!not!
important!to!describe!the! joint!and!comprehensive!strategies!for!how!it!would!be!
carried!out.!Gender!equality!work!disappeared!among!other!things!that!also!neeF
ded!to!be!changed.!This!sometimes!made!the!work!of!the!gender!pedagogues!unF
clear,!both!for!themselves!and!for!others.!For!gender!pedagogues!it!was!a!question!
of!unclear!expectations!of!how!they!were!expected!to!work!with!gender!equality.!
For!others!it!was!a!question!of!lack!of!clarity!about!how!they!could!use!the!support!
of! gender! pedagogues! and!what! was! expected! of! they! themselves.! At! the! same!
time! there! have! been! expectations! that! gender! equality!work!would! give! visible!
results.!That!is,!a!conflict!between!measurable!results!and!changes!that!needs!to!be!
described!in!another!way.!Consequently!the!struggle!for!space!can!also!be!underF
stood! in! light!of!Gender$structures! that!have! importance!for! the!expectations! there!
are!for!those!who!work!in!schools.!It!is!to!a!greater!degree!a!question!of!being!able!
to!show!achieved!goals!than!longFterm!change!or!knowledge!development!(see!e.g.!
Wahlström,!2009).!This!in!itself!can!be!seen!as!an!emphasis!on!the!values!that!are!
associated!with!the!masculine!gender.!
!
!
Training,$gender$equality$work$and$change$

In!the!stories!there!are!descriptions!of!changes!that!concern!the!Gender$on$the$indi5
vidual$ level$ arena.! The! gender! pedagogues! said! that! the! course! and! the! gender!
equality!work!had!been!important! for! their!own!development.!They!thought!that!
the! course! gave! them! new! knowledge! and! insight! that! developed! them! as! indiF
viduals.!It!led!them!to!reappraise!their!notions!of!how!power!and!gender!structuF
res!are!created!and!maintained.!Some!of!the!participants!in!the!study!also!said!that!
their!new!knowledge!and!insights!had!been!useful!for!others.!The!new!knowledge!
could!lead!to!insight!into!how!everyday!actions!can!perpetuate!stereotypical!conF
ceptions!of!women!and!men.!One!way!to!make!that!clear!that!was!taken!up!was!to!
stop! laughing!at! jokes! that!did! just! that.!That!aroused!resistance!but!also!created!
another!atmosphere,! according! to! the!gender!pedagogues.!Collaboration! in! small!
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groups! of! gender! pedagogues! has! also! been! described! as! important! and! wortF
hwhile.! In! these! groups! personal! ideas! and! life! choices! could! be! reappraised,! as!
could!how!the!participants!of!the!group!behaved!with!each!other.!!
&
&
&
Gender&pedagogues,&power&and&control&–&conclusions&
The!purpose!of! the! study!was! to!describe! and!analyse! the! experiences!of!gender!
pedagogues! and! their! thoughts! about! the! possibilities! regarding! power! and! inF
fluence!in!work!for!change.!These!possibilities!emerge!from!the!stories!of!most!of!
the!participants!in!the!study.!When!they!were!employed!to!work!for!change!they!
had!power! over! the! content! and! influence! over! how! the!work!was! to! be! carried!
out.! That!meant! that! it!was! possible! to!make!decisions! about!what! the!work! for!
change! would! deal! with! and! how.! In! several! stories! the! division! of! labour! is!
described! as! being! clear! and! that! the! gender! pedagogues! had! a! clear! leadership!
role.!Some!of! the!participants! in! the!study!were!also!able! to!design!short!courses!
that!they!then!offered!to!hold.!In!that!way!it!can!be!said!that!they!could!form!their!
task! themselves! even! though! a! particular! preschool! or! school! had!not! employed!
them.!!
!
One!conclusion!that!can!be!drawn!from!the!stories!is!that!power!relations!and!genF
der! patterns! on! many! different! levels! influenced! the! possibilities! of! the! gender!
pedagogues!for!power!and!control.!Power!and!control! in!the!relation!between!teF
chnical!limited!rationality!and!care!work!rationality!is!expressed!in!different!ways.!
It! is! seen! in! the! possibilities! and! descriptions! of! resistance! and! difficulties.! ReF
sistance! and! difficulties! depended,! according! to! the! gender! pedagogues,! on! the!
differences!between!their!own!view!of!knowledge!and!that!of!others.!If!gender!and!
gender!equality!was!not!considered!to!be!an!important!area!of!knowledge,!possibiF
lities!for!power!and!control!decreased.!That!was!seen!in!the!stories!when!the!genF
der! equality! task! is! described! as! short! and! on! a! little! on! the! side! of! the! regular!
work.!That!work!for!change!is!characterised!as!being!short!term!is!not!something!
unique! to!gender!equality!work! (cf.!Huberman!&!Miles,!1984).!The! results!of! the!
study,!nevertheless,!seem!to!show!that!the!objectives!of!the!work!for!change!were!
considered!to!be!challenging!in!themselves!(se!t.ex.!Amundsdotter,!2010).!When!it!
concerns!the!task!of! the!gender!pedagogues,!a!clear!shift! from!the!decision!at! the!
political!level!and!the!realisation!at!the!context!of!the!local!authorities!and!the!actiF
vities!of!the!preschools!and!schools!appears!(jfr!Lindensjö!&!Lundgren,!2000).!!
!
! !
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BILAGOR  

Bilaga&1.&Intervjuguide&&
&
!
Syfte&och&forskningsfrågor&
Syftet!med!studien!är!att!beskriva!och!analysera!genuspedagogers!tillgång!till!makt!
och!kontroll!i!förändringsarbete.!!
!
Vad! är! det! möjligt! att! ha! tillgång! till! makt! och! kontroll! över! enligt! genusF
pedagogerna?!
Vad!är!det!enligt!genuspedagogerna!möjligt!för!dem!göra!i!förändringsarbete?!
Hur! kommer! makt! och! kontroll! till! uttryck! i! förhållandet! mellan! omsorgsratF
ionalitet!och!teknisk!begränsad!rationalitet?!!
!
Intervjufrågor&
Intervjuerna! inleds! med! frågor! om! utbildning,! arbetsplats,! yrkeserfarenhet! osv.!
Intervjufrågorna!är!kortfattade!men!kommer!att! åtföljas!av!en!uppmaning! till! inF
formanterna! att! berätta! och!ge! exempel.!Några!underfrågor! är! formulerade,! som!
följdfrågor!eller!kontrollfrågor!till!mig!själv.!!
!
Som!avslutning!ställs!en!fråga!om!förändringar!i!förskolan!och!skolan.!Den!frågan!
inbegriper!både!klassifikation/arbetsdelning!och!inramning/arbetsfördelning.!!
!
Klassifikation$

Vem!eller!vilka!initierar,!enligt!din!uppfattning,!förändring!av!skolors!och!förskoF
lors! verksamheter?!Berätta,! ge! exempel!på!hur!det! enligt!din!uppfattning!kan! se!
ut?$

På!den!egna!skolan/kommunen!
!
Vem! eller! vilka! tar! enligt! din! uppfattning! beslut! om!vad! som! skall! vara! förändF
ringsarbetets!innehåll!och!avgränsning?!Berätta?!!
!

Hur!fördelas!enligt!din!uppfattning,!ansvar!för!beslut!om!val!av!förF
ändringsarbetens!område/inriktning?!Berätta?!!

!
Inramning$

Vad!gör!du!i!ditt!arbete!som!genuspedagog?!Berätta?!Ge!exempel.!!
Vilka!uppgifter!och!ansvar!får!du!om!du!medverkar! i! förändringsF
arbete?!!

!



! 166!

Vad!är!din!uppfattning!om!vad!som!kan!avgöra!om!du!blir!tillfrågad!eller!inte!för!
deltagande!i!förändringsarbete?!Berätta?!!
!
Vilka! möjligheter! till! makt! och! inflytande! i! förändringsarbete! har! du! enligt! din!
uppfattning?!!
!
Har!det!skett!några!förändringar!i!skolan!de!senaste!(fem)!åren!enligt!din!uppfattF
ning?!Berätta?!Ge!exempel!
!
Nu! har! jag! ställt! frågor! dig! en! lång! stund,! är! det! något! du! ändå! tycker! jag! har!
glömt!att!fråga!om.!!
!
!
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Bilaga!2.!Brev!till!genuspedagoger.!
&
Härnösand!den!29!november!2007!
!
Hej!!
!
Mitt!namn!är!Catarina!Arvidson.!Jag!är!genuspedagog!och!har!deltagit!i!nätverksF
träffar!som!ordnats!av![…]!vid![lärosätet!…].!Sedan!september!i!år!är!jag!doktorand!
i!pedagogik!vid!Mittuniversitetet!inom!området!Lokal!och!regional!skolförbättring!
och!ledarskap.!Skolförbättring!kan!ha!flera!utgångspunkter!och!när!det!gäller!jämF
ställdhetsarbete!är!genuspedagogerna!en!viktig!grupp.!Forskning!om!skolförbättF
ring! bedrivs! vid!många! lärosäten!men! den! är! inte! så! omfattande! när! det! gäller!
genuspedagogers!perspektiv!och!arbete.!Eftersom!ni!är!en!ny!yrkesgrupp!intresseF
rar!det!mig!att!se!vilka!villkor,!möjligheter!och!hinder!som!ni!möts!av!i!arbetet.!!
!
En!övergripande!frågeställning!i!mitt!avhandlingsarbete!är!att!undersöka!vad!som!
gör! att! vissa! organisationer! har!mer! framgång! än! andra! i! förbättringsarbete.! En!
aspekt!av!detta!som!intresserar!mig!är!maktF!och!ansvarsfrågor.!Vem!får!eller! tar!
makt! och! ansvar! i! förbättringsarbeten?! När! det! gäller! makt! har! genusfrågor! en!
given!plats!och!kommer!därför!att!vara!ett!bärande!inslag!i!mitt!avhandlingsarbete.!
Genom!att!få!delta!i!seminarieserien![…]!hoppas!jag!att!skapa!intressant!och!viktig!
kunskap!om!förbättringsarbete!som!handlar!just!om!jämställdhet!ur!ett!genusperF
spektiv.!Jag!har!i!samtal!med![ansvarig!för!genusnätverket]!vid![…]!uppmuntrats!
att!följa!ert!arbete.!!
!
Nu!undrar!jag!om!ni!kan!tänka!er!att!delta!i!en!studie!som!skall!ingå!i!mitt!avhandF
lingsarbete.!Min!studie!planeras!bestå!av! två!delar.!En!som! tar! sin!början!den!13!
december!när!ni!träffas!i![XFstad],!för!att!pågå!under!året!som!seminarieserien!påF
går.!Vid!det! första! tillfället! kan! vi! diskutera! fortsatt! samarbete.!Den! andra!delen!
blir!en!uppföljande!studie!under!slutet!av!mitt!avhandlingsskrivande!för!att!se!vad!
som! hänt! och! varför.! Studien! omfattar! därför! även! rektorer! och! politiker! för! att!
erhålla!kunskap!från!flera!perspektiv.!!
!
I! undersökningen! kommer! sedvanliga! forskningsetiska! principer! att! tillämpas,!
vilket!bland!annat!betyder!att!det!är!frivilligt!att!delta.!!
Har!du!frågor!är!du!välkommen!att!kontakta!mig.!!
!
Vänliga!hälsningar!!
Catarina!Arvidson,!doktorand!vid!Mittuniversitetet!
Telefon!XXXXFXX!XXX.!eFpost:!
& &
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Bilaga&3.&Brev&till&deltagare&i&[…]&seminarieserie&[…].&
&
!
Mittuniversitetet!
Avdelningen!för!utbildning!och!ledarskap!
Catarina!Arvidson!
!
Hej!!
!
Mitt!namn!är!Catarina!Arvidson.!Jag!är!sedan!i!september!2007!doktorand!i!pedaF
gogik! vid!Mittuniversitetet! inom!området!Lokal! och! regional! skolförbättring! och!
ledarskap.! En! övergripande! frågeställning! i!mitt! avhandlingsarbete! är! att! underF
söka! vad! som! gör! att! vissa! organisationer! har!mer! framgång! än! andra! i! förbättF
ringsarbete.!En!aspekt!av!detta!som!intresserar!mig!är!inflytandeF!och!ansvarsfråF
gor.!Vem!får!inflytande!och!ansvar!i!förbättringsarbetet?!När!det!gäller!inflytande!
har!genusfrågor!en!given!plats!och!kommer!därför!att!vara!ett!bärande!inslag!i!mitt!
avhandlingsarbete.!Genom!att!få!delta! i!seminarieserien![…]!hoppas! jag!att!skapa!
intressant! och!viktig! kunskap! som!handlar! just! om! jämställdhet!ur! ett! genusperF
spektiv.!Jag!har!i!samtal!med![ansvarig!för!…]!uppmuntrats!att!följa!arbetet!i!semiF
narieserien.! Den!möjligheten! har! jag! tackat! ja! till! och! kommer! därför! att! delta! i!
samtliga!seminarieträffar.!!
!
Det!finns!flera!anledningar!till!mitt!intresse!för!att!följa!seminarieserien.!En!är!möjF
ligheten! att! få! lyssna! och! följa! de! processer! som! deltagandet! i! föreläsningar! och!
grupparbeten!kan! starta.!För!min!avhandlingsstudie!är!det! intressant!att! se!vilka!
frågor! som!väcks!och!hur! lösningar!kan! sökas!på!dem.! Jag! ser!det!också! som!en!
värdefull!möjlighet!att!knyta!kontakter!med!personer!som!kan!tänka!sig!att!delta!i!
min!studie.!Mitt!deltagande!under!föreläsningsdagarna!innebär!att!jag!kommer!att!
vara!lyssnande!deltagare.!Eventuellt!kommer!jag!att!använda!mig!av!diktafon!och!
spela!in!under!den!tid!som!föreläsningarna!pågår.!Inspelning!kommer!att!ske!efter!
föreläsarnas!godkännande.!Den!information!jag!då!får!kommer!bara!att!användas!
för!forskningsändamål!och!kommer!att!behandlas!konfidentiellt.!!
!
En!önskan!för!arbetet!i!smågrupperna!under!seminarieseriens!eftermiddagar!är!att!
få!gå! runt!och! lyssna.! Jag!hoppas!alltså!att!du!samtycker! till! att! jag!deltar!på!det!
sättet.!!
!
I! undersökningen! kommer! sedvanliga! forskningsetiska! principer! att! tillämpas,!
vilket!bland!annat!innebär!att!det!är!frivilligt!att!delta.!!
!
!
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Catarina!Arvidson,!doktorand!vid!Mittuniversitetet,! institutionen!för!utbildningsF
vetenskap.!!
!
Härnösand!!
!
Telefon!XXXXFXX!XXX!
eFpost:!!
!
!
!
! !
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Bilaga&4.&Brev&till&genuspedagoger&som&deltog&i&seminarieserien&
&
&
Härnösand!den!22!oktober!
!
!
Hej!!
!
Nu! har! det! gått! ganska! lång! tid! sedan! jag! första! gången,! i! december! 2007,! bad!
några!av!er!om!tillåtelse!att!få!följa!ert!arbete!som!genuspedagoger!under!seminaF
rieserien![…].!Som!ni!som!deltog!i!seminarieserien!vet!har!jag!under!seminariedaF
garna!och!vid!några!tillfällen!då!endast!genuspedagoger!träffats!gjort!observationF
er! för! att! få! empiriskt! underlag! till!min! avhandlingsstudie.! Observationerna! har!
dokumenterats!genom!inspelning!på!diktafon!och!i!fältanteckningar.!Inspelningar!
har!gjorts!vid!de!tillfällen!då!endast!genuspedagogerna!mötts.!!
!
Observationerna! gav! intressant! kunskap! om! genuspedagogers! villkor! och! förutF
sättningar!för!jämställdhetsarbete!och!förändringsarbete!i!skolan!och!förskolan.!Nu!
har!det!blivit!dags!att!genomföra!intervjuer.!Huvudintresset!i!studien!är!makt!och!
inflytande!i!förändringsarbete.!Jag!är!intresserad!av!dina!tankar!och!uppfattningar!
kring!dessa!frågor.!Det!vore!därför!synnerligen!värdefullt!att!du!som!genuspedaF
gog!ingår!i!min!studie.!!
!
Av! forskning!och!debatt!vet!vi! att!genuspedagoger! i! olika!hög!grad!blir! anlitade!
som!resurspersoner.!Skulle!det!vara!så!att!du!inte!just!nu!arbetar!som!genuspedaF
gog!är! jag!ändå! intresserad!av!dina!uppfattningar.!Att! inte!bli!anlitad!eller!att!bli!
det!säger!också!det!något!om!makt!som!är!intressant.!!
!
Jag! tänker!mig!att!varje! intervjutillfälle! tar!mellan!en!och!två! timmar.!Om!du!vill!
delta!träffas!vi!på!en!plats!som!du!finner!lämplig.!Intervjuerna!kommer!att!dokuF
menteras!med!hjälp!av!diktafon!och! fältanteckningar.!Resultatet!av!studien!komF
mer! endast! att! användas! i! forskningssyfte.! I! den! färdiga! avhandlingen! kommer!
fingerade! namn! att! användas,! exempelvis! då! citat! används,! för! att! utsagor! inte!
skall!kunna!knytas!till!individer.!!
!
Allt!material!till!studien!kommer!att!hanteras!enligt!vetenskapsrådets!forskningseF
tiska!principer.!
!
I! de! forskningsetiska!principerna! ingår! att! deltagande! är! frivilligt! och! att! du!när!
som!helst!kan!avbryta!ditt!deltagande.!!
!!
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Jag!vill!gärna!att!du!svarar!på!det!här!brevet!oavsett!om!du!vill!delta!eller!inte.!Om!
du!vill!vara!med!i!studien,!skicka!med!ditt!telefonnummer!i!svaret!så!ringer!jag!dig!
för!att!avtala!en!tid!som!är!lämplig.!Är!det!så!att!du!inte!kan!eller!vill!delta!är!det!
önskvärt!att!du!berättar!varför.!!
!
!
Vänliga!hälsningar!
!!
Catarina!Arvidson,!doktorand!i!pedagogik!
Mittuniversitetet,!Institutionen!för!utbildningsvetenskap.!
eFpostadress:!!
telefon:!XXXXFXX!XXX!
!
!
!
! !
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Bilaga&5.&Brev&till&ny&grupp&av&genuspedagoger&
&
!
Härnösand!den!22!oktober.!
!
Hej!!!
!
Det!här!är!en!inbjudan!till!dig!som!är!genuspedagog!om!att!delta!i!en!forskningsF
studie! om!genuspedagogers! arbete.! Jag! som! skall! genomföra! studien!heter!CataF
rina!Arvidson!och!är!doktorand!i!pedagogik!vid!Mittuniversitetet.!!
!
I!början!av!mina!doktorandstudier! följde! jag!en!grupp!genuspedagoger!under!ett!
år.!Jag!observerade!dem!när!de!arbetade!som!handledare!i!en!fortbildningssatsning!
för!anställda!inom!förskola!och!skola.!Observationerna!gav!intressant!kunskap!om!
genuspedagogers! villkor! och! förutsättningar! för! jämställdhetsarbete! och! förändF
ringsarbete!i!förskolan!och!skolan.!Nu!har!det!blivit!dags!att!genomföra!intervjuer!
för!att!bredda!och! fördjupa!mitt!empiriska!underlag.!Huvudintresset! i! studien!är!
makt!och!inflytande!i!förändringsarbete.!Jag!är!intresserad!av!dina!tankar!och!uppF
fattningar! kring! dessa! frågor.! Det! vore! därför! synnerligen! värdefullt! att! du! som!
genuspedagog!deltar!i!min!studie.!!
!
Av! forskning!och!debatt!vet!vi! att!genuspedagoger! i! olika!hög!grad!blir! anlitade!
som!resurspersoner.!Skulle!det!vara!så!att!du!inte!just!nu!arbetar!som!genuspedaF
gog!är! jag!ändå! intresserad!av!dina!uppfattningar.!Att! inte!bli!anlitad!eller!att!bli!
det!säger!också!det!något!om!makt!som!är!intressant.!!
!
Jag! tänker!mig!att!varje! intervjutillfälle! tar!mellan!en!och!två! timmar.!Om!du!vill!
delta!träffas!vi!på!en!plats!som!du!finner!lämplig.!Intervjuerna!kommer!att!dokuF
menteras!med!hjälp!av!diktafon!och! fältanteckningar.!Resultatet!av!studien!komF
mer! endast! att! användas! i! forskningssyfte.! I! den! färdiga! avhandlingen! kommer!
fingerade! namn! att! användas,! exempelvis! då! citat! används,! för! att! utsagor! inte!
skall!kunna!knytas!till!individer.!!
!
Allt!material!till!studien!kommer!att!hanteras!enligt!vetenskapsrådets!forskningseF
tiska!principer.! I!de! forskningsetiska!principerna! ingår!att!deltagande!är! frivilligt!
och!att!du!när!som!helst!kan!avbryta!ditt!deltagande.!!
!!
Jag!vill!gärna!att!du!svarar!på!det!här!brevet!oavsett!om!du!vill!delta!eller!inte.!Om!
du!vill! vara!med! i! studien,! skicka!med!ditt! telefonnummer! i! svaret! så! ringer! jag!
upp!för!att!avtala!en!tid!som!passar!dig.!Är!det!så!att!du!inte!kan!eller!vill!delta!är!
det!önskvärt!att!du!berättar!varför.!!
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!
!!
Vänliga!hälsningar!
!
Catarina!Arvidson,!doktorand!i!pedagogik!
Mittuniversitetet,!Institutionen!för!utbildningsvetenskap!
eFpostadress:!!
telefon:!XXXXFXX!XXX!
!
!
!
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!


